


ADVERTIMENT
Aquest document s’ha redactat en base  als acords adoptats per la Comissió d’Antibiòtics i
la de Farmàcia i Terapèutica de l’IMAS (Barcelona), en les successives reunions de consens
amb els diferents Serveis Clínics dels Hospitals IMAS. En conseqüència, solament es des-
criuen aquí els medicaments seleccionats en aquestes condicions.

Hem tingut una cura especial en assegurar que la informació continguda en aquesta edició
sigui la correcta, d’acord amb la literatura especialitzada recollida tant en l’àmbit nacional
com internacional.

Malgrat tot, és precís advertir als lectors, que és necessària la consulta i revisió de la infor-
mació que proporcionen les autoritats sanitàries, les publicacions d’experts i els propis fabri-
cants dels productes farmacèutics.

No ens podem fer responsables de les conseqüències que podrien derivar-se de qualsevol
error que hagués pogut passar inadvertit.

Cal tenir en compte que la Terapèutica Farmacològica es troba en continua evolució i revisió,
i pel que fa a la informació que contè aquest document, es reflecteixen solament els conei-
xements corresponents al moment en que s’ha redactat, subjecta, per tant, a la pèrdua d’ac-
tualitat consegüent.
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PRÒLEG

9

Les guies són un instrument de referència en la pràctica clínica que no pre-
tén substituir el pensament crític ni la capacitat de decisió del clínic, sinó
facilitar la informació a tots els que s’incorporen a la pràctica clínica hos-
pitalària d’aquelles normes que han estat objecte d’anàlisi dintre de la
Comissió de Farmàcia i Terapèutica, i en la Comissió d’Antibiòtics.

Avui presentem una nova revisió àmpliament documentada i en la que han
participat farmacèutics, microbiòlegs i clínics de diferents especialitats i
per tant basada en un sòlid coneixement científic dels avenços que en el
tractament de les malalties infeccioses s’han produït, i al temps, dels pro -
blemes que l’ús adequat dels antibiòtics ha generat en els darrers anys
(resistències, efectes indesitjables, etc).
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INTRODUCCIÓ

11

L’existència de guies, protocols i vies o normes d’actuació són una senyal
de que un hospital progressa en el camí d’implantar la màxima qualitat
possible en la pràctica clínica, i això és així i en major grau quan més ampli
és el debat i el consens que precedeix a l’elaboració i redacció d’aquestes
normes.

La guia d’antibiòtics compleix aquests requisits i és per això que és reco-
neguda i àmpliament utilitzada, no sols en el nostre hospital sinó en altres
àmbits hospitalaris i d’atenció primària. Per a mi com a actual director
mèdic és una satisfacció fer-ne la presentació i felicitar tant als impulsors
i redactors de la publicació original, com als redactors i revisors de l’actual
guia, i no gensmenys les secretàries mèdiques que han contribuït a l’actual
edició bilingüe.

Dr. Jordi Bruguera i Cortada
Director Mèdic

E n present ar aquest a tercera edició del Manual  de Te r a p è u t i c a
Antimicrobiana de l’Hospital del Mar (IMAS), vull recordar que la primera
reunió que es va dur a terme en el nostre Hospital, amb la finalitat de con-
sensuar els tractaments antibiòtics, va ser l’any 1965. Aquest fet va coin-
cidir amb la incorporació a aquest centre d’un nou Cap de Servei de
Cirurgia, el Dr. Lino Torre. Ell ens va consultar per consensuar un protocol
correcte per l’ús d’antibiòtics en el seu Servei. Des de llavors s’iniciaren
unes reunions anuals entre els Serveis de Medicina Interna-Infeccioses i el
de Cirurgia, per programar i valorar les normes d’ús dels antibiòtics en
Cirurgia per l’any següent. Cal mencionar que, en participar a les discus-
sions tots els cirurgians, en aquell moment es transmetien els conceptes
més necessaris sobre el paper dels antibiòtics i la seva aplicació clínica. En
acceptar les decisions acordades a les esmentades reunions, tots els cirur -
gians es feien responsables de dur-les a la pràctica correctament.

Al 1972 es va constituir el Comitè d’Infeccions de l’Hospital del Mar, des
d’on es programava la Política d’Antibiòtics per a tots els hospitals muni -
cipals de Barcelona.



La "política d’antibiòtics" d’un hospital es basa, principalment, en els
següents punts:

1. Definir totes les possibles patologies infeccioses que pot haver-hi a 
l’Hospital.

2. Contemplar la possible etiologia de les mateixes i la seva sensibilitat 
antimicrobiana.

3. Establir els antibiòtics d’elecció per a cada procés infecciós, i els que
han d’emprar-se en cas d’intolerància o hipersensibilitat als d’elecció.

4. Establir, sobre aquestes bases, els antimicrobians que han d’estar 
inclosos a la Guia Farmacoterapèutica de l’hospital.

5. Determinar la posologia i la duració del tractament per a cada 
patologia.

6. En base a un protocol determinat inicialment, demanar col·laboració a
cadascuna de les especialitats mèdiques per discutir l’ús dels 
antimicrobians en el seu servei i la forma d’utilitzar-los. És precís 
arribar al consens per a que hi hagi un millor compliment dels 
protocols establerts.

7. La introducció d’un nou antibiòtic, ja sigui en sol·licitat per un metge
de forma aïllada o bé per part de la Comissió d’Antibiòtics, s’ha de 
comunicar per escrit a tots els metges mitjançant una carta personal,
fent èmfasi en les característiques més rellevants de la nova 
substància, així com de les seves indicacions i posologia.

8. Efectuar auditories terapèutiques dels antibiòtics amb una major 
rellevància a l’hospital.

9. La Comissió d’Antibiòtics ha d’estar constituïda per un internista, 
preferentment infectòleg, per un microbiòleg, per un farmacèutic i, a
més, per un representat d’especialitats en què es fa servir més 
terapèutica antimicrobiana (Cures intensives, Pediatria, Cirurgia, …)

10. La Comissió d’Antibiòtics ha de procurar que l’hospital disposi d’una
plètora d’antibiòtics amb una bona activitat antimicrobiana en front 
dels microorganismes causants de les infeccions a l’hospital i 
realitzar els canvis o modificacions pertinents d’acord a l’evolució de
les sensibilitats..

L’experiència d’aquest tipus de funcionament en ve efectuant amb èxit, al
nostre Hospital, des de fa 35 anys. T ot això ha donat lloc al desenvolupa-
ment de la tercera edició del nostre manual de terapèutica antimicrobiana

Dr. Ludvik Drobnic
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ABREVIATURES

ac àcid
ADVP addicte a drogues per via parenteral
amp ampolla
API aigua per a injecció
aplic aplicació
AV agudesa visual
AZT zidovudina
BGN bacil gramnegatiu
BHE barrera hematoencefàlica
cap càpsula
CGP coccus grampositiu
CIM concentració inhibitòria mínima
ClCr aclariment de creatinina
CMV citomegalovirus



min minut
mL mil·lilitre
NEB nebulitzada
OFT oftàlmica
OR oral
PAR parenteral
PAS p-aminosalicílic
PBP proteïna fixadora de penicil·lina
PL percepció lluminosa
PM pes molecular
R resistent
REC rectal
S sulfametoxazole
Sb antimoni
SB sèrum bicarbonat sòdic
SC subcutània
sem setmana
SF sèrum fisiològic
SG sèrum glucosat
SGS sèrum glucosalí
SIDA síndrome d’immunodeficiència adquirida
SMX sulfametaxazole
SNC sistema nerviós central
SRL sèrum ringer lactat
T trimetoprim
T A temperatura ambient
TAR tractament antiretroviral
T ARGA tractament antiretroviral de gran activitat
TBC tuberculosi
TI transcriptasa inversa
TOF tòpica oftàlmica
TOP tòpica
ttm tractament
UCI unitat de cures intensives
UI unitats internacionals
V vegades
VAG vaginal
VIH virus de la immunodeficiència humana
VRS virus respiratori sincitial
3tc lamivudina

comp comprimit
conc concentració
COT cirurgia ortopèdica i traumatològica
CV càrrega viral
d dies
ddc zalcitabina
ddi didanosina
DDS descontaminació digestiva selectiva
depot forma d’alliberament perllongada,  

via intramuscular
drag dragea
ECG electrocardiograma
ERCP colangiopancreatografia endoscòpica retrògrada
FM fórmula magistral
g grams
h hores
HD hemodiàlisi
HPV virus papiloma
HSV virus herpes simplex
IH insuficiència hepàtica
IM intramuscular
IN inhibidor nucleòsid
INH inhalatòria
INN inhibidor no nucleòsid
IP inhibidor de proteasa
IR insuficiència renal
ITU infecció tracte urinari
IV intravenosa
kg kilogram
l litre
LCR líquid cefaloraquidi
LIO lent intraocular
meq mil·liequivalents
mes mensual
µg microgram
µL microlitre
mg mil·ligrams
min minuts
MPOC malaltia pulmonar obstructiva crònica
MU mil·lions unitats
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1. NORMES GENERALS
PER A OPTIMITZAR L’ÚS
D’ANTIBIÒTICS

S’han fet alguns estudis amb la finalitat d’esbrinar les mesures de control
sobre l’ús dels antibiòtics que s’efectuen en hospital del Regne Unit,
Canadà i EE.UU., observant-se una gran disparitat en les estratègies esta-
blertes. D’això en deriva la necessitat d’elaborar, implantar i homogeneit-
zar una sèrie de mesures a fi d’aconseguir una prescripció d’antibiòtics el
més racional possible i que tingui una repercussió positiva en el control de
les resistències bacterianes. Malauradament, l’èxit de l’aplicació d’una
política d’antibiòtics concreta no està assegurada, havent-se descrit algu-
na experiència en la que la introducció de determinades estratègies no va
impedir un increment desorbitat en el consum i en els costos dels antimi-
crobians.

Principals estratègies per a l’optimització 
de l’ús dels antimicrobians.

S’han descrit múltiples pràctiques pel seguiment i control de l’ús dels anti -
microbians, però possiblement la revisió més exhaustiva sobre aquest
tema hagi estat la publicada per Bryan. Atenent a les experiències descri-
tes per aquest autor, els punts d’actuació més importants podrien resumir-
se en:

a) Establiment de plans d’educació en l’àrea de l’antibioticoteràpia.
b) Elecció dels antibiòtics necessaris per complir amb les necessitats 

terapèutiques.
c) Alternança entre diferents famílies d’antibiòtics ("cycling").
d) Adequació periòdica de la prescripció antimicrobiana a les 

sensibilitats antibiòtiques del centre hospitalari.
e) Seguiment dels resultats dels estudis microbiològics.
f) Interrupció automàtica de la prescripció antibiòtica.
g) Desenvolupament de programes informàtics relacionats amb la 

prescripció d’antimicrobiana.
h) Col·laboració clínica entre farmacèutic i metge per assegurar una 

bona prescripció de la terapèutica antibiòtica.

La contínua aparició i modificació dels patrons de resistències per
part de les diferents famílies de bacteris, el desenvolupament constant
de nous antibiòtics, el número elevat de pacients sotmesos a tracta-
ment antibiòtic que fins i tot arriba a un 50% dels pacients ingressats
als hospitals i l’alta proporció de tractaments antibiòtics considerats
com inadequats fa que s’hagin de sumar els esforços per aconseguir
una infraestructura essencial que doni lloc a una optimització de l’ús
dels antibiòtics, així com del control i de l’epidemiologia de la infecció
als hospitals.
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correcta prescripció dels mateixos, la qual cosa es tradueix amb freqüèn-
cia en una tendència a la prescripció dels d’espectre més ampli. 

a2) Elaboració de Guies de Terapèutica Antimicrobiana

Una estratègia que ha aportat bons resultats als hospitals és l’elaboració
de Guies de Terapèutica Antimicrobiana que aconsellen els tractaments
antibiòtics més adequats a cada patologia infecciosa i les seves alternati -
ves principals. El número de guies de prescripció ha anat creixent al llarg
del temps.  En certa mesura, aquest fet pot arribar a constituir un factor de
confusió, doncs els facultatius observen amb freqüència com existeixen
documents varis on les alternatives que s’hi aconsellen són dispars. Per
evitar aquesta situació seria recomanable que cadascun dels hospitals dis -
poses de la seva Guia de Terapèutica Antimicrobiana. Aquests documents
sempre han de ser sotmesos al consens dels facultatius de cada hospital. 

a3) Establiment rutinari d’auditories terapèutiques
dels antibiòtics més importants.

