
A GRIPE TEM TRATAMENTO
Devem ser tratados imediatamente com fosfato de oseltamivir (Tami�u®) os doentes com:

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):
• indivíduos de qualquer idade, com síndrome gripal e que apresentem dispnéia.
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SÍNDROME GRIPAL E QUE:
• sejam gestantes em qualquer idade gestacional;
• tenham doença crônica, especialmente doença respiratória, cardiopatia, obesidade mórbida, 
diabetes descompensado, síndrome de down, imunodeficiência e imunodepressão;
• tenham 60 anos ou mais;
• sejam crianças com menos de dois anos;
• sejam indígenas.
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EM LOCAIS COM CIRCULAÇÃO DO VÍRUS INFLUENZA A (H1N1) OU 
CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA:
Os doentes com síndrome gripal, mesmo sem fatores de risco, devem ser tratados conforme 
indicação clínica.
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?
SÍNDROME GRIPAL: indivíduos maiores de 6 meses de idade que apresentem febre 
de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e 
pelo menos um dos sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia. No caso de crianças 
menores de 6 meses de idade: febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas 
respiratórios.

                           

- Deve-se iniciar o tratamento imediatamente na suspeita clínica, sem necessidade de exame 
laboratorial ou aguardar sinais de agravamento.
- Monitorar o doente e, diante de sinais de agravamento, encaminhar à hospitalização.
- Considere o uso de antibiótico para todo caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
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Tabela de dosagem por peso e frequência diária

                  

30 mg

45 mg

60 mg

75 mg

TRATAMENTO EM 5 
DIAS

DOSEPESO CORPORAL

              ATENÇÃO !

O que deve ser notificado:
• Síndrome Respiratória Aguda Grave
• Surtos de Síndrome Gripal em comunidades fechadas
• Óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave

CONTATOS
Em caso de dúvidas ligue 155, envie um e-mail para
notifica.se@saude.mg.gov.br ou acesse gripe.saude.mg.gov.br

12/12h 5d

12/12h 5d

12/12h 5d

12/12h 5d

Menor ou igual a 15kg
 
Maior que 15 a 23kg

Maior ou igual a 23 a 40kg
 
Maior que 40 kg, adultos
e gestantes


