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Assunto: Esclarecimento sobre a dispensação do medicamento Amoxicilina suspensão 250mg/5mL com relação à 

restrição de uso para crianças menores de 2 anos, conforme recomendação do fabricante CIMED Indústria de 

Medicamentos, registrado por OneFarma Indústria Farmacêutica. 

Abrangência: Profissionais da SMSA/BH 

 

A Comissão de Farmácia Terapêutica (CFT) da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) informa 

que não há na literatura evidências e recomendações que contraindicam o uso de Amoxicilina em lactentes menores de 

dois anos de idade, exceto em situações de anafilaxia. Ao contrário, trata-se de um medicamento de primeira escolha 

para diversas infecções de causa bacteriana nesta faixa etária.  Neste contexto, em 2017, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) atualizou suas recomendações sobre antimicrobianos, sendo a Amoxicilina inserida no Access2, grupo que 

contém os medicamentos considerados de primeira escolha para tratamento em crianças que devem estar amplamente 

disponíveis nos serviços de saúde.  

Dessa forma, esclarecemos que a Amoxicilina suspensão 250mg/5mL disponível na rede, pode ser dispensada para 

crianças na faixa etária de 2 meses a 2 anos de idade, com prescrição médica, desde que respeitados o uso racional de 

medicamentos e os Tratados de Pediatria e Protocolos Clínicos disponíveis, dentre os quais o Protocolo de Doenças 

Respiratórias Agudas da SMSA. 
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