
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSELTAMIVIR: ORIENTAÇÃO ÀS FARMÁCIAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO, 

PRESCRIÇÃO, DISPENSAÇÃO E O PREPARO DE DILUIÇÕES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Quais são as apresentações disponíveis do medicamento Oseltamivir (Tamiflu) na rede municipal? 

Resposta: Temos padronizado e disponível o medicamento Oseltamivir (Tamiflu) nas apresentações 30 mg, 

45 mg e 75 mg, cápsula
1,2

.  

 

2- Em quais Serviços de Saúde o medicamento Oseltamir estará disponível no município?  

Resposta: As apresentações do Oseltamivir estão disponíveis em todas as farmácias dos Serviços de Saúde da 

Atenção Básica, Farmácia Municipal, nas Unidades de Pronto Atendimento e nos hospitais do município. 

 

3- Como deve ser feita a solicitação, pelo Serviço de Saúde, do medicamento Oseltamivir?  

Resposta: O Oseltamivir deve ser solicitado à Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF) do município 

de São José do Rio Preto. Os serviços próprios devem monitorar com frequência os estoques a fim de evitar 

desabastecimentos e fazer a solicitação através do sistema informatizado. Os demais serviços devem solicitar 

à CAF através do e-mail sms.farmacia@riopreto.sp.gov.br. 

 

4- Qual o protocolo de prescrição? 

Resposta: O Oseltamivir deve ser prescrito conforme FLUXO DE ATENDIMENTO DE SÍNDROME 

GRIPAL E/OU COVID-19 (ANEXO 1), respeitando-se os grupos de risco. 

 

5- Qual a dose de Oseltamivir recomendada para adultos, crianças e recém-nascidos? 

Resposta: As doses recomendadas, para tratamento com Oseltamivir, estão assim estabelecidas
1,2

: 

 

 
 

 

 
 

6- Quais documentos são necessários para dispensação nas farmácias dos Serviços próprios do município?  

Resposta: O Oseltamivir deve ser dispensando mediante prescrição médica, podendo ser aceitas receitas 

contendo o nome comercial Tamiflu.  

Devido à escassez do medicamento Oseltamivir, foi revogada a Nota Técnica Nº 10/2020-DESF/SAPS/MS, 

que autorizava, em caráter excepcional, a dispensação do medicamento Oseltamivir pelas farmácias públicas 

do Brasil, mediante apresentação de declaração de indicação de uso pelo serviço de teleatendimento do 

Ministério da Saúde – TeleSUS.   

 

7- Como pode ser feita a diluição do conteúdo para pacientes sem condições de engolir as cápsulas?  

Resposta: Para diluição, deve-se abrir a cápsula do Oseltamivir imediatamente antes do preparo, cortando a 

ponta superior com uma tesoura limpa. Usar um recipiente de vidro limpo e 2 ml de água potável. Adicionar 

uma pequena quantidade de alimento adocicado apropriado (máximo 1 colher de chá) à mistura, a fim de 

mascarar o gosto amargo
1,2

. Agitar essa mistura e administrar todo o conteúdo para o paciente imediatamente 

após o preparo. Repetir esse procedimento para cada dose que será administrada
1,2

. Não é necessário retirar 

qualquer pó branco não dissolvido, por ser excipiente inerte
1,2

. 
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  8- Como preparar solução oral a partir do Oseltamivir 75 mg para fracionamento de dose? 
Resposta: Adicionar todo o conteúdo da cápsula em um copo de vidro limpo e com uma seringa graduada 

adicionar 5 ml de água potável. Misturar bem o pó com a água. A concentração da suspensão preparada à 

partir da cápsula de 75 mg é de 15 mg/ml. Aspirar com a seringa a quantidade prescrita ao paciente, de acordo 

com a receita médica
1,2

. 

 

9- Devido à atual situação de escassez do medicamento Oseltamivir, durante a pandemia por COVID-19, 

como deve ser feita a priorização de uso? 

Resposta: O MS recomenda, em caráter excepcional e temporário, a priorização do tratamento com 

Oseltamivir nas primeiras 48 horas do início dos sintomas para os casos de SRAG, bem como para os casos 

de SG envolvendo pessoas com as seguintes condições e fatores de risco: gestantes em qualquer idade 

gestacional, paciente com doença renal crônica, hepatopata, imunossupressão e obesidade mórbida (IMC>40). 

Casos de Síndrome Gripal (SG) em adultos ≥ 60 anos, também poderão ser contemplados, conforme a 

disponibilidade de tratamento ao nível de estado e município
4
. 
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ANEXO 1 - FLUXO DE ATENDIMENTO DE SÍNDROME GRIPAL E/OU COVID-19 (REVISÃO DIA: 03-04-2020) 

 
 

 

 

 

Acolhimento: Oferecer máscara cirúrgica para o paciente 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(FR≥24 ipm e /ou saturação <95%  

e/ou desconforto respiratório) 

Síndrome Gripal (febre aferida ou referida) e/ou 

  qualquer sintoma respiratório com quadro 

agudo de até 7 dias) 

-Internar (enfermaria ou UTI) 

-Colher Swab naso e orofaringe (Influenza e SARS-Cov2)  

-Suporte Clínico (oseltamivir até excluir influenza) 

-Notificar IMEDIATAMENTE à VE – Ficha de SRAG (GAL) 

- Afastar contatos domiciliares (médico entregar atestado 

padronizado aos contatos por até 14 dias – enviar via assinada 

à VE). 

-Prescrever sintomáticos 

-Não colher Swab naso e orofaringe 

-Isolamento domiciliar (Atestado padronizado para o paciente e seus 

contatos por até 14 dias – enviar via assinada do atestado à VE) 

- Tratar com oseltamivir TODOS pacientes do grupo de risco***  

e demais pacientes prescrever oseltamivir a critério médico 

- NÃO Notificar. 

UTI  Enfermaria  

-Sem melhora da saturação de 

Oxigênio apesar de oferta de O2 

-Hipotensão arterial 

-Alteração do tempo de 

preenchimento capilar 

-Alteração do nível de consciência  

-Oligúria 

***Grupo de Risco:  

-Idosos 

-Doenças crônicas (cardiopatia, diabetes, 

neoplasia, HAS e outras) 

-Imunossupressão 

-Paciente com Tuberculose 

-gestantes e puérperas 

- crianças menores de 2 anos 

-Obesidade 

Em caso de realização de exames de imagem (Rx/Tomografia) considerar internação SE ALTERAÇÃO em mais 

de 50% dos campos pulmonares ou se alteração de imagem em grupo de risco 

ATENÇÃO 

Notificar E coletar amostras: 

- Casos internados ou graves (Ficha 

de SRAG) - Hospitais 

- Surtos 

Crianças: Considerar os valores de frequência respiratória para faixa etária e outros sinais como: tiragem 

intercostal, tiragem de fúrcula e batimentos de asa nasal 

Profissionais de Saúde com Síndrome 

Gripal: 

-Notificar no link e coletar amostras (GAL) 

de profissionais da saúde (médicos, equipes de 

enfermagem, recepcionistas, todos que atuam no 

atendimento). 

-Cada instituição de saúde poderá determinar 

onde serão atendidos seus profissionais 

suspeitos de COVID-19 e manter unidade 

específica para notificação e coleta. 

 
 


