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Informe PROA-NEN 
 

1. Títol: tractament de COVID-19 a pediatria. Es marquen en groc les novetats respecte a la 

última revisió del document. 

 

2. Justificació: Davant la situació epidemiològica actual de COVID-19, s’estableix la pauta 

de tractament de la malaltia per COVID-19   

 

3.  Recomanacions: 

En l'inici del brot no es van descriure casos en població infantil. Posteriorment, s'ha descrit 

afectació en nens amb una clínica lleu o fins i tot absència de símptomes.  

Segons informació proporcionada pel CDC a Xina a dia 2020.01.28, les edats dels casos 

confirmats oscil·laven entre 9 mesos i 96 anys. Segons informació proporcionada per la OMS a 

data 2020.01.27, els casos detectats en països diferents a la Xina tenien una edat mitjana de 45 

anys, amb un rang entre 2 i 74 anys sent el 71% dels casos de sexe masculí.  

S'ha publicat una sèrie de casos pediàtrics amb COVID-19, en els quals el contagi va ser 

principalment per contacte familiar. La majoria dels casos van presentar un bon pronòstic i en 

els casos que van presentar simptomatologia lleu, aquests es van recuperar en 1 - 2 setmanes 

després de l'inici de la malaltia. No s'ha reportat cap cas de mort per COVID-19 en aquesta 

sèrie. 

S'ha de sospitar infecció per COVID-19 en pacients que compleixen algun dels criteris 

epidemiològics i qualsevol dels dos criteris en manifestacions clíniques que es refereixen als 

protocols del Campus VH corresponents. 
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4. Tractament 

No existeix un tractament específic per a aquesta malaltia fins a la data. No obstant això, la 

OMS ha publicat una guia de recomanacions de tractament: 

1. Les estratègies generals inclouen repòs i tractament simptomàtic; assegurant una 

correcta hidratació (ingesta suficient d'aigua o seroteràpia). 

2. Inici precoç del tractament de suport als pacients amb dificultat respiratòria, 

hipoxèmia o xoc. 

3. Inici de tractament antimicrobians empírics si sospita de co-infecció bacteriana, 

especialment en pacients amb símptomes de sèpsia, tot i que se sospiti infecció per 

2019-nCoV.  

4. Els corticoids sistèmics no estan recomanats de forma general. 

5. En el moment actual no està recomanat l’ús d’oseltamivir, en excepció de co-

infecció amb grip. 

4.1. Tractament antibiòtic 

 Només s'indicarà en cas de sospita d'infecció bacteriana. (Leucocitosi i elevació de PCR 

o PCT o Rx de tòrax amb condensació lobar). S'ha de recollir estudi microbiològic 

sempre que sigui possible abans de l'inici (hemocultiu, aspirat traqueal si intubat) i no 

oblidar suspendre o desescalar segons els resultats. 

. En qualsevol altra situació es minimitzarà l'ús d'antibiòtics. 

Pacient ambulatori: amoxicil·lina (80 mg/kg/dia (c/8h) 

Pacient ingressat: penicil·lina 400.000 UI/kg/dia (c/6h) o amoxicil·lina-clavulànic 

100mg/kg/dia (c/8h) +/- azitromicina 10mg /kg/dia (c/24h) 

Pacient greu: cefotaxima 200mg/kg/dia (c/6h) + azitromicina 10mg /kg/dia (c/24h) +/- 

clindamicina 40 mg/kg/dia (c/8h) 

El desescalat o suspensió del tractament es realitzarà en base als resultats microbiològics i el 

curs clínic del pacient. 
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4.2. Tractament antiviral 

Actualment no hi ha medicaments antivirals efectius per COVID-19 per a nens. 

En base a l'experiència publicada a partir dels casos tractats a la Xina i Itàlia, s'han establert 

unes recomanacions de tractament.  