Els tipus d’estudis d’utilització que poden aplicar-se al camp dels antibiò-
tics és molt variat, i es pot classificar de diverses maneres, atenent a les
característiques quantitatives o qualitatives dels mateixos. En general, els
estudis que se solen realitzar en el camp de l’antibioticoteràpia es poden
resumir en retrospectius, prospectius i de prevalença. Els resultats obtin -
guts dels estudis prospectius tenen una major fiabilitat que els retrospec -
tius i els de prevalença.  

a4) Elaboració de protocols diagnòstic-terapèutics.

La introducció de nous antimicrobians comporta la necessitat d’elaborar
actualitzacions en els protocols diagnòstic-terapèutics per part dels grups
d’experts de cada hospital. Qualsevol modificació feta en un protocol hau -
ria de ser comunicada immediatament a tots els facultatius de l’hospital.
S’ha d’evitar que aquestes comunicacions es facin només a mans dels
caps dels serveis clínics, per a que aquests realitzin una posterior difusió
de la informació al personal del seu equip, ja que aquest sistema pot fallar
i sempre resten membres d’alguns ser veis a qui no arriba la informació

a) Establiment de plans d’ educació en 
l’ àrea de l’antibioticoteràpia

Les característiques generals dels antibiòtics, solen impartir-se als
estudis universitaris  tan de Medicina com de Farmàcia. Tanmateix, els
aspectes peculiars d’aquestes substàncies, principalment pel que fa a
la modificació de la seva activitat antimicrobiana al llarg dels anys,
impliquen la necessitat d’una constant actualització  en quant aparició
de novetats terapèutiques i desenvolupament de resistències. Aquesta
situació comporta que alguns especialistes d’ambdues  professions
puguin ser víctimes d’un desajust en els seus criteris sobre la correc -
ta aplicació dels antimicrobians, si no és que exer ceixin una especia-
litat que els mantingui al dia constantment, tal és el cas dels metges
infectòlegs. 

En resum, l’antibioticoteràpia està sotmesa a tants canvis que, única -
ment, poden assolir-se amb una gran dedicació de temps.

Per aquestes raons, la majoria de metges i farmacèutics han de rebre
informació periòdica sobre les novetats del camp de l’antibioticoterà-
pia mitjançant: 

a1) Elaboració de guies farmacològiques 
actualitzades periòdicament.

L’absència de disponibilitat d’una Guia Farmacoterapèutica ha consti -
tuït, històricament, un motiu ostensible de dispersió en la prescripció
de medicaments en general i en l’antimicrobiana en particular.
Afortunadament, a l’actualitat, la major part dels centres hospitalaris
disposa de Comitès de Farmàcia i Terapèutica que tenen, entre els
seus objectius, l’actualització del document que recull totes les modi-
ficacions consensuades a les seves reunions. L’actualització en forma
de "guia de butxaca" hauria de fer-se, com a màxim, cada dos anys.
No obstant, els hospitals que disposen d’una bona xarxa informatit -
zada poden mantenir-la constantment actualitzada, amb edicions
biennals en paper. Tanmateix, en el cas concret de l’antibioticoteràpia,
el fet de limitar el número d’antibiòtics disponibles no garanteix una
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S’ha descrit alguna experiència amb resultats positius a la qual com mesu-
ra de correcció d’un excés de prescripció d’un determinat antibiòtic, s’ha
realitzat la retirada total d’aquest de la Guia Farmacològica i la seva subs-
titució per un altre d’espectre similar. Una experiència, a la qual, com
mesura per disminuir la resistència de Klebsiel·la a cefalosporines es va
restringir l’ús d’aquesta família d’antibiòtics, va tenir com resultat una
reducció d’un 44 % en la incidència de resistències del microorganisme a
ceftazidima. Aquesta reducció assolí el 70,9 % a les UCIes i un 87,5 %  a
l’UCI quirúrgica. No obstant, es va detectar un augment d’un 68,7 % en la
resistència de P. aeruginosa a imipenem.

Tanmateix, en una revisió recent que va avaluar l’evidència de l’alternància
antimicrobiana com mesura de disminució de les resistències bacterianes,
basada en estudis realitzats des de 1966 a gener de 2000, es qüestiona
aquesta estratègia. Aquest treball conclou que es requereixen més estudis
prospectius que puguin confirmar el benefici d’aquesta mesura.

d) Adequació periòdica de la prescripció antimicrobiana a
les sensibilitats antibiòtiques del centre hospitalari en
qüestió.

La majoria de tractaments antibiòtics s’instauren empíricament, és a dir,
sense el coneixement de quin és l’agent causal de la infecció. A determi-
nades patologies com les infeccions respiratòries és, inclús, habitual la
realització del tractament antibiòtic complet sense que s’aïlli l’agent etiolò -
gic. 

Per tot això, és imprescindible el contacte continu amb els microbiòlegs
per poder adequar els tractaments antimicrobians a la situació particular
de l’hospital, quan a resistències bacterianes.  Aquests professionals han
de participar en l’elaboració dels protocols i Guies de Terapèutica antimi-
crobiana que es facin en el centre hospitalari. 

e) Seguiment dels resultats dels estudis microbiològics.

Tot i que el tractament d’algunes infeccions (principalment del tracte res-
piratori) no s’acompanyi de la realització de cultius per l’aïllament de l’a -
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necessària. Tanmateix, encara que la difusió de la informació es faci de
manera personalitzada, els protocols solen tenir, en el millor dels casos, un
impacte momentani en la prescripció, per anar caient després en l’oblit. La
introducció de l’experiència amb protocols "de butxaca" ha generat resul-
tats encoratjadors quan a d’adequació de la prescripció d’un determinat
antibiòtic. 

a5) Existència de líders d’opinió.

És ben conegut, per part de les persones que presten els seus serveis als
hospitals, el fet que se solen produir relacions de competitivitat que, enca -
ra que tenen els seus aspectes positius, tenen el risc que una ànsia de pro -
tagonisme per part de determinades persones dificulti el consens a l’hora
de prendre decisions en qualsevol de les àrees mèdiques. Per descomptat,
la medicina infecciosa no està exempta de patir aquesta situació.

Malgrat això, l’existència d’un professional o uns professionals especial -
ment preparats en el camp de l’antibioterapia sempre ha sigut molt útil
com a punts de referència, consulta i, fins i tot, coresponsables de la deci -
sió terapèutica en aquesta matèria.

b) Elecció dels antibiòtics necessaris per complir amb 
les necessitats terapèutiques.

L’antic concepte de política restrictiva com sistema que implicava l’obliga -
torietat de complementació, prèvia a la instauració del tractament antimi -
crobià, d’un document de seguiment d’antibiòtics restringits on consten
les dades generals del malalt, els referents a la infecció a tractar, l’antibiò-
tic prescrit i el motiu pel qual no s’han escollit altres alternatives, ha donat
pas a un sistema més modern i que genera menys hostilitats. 

c) Alternància entre famílies d’antibiòtics ("cycling")

El concepte modern de política restrictiva consisteix en experiències amb
canvis cíclics d’antibiòtics o famílies d’antibiòtics durant períodes determi-
nats de temps per disminuir la tassa de resistències. 
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g) Desenvolupament de programes informàtics relacionats
amb la prescripció d’antimicrobians.

La disponibilitat de programes informàtics relacionats amb la prescripció
antibiòtica pot considerar-se com un factor de gran ajuda pel seguiment
d’una bona política d’antibiòtics a l’hospital. Aquests programes faciliten
de forma ràpida i àgil tota la informació relacionada amb els pacients trac-
tats amb un determinat antibiòtic en un moment concret. Inclús, l’existèn -
cia d’aquests programes permet prescindir d’altres estratègies que gene-
ren hostilitats per part dels metges, com són la de la complementació de
qüestionaris que justifiquin la prescripció de la majoria d’antibiòtics. 
Existeixen programes informàtics dissenyats per aportar dades tan quali -
tatives com quantitatives de la prescripció antibiòtica. Alguns es limiten a
facilitar informació general sobre cadascun dels tractaments antibiòtics,
altres alerten sobre la idoneïtat de les profilaxis quirúrgiques. 

h) Col·laboració clínica entre metge, farmacèutic i micro-
biòleg per assegurar una bona prescripció de la terapèuti -
ca antibiòtica.

Per aconseguir una simbiosi en la tasca desenvolupada pel metge, el far-
macèutic i el microbiòleg  és essencial assumir el respecte mutu de les
funcions que cadascun d’aquests professionals ha de dur a terme. A con-
tinuació s’expressa gràficament un triangle metge-microbiòleg-farmacèu-
tic que envolta el pacient, i mostra de forma resumida quin seria el tipus
de relació entre ells i amb el pacient: 

METGE
Diagnòstic clínic 

tractament i seguiment

PACIENT

MICROBIÒLEG FARMACÈUTIC
Diagnòstic                                                           Control del             
microbiològic                                                       tractament
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gent etiològic de la infecció i coneixement de les sensibilitats als antibiò-
tics, la pràctica habitual és la de cursar mostres per a la realització d’estu-
dis microbiològics. Tanmateix, alguns estudis han demostrat una tendèn-
cia a completar el tractament amb l’antibiòtic inicial, encara que l’antibio -
grama mostri alternatives més racionals des del punt de vista d’espectre
antimicrobià, quan l’evolució del malalt és satisfactòria. Aquesta situació
s’explicaria per un cert temor que el malalt empitjori si se substitueix el fàr-
mac inicial per un altre més adequat, ja sigui des del punt de vista d’es-
pectre d’activitat o del cost. 

Per facilitar la tasca als metges alhora de l’elecció de la l’alternativa més
adequada per la instauració del tractament dirigit (quan es coneix el resul-
tat de l’antibiograma) és molt important que el Laboratori de Microbiologia
faciliti informació sobre aquells antibiòtics disponibles a l’hospital (inclo-
sos a la Guia Farmacoterpèutica). Excepcionalment, existeixen situacions a
les quals el laboratori ha de testar i informar sobre sensibilitats a antibiò -
tics reservats per a situacions de multiresistència, encara que no estiguin
disponibles a l’hospital. D’altra bada, la informació selectiva del Laboratori
de Microbiologia, quan a les diferents sensibilitats als antibiòtics, és una
qüestió de màxima importància per orientar a les comissions d’experts
sobre situacions particulars de resistències bacterianes i/o valoració d’al-
tres alternatives. 

f) Interrupció automàtica de la prescripció antibiòtica.

Aquesta estratègia no pot realitzar-se de forma global. En moltes ocasions
el metge decideix prolongar la teràpia antibiòtica en base a una evolució
incerta en el curs clínic del malalt. Efectuar una interrupció automàtica de
la prescripció antibiòtica sense avís previ pot generar hostilitats i, de fet,
aquesta suspensió hauria de ser raonada sota criteris diagnòstics. Existeix
una situació concreta, on es podria aplicar d’una manera més extensa,
sempre que estigues pactada amb anterioritat, la suspensió automàtica de
la prescripció antibiòtica. Aquest és el cas concret de la profilaxi quirúrgi-
ca. 
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Si bé l’assistència directa al pacient és competència del metge, no hi ha
dubte que la col·laboració interactiva amb els Serveis de Farmàcia i
Microbiologia és enriquidora i beneficiosa per a tots els professionals
esmentats i per al pacient, que és l’eix fonamental de la nostra activitat. 

Tots, amb aquesta relació interactiva, ens beneficiem dels coneixements
superiors dels nostres companys en els seus camps específics, diagnòs-
tics i terapèutics. 

