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Introdução

• Existe uma ampla gama de vírus que podem

infectar o trato respiratório humano.

❖ Vírus influenza A e B;

❖ Vírus Sincicial Respiratório;

❖ Parainfluenza;

❖ Metapneumovírus;

❖ Rinovírus;

❖ Coronavírus;

❖ Adenovírus; e

❖ Bocavírus

• A sazonalidade é uma onda periódica relacionada

às estações ou outros períodos do calendário.

• O Brasil é um país tropical que abrange uma

ampla faixa de latitudes e seis subtipos

climáticos.

• 21 estados e o Distrito Federal estão situados na

zona de clima tropical.

• As flutuações sazonais da influenza dependem

de uma associação de fatores, principalmente:

❖ Climáticos;

❖ Meteorológicos;

❖ Chuva, umidade, duração da luz solar;

❖ Posição geográfica;

• Para o tratamento de infecções confirmadas

pelo vírus da influenza o Ministério da Saúde,

por intermédio da CGAFME, disponibiliza:

• Fosfato de Oseltamivir

❖ 30 mg

❖ 45 mg

❖ 75 mg

• Zanamivir

• A prescrição é baseada em julgamento clínico,

preferencialmente nas primeiras 48 horas

após o início da doença, além dos

medicamentos sintomáticos e da hidratação,

independentemente da situação vacinal,

mesmo em atendimento ambulatorial.



Histórico de distribuição dos medicamentos para 

tratamento de influenza
1. Historicamente as maiores distribuições

são no primeiro semestre para

atendimento da sazonalidade no país.

2. No período do último trimestre de 2021

apresentou o maior quantitativo

distribuído, no mesmo período, dos

últimos 3 anos, com 11.079.000

unidades de oseltamivir.

3. Em 2021 a rede manteve seu

abastecimento regular, com envio de

9.596.520 até novembro, e, 8.870.020 em

dezembro, totalizando 18.467.020.

4. Em 2022 já foram enviados 3.053.500

unidades de oseltamivir para complemento

da demanda.
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Jan – Nov = 9.596.520
Dez = 8.870.500

Total = 18.467.020
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Ações da Assistência Farmacêutica

• Foram enviados medicamentos para as Secretárias Estaduais e Municipais.

• Foram enviados medicamentos à 34 Distritos Sanitários Indígenas, em apoio logístico aos serviços

estaduais e municipais.

• Foram feitos envios emergenciais as cidades que sofreram com os desastres naturais, como Bahia, Rio de

Janeiro, Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso.

• Foi solicitado junto à Farmanguinho/Fiocruz antecipação total do quantitativo previsto para o exercício

de 2022 e 2023, para atendimento da demanda e normalização dos estoques estratégicos tanto do

Ministério quanto dos serviços.

❖ 2.172.000 – 30mg; 1.677.000 – 45mg; 13.622.000 – 75mg; Total: 17.471.000

• Em janeiro e fevereiro foram feitos envios complementares aos estados que ainda necessitavam de apoio

e a antecipação para a região sul, totalizando 3.053.500 distribuídos em 2022.

• Foi elaborada a cartilha de “Uso Racional dos Medicamentos Fosfato de Oseltamivir e Zanamivir

para os casos de Infecção pelo Vírus da Influenza.” para orientação aos serviços.
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