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Tractament antibiòtic de les
infeccions per patògens respiratoris 
en el pacient pediàtric

VERSIÓN CAT. en aquest capítol: juliol-setembre 2008

Infecció Tractament d’elecció
1a opción 2a opción

Faringoamigda-
litis per EBGHA

Otitis mitjana 
aguda (OMA)

Sinusitis aguda 
bacteriana (SAB)

Pneumònia adqui-
rida a la comunitat

Si hi ha tolerància digestiva

Si hi ha intolerància digestiva 
o sospita d’incompliment

Otitis lleu

Otitis greu (febre superior a 39 
ºC o otàlgia intensa)

Si hi ha intolerància digestiva 
o 
sospita d’incompliment

Infants des de 6 mesos fi ns 
a 5 anys que estan vacunats 
adequadament contra H. 
infl uenzae

Infants des de 6 mesos a 5 
anys que no estan vacunats 
adequadament contra H. 
infl uenzae

Infants entre 5 i 15 anys d’edat 
amb sospita de quadre atípic

Penicil·lina V
250 mg/12 h, si el pes ‹ 27 kg, 10 dies
500 mg/12 h, si el pes › 27 kg, 10 dies

Penicil·lina G-benzatina (via 
IM)
600.000 UI, si el pes ‹27 kg, dosi única
1.200.000, si el pes › 27 kg, dosi única

Amoxicil·lina 
80-90 mg/kg/dia, en 2-3 preses 
diàries, 7-10 dies

Amoxicil·lina/clavulànic 8:1
80-90 mg/kg/dia en 2-3 preses
diàries, 7-10 dies

Ceftriaxona (via IM) 
50 mg/kg diaris, 3 dies

Amoxicil·lina 
80-90 mg/kg/dia en 2-3 preses
diàries, 10 dies o fi ns a 7 dies
després de la resolució dels
símptomes

Amoxicil·lina
80-90 mg/kg/dia, en 3 preses
diàries, 10 dies

Amoxicil·lina/clavulànic 8:1 
80-90 mg/kg/dia, en 3 preses
diàries, 10 dies

Claritromicina
15 mg/kg, en 2 preses diàries,
10-14 dies

Amoxicil·lina
40-50 mg/kg/dia c/12 h, 
10 dies

Amoxicil·lina/cla-
vulànic 8:1 
80-90 mg/kg/dia en 2-3 
preses diàries, 10 dies o 
fi ns a 7 dies després de la 
resolució dels símptomes

Azitromicina
10 mg/kg el primer dia i 5 
mg/kg/dia els 4 restants

En aquesta taula no es recullen les alternatives de tractament per als pa-
cients amb hipersensibilitat a les penicil·lines: cefalosporines en hipersensi-
bilitat no del tipus I i macròlids en hipersensibilitat del tipus I.
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En aquest capítol de la Guia Farmacoterapèutica Internivells 

de les Illes Balears es pretén fer una selecció d’antibiòtics per al 

tractament de les infeccions respiratòries en el pacient pediàtric i 

de& nir-ne el lloc en la terapèutica, seguint criteris d’evidència

cientí& ca i d'e& ciència.

Els criteris de selecció que s’han adoptat són e# càcia 
i seguretat (criteris primaris) i conveniència i cost 
(criteris secundaris).

Els criteris primaris s’han de valorar en conjunt, 
analitzant-hi el balanç entre el bene% ci i el risc del 
medicament. Si en una indicació clínica aquest balanç 
és més favorable per a un medicament determinat, 
aquest és el d’elecció, independentment dels criteris 
secundaris. 

Si la superioritat en el balanç entre el bene% ci i el risc 
no és clara, es valoren els criteris secundaris tenint 
present que les millores en conveniència han de tenir 
rellevància clínica per ser considerades com un valor 
afegit del medicament. Si l’adequació d’ambdues 
alternatives és similar, es tria el medicament de menor 
cost per al sistema sanitari, tenint en compte que, en el 
cas d’igualtat dels altres criteris, en la sanitat pública 
cal prioritzar les opcions més e% cients.

En el cas de les patologies infeccioses cal tenir en 
compte, a més, els patrons de sensibilitat antibiòti-
ca a la comunitat i intentar reservar els antibiòtics 

d’espectre ampli —que són els que fan una pressió 
selectiva major— per limitar l’aparició de resistències.

Una vegada seleccionats els medicaments, es posicio-
nen en terapèutica mitjançant algoritmes de decisió 
que determinin el medicament d’elecció en cada 
situació particular: en cas de contraindicació, en de-
terminats subgrups de pacients, en cas d’intolerància 
al tractament, en segones línies de tractament…

Les recomanacions per al tractament 
de l’OMA recollides en aquest do-
cument es basen principalment en 
el Consens nacional sobre otitis 

mitjana aguda, publicat en Anales 
de Pediatría 2007;66:603-10. La infor-
mació sobre les resistències bacte-
rianes locals als antibiòtics provenen 
dels Serveis de Microbiologia dels 
hospitals Can Misses, Manacor i Son 
Dureta.
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Introducció

La infecció respiratòria és la més freqüent en el 
pacient pediàtric ambulatori i representa la causa 
principal de consum d’antimacrobians en la 
infantesa, moltes vegades injusti% cat. La utilització 
d’antibiòtics en situacions per a les quals no estan 
indicats (infeccions virals, per exemple) implica 
exposar el pacient a uns efectes adversos inneces-
saris sense obtenir cap e% càcia amb el tractament 
i, a més, propicia que es generin resistències 
bacterianes.