És molt fàcil acceptar que el diagnòstic, identificació, tipus, determinació
de resistències, etc., d’un microorganisme, és una tasca indiscutible del
microbiòleg i que els seus coneixements en aquest camp no els pot abas-
tar un metge. El mateix podríem reconèixer quan a la teràpia antiinfeccio-
sa on el farmacèutic, coneixedor d’aquests medicaments, de la seva far-
macocinètica, de les seves interaccions, dels seus efectes secundaris, pot
aportar coneixements en el moment d’una indicació terapèutica a un deter-
minat pacient.

Evidentment, és difícil conèixer la situació clínica de cada pacient des de la
farmàcia de l’hospital. Per això, el model idoni és integrar el farmacèutic en
la labor assistencial "a peu de llit" i en el que li sigui possible incorporar-se
al passi de visita i, concretament en els casos complicats, participar en la
discussió terapèutica amb els membres del Servei d’Infeccioses, aportant
els sueu coneixements específics en aquesta teràpia, una vegada conegu-
da la situació del pacient, i col·laborar amb la seva opinió en l’elecció de
l’antibiòtic, en la seva dosificació, via d’administració, detectar les interac-
cions amb altres fàrmacs que rebi aquell malalt concret, etc...
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2. PROFILAXI
ANTIBIÒTICA EN CIRURGIA

31

Consideracions generals

1. La perfusió de l’antibiòtic prescrit en profilaxi ha de finalitzar 30 
minuts abans d’iniciar la incisió quirúrgica.

2. En situacions especials, com en preparacions quirúrgiques de curta 
durada, es considera adequada l’administració de l’antibiòtic durant la
inducció de l’anestèsia.

3. En intervencions quirúrgiques prolongades, les dosis d’alguns 
antibiòtics s’han de repetir durant el procediment quirúrgic (veure 
taula a continuació).

4. Les dosis dels antibiòtics utilitzats en profilaxi quirúrgica s’han de 
repetir quan es produeixen pèrdues de sang superiors a 1 litre.
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Dosis intraoperatòries d’antibiòtic suplementàries 
en adults en funció de la semivida biològica:

Antibiòtic Repetició de dosis Dosi
d’antibiòtic segons suplementària

duració de la a administar
intervenció

amoxicil·lina/clavulànic 2 hores 1-2 g IV *
cefazolina 3.5 hores 2 g IV
cefepima 4 hores 2 g IV
ciprofloxacina 8 hores 400 mg IV
clindamicina 8 hores 600 mg IV
gentamicina NP ** -
metronidazole NP ** -
vancomicina NP ** -

* Les dosis addicionals d’amoxicil·lina/clavulànic no haurien d’excedir 
1 g en intervencions prolongades (dosi màxima diària 8 g).

** NP =  no és necessari administrar una dosi d’antibiòtic suplementària 

Profilaxi antibiòtica en cirurgia neta

Tipus de Antibiòtic Al·lèrgia a
germen betalactàmics

Cardíaca
Pròtesis valvulars S. aureus vancomicina 1 g
Bypass coronari S. epidermidis
Marcapassos
Neurocirurgia
Craneotomia S. aureus cefazolina 2 g vancomicina1g
Col·locación de S. epidermidis
vàlvula de drenatge
Ortopèdica
Artroplastia S. aureus cefazolina 2 g  vancomicina 1 g 
Fixació interna S. epidermidis (+1 g/8h IV (+1 g/12h IV
de fractures durant 24h durante 24h

post IQ) post IQ)

Pacients traumà- 
tics amb possible estafilococos, amoxicil·lina/ clindamicina
contaminació a estreptococos, clavulànic 1 g 600 mg +
través de la pell Clostridium spp gentamicina 

240 mg
Urologia
Cirurgia protèsica S. aureus cefepima 2 g aztreonam 1 g

S. epidermidis
Vascular
Arterial amb 
compromís S. aureus amoxicil·lina/ vancomicina 1 g
abdominal S. epidermidis clavulànic 2 g +
Pròtesis Clostridium spp gentamicina 
Incisió engonal BGN entèrics 240 mg



Gastroduodenal estafilococs, amoxicil·lina/ metronidazole 1g
en càncer estreptococs, clavulànic 2 g +
gàstric anaerobis gentamicina
prenent anti-H2 orals, 240 mg

BGN
Ginecològica microorganis- amoxicil·lina/ metronidazole
Histerectomi a mes entèrics, clavulànic 2 g 500 mg
vaginal o estreptococ B, +
abdominal enterococs, ciprofloxacina

estafilococs 750 mg OR
ó 400 mg IV

Vies biliars microorganis- amoxicil·lina/ metroni daz ole 1g
mes entèrics, clavulànic 2 g +
enterococs, ciprofloxacina
anaerobis 750 mg OR

ó 400 mg IV

(1) En cesària, l’administració de l’antibiòtic es realitzarà després del 
pinçament del cordó umbilical.

(2) Dosi única de 750 mg OR a les 24h del dia anterior a la inter venció i 2h 
abans de la intervenció per assolir la màxima concentració.
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Profilaxi antibiòtica en cirurgia neta-contaminada
i contaminada

Tipus de Antibiòtic Al·lergia a
germen betalactàmics

Avortament microorganis- amoxicil·lina/ metronidazole 
mes entèrics, clavulànic 2 g 500 mg
estreptococ B, +
enterococs, gentamicina
estafilococs 240 mg

Apendicectomia microorganis- amoxicil·lina/ metronidazole 1 g
mes entèrics, clavulànic 2 g +
anaerobis ciprofloxacina

750 mg OR ó
400 mg IV

Cap i coll estafilococs, amoxicil·lina/ clindamicina
entrant en la estreptoco- clavulànic 2 g 600 mg
cavitat oral o cocs anaerobis +
orofaríngea orals gentamicina

240 mg
Cesària (1) microorganis- amoxicil·lina/ clindamicina

mes entèrics, clavulànic 2 g 600 mg
estreptococ B, +
enterococs, gentamicina
estafilococs 240 mg

Cirurgia enterobacterià- amoxicil·lina/ metronidazole 1 g
endoscòpica cias, clavulànic 2 g +
digestiva anaerobis gentamicina

240 mg
Cirurgia BGN, CGP ciprofloxacina (2)

endoscòpica 
urològica
Colorectal microorganis- amoxicil·lina/ metroni dazole 1 g

mes entèrics, clavulànic 2 g +
anaerobis gentamicina

240 mg
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3. CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS DELS ANTIMICROBIANS

Nota: en lletra negreta s’expressen aquells antimicrobians inclosos en la Guia
Farmacoterapèutica dels Hospitals de l’IMAS.

AMINOGLUCÒSIDS
Estructura química: són compostos cíclics formats per la unió d’aminosu-
cres amb alcohols cíclics mitjançant els enllaços cíclics.
Mecanisme d’acció: se centra en la inhibició de la síntesi protèica a nivell
de la subunitat 30 S del ribosoma bacterià Són antibiòtics bactericides.
Actuen amb major eficàcia sobre els bacils gramnegatius, i ofereixen fre-
qüent acció sinèrgica en la combinació fonamental amb els antibiòtics ß-
lactàmics, utilitzant-se d’aquesta manera en front a infeccions greus per
grampositius (endocarditis, sèpsies, pneumònia hospitalària, etc.).

Tenen estret índex terapèutic per la seva acció nociva sobre el ronyó i l’oï-
da (són nefro i ototòxics), i s’eliminen pel ronyó, per la qual cosa es pre -
cisa conèixer la funció renal sempre que s’utilitzin aquests fàrmacs.
Rarament estan indicats en la terapèutica extrahospitàlaria. No s’absorbei-

Tractaments en cirurgia bruta(1)

Tipus de Antibiòtic Al·lèrgia 
germen betalactàmics

Víscera enterobacteri- amoxicil·lina/ metronidazole
perforada àcies, entero- clavulànic 2 g/ 500 mg/8h IV
Peritonitis coc, B. fragilis 8h IV(2) +

ciprofloxacina
400 mg/12h IV

Ferida estafilococs, amoxicil·lina/ ciprofloxacina
traumàtica estreptococs, clavulànic 200 mg/12h IV

Clostridium spp 1 g/8h IV +
metronidazole
1g/8h IV

Cirurgia CGP, BGN, ciprofloxacina
urointestinal anaerobis 200 mg/12h IV

+
metronidazole 
500 mg/8h IV

(1) La cirurgia sols anar acompanyada d’infecció postquirúrgica. Per aquest 
motiu es recomana instaurar tractament antibiòtic després de la 
intervenció durant 5 dies.

(2) Quan falla l’antibiòtic d’elecció, prescriure imipenem 500 mg/6h IV o 
ajustar el tractament, segons el resultat de l’estudi microbiològic.

Profilaxis antibiòtica en cirurgia pediàtrica

Dosis pediàtriques : amoxicil·lina/clavulànic 30-50 mg/kg
cefazolina 30 mg/kg
clindamicina 10 mg/kg
gentamicina 2 mg/kg
vancomicina 20 mg/kg

En nens se substituiran les pautes de cirurgia bruta amb ciprofloxacina +
metronidazole per gentamicina 7,5 mg/kg/24h IV + clindamicina 20-40
mg/kg/dia fraccionada cada 6 h IV.
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xen per via oral. La neomicina i la paromomicina només s’utilitzen per via
local donada la seva toxicitat, i es fan ser vir tòpicament en infeccions cutà-
nies, i en algunes infeccions digestives.

Les resistències dels gèrmens als aminoglucòsids són freqüents, particu-
larment als hospitals. Poden fer-se resistents els gèrmens als antibiòtics
per l’alteració de la permeabilitat de la paret  bacteriana als mateixos, per
l’alteració del punt de fixació dels aminoglucòsids per poder actuar, i per la
producció pel bacteri dels enzims inactivants dels aminosucres (adenila-
ses, acetilases i fosforilases). Els microorganismes produeixen enzims
degradants d’aminoglucòsids, i la seva codificació és fonamentalment
transmesa pels plasmidis i transposones. La resistència més freqüent i
transmesa de bacteri a bacteri pel plasmidis i transposones és la de la inac-
ti vació enzi màtica. L’antibiòtic menys  afectat per aquesta forma de
resistència és l’amikacina.

Els membres més actius del grup dels aminoglucòsids són: amikacina,
dibecacina, estreptomicina, gentamicina, kanamicina, neomicina (tòpi-
ca), netilmicina, paromomicina (tòpica) i tobramicina.

La indicació principal de l’estreptomicina és la tuberculosi o infeccions per
alguns micobacteris, mentre que les altres estan indicades per infeccions
per bacils gramnegatius i en especial en combinació amb altres antibiòtics.

ANFENICOLES
Els anfenicoles comencen amb el descobriment de l’antibiòtic cloromiceti-
na, la fórmula del qual es descobrí i es reproduí sintèticament, donat lloc
al cloramfenicol. Aquest és un antibiòtic sintètic, bacteriostàtic, inhibidor
de la síntesi proteica a nivell de la subunitat 50 S del ribosoma.

El seu espectre antibacterià és ampli, i actua sobre gèrmens grampositius
i gramnegatius, i patògens intracel·lulars de les pneumònies atípiques,
aerobi i tots els anaerobis.

Tanmateix, sense utilitzar-se, varen aparèixer moltes resistències en front
el mateix, destacant el meningococ, el pneumococ i haemòfilus, de tal
manera que ja no es pot mencionar com substitut de  ß-lactàmics en el
tractament de les meningitis.
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La seva  farmacocinètica és excelent, des de la seva absor ció, biodisponi-
bilitat i concentració terapèutica en àdhuc tots els òrgans. Es pot adminis-
trar també per via parenteral en forma de succinat.