Aquestes són les actuacions recomanades respecte al tractament antiviral segons la situació 

del pacient: 

Situació clínica Pacient Tractament Precaucions 

Infecció via 

respiratòria alta 

amb rx normal 

Sense 

comorbiditats 

Simptomàtic  

Vigilància 

 

 

Amb 

comorbiditats 

Simptomàtic 

Valorar Lopinavir/ritonavir 

Vigilància 

Lopinavir/ritonavir: Diarrea, 

nàusees, prolongació QT 

Inhibició CYP3A del P450. 

Valorar interaccions** 

Pneumònia no greu 

(no necessitat de 

suport respiratori*)  

Tots Valorar tractament antibiòtic (4.1) 

Valorar Lopinavir/ritonavir 

Valorar ingrés segons criteri mèdic 

Lopinavir/ritonavir: Diarrea, 

nàusees, prolongació QT 

Inhibició CYP3A del P450. 

Valorar interaccions** 

 

Pneumònia greu 

(necessitat de 

suport respiratori*) 

Tots Valorar tractament antibiòtic (4.1) 

més una de las següents : 

-Lopinavir/ritonavir en monoteràpia 

 

 

- Lopinavir/ritonavir + IFN-β1b s.c 

 

 

 

- Lopinavir/ritonavir + IFN -α2b 

nebulitzat 

 

 

 

 

 

 

 

- Remdesivir 

 

Es valorarà l'ús conjunt d'aquests 

fàrmacs amb hidroxicloroquina. Hi 

ha dades molt limitades de l'ús de 

tocilizumab en aquesta situació. 

Lopinavir/ritonavir: Diarrea, 

nàusees, prolongació QT 

Inhibición CYP3A del P450. 

Valorar interacciones** 

 

INF-β1b : evitar en pacients 

psiquiàtrics. Febre, cefalea, 

leucopènia, hipertonia 

 

INF-α2b : evitar en malaltia 

cardíaca preexistent, 

disfunció hepàtica o renal 

greu, hepatitis crònica amb 

cirrosis hepàtica, hepatitis 

autoimmune 

 

 

Remdesivir : Hipotensió 

infusional 

* oxigenoteràpia en cn convencionals ja es considera suport respiratori ** Consultar sempre les possibles interaccions amb la 
medicació habitual del pacient, consultant al Servei de Farmàcia, la fitxa tècnica del medicament 
(https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html) o bé les següents bases de dades  
(https://www.drugs.com/drug_interactions.html o https://www.hiv-druginteractions.org/). 

 

https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html
https://www.drugs.com/drug_interactions.html
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CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS FÀRMACS PROPOSATS EN EL TRACTAMENT 

“ANTIVIRAL” DEL COVID 

 

LOPINAVIR / RITONAVIR: KALETRA® 80 + 20 MG/ML 60 ML SOL ORAL; KALETRA® 200+50MG 

COMP RECOB; KALETRA® 100+25MG COMP RECOB 

La dosificació es calcularà a partir de lopinavir, però cal tenir en compte que el tractament 

sempre s'ha de fer amb l'especialitat co-formulada lopinavir / ritonavir. 

Dosis recomanades en solució oral: 

<15 kg: 12 mg (lopinavir)/kg /dosi; dues vegades al dia. 

15 a 40 kg: 10 mg (lopinavir)/kg /dosi; dues vegades al dia. 

> 40 kg: 400 mg (lopinavir) dues vegades al dia. 

Dosificació fixa alternativa per a pacients de pes ≥15 kg i puguin empassar comprimits: 

≥15 a 25 kg: 200 mg (lopinavir) dues vegades al dia. 

> 25 a 35 kg: 300 mg de (lopinavir) dues vegades al dia. 

> 35 kg: 400 mg (lopinavir) dues vegades al dia. 

Administració: es recomana administrar amb aliments. Els comprimits no es poden partir ni 

triturar. Les dades de farmacocinètica publicats en població pediàtrica i proporcionats pel 

laboratori, indiquen que en l'administració del comprimit triturat s'obté una AUC 45% inferior  

de lopinavir i un 47% inferior de ritonavir. 