Els motius principals que menen a una excessiva 
prescripció d’antimacrobians en el pacient pe-
diàtric ambulatori són la por de deixar sense trac-
tament una infecció bacteriana desapercebuda i la 
pressió que exerceixen els pares perquè els seus 
% lls rebin tractament antibiòtic. Una comunicació 
adequada amb els pares explicant-los els possi-

bles riscs d’un tractament innecessari i aportant-los 
informació clara i precisa sobre la posologia, la du-
rada i l’efecte que s’espera del tractament antibiòtic 
afavoreix l’ús adequat d’aquests medicaments.

Agents etiològics

En el tractament de la infecció respiratòria en el 
pacient pediàtric és freqüent la teràpia empíri-

ca, basada en el coneixement de l’etiologia més 
probable del quadre clínic i en el coneixement dels 
patrons locals de sensibilitat als antibiòtics. Els prin-
cipals microorganismes implicats en aquest tipus 
d’infeccions es recullen en la taula següent.

Selecció del tractament antibiòtic

Davant un pacient pediàtric que presenta un qua-
dre compatible amb una infecció respiratòria, cal-
dria valorar en primer lloc la necessitat d’instaurar 

Infecció Microorganismes 
més freqüents

Microorganismes
menys freqüents

Faringoamigdalitis aguda

Otitis mitjana aguda (OMA)

Sinusitis aguda bacteriana (SAB)

Pneumònia en infants de 6 mesos
a 5 anys 

Pneumònia en infants majors de 5 anys

virus respiratoris, 

Streptococcus pyogenes

virus respiratoris, 

Streptococcus pneumoniae, 

Haemophillus infl uenzae

virus respiratoris, 

Streptococcus pneumoniae, 

Haemophillus infl uenzae

virus respiratoris, 

Streptococcus pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae, 

Streptococcus pneumoniae, 

Chlamydiophila pneumoniae

Haemophilus infl uenzae, 

Moraxella catarrhalis, 

Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydiophila pneumoniae

virus respiratoris
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una teràpia antibiòtica d’acord amb les troballes 
clíniques del pacient.

Una vegada presa la decisió de tractar, els criteris 
que cal considerar a l’hora de seleccionar un 
antibiòtic són l’e& càcia microbiològica i clínica, 
el per% l de resistències locals, els efectes ad-

versos, la conveniència del tractament (freqüèn-
cia d’administració del medicament, durada del 
tractament, gust agradable, etc.), l’amplitud de 

l’espectre antibacterià i el cost.

Els grups terapèutics que s’empren en les infec-
cions respiratòries en pacients pediàtrics ambula-
toris són els beta-lactàmics (penicil·lines i cefalos-
porines) i els macròlids.

Resistències bacterianes

S’ha descrit que el desenvolupament de resis-
tències en una població es correlaciona amb el 
consum d’antibiòtics en el mitjà ambulatori, cosa 
que ens hauria d’obligar a adoptar estratègies 
encaminades a promoure un ús adequat dels an-
timacrobians en aquest àmbit assistencial. Alguns 
dels patògens respiratoris que causen infeccions 
pediàtriques presenten taxes importants de resis-
tència a les famílies d’antibiòtics considerats de 
primera elecció.

Streptococcus pyogenes

És el patogen principal de la faringoamigdalitis 
bacteriana. No presenta resistències als beta-lac-
tàmics (penicil·lines ni cefalosporines), ja que no 
és productor de beta-lactamases ni desenvolupa 
resistències degudes a l’alteració de les PBP.
Quant a les resistències als macròlids, la majoria 
de soques resistents al nostre país presenten el 
fenotip M, que confereix resistència als macròlids 
de 14 i 15 àtoms de carboni (eritromicina, claritro-
micina, azitromicina), però no als de 16 àtoms, per 
la qual cosa en el cas de pacients al·lèrgics a la 
penicil·lina, els antibiòtics d’elecció són la josami-
cina i la diacetilmidecamicina.

Streptococcus pneumoniae

El pneumococ és el principal patogen de les 
infeccions respiratòries, fonamentalment en l’otitis 
mitjana aguda (OMA), la sinusitis aguda bacteriana 
(SAB) i la pneumònia adquirida a la comunitat.
El pneumococ en el nostre medi presenta una taxa 
alta de soques resistents a la penicil·lina. La resis-

tència del pneumococ es produeix com a conse-
qüència de modi% cacions a les proteïnes % xadores 
de la penicil·lina (PBP), no a la síntesi de beta-lacta-
mases. Per tant, l’associació de la penicil·lina amb 
l’àcid clavulànic no està justi% cada en aquest cas. 
Les resistències degudes a alteracions en les PBP 
es poden resoldre emprant l’amoxicil·lina en dosis 
altes (80-90 mg/kg/dia).

La resistència del pneumococ a la penicil·lina 
afecta també les cefalosporines, % ns i tot en major 
mesura que a les aminopenicil·lines. En concret, 
la cefuroxima s’ha d’emprar per al tractament del 
pneumococ en dosis superiors a les utilitzades en 
la faringoamigdalitis.