La seva toxicitat és poc freqüent però, quan es presenta, és greu. És més
freqüent en dosis massa altes o tractaments prolongats. En especial en
països anglosaxons o Amèrica del Nord ha produït aplàsies medul·lars
mortals, per la qual cosa el seu ús s’ha reduït a pràcticament sols a aquells
casos els quals no hi ha un altre antimicrobià actiu. Per millorar aquest
aspecte se sintetitzà un derivat sulfometilo (tiamfenicol), que no té millor
activitat, i la falta de toxicitat característica del cloramfenicol va quedar per
demostrar.

En el nounat pot produir un quadre greu, síndrome grisa, amb colapse i
vòmits, per acumulació del mateix, per manca de conjugació hepàtica i
excreció. També, en els nens tractats molt de temps amb l’antibiòtic per la
fibrosi quística de pàncrees, causà quadres de neuritis òptica. Inclús es va
descriure leucèmia aguda en nens que van rebre dosis de cloramfenicol en
gotes oftàlmiques més de 10 dies.

ß-LACTÀMICS
Són tots els antibiòtics el nucli fonamental dels  quals és el ß-lactàmic, lloc
funcional fonamental de fixació i d’inter ferència en la síntesi del peptido -
glicà, en la unió de tetrapèptids en el pont d-alanil-d-alanina.

Pel seu mecanisme d’acció, són antibiòtics bactericides en fase de prolife -
ració bacteriana que pertorben la síntesi de la paret bacteriana. Les cade -
nes laterals en els derivats dels nuclis de les substàncies nadives, els dona
la capacitat de penetració a través de la paret de bacils gramnegatius, de
la millora en la farmacocinètica, de l’absorció oral i de la biodisponibilitat.
Alguns, no obstant, no s’absorbeixen si no fos en forma de profàrmacs.

Els ß-lactàmics es classifiquen en: 
- penicil·lines
- cefalosporines
- monobactàmics
- carbapenemes
- inhibidors de les ß-lactamases



o combinacions amb altres substàncies han proporcionat l’absorció més
lenta del dipòsit muscular (penicil·lina-procaïna  i penicil·lina-benzatina).

PENICI·LINES NATURALS
Penicil·lina G
Penicil·lina V
Penicil·lina procaïna
Penicil·lina benzatina

Espectre: CGP (estreptococs, neumococs (60%), 
estafilococs (10 %) i meningococs)
B. antracis
Clostridius
Espiroquetes
Borrèlia

AMINOPENICIL·LINES
Ampicil·lina 
Amoxicil·lina

Espectre: mateixos microorganismes que la penicil·lina + Listèria 
(ampicil·lina) + alguns BGN (elevat per centatge de 
resistències)

CARBOXIPENICIL·LINES
Carbenicil·lina
Ticarcil·lina

Espectre: BGN (elevat per centatge de resistències)

UREIDOPENICIL·LINES
Mezlocilina
Azlocilina
Piperacilina

Espectre: BGN (elevat per centatge de resistències). 
Piperacil·lina manté activitat en front P. aeruginosa
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Per la seva estructura bàsica tenen: 
- el mateix mecanisme d’acció
- la mateixa toxicitat i efectes adversos
- tendència a causar fenòmens d’hipersensibilitat creuada entre ells
- els mateixos mecanismes de producció de resistències bacterianes

Per les seves cadenes laterals posseeixen
- diferent farmacocinètica
- diferent espectre antibacterià
- diferent absorció digestiva, alguns en forma de profàrmacs

Els efectes adversos són molt poc freqüents:
- irritació directa: per via parenteral poden ocasionar flebitis o miositis 

i, per via oral, nàusees, vòmits, diarrea
- cutanis: prurit, exantemes
- hepàtics: alteració transitòria de les transaminases
- hematològics: rarament hemocitopènies, eosinofília
- neurològic: en dosi molt altes,  per via venosa en meningitis pot 

ocasionar meningitis
- per hipersensibilitat: prurit, urticària, edema, eosinofília, shock 

anafilàctic (1/100.000 administracions parenterals per a la 
penicil·lina)

- trastorn de coagulació: vinculat a la presència en la molècula del nucli 
metil-tio-tetrazòlic (cefamandol, cefmetazole, cefoperazona)

- disbacteriosi per supressió de la flora normal sensible a l’antibiòtic: 
trastorns per disbacteriosi: diarrea, proliferació flora resistent, 
colonització exògena, superinfecció.

PENICIL·LINES
Són antibiòtics derivats de la benzilpenicil·lina, substància descoberta por
Fleming, i produïda pels fongs Penicilium notatum i Penicilium chrysoge -
num, que inicialment foren actius contra els grampositius, però que des-
prés de modificació química estructural varen donar lloc a medicaments
actius en front a soques productores de ß-lactamases, i en front BGN.
Les modificacions semisintètiques del nucli 6-aminopenicil·lànic han con-
duït a substàncies d’espectre més ampli (aminopenicil·lines, carboxipeni -
cil·lines i ureidopenicil·lines), d’absorció oral i de resistència a la ß-lacta -
masa estafilocòccica (meticil·lina, penicil·lines isoxazòliques). Algunes sals
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CEFALOSPORINES
Antibiòtics ß-lactàmics actius davant microorganismes grampositius i
gramnegatius. És classifiquen en quatre generacions amb tendència a
potenciació de resistències a ß-lactamases i ampliació d’espectre antibac-
terià i millores farmacocinètiques.

Característiques generals de les cefalosporines:
Antibiòtic t1/2 Unió a Metabolisme Dosi Freq Via  

proteïnes (%) (g) adm adm
(%) (h)

1ª generació
Cefalotina 40 65 45 1-2 6 PAR
Cefapirina 40 60 45 1-2 8 PAR
Cefloridina 90 50 No 1-2 8 PAR
Cefalexina 45 50 No 0,5-2 6 OR/PAR
Cefradina 45 15 No 0,5-2 6 OR/PAR
Cefazolina 100 85 No 1-2 8 PAR
Cefadroxilo 120 85 No 0,5-1 12 OR
2ª generació
Cefoxitina 50 74 No 1-2 6 PAR
Cefmetazole 80 No 1-2 8 PAR
Cefotetan 120 No 1-2 12-24 PAR
Cefminox 120 No 1-2 12-24 PAR
Cefamandol 67 76 No 1-2 6 PAR
Cefuroxima 70 No 0,75-1,5 8 PAR
Cefonicid 270 No 1-2 24 PAR
Cefuroxima 
axetilo 70 No 0,5 8 OR
Cefaclor 50 No 0,5-1 8 OR
Loracarbef 50 No 0,5 8 OR
3ª genaració
Cefotaxima 60 46 45 1-2* 6 PAR
Ceftizoxima 90 40 No 1-2* 8 PAR
Ceftriaxona 480 95 No 1-2* 24 PAR
Cefixima 180 70 10 400 mg 24 OR
Cefsulodina 90 55 No 1-2 6 PAR
Ceftazidima 120 60 No 1-2* 8 PAR
Cefoperazona 120 90 No 1-2 12 PAR
Moxolactam 120 85 No 1-2 8 PAR
4ª generació
Cefepima 145 19 14 1-2 8 PAR
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PENICIL·LINES + INHIBIDORS DE ß-LACTAMASES
Els inhibidors de ß-lactamases són antibiòtics ß-lactàmics d’escassa acti -
vitat antibacteriana, però amb gran afinitat a les ß-lactamases, a qui blocan
i rremi ss iblement. Per això, s ’uti litzen en l a  c líni ca combi nats amb
penicil·lines o cefalosporines, a fi de protegir-les en front a l’acció dels
enzims bacterians esmentats. Depenent d’antibiòtic té major o menor
espectre bacterià i, per tan, diferent aplicació clínica.

Amoxicil·lina/àcid clavulànic
Ampicil·lina/sulbactam
Piperacil·lina/tazobactam

Espectre: CGP + BGN (Piperacil·lina/tazobactam té activitat 
en front P. aeruginosa)

CARBAPENÈMICS
Són antibiòtics derivats del nucli de la tienamicina. El seu espectre anti-
bacterià és el més ampli dels antibiòtics ß-lactàmics, i també la seva
resistència a l’acció de les ß-lactamases bacterianes. Dels seus dos mem -
bres imipenem i meropenem, la diferència radica en una millor acció del
primer sobre grampositius i del segon sobre gramnegatius, i que el mero -
penem no precisa un protector com la cilastatina a l’imipenem per prote-
gir-lo en front de les hidroxipeptidasas del ronyó humà. Són antibiòtics
d’us hospitalari per a infeccions quirúrgiques, postquirúrgiques (similars a
combinacions antibiòtiques, o piperacil·lina-tazobactam) i respiratòries
hospitalàries, i com tractament empíric en la febre del granulocitopènic
(competint en aquesta indicació amb resultats similars amb cefalosporines
de 3º o 4º generació, piperacil·lina-tazobactam, i combinacions antibiòti -
ques amb aminoglucòsids).

MONOBACTÀMICS
Estan representats fins ara només per un membre, el aztreonam, amb acti-
vitat fonamental en front BGN.
No s’ha descrit hipersensibilitat creuada en al·lèrgics a la penicil·lina. Les
indicacions consisteixen en infeccions importants per bacils gramnegatius
(urinàrias, sèpsies, pneumònies, meningitis).
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Igual espectre, més eficàcia contra aerobis i anaerobis productors de ß-
lactamases (cefamicines).

CEFALOSPORINES DE TERCERA GENERACIÓ

Cefalosporines Any Via Resistències
descubriment administració ß-lactamases

Cefotaxima 1978 IM, IV Bastante 
estables

Ceftizoxima 1985 IM, IV
Ceftriaxona 1986 IM, IV
Cefixima 1988 OR +++
Cefpodoxima 1993 OR
Ceftibuteno 1994 OR

BGN menys Pseudomonas (50-60%), grampositius i anaerobis gramposi-
tius.

Moxolactam 1983 IM, IV ++++

Menys actius contra grampositius, més actius davant B. fragilis

Cefaperazona IM, IV +++
Ceftazidima 1985 IM, IV
Cefsulodina 1984 IM, IV

Major activitat davant Pseudomonas, menys actius davant grampositius.

CEFALOSPORINES DE QUARTA GENERACIÓ

Cefalosporines Any Via Resistències
descubriment administració ß-lactamases

Cefepima 1995 IM, IV ++++

Cefalosporina d'activitat similar a la de ceftazidima amb major acció
davant grampositius.
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OR= oral; PAR= parenteral
* En les meningitis o endoftalmitis la dosi habitual és de 3 g 

(50-100 mg/kg) en infusió curta per via intravenosa

CEFALOSPORINES DE PRIMERA GENERACIÓ

Cefalosporines Any Via Resistències
descobriment administració ß-lactamases

Cefalotina 1962 IM, IV +
Cefaloridina 1964 IM, IV +
Cefaririna 1970 IM, IV +
Cefacetrilo 1972 IM, IV +
Cefazolina 1972 IM, IV +
Cefradina 1967 OR, IM, IV ++
Cefalexina 1970 OR, IM, IV ++
Cefradoxilo 1980 OR ++

Totes tenen el mateix espectre antibacterià: CGP excepte enterococ i esta -
filococ meticil·lin-resistent, també en front de BGN, excepte Pseudomonas,
Serratia, Proteus spp. Enterobacter i B. fragilis.