 La solució oral té un gust desagradable. Per millorar la mala palatabilitat de la solució oral es 

pot administrar amb aliments freds (gelat), dolços o xocolata. La solució oral es pot administrar 

per sondes de silicona i polivinil, però és incompatible amb sondes de poliuretà 

Precaucions: la solució oral conté un 42.4% d'etanol i 15.5% de propilenglicol com a excipient. 

Lopinavir/ritonavir són inhibidors forts de CYP3A4 i del CYP2D6 i presenten interaccions 

clínicament significatives amb múltiples medicaments. 

Es recomana revisar sempre les possibles interaccions amb la medicació habitual del pacient, 

consultant el Servei de Farmàcia, la fitxa tècnica del medicament 

(https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html) o bé consultar a les següents bases de dades 

(https://www.drugs.com/drug_interactions.html o https://www.hiv-druginteractions.org/). 

https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html
https://www.drugs.com/drug_interactions.html
https://www.hiv-druginteractions.org/
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Lopinavir/ritonavir no 

requereixen ajust de dosi en cas d'insuficiència renal. S'haurà de tenir especial precaució si es 

realitza el tractament amb la solució oral, a causa de la possible toxicitat per propilenglicol. 

Reaccions adverses: 

Dolor abdominal, astènia, diarrea i elevació dels triglicèrids i colesterol. Amb menys 

freqüència: pancreatitis, hipertrigliceridèmia, diabetis mellitus, hiperglucèmia i cetoacidosi 

diabètica, lipodistròfia, prolongació de l'interval QT i risc de torsade de pointes. 

Conservació: 

Solució oral: emmagatzemar a 2 ° C - 8 ° C (nevera). És estable 42 dies a temperatura de 25ºC. 

Cada flascó s’utilitzarà per un pacient i pot quedar-se a la habitació. 

Comprimits: emmagatzemar a 20 ° C - 25 ° C (temperatura ambient), protegit de la llum. 

INTERFERÓ-Α2B (INTRONA®): 

Nebulització de 100.000-200.000 UI/kg per a casos lleus i 200.000-400.000 UI/kg en casos 

greus, dues vegades / dia durant 5-7 dies. 

Es recomana fer l’administració en una habitació amb extracció d’aire 

Administració: retirar el volum corresponent a la dosi prescrita en una xeringa estèril. Disposar 

la medicació en el sistema de nebulització sense diluir. 

Administrar en una habitació de pressió negativa. 

 

INTERFERO Β1B, ADMINISTRACIÓ SUBCUTÀNIA  

Presentacions disponibles 

BETAFERON 250 micrograms/ml, POLS I DISSOLVENT PER A SOLUCIÓ 
 

Administració: per reconstituir la solució a partir d'interferó beta-1b liofilitzat, connectar 

l'adaptador per al vial amb l'agulla incorporada al vial. Connectar la xeringa precarregada amb 

dissolvent a l'adaptador per al vial i injectar els 1,2 ml de dissolvent (solució de clorur sòdic 

amb 5,4 mg / ml (0,54% p / v)) al vial amb Betaferon. Dissoldre completament el producte 

sense agitar. Després de la reconstitució, traieu 1,0 ml del vial amb la xeringa per administrar 

250 micrograms de Betaferon. Separar el vial amb l'adaptador per al vial de la xeringa 

precarregada abans de la injecció. Inspeccionar visualment la solució reconstituïda. 
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El producte reconstituït oscil·la entre incolor i groc clar. Rebutjar el producte si conté partícules 

o està acolorit. 

