Sociedade Paranaense de Pediatria
Filiada à Sociedade Brasileira de Pediatria
ORIENTAÇÃO PARA PAIS E PEDIATRAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE OSELTAMIVIR
(TAMIFLU) EM CÁPSULAS PARA CRIANÇAS (26/abril/2010)
O Ministério da Saúde passou a distribuir o oseltamivir (Tamiflu) em cápsulas de 30mg e 45mg, além
da formulação já existente de 75mg. Portanto, a partir de agora, a solução oral (já pronta) será disponibilizada
no Paraná apenas para as crianças menores de 1 ano de idade.
Sendo assim, para crianças que não conseguem ingerir a cápsula, recomendam-se os seguintes
passos:
1) Verifique se você está usando a dose correta de acordo com a figura e a tabela abaixo.
30mg

45mg

75mg

Recomendação de Oseltamivir (Tamiflu) de acordo com o peso da criança:
PESO da criança

DOSE do Tamiflu

Quantidade de cápsulas

10 a 14 kg

30 mg 2 xx /dia

1 cápsula de 30 mg 2 vezes ao dia

15 a 23 kg

45 mg 2 xx /dia

1 cápsula de 45 mg 2 vezes ao dia

23 a 40 kg

60 mg 2 xx /dia

2 cápsulas de 30 mg 2 vezes ao dia

≥ 40 kg

75 mg 2 xx /dia

1 cápsula de 75 mg 2 vezes ao dia

2) Pegue a(s) cápsula(s) e corte a ponta superior com uma tesoura

(lembrar

que esta deve ser limpa antes do uso).

3) Transfira todo o conteúdo da(s) cápsula(s) para uma colher de sobremesa.

4) Adicione ao pó da cápsula (na colher) uma pequena quantidade de alimento adocicado como
leite condensado, calda de chocolate, cobertura de sobremesas, açúcar mascavo ou refinado dissolvido em
água, calda de frutas, mel (apenas para crianças maiores de dois anos de idade) ou iogurte (máximo 1 colher de
chá), a fim de mascarar o sabor amargo do remédio. Misture bem.

5) Após misturar bem, administre todo o conteúdo da colher para o paciente.
Esta mistura deve ser administrada imediatamente após o preparo.
Repita este procedimento para cada dose do medicamento que será administrado.