CEFALOSPORINES DE SEGONA GENERACIÓ

Cefalosporines Any Via Resistències
descubriment administració ß-lactamases

Cefamandol 1973 IM, IV estables
Cefuroxima 1975 IM, IV +++
Cefonicid 1985 IM, IV +++
Cefaclor 1976 OR ++
Cefuroxima axetilo 1990 OR +++
Loracarbef 1993 OR ++
Cefprocilo 1994 OR ++

Igual espectre que la primera generació amb excepció de grampositius, efi -
caces contra gonococs, hemòfils i BGN productors de ß-lactamases.
Cefoxitina 1972 IM, IV muy estables
Cefmetazole1985 IM, IV ++++
Cefotetan 1995 IM, IV
Cefminox 1995 IM, IV
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MACRÒLIDS
Mecanisme d'acció: inhibició de la síntesi proteïca a nivell de la subunitat
50S.
Espectre d'acció: se centra pràcticament solament sobre els gèrmens
grampositius, alguns gramnegatius com Campylobacter, H. pylori, M.
catarrhalis, B. pertusis, G. vaginalis i els agents intracel·lulars de les
pneumònies ”atípiques” (clamídies, micoplasmes, legionel·les, coxiel·les).
També cal esmentar alguna activitat davant micobacteris, especialment atí-
pics, i alguns protozous (toxoplasmes). L' azitromicina té acció davant
alguns gramnegatius més, com H. influenzae i gonococ, salmonel·les i shi -
gel·les.
S'absorbeixen per via digestiva amb millor facilitat els més nous, tenint
una millor biodisponibilitat.
La toxicitatés escassa, limitant-se a intolerància digestiva, però els efec -
tes adversos també se centren sobre les interaccions amb altres medica -
ments com són els dicumarínics, fenitoïna, teofil·lina, ciclosporina, digo-
xina, anticoagulants orals i antidiabètics orals. Aquest aspecte també s'ha
millorat amb els derivats de l'eritromicina (claritromicina, roxitromicina ,
diritromicina) i amb l' azitromicina.
Les resistències als macròlids es formen per la modificació del lloc d'in-
serció del macròlid per actuar. També és possible la inactivació i augment
d’eflux de l'antibiòtic del bacteri. És important saber que a Espanya les
resistències del pneumococ oscil·len entre 15 i 40 %, i també hi ha
resistències creixents entre els altres estreptococs. No són actius davant
la majoria dels enterococs i estafilococs resistents a la meticil·lina.

Classificació, segons el nombre d'àtoms de carboni de l'anell lactònic:
- 14 àtoms de carboni: eritromicina, claritromicina,

roxitromicina, diritromicina
- 15 àtoms de carboni: azitromicina
- 16 àtoms de carboni: josamicina, espiramicina, midecamicina,

kitasamicina, rokitamicina i miocamicina .

Indicacions: alternatives dels ß-lactàmics en front grampositius
- Infeccions respiratòries  per agents de pneumònies atípiques
- Infeccions per bartonel·les i rickettsies.
- Infeccions intestinals per Campylobacter
- Ulcus gastroduodenal per Helicobacter combinat amb altres 

terapèutiques
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GLICOPÈPTIDS
Són estructures químiques complexes, obtingudes originàriament de
diverses Streptomyces. La  primera fou la vancomicina, descoberta al
1956, seguida de la teicoplanina als 80. Però avoparcina i actaplanina s'u -
tilitzen com additius de l'alimentació animal. La ramoplanina és un altre gli -
colipopèptid en investigació, més actiu davant estafilococ com agent anti -
microbià de moment en aplicació local.
Mecanisme d'acció: inhibeix la segona anella de la síntesi de la paret
cel·lular bacteriana.
Espectre d'acció: és molt característic ja que és pràcticament limitat davant
dels gèrmens grampositius, incloent enterococs i estafilococs resistents a
la meticil·lina. Mentre que la vancomicina es mostra més activa davant
estafilococs, la teicoplanina sol ser superior davant Enterococcus fae -
cium.
Farmacocinètica: no s'absorbeix por via oral; si s'administra per aquesta
via sols és activa davant grampositius intestinals (indicació en el tracta-
ment de la colitis pseudomembranosa per C. difficile). 
Per via parenteral tenen una bona distribució i poden tractar-se la majoria
de les infeccions per grampositius.
Efectes adversos: són substàncies amb certa nefrotoxicitat, pel que convé
controlar la funció renal durant el tractament, en especial si es combinen
amb aminoglucòsids. Està descrita la síndrome de “l'home vermell”, cau -
sada per l'alliberació de l'histamina, i si la velocitat de perfusió és massa
ràpid (és recomanable perfondre en 1 h). També s'han citat citopènies
reversibles. 

LINCOSAMINES
És un antibiòtic nadiu obtingut de l' Streptomyces lincolnensis, del que es
va obtenir la clindamicina.
Mecanisme d'acció: inhibició de la síntesi proteïca a nivell de la subunitat
50S.
Espectre antibacterià: estafilococ (excepte els resistents a meticil·lina),
estreptococs i anaerobis. D'aquí la seva indicació en infeccions estafilocòc
ciques i mixtes d'origen entèric i ginecològic, sempre combinada amb ami -
noglucòsids. També és activa davant protozous com toxoplasmes i plas-
modis.
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tard es millorà la seva absorció oral i la semivida, però no deixaven de tenir
la mateixa indicació. Éren les quinolones de 1a generació. Després se sin-
tetitzaren quinolones fluorades amb millor farmacocinètica i amb espectre
molt més ampli, sent sols poc actives davant dels grampositius i no acti -
ves davant dels anaerobis. Es va constituir el grup de les quinolones de 2a
generació. Les fluoroquinolones que apareixen en les dates d'edició d'a-
quest llibre ja tenen acció davant dels gèrmens grampositius, constituint-
se les quinolones de 3a generació, i algunes davant dels bacteris anaero-
bis donant lloc a les quinolones de 4a generació.
Totes les quinolones tenen el mateix mecanisme d'acció, inhibint la funció
d'ADN-girasa, enzim encarregat del correcte plegament del cromosoma
bacterià. Les noves quinolones tenen una altra diana, la topoisomerasa IV,
la qual els hi confereix una major activitat davant microorganismes gram -
positius.
La toxicitat és escassa, i sols es va observar, en algunes de segona gene-
ració, una alteració del cartílag de creixement ossi en alguns animals d'ex -
perimentació. L'experiència en humans ha mostrat, fins ara, una incidèn -
cia d'aquesta toxicitat en nens similar a l'observada en adults. Malgrat tot,
la seva indicació en pediatria ha de reser var-se a casos d’absència d’altres
alternatives. Altres efectes adversos inclouen: exantema, urticària i foto-
sensibilització.
Les resistències dels bacteris a les quinolones solen produir-se per muta-
ció gènica causant alteració de la paret per a la seva penetració, acció
enzimàtica que augmenta l'eflux de l'antibiòtic, i alteració del punt de fixa-
ció de la quinolona per a la seva acció. Les resistències poden ser creua -
des, per això un ús excessiu afavoreix la resistència progressiva a la resta
de components de la família de quimioteràpics.

1ª generació 2ª generació 3ª generació 4ª generació
àcid nalidíxic norfloxacino (*) levofloxacina moxifloxacina
àcid oxolínic enoxacino
àcid piromídic pefloxacino
àcid pipemídic ciprofloxacina

ofloxacina
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NITROFURANS
Estructura bàsica: 5-nitro-2-furaldehit. Són substàncies bacterianes cone-
gudes des de fa 20 anys. De milers de compostos sols es varen introduir
en el mercat 4 d'ells: nitrofurantoïna , nitrofurazona, nifuratel i furozolido-
na fa 20 anys. Posteriorment es varen introduir altres, com nifuroxima,
nifurtinol, nitroxin i nifurtimox.
E spectre antimi crobià :  CGP i alguns gramnegati us . P s e u d o m o n e s i
Proteus spp són resistents. Nifuratel té acció davant tricomones i giàrdies
i nifurtimox sobre Trypanosoma  cruzi.
Efectes adversos: són escassos i de poca importància: nàusees, vòmits i
exantemes. Però la seva acumulació en l'organisme en la insuficiència
renal pot provocar febre i fibrosi pulmonar difusa.

NITROIMIDAZOLES
Són substàncies aïllades des de 1953, a partir d'un estreptomices i des-
prés sintetitzades. Metronidazole fou la primera substància del grup apli-
cable a l'home al 1957. Més tard s'aïllaren altres amb diferent farmaco-
cinètica.
Espectre antimicrobià : protozous (tricomones, giardies, amebes, etc), bac-
teris anaerobis  (Bact eroides s pp. Clos tridium spp, Ve i l l o n e l l a ,
Eubacterium, peptoestreptococs), però són menys actius en front dels
microaerofílics.
Mecanisme d'acció: no s'ha establert amb claredat. S'ha proposat que
podria estar mediat després d'un procés de reducció enzimàtica, produint
una captació d'electrons de les proteïnes transportadores, formant-se una
substància tòxica que actua com a bactericida.
Farmacocinètica: s'absorbeix per totes les vies i es pot aplicar localment
per via vaginal i sobre la pell.
Resistències: molt poc freqüents.
Indicacions : infeccions per anaerobis. Combinat amb aminoglucòsids o ß-
lactàmics en infeccions mixtes, colitis pseudomembranosa per C. difficile,
infeccions per amebes i tricomones.

QUINOLONES
La història d'aquestes substàncies bicícliques es remunta al 1962 amb la
síntesi i comercialització de la primera, que fou l'àcid nalidíxic. Inicialment
tenien una biodisponibilitat escassa; sols tenien acció davant BGN i s'eli-
minaven per via renal, pel que s'empraven per infeccions urinàries. Més
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SULFAMIDAS i COTRIMOXAZOLE
Mecanisme d'acció: inhibeixen la síntesi bacteriana d'àcid fòlic, mitjançant
l'inhibició de l'enzim dihidrofolat sintetasa. Aquesta inhibició no afecta a
l'àcid fòlic dels mamífers, ja que aquest l'obté a través de la dieta.
E spectre d'acció: microorganismes  grampos it ius i  gramnegatius.
Actualment han aparegut un gran nombre de soques resistents a aquests
antibiòtics. Tenen activitat davant alguns Plasmodium.
Es classifiquen en funció de la semivida biològica, si són absorbibles per
via oral o si la seva utilització és exclusiva per via tòpica externa.
Destaquen la sulfadiazina, llur indicació principal és el tractament de la
toxoplasmosi cerebral en la SIDA, i la sulfadiazina argèntica d'aplicació
tòpica.
Altres sulfamides com la salazosulfapiridina (indicada en la colitis ulcero-
sa i malaltia de Crohn) i ftalil i formilsulfatiazole (associat a neomicina pel
tractament de diarrees) han quedat en desús.
La seva principal toxicitat són les discràsies sanguínies. Tanmateix, han de
considerar-se les potencials interaccions amb altres fàrmacs.

L'associació de sulfametaxazole i trimetoprim va donar lloc al cotrimoxa-
zole llur mecanisme d'acció radica en l'inhibició de la síntesi d'àcid folínic
mitjançant l'activitat seqüencial d'ambdues substàncies.
Espectre d'acció: encara que inicialment ampliaren l'espectre de les sulfa-
mides, en l'actualitat existeix un gran nombre de resistències bacterianes.
És també actiu davant P. carinii (fong), I.bellii altres protozous.
La toxicitat és similar a la resta de sulfamides, excepte en l'afectació sobre
l'àcid folínic de les cèl·lules de mamífers.

TETRACICLINES
Mecanisme d'acció: inhibició de la síntesi protéica a nivell de la subunitat
30S. Són antibiòtics bacteriostàtics d'espectre ampli, doncs actuen sobre
molts bacteris grampositius i gramnegatius, així com sobre bacteris intra-
cel·lul ars (agents de pneumònia atí pica, clamídi es , ricketts ies,
bartonel·les, micoplasmes, etc).
Resistències: en el transcurs del seu ús en la clínica des dels anys 50 s'han
format moltes soques de gèrmens resistents, particularment els agents
causals més freqüents de les infeccions extrahospitalàries  (estreptococ,
pneumococ, estafilococ, enterobacteriacis, etc.) 
Des del punt de vista pràctic són d'ús més recomanat les més noves, com
la doxiciclina i minociclina per la seva millor farmacocinètica(millor absor -
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Indicacions:
quinolones de 1ª generació: infeccions de vies urinàries 

no complicades (en desús)
quinolones de 2a generació: infeccions urinàries complicades, 

prostatitis
infeccions intestinals per 
patògens intestinals
infeccions osteoarticulars: 
osteomielitis, artritis
profilaxis entèriques en 
granulocitopènics i IH greu
(*) No en infeccions sistèmiques.

quinolones de 3a generació: infeccions respiratòries per 
gramnegatius, i per pneumococ 
resistent a la penicil·lina i per agents de
pneumònia  atípica
aguditzacions infeccioses de la MPOC

quinolones de 4a generació: infeccions respiratòries i infeccions 
mixtes (incloent les produïdes 
per anaerobis)

Quinolones de primera generació
Encara que s'havien utilitzat pel tractament d'ITU de vies baixes no com-
plicades, en l'actualitat es troben en desús degut a l'elevat percentatge de
resistències.

