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Zanamivir Inalação Oral
pronunciado como (za na' mi veer)

por que este medicamento é prescrito?

O Zanamivir é utilizado em adultos e crianças com pelo menos 7 anos de idade para tratar alguns tipos de gripe ('gripe') 

em pessoas com sintomas de gripe há menos de 2 dias. Este medicamento também é usado para prevenir alguns tipos de 

gripe em adultos e crianças com pelo menos 5 anos de idade quando passaram algum tempo com alguém que está 

gripado ou quando há um surto de gripe. Zanamivir está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da 

neuraminidase. Funciona impedindo o crescimento e a propagação do vírus da gripe em seu corpo. Zanamivir ajuda a 

diminuir o tempo que você tem sintomas de gripe, como congestão nasal, dor de garganta, tosse, dores musculares, 

cansaço, fraqueza, dor de cabeça, febre e calafrios.

como este medicamento deve ser usado?

Zanamivir vem como um pó para inalar (respirar) pela boca. Para tratar a gripe, geralmente é inalado duas 
vezes ao dia por 5 dias. Você deve inalar as doses com cerca de 12 horas de intervalo e nos mesmos horários 
todos os dias. No entanto, no primeiro dia de tratamento, o seu médico pode dizer-lhe para inalar as doses 
mais próximas. Para ajudar a prevenir a propagação da gripe em pessoas que vivem na mesma casa, o 
zanamivir é geralmente inalado uma vez por dia durante 10 dias. Para ajudar a prevenir a propagação da gripe 
em uma comunidade, o zanamivir geralmente é inalado uma vez ao dia por 28 dias. Ao usar o zanamivir para 
prevenir a gripe, ele deve ser inalado no mesmo horário todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita 
com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Use 
zanamivir exatamente como indicado.

Zanamivir vem com um inalador de plástico chamado Diskhaler (dispositivo para inalação de pó) e cinco Rotadisks 

(embalagens de blister circulares, cada um contendo quatro blisters de medicamento). O pó de zanamivir só pode ser 

inalado usando o Diskhaler fornecido. Não retire o pó da embalagem, não o misture com nenhum líquido nem o inale com 

qualquer outro dispositivo de inalação. Não coloque um orifício ou abra qualquer embalagem de medicamento até inalar 

uma dose com o Diskhaler.

Leia atentamente as instruções do fabricante que descrevem como preparar e inalar uma dose de zanamivir usando o 

Diskhaler. Certifique-se de perguntar ao seu farmacêutico ou médico se tiver alguma dúvida sobre como preparar ou 

inalar este medicamento.

Se você usa um medicamento inalado para tratar asma, enfisema ou outros problemas respiratórios e está programado 

para usar esse medicamento ao mesmo tempo que o zanamivir, deve usar seu medicamento inalado regular.
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medicação antes de usar zanamivir.

O uso do inalador por uma criança deve ser supervisionado por um adulto que entenda como usar o 

zanamivir e tenha sido instruído sobre seu uso por um profissional de saúde.

Continue a tomar zanamivir mesmo que comece a sentir-se melhor. Não pare de tomar zanamivir sem falar com o seu 

médico.

Se você se sentir pior ou desenvolver novos sintomas durante ou após o tratamento, ou se os sintomas da gripe não começarem a 

melhorar, ligue para o seu médico.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Zanamivir pode ser usado para tratar e prevenir infecções por influenza A (H1N1).

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar zanamivir,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao zanamivir, a qualquer outro medicamento, a qualquer produto 

alimentar ou à lactose (proteínas do leite).

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais 
e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tem ou já teve asma ou outros problemas respiratórios; bronquite (inchaço das 
passagens aéreas que levam aos pulmões); enfisema (dano aos sacos aéreos nos pulmões); ou coração, rim, 
fígado ou outra doença pulmonar.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar zanamivir, contacte o seu médico.

você deve saber que o zanamivir pode causar problemas respiratórios graves ou com risco de vida, mais 
comumente em pacientes com doenças das vias aéreas, como asma ou enfisema. Se você tiver dificuldade para 
respirar ou tiver chiado ou falta de ar após a dose de zanamivir, pare de usar zanamivir e procure atendimento 
médico imediatamente. Se você tiver dificuldade em respirar e tiver recebido uma medicação de resgate, use 
sua medicação de resgate imediatamente e chame atendimento médico. Não inale mais zanamivir sem primeiro 
falar com o seu médico.

você deve saber que as pessoas, especialmente crianças e adolescentes, que têm gripe podem ficar confusas, agitadas 
ou ansiosas, e podem se comportar de forma estranha, ter convulsões ou alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que 
não existem), ou se machucar ou se matar . Você ou seu filho podem desenvolver esses sintomas independentemente 
de você ou seu filho usarem zanamivir, e os sintomas podem começar logo após o início do tratamento se você usar a 
medicação. Se seu filho estiver gripado, você deve observar seu comportamento com muito cuidado e chamar o 
médico imediatamente se ele ficar confuso ou se comportar de maneira anormal. Se você estiver gripado, você, sua 
família ou seu cuidador devem ligar para o médico imediatamente se ficar confuso, se comportar de maneira anormal 
ou pensar em se machucar. Certifique-se de que sua família
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ou cuidador sabe quais sintomas podem ser graves para que eles possam ligar para o médico se você não puder procurar 
tratamento por conta própria.

pergunte ao seu médico se você deve receber uma vacina contra a gripe todos os anos. Zanamivir não substitui uma 
vacina anual contra a gripe. Se você recebeu ou planeja receber a vacina intranasal contra a gripe (FluMist; vacina 
contra a gripe que é pulverizada no nariz), informe o seu médico antes de tomar zanamivir. Zanamivir pode interferir 
com a atividade da vacina intranasal contra a gripe se for tomada até 2 semanas após ou até 48 horas antes da 
administração da vacina.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se se esquecer de inalar uma dose, inale-a assim que se lembrar. Se faltarem 2 horas ou menos até a próxima 
dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não inale uma dose dupla para 
compensar a esquecida. Se você perder várias doses, ligue para o seu médico para saber o que fazer.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Zanamivir pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

tontura

irritação do nariz

dor nas articulações

Se você apresentar algum dos seguintes sintomas, ou aqueles mencionados na seção 
PRECAUÇÕES ESPECIAIS, chame seu médico imediatamente:

dificuldade para respirar

chiado

falta de ar

urticária

irritação na pele

coceira

dificuldade em engolir

inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos, mãos, pés, tornozelos ou pernas

rouquidão

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 
MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).
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o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente de onde veio e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura 

ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Você deve manter a higiene adequada, lavar as mãos com frequência e evitar situações como compartilhar copos e 

utensílios que podem espalhar o vírus da gripe para outras pessoas.

O Diskhaler só deve ser usado para zanamivir. Não use o Diskhaler para tomar outros medicamentos que você 
inala.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Sua receita provavelmente não é recarregável.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 
receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 
alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 
uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Relenza®
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