Quant als macròlids, el pneumococ presenta resis-
tències a tots els fàrmacs d’aquest grup. Diversos 
estudis apunten al consum de macròlids de vida 
mitjana llarga (azitromicina, claritromicina) com el 
responsable principal de l’increment de la preva-
lença de la resistència a l’eritromicina, % ns i tot per 
damunt del consum d’eritromicina. D’altra banda, 
el consum de macròlids no solament selecciona 
resistència als macròlids, sinó també als beta-
lactàmics, amb una força superior al consum de 
beta-lactàmics.

Per aquest motiu, és imprescindible restringir 
la prescripció de macròlids exclusivament a les 
situacions en què l’ús estigui justi% cat, que en 
el cas del tractament empíric d’infeccions per 
pneumococ —atesa l’alta taxa de resistències als 
macròlids— es limita als pacients que hagin pre-
sentat reaccions d’hipersensibilitat del tipus I a les 
penicil·lines, per als quals no estarien indicades 
les cefalosporines. 

Haemophillus in! uenzae

Després del pneumococ, és el segon agent 
etiològic més freqüent en l’OMA i la SAB. La 
vacunació sistemàtica contra Haemophillus 

in! uenzae tipus B dels últims anys s’ha traduït 
en una disminució signi% cativa de la incidència 
de la pneumònia per aquest patogen, però amb 
prou feines ha in@ uït en la incidència de l’OMA i 
la sinusitis, que sovint estan causades per soques 
no tipi% cables.

En el cas d’Haemophillus in! uenzae, la resistèn-
cia a les aminopenicil·lines està originada per la 
producció de beta-lactamases, per això ha de 
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tractar-se amb un antibiòtic que inhibeixi les beta-
actamases (associació amoxicil·lina- clavulànic o 
cefalosporines).

Informació sobre les resistèn-
cies locals a les Illes Balears

A continuació es mostren les dades de les 
resistències locals als principals microorganis-
mes implicats en les infeccions respiratòries en 
pediatria.

Quadres clínics

En aquest capítol de la Guia Farmacoterapèutica 

Internivells de les Illes Balears s’aborden el tracta-
ment de la faringoamigdalitis aguda, l’otitis mit-
jana aguda (OMA), la sinusitis aguda bacteriana 

(SAB) i la pneumònia adquirida a la comunitat en 
el pacient pediàtric.

1. Faringoamigdalitis aguda

La major part de les faringoamigdalitis tenen 
etiologia viral. Les faringoamigdalitis bacterianes 
que poden portar majors conseqüències clíniques 
al pacient són les originades per Streptococcus 

pyogenes (estreptococ beta-hemolític del grup A, 
EBHGA); per això s’han de diagnosticar correcta-
ment i no s’ha d’iniciar el tractament antibiòtic 

de manera empírica.

Orientació terapèutica

Davant una sospita de faringoamigdalitis per EBH-
GA i abans d’iniciar un tractament antibiòtic, seria 

Antibiòtic % de soques sensibles

Streptococcus pyogenes

penicil·lina
eritromicina

Streptococcus pneumoniae

penicil·lina
eritromicina

Haemophilus infl uenzae

amoxicil·lina-clavulànic
cefuroxima
eritromcina
azitromicina

HUSDa

100%

76,7%

82%

62,8%

100%

97,1%

--

100%

H Manb

100%

80,4%

85,7%

79,3%

97,6%

98,8%

97,6%

--

H Can Missesc

100%

88,2%

--

58,2%

97,3%

100%

96%

--

a)- Informe de la sensibilitat antibiòtica dels microorganismes més comuns a l’hospital. Anàlisi de 

tendències. Any 2007. Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Son Dureta.

b)- Sensibilitat antibiòtica. Informe de 2006. Laboratori i Comissió d’Infeccions. Hospital de Manacor.

c)- Informació del Servei de Microbiologia de l’Hospital Can Misses.

Dades de resistències locals: HUSD, Hospital de Manacor i Hospital Can Misses
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bo con% rmar-ne el diagnòstic mitjançant un test 
ràpid de detecció d’antigen estreptocòccic o on 
cultiu de l’exsudat faringi.

L’habitual és començar pel test ràpid i iniciar el 
tractament antibiòtic en el cas que el resultat sigui 
positiu. Si el test antigènic és negatiu, no s’ha 
d’iniciar el tractament antibiòtic immediatament, 
sinó que se n’ha de fer també el cultiu. En el cas 
que el cultiu con% rmi la infecció per EBHGA, ales-
hores sí s’ha d’emprar un antimacrobià.

En el pacient pediàtric, la major incidència de la 
faringoamigdalitis per EBHGA es produeix entre 
els tres anys i els quinze. En infants d’edat inferior 
als tres anys és poc habitual l’etiologia bacteriana, 
en detriment de l’origen víric de la infecció, a més 
de ser excepcional la aparició de febre reumàtica. 
Per això en aquesta franja d’edat no es recomana 
que es faci de manera rutinària cap prova diagnòs-
tica encaminada a detectar el bacteri a l’orofaringe 
ni tampoc el tractament antibiòtic empíric.