Quinolones de segona generació
Fluoroquinolones. Major activitat en front BGN, incloent P. aeruginosa.
Actives en front estafilococs. Poca o nula activitat en front pneumococ.

Quinolones de tercera generació
Fluoroquinolones. Bona activitat davant pneumococ. 

Quinolones de quarta generació
Espectre similar a les de 3a generació ampliada a microorganismes anae -
robis.
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multiresistents. Proteus, Providència i Serràtia presenten resistència
intrínseca a aquest antibiòtic.

Actuen sobre els fosfolípids de la membrana cel·lular bacteriana. Són
nefrotòxics i neurotòxics (toxicitat freqüentment relacionada amb els
nivells plasmàtics de l'antibiòtic).

DIAMINOPIRIMIDINES
Són substàncies sintètiques llur mecanisme d'acció consisteix en l'inhibi-
ció específica del pas metabòlic d'àcid fòlic a folínic, mitjançant el blocat-
ge de la tetrahidrofolicoreductasa. 
Són antibacterians (trimetoprim), antiprotozoaris (pirimetamina) i també
antineoplàstics (metotrexat i trimetrexat).
Trimetoprim en monoteràpia s'ha mostrat eficaç en la profilaxi i tractament
d'algunes infeccions urinàries de vies baixes no complicades, mentre que
combinat amb sulfametaxazole (cotrimoxazole) està reservat pel tracta-
ment de les infeccions per P. carinii.
La pirimetamina s'usa en combinació amb la sulfadiazina en la toxoplas-
mosi cerebral en la SIDA i amb antipalúdics contra algunes formes del
Plasmòdium. 
La toxicitat d'aquests productes és deguda a la seva acció terapèutica a
l'inhibir la tetrahidrofolatoreductasa, encara que és menys activa davant
cèl·lules humanes que sobre les bacterianes. 

ANTIVÍRICS
Classificació:
1. Anàlogues dels nucleòsids i nucleòtids:

a. Actius davant herpesvirus:
- Ús tòpic: idoxuridina i trifluridina.
- Ús sistèmic: aciclovir , famciclovir, ganciclovir, cidofovir,

arabinòsid d'adenosina, penciclovir, valaciclovir .
b. Ampli espectre: ribavirina

2. Antiretrovirals:
a. Inhibidors de la transcriptasa inversa (TI): 
- Anàlogues de nucleòsids (IN): zidovudina , didanosina,

zalcitabina, estavudina , lamivudina, abacavir, tenofovir.
- No anàlogues de nucleòsids (INN): nevirapina, delavirdina,

efavirenz.
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ció, menor inter ferència amb els medicaments, major interval entre les
dosis i menys efectes adversos, particularment digestius). 
Efectes adversos :
Digestius: nàusees, vòmits, intolerància alimentícia.
Hepàtics: lleus i poc freqüents.
Toxicitat vestibular: en especial la minociclina
Fotosensibilitat (especialment la demetil-clortetraciclina)
Ossis i dentaris: per la seva afinitat pel calci es formen sals insolubles, pro-
duint-se motejat de les dents i dificultant el creixement ossi, pel que no és
aconsellable el seu ús durant l'embaràs, lactància i en l'època de dentició
i creixement.

ALTRES ANTIBIÒTICS

FOSFOMICINA
Antibiòtic llur mecanisme d'acció consisteix en l'inhibició de  la síntesi del
mucopèptid de la paret bacteriana a l'inhibir l'enzim fosfofenolpirúvic
transferasa. És un antibiòtic bactericida.
Espectre antibacterià: és ampli sobre gramnegatius, però també grampo-
sitius, incloent algunes soques d'estafilococs resistents a la meticil·lina.
Resistències microbianes són fàcils de produir-se. Durant el tractament,
pel que s'aconsella la teràpia combinada amb altres antibiòtics. La seva
codificació es transmet per plàsmides.
Farmacocinètica: escassa absor ció oral, millorada en la seva formulació
galènica com fosfomicina-trometamol.
Efectes adversos: Por via oral és molt poc tòxica, predominant les altera -
cions transitòries de les transaminases. Por via intravenosa pot produir
edemes en pacients amb alteracions cardíaques en  tractar-se d'una sal
amb un elevat contingut de sodi. Pot produir flebitis.

PÈPTIDS CÍCLICS
Són antibiòtics naturals, obtinguts de diferents microorganismes. 
Actuen com a bactericides.
Espectre d'acció:
- tirotricina , gramicidina, bacitracina: davant gèrmens grampositius, i 

s'administren per via tòpica,
- polimixina B i colistina: davant gèrmens gramnegatius. Polimixina B 

s'aplica per via tòpica, mentre que colistina (polimixina E) 
s'administra por via parenteral i inhalatòria en infeccions per BGN 
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Amantadina pot donar afectació de l'SNC i quadres psiquiàtrics en
ancians.
Els interferons solen produir una síndrome pseudogripal (flu-like). En
l'administració prolongada pot aparèixer mielotoxicitat, necrosi hepàtica i
lesió miocàrdica.
Resistències
L'aparició de resistències sol deure's a l'aparició de mutants amb modifi-
cacions en els enzims que dificulten l'acció del fàrmac. Els VHS i VVZ que
mostren resistència a l' aciclovir presenten alterada, preferentment, la
timidin-cinasa. La resistència al foscarnetes deu a una alteració en la DNA
polimerasa, mecanisme poc freqüent en els VHS i VVZ. Quan apareixen
resistències a l' aciclovir en VHS i VVZ i també resistències del CMV al
ganciclovir, el foscarnets'ha de considerar com alternativa. 
Respecte als inhibidors de la TI, nucleòsids i no nucleòsids, la resistència
es deu a l'aparició de canvis en el genoma que codifica aquest enzim i a la
proteïnasa. La resistència creuada entre grups apareix amb incidència
variable.

ANTIMICOBACTERIS
Aquests agents es classifiquen depenent de la indicació a la que van des-
tinats, concretament tuberculosi o micobacteriosis atípiques.
Els antituberculosos es divideixen en 2 grups:
- 1a línia: són els de major eficàcia o toxicitat més acceptable.
- Estreptomicina, etambutol, isoniazida , pirazinamida, rifampicina.
- 2a línia: són els de menor eficàcia o major toxicitat, o ambdues 

característiques a la vegada.
- Cicloserina , protionamida, clofazimina, rifabutina, ofloxacina,

levofloxacina, PAS, tiacetazona.

Tots els de 1a línia són bactericides, excepte l'etambutol. 
Poden actuar sobre els micobacteris localitzats en cavitats o intracel·lulars
o sobre aquells que es repliquin en forma intermitent en lesions tancades. 
Per evitar resistències el tractament ha d'incloure sempre dos o més fàr -
macs actius.

ANTIFÚNGICS
Es classifiquen principalment en base a la seva indicació por via sistèmica
o tòpica. A continuació es descriuen els que tenen major rellevància:
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b. Inhibidors de la proteasa (IP): saquinavir, indinavir, ritonavir,
nelfinavir, lopinavir, amprenavir.

3.  Anàloga de pirofosfats: foscarnet
4.  Adamantanos: amantadina , rimantadina
5 . Interferons: interferó alfa
Espectre d'acció: la majoria tenen un espectre antivíric molt limitat.
Es disposa de fàrmacs actius per a VHS, VVZ, CMV, VIH, grip, VRS, febre
de Lassa, papil·lomavirus, VHB, VHC, virus Haantan i Machupo.
Mecanisme d'acció:
Les anàlogues dels nucleòtids actuen per inhibició de la síntesi de l'ADN
viral ja sigui per inhibició de l'ADN polimerasa o per incorporació a la cade-
na ADN impedint l'elongació. Per a ser actius necessiten fosforilar-se
(incorporen 2-3 molècules de fosfat) en l'interior de la cèl·lula infectada.
L'escassa toxicitat de l'aciclovir es deu que la incorporació de la primera
molècula de fosfat l'efectua un enzim del virus, una timidincinasa codifica-
da pel VHS i VVZ pel que el fàrmac s'acumula sols en les cèl·lules infecta-
des.
Pel ganciclovir la primera molècula incorporada és catalitzada per una fos -
fotransferasa. 
El foscarnet inhibeix la TI i l'ADN polimerasa sense necessitat de fosforila-
ció prèvia.
L'amantadina impedeix la penetració intracel·lular del virus. La ribaravina
actua a nivell de l'ARNm.
Els interferons impedeixen  la síntesi i acoblament dels components del
virus. 
Els INN (delavirdina, nevirapina, efavirenz) actuen bloquejant la TI del VIH
d'un mode directe. També  actuen per blocatge directe de la proteïnasa del
VIH impedint la seva maduració; així s'aconsegueix que els nous virus no
siguin viables. Actua també sobre VH2.
Els IP inactiven la proteasa, enzim responsable del processament de pro -
teïnes del core viral i de la polimerasa per a la producció de virions infec -
ciosos.
Efectes secundaris:
Els antivírics tòpics oftalmològics poden produir conjuntivitis, edema pal-
pebral, fotofòbia, dolor, oclusió del conducte llagrimal i lesions corneals.
A nivell cutani poden donar irritació local i edema.
Els IN poden produir mielotoxicitat (anèmia, leucopènia, plaquetopènia o
pancitopènia) i toxicitat sobre SNC (cefalees, vòmits) i rarament afectació
renal.
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ANTIBIÒTICS
PER ORDRE ALFABÈTIC

A continuació es descriu l'apartat corresponent als antibiòtics inclosos en
la Guia Farmacològica dels hospitals de l'IMAS. S'ha realitzat una descrip-
ció de les característiques principals de cada antiinfecciós, fent especial
incidència en les indicacions aprovades en les reunions de la Subcomissió
d'Antibiòtics. En especial, tant l'apartat de dosificació com el de toxicitat,
reflexen els corresponents a les situacions clíniques més habituals i a la
sensibilitat antibiòtica en el nostre àmbit. Per tant, s'aconsella la consulta
d'altres fonts bibliogràfiques, principalment quan es tracti de malalts en
situacions especials o en cas d'infeccions no habituals. 

• Antibiòtics antifúngics: amfotericina B, nistatina. El mecanisme 
d'acció radica en l'inhibició de la síntesi de la membrana cel·lular del
fong. Tenen activitat fungicida. Són d'ampli espectre. No tenen 
activitat davant dermatòfits. Destaca la toxicitat renal de 
l'amfotericina B.

• Azoles: 
• Limidazoles:

- via oral i tòpica: cetoconazole
- via tòpica: miconazole, clotrimazole , econazole, bifonazole, etc..

• Triazoles: fluconazole e itraconazole
El mecanisme d'acció cursa a través de l'inhibició de la síntesi de 
l'ergosterol per part del fong. La seva activitat és variable segons 
l'espècie de càndida aïllada. El cetoconazole és l'azole més 
hepatotòxic. Actualment es disposa de la formulació d'itraconazole 
amb ciclodextrina la qual ha augmentat significativament la seva 
biodisponibilitat.

• Estructura variada:  
- ciclopirox olamina amb activitat davant dermatòfits i càndides per 

via tòpica. 
- terbinafina amb activitat preferent davant dermatòfits. És d'aplicació

tòpica i oral.

Cal destacar que alguns antisèptics colorants com el permanganat potàs-
sic, l'eosina, posseeixen activitat antifúngica. Tanmateix, els compostos
iodats són actius davant dermatòfits per via tòpica.
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ABACAVIR (ABC)
Antirretroviral 
(Inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid)

Mecanisme d’acció i espectre:
Anàl eg de nucleòsid de guanosina, inhibidor de la transcriptas a i nversa del
VIH . Bloqueja la síntesi viral de l’ADN i impedeix la rèplica del VIH. Precisa
f o s f o r i l a r-se a l' interi or cel·lular per ser acti u. És acti u en front VIH-1 i VIH -2.
Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 83 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 50 %.