Conservació: es recomana l'ús immediat del producte després de la seva reconstitució. No 

obstant això, s'ha demostrat la seva estabilitat durant 3 hores, a 2-8ºC 

 

HIDROXICLOROQUINA (Dolquine 200mg comp de sulfat d’hidroxicloroquina; 

HIDROXICLOROQUINA 25 mg/ml 60 ml susp oral fòrmula magistral) 

5 mg D'HIDROXICLOROQUINA BASE EQUIVALEN A 6,5 mg D'HIDROXICLOROQUINA SULFAT 

Oral: 7 mg (sulfato)/kg/dia dividit 1 a 2 veces / dia; fins a un màxim de 200 mg /12 

 

Administració:  

Administrar preferentment amb aliments. El comprimit es pot triturar i administrar i diluir amb 

aigua o llet per administrar per sonda. 

El Servei de Farmàcia elabora fòrmula magistral, solament per a l’administració de les dosis 

que no s’ajustin als comprimits o fraccions de comprimits. 

 

REMDESIVIR 

S’està assajant l'ús de Remdesvir en adults i podria ser una opció terapèutica en pacients 

pediàtrics greus. El laboratori no proporciona estoc, només s'enviarà medicació als hospitals 

per al tractament de pacients concrets, que siguin casos confirmats. En aquesta situació, 

l'hospital ha de realitzar la sol·licitud a través de l'aplicació de de l’Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) i en paral·lel completar un formulari específic. El 

laboratori Gilead valora i autoritza els tractaments als que proporcionarà medicació. 

El formulari s'ha de completar en ANGLÈS i enviar anonimitzat. Cal indicar TELÈFON DIRECTE 

DE CONTACTE del metge responsable i del Servei de Farmàcia (tant en la sol·licitud com en el 

formulari d'enviament). 
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Criteris d’inclusió: 

 Pacient hospitalitzat 

 PCR SARS-CoV-2 positiva 

 Ventilació mecànica 

Criteris d’exclusió: 

 Fallada multiorgànica 

 Necessitat de fàrmacs vasoactius per mantenir presió arterial 

 ALT>5 X ULN 

 ClCr<30 mL/min o diàlisi o hemofiltració veno-venosa contínua. 

Les dosis propostes per a la població pediàtrica són: 

≥ 40 kg de pes: igual que adults: dosi de càrrega del primer dia de 200 mg / IV seguit 

d'una dosi de manteniment de 100 mg / IV a el dia des del dia 2 a el dia 10. 

<40 kg de pes: dosi de càrrega del primer dia de 5 mg / kg iv seguit d'una dosi de 

manteniment de 2,5 mg / kg iv a el dia des del dia 2 a el dia 9. 

Recomanacions de preparació, administració: 

Cada vial conté 150 mg de remdesivir. Reconstituir amb 29 ml d'aigua estèril per injecció 

(concentració final 5mg/ml). Diluir en líquids d'infusió intravenosa abans de l'administració 

intravenosa (sèrum fisiològic).  

 TOCILIZUMAB IV (Roactembra® de 200 mg o 80 mg vials)  

Dosis recomanades: 

 < 30 kg: 12 mg/kg 

  ≥ 30 Kg: 8 mg/kg (dosis màx 800 mg) 

Es poden administrar 3 dosis separades 12h.  

Es dispensaran els vials de Roactembra® de 200 mg o 80 mg per ajustar a la dosis.  

Administració: 

Diluir la dosi en 50 ml SF (si pes <30 kg) o en 100 ml SF (si pes> o igual a 30 kg). Retirar 

prèviament el volum de SF igual al volum de medicament a afegir. No requereix especial 

precaucions de manipulació. 

Administrar en 60 min. 
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Conclusions i propostes  

Actualment no existeix cap tractament que hagi demostrat evidència en el tractament de 

COVID-19 en pediatria pel que el seu ús es limitarà a casos greus i previ contacte amb l'equip 

PROA-NEN . 

Cal recordar que els medicaments recomanats són fora indicació aprovada i per tant caldrà 

informar al pacient i la família i deixar constància en la historia clínica que se’ls ha informat 

correctament. 

 

Barcelona, 13 de març de 2020 

Grup Core del programa PROA-NEN 

 

 