Selecció d’antibiòtics

Malgrat l’increment de les resistències davant 
els beta-lactàmics en un altre tipus d’infeccions 
bacterianes, no s’han detectat soques d’EBHGA 
resistents a la penicil·lina.
La penicil·lina V és l’antibiòtic d’elecció per al 
tractament de la faringoamigdalitis per EBHGA a 
causa de l’efectivitat demostrada, el bon per% l de 
seguretat i tolerabilitat, l’espectre antibacterià estret 
i el cost baix. Administrada dues vegades al dia, re-

sulta tan e% caç com emprada en règims amb pre-
ses més freqüents. L’amoxicil·lina és equiparable a 
la penicil·lina en e% càcia clínica i bacteriològica i 
disposa de presentacions comercials més conve-
nients, encara que l’espectre és més ampli. Igual 
que la penicil·lina V, es pot emprar en un règim 
posològic de dues preses diàries. La recomanació 
és mantenir el tractament antibiòtic durant 10 dies.
Amb els pacients de qui se sospiti que no faran un 
seguiment adequat de la pauta de 10 dies o amb 
els que presentin intolerància oral es pot emprar la 
penicil·lina G-benzatina en dosi única.

Les cefalosporines no han de substituir les 
penicil·lines com a tractament antibiòtic de la farin-
goamigdalitis en el cas dels infants, ja que no han 
demostrat clarament ser superiors, amb l’agreujant 
que el seu espectre bacterià és major, per la 
qual cosa han de quedar restringides als casos 
d’al·lèrgia a penicil·lines que no estiguin originats 
per una hipersensibilitat del tipus I. També es pot 
valorar emprar-les en els fracassos del tractament i 
en les recaigudes.

En el cas de fracàs al tractament (persistència de 
símptomes després de 72 hores amb tractament 
antibiòtic), s’ha de valorar la possibilitat que es tracti 
d’una infecció vírica diagnosticada erròniament en 
un portador d’EBHGA, que hagi hagut una mala 
adherència al tractament o que l’antibiòtic seleccionat 
no hagi resultat efectiu. En aquests casos es podria 
emprar cefalosporina o amoxicil·lina-clavulànic, per si 
coexistissin bacteris productors de beta-lactamases.
La faringitis de repetició (reaparició dels símp-

Faringoamigdalitis per EBHGA

Tractament de la infecció per 
EBHGA

Al·lergia a la penicil·lina
(hipersensibilitat del tipus I)

Al·lergia (no hipersensibilitat
al tipus I)

Intolerància digestiva o problemes 
per al compliment per via oral

Tractament d’elecció Alternativa

Penicil·lina V (via oral) durant 10 dies:

250 mg en dues preses diàries si el pes ‹ 27 kg

500 mg en dues preses diàries si el pes › 27 kg

Josamicina (via oral) durant 10 dies: 30-50 mg/kg/dia en dues preses diàries

Diacetilmidecamicina (via oral) durant 10 dies: 35-50 mg/kg/dia en dues preses diàries

Cefadroxil (via oral) durant 10 dies: 30 mg/kg/dia en dues preses diàries

Cefuroxima axetil (via oral) durant 10 dies: 20 mg/kg/dia en dues preses diàries

Penicil·lina G-benzatina (intramuscular) en dosi única:

600.000 UI si el pes ‹ 27 kg

1.200.000 si el pes › 27 kg

Amoxicil·lina (via oral) durant 

10 dies: 40-50 mg/kg/dia en 

dues preses diàries
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Orientació terapèutica

No hi ha unanimitat per establir quin ha de ser el 
diagnòstic correcte de l’OMA, encara que sí és clar 
que s’ha de fer un diagnòstic diferencial amb l’otitis 
serosa, ja que aquesta no requereix tractament 
antibiòtic, d’entrada. A causa de la di% cultat per es-
tablir el diagnòstic correcte de l’OMA, ha de ser tan 
correcte, acurat, precís i exacte com sigui possible.

L’etiologia de l’OMA és fonamentalment bacteriana 
(65-75 % dels casos), mentre que els virus actuen en 
general com a coinfectants o desencadenants. Com 
ja s’ha comentat, el patogen principal és el pneumo-
coc, seguit d’Haemophilus in! uenzae. A més, només 
el 20 % de les infeccions que origina el pneumococ 
responen clínicament i microbiològicament sense 
necessitat d’antibiòtics, davant el 50 % de les causa-
des per Haemophilus in! uenzae. Per aquests motius, 
el microorganisme que s’ha de cobrir en primer lloc 
amb el tractament antibiòtic és el pneumococ.

tomes en els 2-7 dies posteriors a l’acabament 
del tractament) es produeix a causa d’una mala 
eradicació del VEGA. En aquest cas també s’ha 
de valorar la possibilitat que hagi hagut una mala 
adherència al tractament. La repetició de l’episodi 
també pot estar causada per una reinfecció.

S’ha de tornar a emprar un tractament de 10 dies 
amb el mateix antibiòtic, llevat de si se sospita que 
hi ha hagut incompliment. En aquesta situació seria 
oportú administrar penicil·lina G-benzatina. Si 
aquestes opcions no resultassin e% caces s’hauria 
d’utilitzar cefuroxima axetil o amoxicil·lina-clavulànic.