Semivida biològica: 1-1,7 h (semivida intracel·lular del trifosfat: 3,3 h).
Pic de concentració plasmàtica: 1,8-4,7 mg/l (300-600 mg OR).
Metabolisme: hepàtic per glucuronidació i alcohol deshidrogenasa.
Excreció urinària activa: < 5 %.
Nivells terapèutics: 
En SNC s'assoleix 20 % de la concentració plasmàtica.
Via administració: OR.
Dosi adult:
300 mg/12h OR.
Dosi pediàtrica:

4-8 mg/kg/12h OR.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense dades. Probablement no es requereixin ajusts.
· Insuficiència hepàtica: no hi ha dades.
· Embaràs: factor risc C.
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a l’ABC.
Efectes adversos:
Bona tolerància. Ocasionalment nàusees, cefalea, insomni, astènia, tras-

torns GI i elevació de transaminases. Un 3-5 % dels pacients poden pre -
sentar hipersensibilitat, caracteritzada per la presència de 2 o més dels
següents símptomes: febre, erupció cutània, alteracions gastrointestinals,
cansament, malestar general, miàlgia, mal de cap, dificultat respiratòria,

A



61

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 15-30 % (no s’incrementa amb dosis  > 800 mg).
Unió proteïnes plasmàtiques: 15 %.
Semivida biològica: 2-3 h.

Pic de concentració plasmàtica: 9 mg/l  (5 mg/kg IV).
0,2-0,9 mg/l  (200 mg OR), 1,8 mg/l  (800    mg OR).
Excreció urinària activa: 40-70 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia. Difon bé través de les meninges.
Via administració: OR, IV (no directa), TOP, OFT.
Dosi adult:
200-800 mg/4-6h OR, 5-10 mg/kg/8h IV.
Dosi pediàtrica:
15-30 mg/kg/dia IV en 3 dosis, 80 mg/kg/dia en 4 dosis OR.

Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc C.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Embaràs. Hipersensibilitat a l’aciclovir o alguns dels components de la
seva formulació.
Efectes adversos:
<10 %: nàusees, vòmits; erupcions; letargia, vertigen, crisis convulsives,

confusió, agitació, coma, mal de cap, tremolors, insomni, anorèxia, al·luci-
nacions, leucopènia, trombocitopènia, anèmia, elevació LFT, mal de coll,
trastorns neurològics, cristalúria, insuficiència renal, artràlgia, flebitis,
alteracions oculars (cremor, edema corneal, picor).
Interaccions:
+ Teofilina: augmenta concentració d’aciclovir.
+ Antiepilèptics: l’aciclovir inhibeix l’absorció de fenitoïna i valpróic.
+ Liti: l’aciclovir disminueix l’eliminació de liti.
+ Zidovudina: pot produir letargia i somnolència.
Incompatibilitats sèrum:

---
No refrigerar.
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tos o dispnea. Els símptomes desapareixen amb la retirada del fàrmac. La
reintroducció posterior del mateix, després de retirar-lo per hipersensibili-
tat, pot comprometre la vida del pacient (hipotensió greu, anafilaxi i fallida
multiorgànica).

Interaccions:
+ Vitamina A: augmenta la concentració d’ABC.
+ Alcohol: augmenta 41 % la concentració d’ABC.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits recoberts 300 mg. (Ziagen®).
Solució oral 20 mg/mL (flascó de 240 mL). (Ziagen®).
Com component de Trizivir®.

ACICLOVIR
Antivíric. Anàleg de la guanosina
Mecanisme d’acció i espectre:
Anàleg acíclic del nucleòsid 2-desoxiguanosina. Inhibeix totes les ADN-
polimerases dels herpes virus. Especialment actiu sobre virus herpes sim-
plex (VHS) tipus I i II i virus varicel·la-zoster. Activitat una mica menor en
front virus Epstein-Barr i escassa en front citomegalovirus. Es consideren
resistents les soques que DI50 ≥ 1-8 mg/l.
Indicacions:

- Tractament de la varicel·la complicada amb pneumònia i/o encefalitis en
adults. 

- Infeccions genitals primàries i recurrents produïdes per virus herpes 
simplex.

- Encefalitis herpètica.
- Infecció per VVZ mucocutània en pacients immunodeprimits.
- Prevenció de la infecció neonatal per virus herpes simplex (tractar a les

mares).
- Queratitis vírica per VHS, VHZ, adenovirus.
- Leucoplàsia vellosa per VEB.

- Gingivoestomatitis primària (nens).
- Paràlisi de Bell.
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· Lactància: no és disposa de dades.
Contraindicacions:
Pacients amb hipersensibilitat a l’albendazole i en dones embarassades,
lactància, i nens < 6 anys.

Efectes adversos:
>10 %: mal de cap, neurocisticercosi, augment dels enzims hepàtics,
malaltia hidatídica.
<10 %: diarrea, dolor abdominal, nàusees, vòmits.
Interaccions:
+ Fàrmacs que es metabolitzen per enzims microsomals (augmenten la 

concentració d’albendazole).
+ Dexametasona: augmenta els nivells plasmàtics dels metabòlits de 

l’albendazole.
Incompatibilitats sèrum:

No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits 400 mg.

AMIKACINA
Aminoglicòsid
Mecanisme d’acció i espectre:
Antibiòtic bactericida en front BGN aerobis. Actua inhibint la síntesi pro-
teica per unió a les subunitats 30S i 50S del ribosoma. També altera la per-

meabilitat de la membrana cel·lular. Té un efecte postantibiòtic prolongat.
Indicacions:
- Infeccions hospitalàries per BGN.
- En infeccions locals o generals greus preferiblement associada a un 

betalactàmic, quinolones, polipeptídics, etc.
- Infeccions per micobacteris atípics.
- Endoftalmitis postquirúrgica precoç.
- Nocardiosi.
- Infeccions en granulocitopènics.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: < 3 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 4 - 10 %.
Semivida biològica: 2,5 h.

64

Presentacions comercials:
Comprimits 200 mg, 800 mg.
Vials 250 mg.
Suspensió OR 400 mg/5 mL.

Pomada (30 g).
Crema labial (tub 2 g).
Pomada oftàlmica 3 %.

ALBENDAZOLE
Antihelmíntic
Mecanisme d’acció i espectre:
Semblant al mebendazole. Desaparició selectiva dels microtúbuls cito -
plasmàtics de les cèl·lules de l’helmint. Inhibició de la secreció d’acetilco-

linesterasa. Major activitat contra hidatidosi que mebendazole. Actiu en
front tènies intestinals però d’activitat inferior a niclosamida.
Indicacions:
- Tractament dels quists hidatídics inoperables.
- Microsporidiasi
- Giardiasi
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: <5 % augmenta si s’administra amb menjar greixós
Unió proteïnes plasmàtiques:  70 %.
Semivida biològica: 8 h.

Pic de concentració plasmàtica: 0,04 – 1,14 mg/l (400 mg OR).
Excreció urinària activa: 90 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia a tots els teixits.
Via administració: OR.
Dosi adult:
400 mg/12h o 15 mg/kg/dia durant 4 setmanes.
Dosi pediàtrica:
10 mg/kg/dia en dues dosis.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: monitorització de les transaminases.
· Embaràs: factor risc C.
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AMOXICIL·LINA
Aminopenicil·lina
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana, mitjançant el bloqueig
dels enzims encarregats de la transpeptidació (PBP). Activitat bactericida
en fase de proliferació bacteriana.
Indicacions:
- Infeccions respiratòries agudes produïdes per cocs gram positius 

(pneumococ, estreptococ).
- Infeccions per enterococ (urinàries, de ferida, endocarditis).
- Infeccions per listèries (meningitis).
- Salmonelosi tifoparatífica (en embarassades).
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 80 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 18 %.
Semivida biològica: 1,7 h.
Pic de concentració plasmàtica: 4,7 mg/l (250 mg OR), 7,5 mg/l (500 mg
OR), 24 mg/l (3 g OR).
Excreció urinària activa: 86 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia. Travessa la barrera placentària però poc la meníngia si
no està inflamada. Arriba a la llet materna.
Via administració: OR.

Dosi adult:
0,5-1 g/6-8h OR.
1 g/12h en infecció per H. pylori
Dosi pediàtrica:
40 mg/kg/dia en 3 dosis OR o 25-50 mg/kg/dia en 3 dosis OR.
En infeccions respiratòries: 80-100mg/kg/dia en 3 dosis OR.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 30 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B.

· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat als betalactàmics.
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Pic de concentració plasmàtica: 
38 mg/l (7,5 mg/kg IV).
25-30 mg/l (0,5 g IM ).

Excreció urinària activa: 98 %.

Nivells terapèutics:
D istribució princ ipalment en fluid ext racel·l ular (altament hi drofí lic).
Penetra en la BHE quan les meninges estan inflamades. Travessa la pla-
centa.
Via administració: IV, IM.
Dosi adult:
15-20 mg/kg/dia en 1 o 2 dosis.
Dosi pediàtrica:
15-22,5 mg/kg/dia en 1, 2 o 3 dosis.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc C.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a l’amikacina sulfat. Pot existir sensibilitat creuada amb
altres aminoglicòsids.
Efectes adversos:
<10 %: neurotoxicitat, ototoxicitat (auditiva, vestibular); nefrotoxicitat.
Interaccions:

+ Relaxants musculars no despolaritzants (es potencia l’acció, l’efecte 
més significant és depressió respiratòria).

+ Diürètics de l’asa (ototoxicitat).
+ Diclofenac (AINE) (en prematurs poden aumentar la concentració 

d’aminoglicòsid).
+ Cefalosporines (nefrotoxicitat i activitat bactericida pot aumentar).
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Vials 500 mg.

65

A



- Dacriocistitis per S. aureus.
- Bacterièmies extrahospitalàries.
- Chancroide.
- Tuberculosi.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 75 % .
Unió proteïnes plasmàtiques: 22 %.
Semivida biològica: 1 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

3,49 mg/l (125 mg OR).
13,4 mg/l (200 mg IV).

Excreció urinària activa: 43 %.
Nivells terapèutics: Distribució en líquid pleural i peritoneal. Elevades
concentracions n'orina, líquid sinovial, fetge, pròstata, múscul, oïda mitja,

esput i secrecions bronquials. Travessa la barrera hematoencefàlica en
meninges inflamades. Travessa la placenta. S’excreta en baixa concentra-
ció per llet materna.
Via administració: OR,  IV.
Dosi adult:
0,25-1 g/8 h OR (mantenint 125 mg d’àcid clavulànic).
1-2 g/8 h IV.
1 g IV en una sola dosi en profilaxis preoperatòries.
Dosi pediàtrica:
30-40 mg/kg/dia fraccionada cada 8 hores.

Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 30 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: s’excreta. Efectes desconeguts.
Contraindicacions: Hipersensibilitat als betalactàmics o a l’àcid clavulànic.
Efectes adversos:
<10 %: rash, urticària, nàusees, vòmits, diarrea, vaginitis per Candida.
Interaccions:
+ Alopurinol: aparició d’exantema.

+ Tetraciclines: disminueix efecte de penicil·lines.
+ Amiloride: disminueix activitat d’amoxicil·lina.
+ Anticonceptius orals: disminueix l’eficàcia de l’anticonceptiu oral (poc 

freqüent).
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Efectes adversos:
<10 %: urticària, rash, febre, reaccions al·lèrgiques (rash, angiedema,
broncospasme, hipotensió, malaltia del sèrum, etc.).
Interaccions:

+  Tetraciclines: disminueix efecte de penicil·lines.
+  Amiloride: disminueix activitat d’amoxicil·lina.
+  Anticonceptius orals: disminueix l’eficàcia de l’anticonceptiu oral.
+  Alopurinol: aparició d’exantema.
+  Indometacina, àcid acetilsalicílic (a dosis altes) o sulfinpirazona: pro-
longuen la semivida d’amoxicil·lina.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Sobres 250 mg.

