NOTA TÉCNICA:
INDICAÇÃO DO ANTIVIRAL OSELTAMIVIR EM SÍNDROME GRIPAL

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, a partir de decisão consensual com o
Conselho Regional de Medicina do Paraná e outras instituições, vem desde agosto de 2009,
adotando a indicação do antiviral Oseltamivir para tratamento de todos os casos de
Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
Lembramos que o Oseltamivir é terapêutico para tratamento de qualquer vírus
Influenza A ou Influenza B e se encontra disponível gratuitamente para toda a população
nos serviços de saúde da rede estadual e municipal. Além desses, apenas a Farmácia Popular
do Ministério da Saúde detém o medicamento que não pode ser vendido, mas sim deverá ser
entregue ao usuário sem qualquer ônus, mediante receita médica.
Neste ano, o Paraná vem registrando a ocorrência de casos pelo vírus Influenza
pandêmico A (H1N1) 2009, incluindo óbitos. No nosso Estado, o inverno configura como
período de baixas temperaturas e o período sazonal para doenças respiratórias.
Portanto, como medida para evitar mortes ou doença grave pelo vírus Influenza,
solicitamos aos profissionais médicos, que frente a um caso suspeito de Síndrome Gripal (A
ou B) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, independente de confirmação diagnóstica
laboratorial, prescrevam o Oseltamivir.
Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou um protocolo de orientações sobre
medidas a serem adotadas para SG e SRAG que restringe a indicação deste antiviral para
grupos de risco. No Estado do Paraná, diferentemente do protocolo ministerial, decidimos
manter amplo e irrestrito o fornecimento do medicamento, obviamente condicionado à
prescrição médica.
Outras informações sobre a gripe e Oseltamivir encontram-se na página da SESA-PR:
www.saude.pr.gov.br, no banner Gripe.
Em caso de dúvida, favor contatar a SESA no CIEVS-PR, telefones: 0800-6438484,
(41) 3330-4492 ou (41) 3330-4493 – 24 horas disponível para atendimento aos profissionais e
serviços de saúde.
Contamos com os senhores Médicos para evitarmos mortes e casos graves pelo vírus
Influenza no Estado do Paraná.
Curitiba, 16 de maio de 2013.

Michele Caputo Neto,
Secretário de Estado da Saúde do Paraná
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