2. Otitis mitjana aguda

L’otitis mitjana aguda (OMA) és una de les infec-
cions més habituals en pediatria i la primera causa 
de prescripció d’antibiòtics en la infantesa. Podem 
distingir tres formes clíniques d’OMA: aïllada, recu-
rrent i persisten (o recaiguda). 

Fracàs terapèutic o faringitis de repetició

Fracàs del tractament

Faringitis de repetició

Tractament d’elecció

En cas d’inefectivitat de l’antibiòtic anterior:
Cefuroxima axetil (via oral) durant 10 dies: 20 mg/kg/dia en dues preses diàries

Amoxicil·lina-clavulànic 8:1 (via oral) durant 10 dies: 40-50 mg/kg/dia en dues 

preses diàries

En cas de mala adherència: 
Penicil·lina G-benzatina intramuscular 

· 600.000 UI si el pes ‹ 27 kg

· 1.200.000 si el pes › 27 kg

Tornar a utilitzar el mateix antibiòtic anterior

En cas de mala adherència:
Penicil·lina G-benzatina intramuscular 

· 600.000 UI si el pes ‹ 27 kg

· 1.200.000 si el pes › 27 kg

Cefuroxima axetil (via oral) 

durant 10 dies: 20 mg/kg/dia en 

dues preses diàries 

Amoxicil·lina-clavulànic 8:1 (via 

oral) durant 10 dies: 40-50 mg/

kg/dies en dues preses diàries

Tractament d’elecció Alternativa
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Hi ha controvèrsia sobre la necessitat de tractar 
amb antibiòtics tots els pacients amb OMA o 
reservar el tractament per a aquells en els quals 
l’episodi no es resol espontàniament. Així, en 
alguns casos es podria emprar una estratègia d’ús 

diferit d’antibiòtics.

Se sap que la curació espontània de la malaltia és 
inferior en els infants menors de dos anys i que 
la resposta al tractament antibiòtic és millor en 
pacients amb OMA greu (febre superior a 39 ºC 
o otàlgia intensa). D’altra banda, la infecció per un 
pneumococ resistent a la penicil·lina di% culta el 
tractament antibiòtic. Es considera que els factors de 
risc associats a una major freqüència d’infecció per 
un pneumococ resistent a la penicil·lina són l’edat 
menor de dos anys, l’assistència a una guarderia i el 
tractament amb antibiòtics durant el mes previ.

Per tot això, la decisió d’instaurar un tractament 
immediat o una estratègia d’ús diferit d’antibiòtics 
s’ha de valorar de manera individualitzada per a 
cada infant depenent de la certesa del diagnòstic, 
l’edat (major o menor de dos anys), la gravetat del 

quadre clínic i l’ existència de factors de risc de 

mal pronòstic evolutiu (OMA recurrent i antece-

dents familiars de seqüeles òtiques per OMA).

Selecció d’antibiòtics

El tractament antibiòtic de l’OMA és empíric i 
està orientat principalment al pneumococ. La resis-
tència del pneumococ a les penicil·lines —a causa 
de l’alteració de les PBP— imposa la necessitat 

d’emprar amoxicil·lina en dosis altes. Amb aques-
tes dosis i administrada cada 8 o cada 12 hores, 
l’amoxicil·lina sobrepassa a l’orella mitjana la CMI 
requerida % ns i tot pel pneumococ resistent durant 
el període de temps necessari per a l’eradicació 
bacteriana (40 % del període entre dosis).

Les resistències d’Haemophilus in! uenzae i de 
Moraxella catarrhalis a les penicil·lines són degu-
des a la producció de beta-lactamases. Per tant, 
si el tractament antibiòtic davant el pneumococ 
fracassa (persistència de la simptomatologia al cap 
de 48-72 hores d’haver iniciat el tractament anti-
biòtic), s’ha de tenir en compte la possibilitat que 
l’OMA no estigui causada pel pneumococ, sinó per 
aquests microorganismes productors de beta-
lactamases, principalment Haemophilus in! uenzae, 
per la qual cosa s’ha d’associar àcid clavulànic a 
l’amoxicil·lina en proporció 8:1.

S’ha de cobrir la possible infecció per microorga-
nismes productors de beta-lactamases (principal-
ment Haemophilus in! uenzae) als quadres greus 
d’OMA (febre superior a 39 ºC o otàlgia intensa), 
per tal d’evitar les complicacions. 

De nou en els pacients al·lèrgics a les penicil·lines 
s’ha de recórrer al tractament amb cefalosporines 
(al·lèrgia no del tipus I) o macròlids (al·lèrgia del 
tipus I).

La ceftriaxona per via intramuscular es pot emprar 
en règims de tres dies de tractament en els casos 
en què no es pugui emprar la via oral o si se sospi-
ta que s’incompleix la teràpia. 

La durada del tractament antibiòtic (excepte per a 
l’azitromicina i la ceftriaxona) és la següent:

· En infants menors de 2 anys o en infants majors de 
2 anys amb criteris de gravetat: el tractament s’ha 
de mantenir durant 10 dies.
· En infants majors de 2 anys sense criteris de 
gravetat: és su% cient un tractament amb una durada 
de 7 dies.

En l’OMA persistent —o recaiguda vertadera— 
es considera que el microorganisme causal és 
el mateix en el primer episodi i en el segon. Per 
això es recomana utilitzar el mateix antibiòtic, però 
durant més temps que en el primer cas (entre 12 i 
15 dies).

