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INFLUENZA
A atividade do vírus da Influenza pode ser variável e imprevisível.

No Município de São Paulo (MSP), nos últimos anos, o pico do número 

de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), ocorreu, 

na maioria das vezes, entre os meses de julho e agosto. Entretanto, 

durante as três últimas estações a atividade do vírus começou 

relativamente mais cedo, com pico no mês de maio.

No ano de 2015, no MSP, o subtipo predominante foi o vírus 

influenza A H3N2. Em 2016, observa-se aumento no número de casos 

de SRAG, iniciado já no mês de março, com predomínio de casos 

confirmados pelo vírus A H1N1pdm09. 
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Informe Técnico

Tratamento e quimioprofilaxia
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Considerando esta antecipação e o aumento do número de casos, é importante destacar que:

 Tratamento precoce com fosfato de oseltamivir de forma empírica é fundamental nos casos 

de SRAG, ainda que não haja confirmação laboratorial ou que o teste rápido resulte negativo.

 Pacientes com Síndrome Gripal (SG) com fatores de risco, independente da situação vacinal, 

devem receber o fosfato de oseltamivir. Para os pacientes com SG sem fatores de risco a indicação do 

antiviral fica a critério médico. São considerados condições e fatores de risco para complicações:

• Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as 

que tiveram aborto ou perd a fetal).

• Adultos ≥ 60 anos.

• Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente 

as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade).

• População indígena aldeada.

• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de 

síndrome de Reye).

• Indivíduos que apresentem:

› Pneumopatias (incluindo asma).

› Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e 

possibilidade de reativação).

› Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica).

› Nefropatias.

› Hepatopatias.

› Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme).

› Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus).

› Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função 

respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, 

paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças 

neuromusculares).

› Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/aids ou outros.

› Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal –IMC ≥ 40 em adultos).

 O antiviral ainda apresenta benefícios, mesmo se iniciado após 48h do início dos sintomas.

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa


3

 www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

Dose para tratamento no período Neonatal

• Idade Gestacional (IG) < 38 semanas: 1 mg/kg/dose 12/12 horas, 5 dias;

• IG 38 a 40 semanas: 1,5 mg/kg/dose 12/12 horas, 5 dias e

• IG > 40 semanas: 3 mg/kg/dose de 12/12 horas, 5 dias.

Quimioprofilaxia com fosfato de oseltamivir está indicada para pessoas com fatores de risco 

não vacinadas ou vacinadas a menos de quinze dias, após exposição a caso suspeito ou confirmado de 

Influenza.  Entretanto, a quimioprofilaxia não é recomendada se o período após a última exposição à 

pessoa com influenza for maior que 48 horas. (Considera-se exposição a pessoa que teve contato com 

caso suspeito ou confirmado para influenza).

30 mg, 12/12h, 5 dias

45 mg, 12/12h, 5 dias

60 mg, 12/12h, 5 dias

75 mg, 12/12h, 5 dias

3 mg/kg, 12/12h, 5 dias

3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias

0 a 8 meses

9 a 11 meses 

Faixa Etária

Adulto 75 mg, 12/12h, 5 dias

Criança maior de
1 ano de idade

Criança menor de
1 ano de idade

PosologiaDroga

30 mg/dia, VO / 10 dias

45 mg/dia, VO / 10 dias

60 mg/dia, VO / 10 dias

75 mg/dia, VO / 10 dias

3 mg/kg ao dia, 10 dias

3,5 mg/kg ao dia, 10 dias

0 a 8 meses

9 a 11 meses 

Faixa Etária

Adulto 75 mg/dia, VO / 10 dias

Criança maior de
1 ano de idade

Criança menor de
1 ano de idade

Droga
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Notificação deve ser feita de todo caso de paciente internado ou óbito com SRAG (sinais de 

agravamento com dispnéia, ou saturação de O2 < 95% ou desconforto respiratório. Casos de SRAG são 

de notificação compulsória.  

Coleta de material para PCR de Influenza deve ser feita em todos os casos  de SRAG e enviadas 

ao Instituto Adolfo Lutz. 
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Para mais informações, consulte:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/17/protocolo-
influenza2015-16dez15-isbn.pdf
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