Criteris per decidir la immediatesa de l’inici del 
tractament antibiòtic.

Infants menors de dos anys:
· Iniciar el tractament antibiòtic immediatament.

Infants majors de dos anys:
· Amb OMA greu i/o factors de risc de mal 
pronòstic evolutiu: iniciar el tractament antibiòtic 
immediatament.
· Amb símptomes lleus i sense factors de risc de 
mal pronòstic evolutiu: instaurar el tractament 
simptomàtic i adoptar una estratègia d’ús diferit 
d’antibiòtics, amb l’advertiment als pares que 
tornin a la consulta si els símptomes no remeten 
al cap de 48-72 hores per iniciar en aquell moment 
el tractament antibiòtic.
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gia més enllà dels 10-14 dies habituals o en el cri-
teri de gravetat (febre superior a 39 ºC i rinorrea 
purulenta durant 3-4 dies consecutius en un infant 
amb sensació de malaltia).

Hi ha controvèrsia sobre la pertinència d’emprar 
tractament antibiòtic contra la SAB, per motius 
diversos. Per una part, l’evidència de la superio-
ritat dels antibiòtics davant el placebo és limitada; 
a més, el quadre clínic presenta una alta taxa de 
resolució espontània. Malgrat tot, les recomana-
cions actuals aconsellen utilitzar-ne, sempre que 
es compleixin els criteris de persistència de la 
simptomatologia i la gravetat, a %  d’aconseguir una 
curació més ràpida. El tractament antibiòtic de la 

SAB és empíric.

Selecció d’antibiòtics

De nou l’amoxicil·lina en dosis altes és l’antibiòtic 
d’elecció, per tal de cobrir el pneumococ resistent, 
i es pot utilitzar en un règim terapèutic de cada 12 
hores. Igual que amb l’OMA, també cal valorar el 

No hi ha recomanacions especí% ques per al 
tractament de l’OMA recurrent, per la qual cosa 
l’elecció de l’antibiòtic depèn dels factors descrits 
més amunt per a l’OMA aïllada. Es recomana una 
durada del tractament de 10 dies.

3. Sinusitis aguda bacteriana

La sinusitis aguda bacteriana (SAB) gairebé sem-
pre sorgeix com una complicació de les infeccions 
virals de les vies respiratòries altes o d’una sinusitis 
al·lèrgica. La durada de qualsevol d’aquests qua-
dres clínics no sol superar els 10-14 dies.

Orientació terapèutica

Es considera com a SAB tot procés de vies aèries 
superiors que persisteixi més de 10-14 dies 
(encara que menys de 30) o que es presenti amb 
una clínica inadequadament greu per a un quadre 
catarral. Per tant, el diagnòstic diferencial entre la 
rinosinusitis vírica i la sinusitis bacteriana s’ha de 
sustentar en la persistència de la simptomatolo-

Otitis mitjana aguda aïllada

Otitis lleu

Otitis greu (febre superior a 39 ºC
o otàlgia intensa)

Al·lergia a
penicil·lina

En els casos d’incompliment
terapèutic o d’intolerància oral

Al·lèrgia (hipersensi-
bilitat del tipus I)

Al·lèrgia (no hiper-
sensibilitat del tipus I)

Tractament inicial Fracàs al tractament inicial
(sense resposta en 48-72 hores)

Amoxicil·lina (via oral): 80-90 mg/kg/dia

en 2-3 preses diàries

Amoxicil·lina/clavulànic 8:1 (via oral):

80-90 mg/kg/dia en 2-3 preses diàries

Claritromicina (via oral): 15 mg/kg/dia en dues preses diàries 

Azitromicina (via oral) durant tres dies: 10 mg/kg en una sola presa 

diària / Azitromicina (via oral) durant cinc dies: 10 mg/kg el primer dia i 

5 mg/kg/dia els quatre restants

Cefuroxima-axetil: 30 mg/kg/dia en dues preses diàries

Ceftriaxona (via IM) 50 mg/kg diaris durant tres dies

Amoxicil·lina/clavulànic 8:1 

(via oral): 80-90 mg/kg/dia en 2-3 

preses diàries

Cefuroxima-axetil: 30 mg/kg/dia 

en dues preses diàries

Ceftriaxona (via IM) 50 mg/kg 

diaris durant tres dies
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Moraxella catarrhalis, encara que la vacunació contra 
Haemophilus in! uenzae fa que, actualment, aques-
ta etiologia sigui poc probable en el nostre medi 
(excepte en infants immigrants o de col·lectius amb 
escassos contactes amb el sistema sanitari).

Les pneumònies bacterianes “atípiques” habitual-
ment estan originades per Mycoplasma pneu-

moniae i Chlamydiophila pneumoniae, i són més 
habituals en infants majors de 5 anys, encara que 
també poden aparèixer a partir dels dos anys. 

En ocasions un mateix quadre de pneumònia 
adquirida a la comunitat pot estar originat per més 
d’un agent patogen. 

Orientació terapèutica

A causa que la determinació de l’agent etiològic 
és complicada, en la major part dels casos de 
pneumònia adquirida a la comunitat en pediatria 
el tractament farmacològic es fa de manera 

empírica. El tipus de pneumònia (típica, atípica o 
no classi% cada) i l’etiologia més probable depe-
nent de l’edat han de ser els criteris emprats per 
decidir la selecció de l’antibiòtic. 

La primera decisió que cal adoptar afecta la 
decisió d’hospitalitzar el pacient o no. Si la situació 

possible fracàs terapèutic a causa d’Haemophilus 

in! uenzae o Moraxella catarrhalis, productors de 
beta-lactamases.

La durada del tractament ha de ser de, com a 
mínim, 10 dies i s’ha d’estendre sempre almenys 
set dies després de la desaparició dels símptomes, 
excepte en el cas de l’azitromicina.

4. Pneumònia adquirida a la 
comunitat

De manera anàloga al que ocorre amb els pacients 
adults, les pneumònies bacterianes infantils es 
poden classi% car com a típiques (bacterianes) o 
atípiques (micoplasmes o clamídies), encara que 
en infants aquestes síndromes no estan tan ben 
de% nides com en l’edat adulta i moltes vegades no 
es poden classi% car en cap de les dues categories 
(pneumònia no classi% cada).

L’agent etiològic més freqüentment implicat en la 
pneumònia adquirida a la comunitat en infants és 
Streptococcus pneumoniae, principalment en les 
edats més primerenques. Les pneumònies cau-
sades pel pneumococ cursen, en general, com un 
quadre “típic”. Altres bacteris implicats menys sovint 
en el desenvolupament de la pneumònia adquirida 
a la comunitat infantil són Haemophilus in! uenzae i 

Sinusitis aguda bacteriana

Pacient que compleix criteris de 
durada o gravetat

Fracàs terapèutic: no resolució de 
la simptomatologia al cap de 48-72 
hores

Al·lèrgia 
a la 
penicil·lina

Al·lèrgia (hipersensi-
bilitat del tipus I)

Al·lèrgia (no hiper-
sensibilitat del tipus I)

Tractament d’elecció Alternativa

Amoxicil·lina (via oral): 80-90 mg/kg/dia

en 2-3 preses diàries

Amoxicil·lina/clavulànic 8:1 (via oral):

80-90 mg/kg/dies en 2-3 preses diàries

Claritromicina (via oral): 15 mg/kg/dia en dues preses diàries 

Azitromicina (via oral) durant tres dies: 10 mg/kg en una sola presa 

diària / Azitromicina (via oral) durant cinc dies: 10 mg/kg el primer dia i 

5 mg/kg/dia els quatre restants

Cefuroxima axetil: 30 mg/kg/dia en dues preses diàries

Amoxicil·lina/clavulànic 8:1 (via 

oral): 80-90 mg/kg/dies en 2-3 

preses diàries

Cefuroxima axetil: 30 mg/kg/dia 

en dues preses diàries
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sològic de períodes de 12 hores, el temps durant 
el qual la concentració plasmàtica quedaria per 
sota de la CMI resulta excessiu, per al cas d’una 
infecció greu com la pneumònia.

En infants no immunitzats correctament amb 
almenys tres dosis de la vacuna conjugada 
contra Haemophilus in! uenzae tipus B s’hauria 
d’emprar amoxicil·lina-clavulànic en dosis altes 
d’amoxicil·lina.

b) Pacients entre 5 i 15 anys d’edat

En infants majors de 5 anys, els agents etiològics 
més freqüents són Mycoplasma pneumoniae i 
Streptococcus pneumoniae, a més de Chlamydio-

phila pneumoniae. 

· Si se sospita d’una pneumònia atípica, s’haurien 
d’utilitzar macròlids (claritromicina o azitromici-
na), ja que són actius contra els micoplasmes i les 
clamídies. 

· Si se sospita d’una pneumònia típica, cal tractar-
la amb dosis altes d’amoxicil·lina, igual que en el 
rang d’edat entre 6 mesos i % ns a 5 anys.

c) Pacients entre 2 i 15 anys amb pneumònia no 

classi& cada:

En cas de trobar-nos front una pneumònia no ben 
classi% cada, en la que no es possible estimar 
amb certa precisió l’agent causal, s’ha de tractar 
amb dosis altes d’amoxicil·lina, valorant la pos-
sibilitat d’afegir un macròlid (l’associació es pot 
fer d’entrada o bé segons la resposta clínica a les 
48-72 hores). 

clínica ho permet, el tractament s’ha de fer de ma-
nera ambulatòria; tanmateix, en els casos greus cal 
hospitalitzar el pacient perquè pugui rebre teràpia 
antibiòtica intravenosa. 

En aquest document no s’abordarà el tractament 
d’infants menors de 6 mesos, ja que es recomana 
que es faci en el medi hospitalari.

Selecció d’antibiòtics

Una vegada decidit el medi —hospitalari o ambu-
latori— on s’instaurarà el tractament farmacològic, 
cal seleccionar l’antibiòtic. La selecció del tracta-
ment antibiòtic empíric es fa segons el microorga-
nisme causal més probable per a cadascuna de 
les franges d’edat.

La durada del tractament antibiòtic ha de ser de 
10 dies, llevat dels casos de microorganismes 
atípics, per als quals cal mantenir-lo durant 10-14 
dies (eritromicina o claritromicina) o 5 dies en el 
cas de l’azitromicina. 

a) Pacients des de 6 mesos & ns a 5 anys o ma-

jors de 5 anys amb sospita de quadre típic

El pneumococ —després dels virus— és el prin-
cipal agent etiològic de la pneumònia adquirida 
a la comunitat en infants menors de 5 anys. Per 
això, en aquests pacients el tractament d’elecció 
és l’amoxicil·lina oral amb dosis altes. En el cas de 
la pneumònia adquirida a la comunitat, s’ha optat 
per un règim d’administració de períodes de 8 
hores, ja que es considera que, amb un règim po-

Criteris d’ingrés hospitalari per a infants amb pneu-
mònia adquirida a la comunitat

· Edat inferior a 6-12 mesos. 
· Manca de resposta al tractament antibiòtic oral al 
cap de 48-72 hores.
· Malalties subjacents: immunodeficiències, malnu-
trició, fibrosi quistosa, cardiopaties.
· Signes evidents de gravetat: convulsions,
inestabilitat hemodinàmica, destret respiratori, 
hipòxia, aspecte sèptic.
· Deshidratació, vòmits, intolerància a la ingesta oral.
· Complicacions pulmonars: afecció multilobar, ves-
sament pleural, abscés pulmonar, pneumotòrax.
· Ambient familiar incapaç de col·laborar en el 
tractament (cures generals, compliment terapèutic) 
o amb problemàtica socioeconòmica.
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Pneumònia adquirida a la comunitat en infants des de 6 mesos fins a 5 anys
o majors de 5 anys amb sospita de quadre típic

Infants que estan vacunats adequa-
dament contra H. infl uenzae

Infants que no estan vacunats ade-
quadament contra H. infl uenzae

Al·lèrgia
a la
penicil·lina

Al·lèrgia (hipersensi-
bilitat del tipus I)

Al·lèrgia (no hiper-
sensibilitat del tipus I)

Tractament d’elecció

Amoxicil·lina (via oral) durant 10 dies: 80-90 mg/kg/dia en tres preses diàries

Amoxicil·lina-clavulànic 8:1 (via oral) durant 10 dies: 80-90 mg/kg/dia en tres 

preses diàries 

Claritromicina (via oral) durant 10 dies: 15 mg/kg/dia en dues preses diàries 

Azitromicina (via oral) durant cinc dies: 10 mg/kg el primer dia i 5 mg/kg/dia els 

quatre restants

Cefuroxima axetil (via oral) durant 10 dies: 30 mg/kg/dia en dues preses diàries

Pneumònia adquirida a la comunitat en infants entre 5 i 15 anys d’edat
amb sospita de quadre atípic o pneumònia no ben classificada

Quadre atípic lleu a moderat

Quadre sense classifi car 
 

Tratamiento de elección

Claritromicina (via oral) durant 10-14 dies: 15 mg/kg en dues preses diàries

Azitromicina (via oral) durant cinc dies: 10 mg/kg el primer dia i 5 mg/kg/dia 

els quatre restants

Amoxicil·lina (via oral) durant

10 dies: 80-90 mg/kg/dia en

tres preses diàries

Claritromicina (via oral) durant 10-14 

dies: 15 mg/kg en dues preses diària

o

Azitromicina (via oral) durant cinc dies: 

10 mg/kg el primer dia i 5 mg/kg/dia els 

quatre restants

+
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Posologia Cost diari del tractament 

Fenoximetilpenicil·lina (penicil·lina V)

Benzilpenil·licina (penicil·lina G)-benzatina

Amoxicil·lina

Amoxicil·lina-clavulànic 8:1

Azitromicina

Claritromicina

Eritromicina

Josamicina

Diacetilmidecamicina

Cefadroxil

Cefuroxima-axetil

Ceftriaxona (IM)

Sobre de 250 mg

Vial de 600.000 UI

50 mg/kg/dia

50 mg/kg/dia

10 mg/kg/dia

15 mg/kg/dia

50 mg/kg/dia

50 mg/kg/dia

50 mg/kg/dia

30 mg/kg/dia

30 mg/kg/dia

Vial de 250 mg

0,21 euros�

1,48 euros� �

0,52 euros� �

0,90 euros� �

1,67 euros� �

1,04 euros� �

0,68 euros �

1,37 euros�

1,86 euros �

0,81 euros �

2,69 euros �

3,12 euros �

Comparació del cost del tractament

A continuació es mostra el cost diari del trac-
tament antibiòtic amb una forma oral líquida 
per a un infant de 20 kg (excepte penicil·lina V, 
penicil·lina G-benzatina i ceftriaxona).

Els costos s’han calculat a partir dels preus del 
Catàleg Corporatiu de Medicaments del Servei 
de Salut del mes de febrer de 2008. En cada cas 
s’ha utilitzat el preu de l’especialitat més barata o 
el preu de referència (si n’hi ha).

Ceftriaxona (IM)

Cefuroxima-axetil

Cefadroxil

Diacetilmidecamicina

Josamicina 

Eritromicina 

Claritromicina 

Azitromicina 

Amoxicil·lina-clavulànic 8:1

Amoxicil·lina

Benzilpenil·licina (penicil·lina G)-benzatina

Fenoximetilpenicil·lina (penicil·lina V)

0 3,503,002,502,001,501,000,50euros