Càpsules 500 mg.
Gotes 100 mg/mL.

AMOXICIL·LINA / AC. CLA VULÀNIC
Aminopenicil·lina (inhibidor de les betalactamases).
Mecanisme d’acció i espectre:
L’àcid clavulànic és un inhibidor de la majoria de les betalactamases.
Protegeix a l’amoxicil·lina de la seva destrucció pels enzims bacterians. La
combinació confereix al preparat una activitat en front la majoria dels  bac -

teris patògens d’ORL i aparell respiratori, enterobacteris aerobis i anaero -
bis, cocs grampositius i gramnegatius, inclòs Bacteroides fragilis.
Indicacions:
- Infeccions respiratòries de vies altes i baixes. Abscés de pulmó. 

Pneumònia per aspiració.
- Infeccions bucofaríngies.
- Infeccions urinàries.
- Infeccions de teixits tous (cel·lulitis, infecció del peu del diabètic, 

úlcera varicosa, etc.).
- Colecistitis.

- Profilaxi quirúrgica.
- Fractura oberta.
- Peritonitis.
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Dosi adult:
2-3 g/6h en meningitis.
Dosi pediàtrica:
100-300 mg/kg/dia fraccionada cada 6 hores.

Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 30 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat als betalactàmics.
Efectes adversos:
Diarrea, exantema morbiliforme, vòmits, candidiasi oral. En menor fre-
qüència: espasmes i dolor abdominal o d’estòmac, convulsions.

Interaccions:
+  Tetraciclines: disminueixin l’efecte de les penicil·lines.
+  Alopurinol: augment de la incidència de rash cutani.
+  Aminoglicòsids: incompatibilitat en mesclar-los en el mateix sèrum.
+  Anticoagulants orals: augment del risc hemorràgic.
+  Betabloquejants: disminució de l'efecte antihipertensiu i antianginós.
+  Anticonceptius orals: disminució de la concentració d'aquests.
Incompatibilitats sèrum:
SG, SGS, SRL, SB
Presentacions comercials:

Vials 500mg, 1 g.

AMPRENAVIR (APV)
Antiretroviral (inhibidor de la proteasa).
Mecanisme d’acció i espectre:
Fàrmac pèptic-mimètic que inhibeix l'activitat de la proteasa del VIH, inhi-
bint amb això l'escissió de les poliproteïnes virals amb la qual cosa es pro-
dueixen formes immadures del virus sense activitat.
Indicacions:

T ractament de la infecció pel VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.
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Incompatibilitats sèrum:
SG,SB, dextran.
Presentacions comercials:
Comprimits: 500 mg/125 mg.

Sobres 250 mg/62,5 mg, 500 mg/125 mg.
Vials 500 mg/50 mg, 1000 mg/200 mg, 2000 mg/200 mg.
Suspensió oral 125 mg/31,25 mg cada 5 mL.
Gotes 100mg/12,5 mg cada 20 mL.

AMPICILINA
Aminopenicil·lina
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana, mitjançant el bloqueig

dels enzims encarregats de la  transpeptidació (PBP). Activitat bactericida
en fase de proliferació microbiana.
Indicacions:
- Infeccions respiratòries agudes produïdes per cocs gram positiu 

(pneumococ, estreptococ).
- Infeccions per enterococ (urinàries, de ferida, endocarditis).
- Infeccions per listèries (meningitis).
- Salmonelosi tifoparatífica (en embarassades).
- Fascitis necrotizant (per estreptococ A).
- Sèpsia d’origen urinari.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 50 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 18 %.
Semivida biològica: 1,3 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

8 mg/l (500mg IM).
40 mg/l (1 g IV).

Excreció urinària activa: 82 %.
Nivells terapèutics:
S'assoleixen nivells terapèutics en SNC amb meninges inflamades, orina

(excepte en glomerulonefritis), bilis (en vesícula no obstruïda), secreció
bronquial i pulmó.
Via administració: IM, IV.
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sent característica la lipohipertròfia del pit i l'abdomen, lipoatròfia facial i
d'extremitats i “jiba de búfal”; i hiperglicèmia.
Interaccions:
Es metabolitza l'isoenzim CYP3A4 del citocrom P-450 i l'inhibeix, per la

qual cosa pot interaccionar amb tots els fàrmacs que es metabolitzen i
actuen a aquest nivell.
Fàrmacs contraindicats: alcaloides ergòtics, cisaprida, astemizole, ter fena-
dina, rifampic ina, lovastatina, simvastatina (alternativa: pravastatina),
midazolam, triazolam (alternativa: lorazepam).
Augmenta nivells plasmàtics de rifabutina. Disminuir la seva dosi un 50 %.
+ Anticomicials: monitoritzar (APV pot incrementar els seus nivells).
Poden disminuir significativament la concentració d'APV.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.

Presentacions comercials:
Càpsules de gelatina tova 150 mg. 
Solució oral 15 mg/mL (flascons de 240 mL). 

AMFOTERICINA B-DESOXICOLAT
Antifúngic poliènic
Mecanisme d’acció i espectre:
Altera la permeabilitat de la membrana citoplasmàtica del fong per unió
amb els esterols de la membrana, permetent la sortida de K+ intracel·lular.

Indicacions:
- Infeccions generals o locals per fongs (funguèmia, meningitis, 

pneumònies, artritis, endoftalmitis).
- Sèpsia en neutropènics (seguir algoritme).
- Leishmaniosi visceral (kala-azar).
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: >90 %.
Semivida biològica: 18 - 24 h.
Pic de concentració plasmàtica: 2 mg/l (50 mg IV).
Excreció urinària activa: 2 – 5 %.

Nivells terapèutics:
Difon amb dificultat els teixits. Petites quantitats penetren en humor
aquós, bilis, SNC, líquid amniòtic, fluid pericàrdic, fluid pleural, líquid sino-
vial i líquid peritoneal.
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Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: La solució oral té una biodisponibilitat 15 % inferior a
les càpsules. No són bioequivalents. 
Unió proteïnes plasmàtiques: 90 %.

Semivida biològica: 7 - 10 h.
Pic de concentració plasmàtica: 5 - 8 mg/L (600 – 1200 mg OR).
Metabolisme hepàtic (Citocrom P-450).
Excreció urinària activa: < 3 %.
Nivells terapèutics:
La concentració en LCR és < 3 % de la plasmàtica.
Via administració: OR.
Dosi adult (>50 Kg):
Càpsules: 1200 mg/12h o combinat amb ritonavir: APV/R TV 600/100
mg/12h.

Dosi pediàtrica: (Nens > 4 anys, o <50 Kg):
Càpsules: 20 mg/kg/12h (màxim 2400 mg/dia).
Solució: 22,5 mg (=1,5 mL) /kg/12h (màxim: 2800 mg/dia).
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: IH lleu: 450 mg/12h; IH moderada: 300 mg/12h.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Administració:
No prendre amb menjar ric en grasses. Separar 1 hora d'antiàcids. Les

càpsules han d'empassar-se senceres, sense mastegar ni dissoldre.
Consideracions especials: la solució oral té una biodisponibilitat inferior
als comprimits en un 15 %. No són bioequivalents
Contraindicacions:
Embaràs, nens menors de 4 anys, insuficiència renal i/o hepàtica greu. 
+ Precaució en pacients al·lèrgics a sulfonamides.
Efectes adversos:
>10 %: alteracions gastrointestinals (nàusees, vòmits, diarrea), rash cuta -
ni.
<10 %: parestèsies periorals, alteració del gust, alteracions d'humor.

·Tots els inhibidors de la poden causar dislipèmia amb elevació del coles-
terol i triglicèrids; lipodistròfia o distribució anòmala de la grassa corporal,
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AMFOTERICINA B LIPOSOMAL
Antifúngic poliènic
Mecanisme d’acció i espectre:

Veure amfotericina B.
Indicacions:
Veure amfotericina B desoxicolat
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 90 %.
Semivida biològica: 8 – 9 h.
Pic de concentració plasmàtica: 15 mg/l (con 2 mg/kg).
Excreció urinària activa: < 3 %.
Via administració: IV.
Dosi adult:

1-5 mg/kg/dia.
Dosi pediàtrica:
1-5 mg/kg/dia.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: contraindicada.
Contraindicacions:
Lactància.

Efectes adversos:
Nefrotoxicitat, efectes relacionats amb la perfusió; esclerosi, febre, trom-
boflebitis.
Interaccions:
+ Azols: sinèrgia o antagonisme.
+ Citostàtics: pot augmentar l'efecte farmacològic de diversos citostàtics

(doxorubicina, carmustina, ciclofosfamida, fluorouracil).
+ Aminoglucòsids, ciclosporina, AINE, foscarnet: insuficiència renal 

aguda.
Incompatibilitats sèrum:

Només pot dissoldre's en SG.
Protegir de la llum.
Presentacions comercials:
Vials 50 mg/30 mL.
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Via administració: IV. L'administració va associada amb 25 mg d' hidro -
cortisona i 1.000 UI d' heparina sòdica per prevenir flebitis i reaccions ana -
filàctiques.
Dosi adult:

0,5-1,5 mg/kg/dia en 1 administració diària.
0,5 mg/kg/dia en candidiasi esofàgica i coccidiomicosi
Dosi pediàtrica:
1 mg/kg/dia.
S'aconsella iniciar amb dosis baixes de prova (0,1 mg/kg) i continuar amb
dosis progressives fins arribar a les habituals en 4-5 dies. En casos greus
és desitjable aconseguir dosis plenes el segon o tercer dia.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.

· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: contraindicada.
Contraindicacions:
Lactància.
Efectes adversos:
Nefrotoxicitat, efectes relacionats amb la perfusió; esclerosi, febre, trom-
boflebitis.
Interaccions:
+ Azols: sinèrgia o antagonisme
+ Citostàtics: pot augmentar l'efecte farmacològic de diversos citostàtics

(doxorubicina, carmustina, ciclofosfamida, fluorouracil).
+ Aminoglucòsids, ciclosporina, AINE, foscarnet; insuficiència renal 

aguda.
Incompatibilitats sèrum:
Només pot dissoldre's en SG.
Protegir de la llum.
Presentacions comercials:
Vials 50 mg.
Suspensió oral (FM).
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Interaccions:
+ Fàrmacs hepatotòxics: es pot incrementar l'hepatotoxicitat.
Incompatibilitats sèrum:
---

Presentacions comercials:
Ampolles 1,5 g/5ml (425 mg de Sb pentavalent)

ATOVAQUONA
Antiprotozoari
Mecanisme d’acció i espectre:
Bloqueja la cadena de transport d'electrons de la mitocòndria, i dóna lloc
a incapacitat per sintetitzar pirimidines del protozous.
Indicacions:

- Alternativa en el tractament i profilaxi de la toxoplasmosi cerebral en la
SIDA.

- Alternativa en el tractament de la pneumònia per Pneumocystis carinii.
- Microsporidiasi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 15 - 86 %, augmenta en presència de menjar gras.
Unió proteïnes plasmàtiques: 99 %.
Semivida biològica: 55 h.
Pic de concentració plasmàtica: 38 mg/l (con 750mg OR).
Excreció urinària activa: 2 - 5 %.

Nivells terapèutics:
Dades no disponibles. Pateix circulació enterohepàtica.
Via administració: OR.
Dosi adult:
750mg/8h OR
750 mg/6h en toxoplasma
Dosi pediàtrica:
30-45 mg/kg/dia fraccionada cada 8-12h
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.

· Insuficiència hepàtica: no es disposa de dades.
· Embaràs: factor risc C
· Lactància: evitar-la si hi ha una altra alternativa.
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ANTIMONIAT DE MEGLUMINA
Antiprotozoari
Mecanisme d’acció i espectre:

Actua mitjançant la unió a grups –SH que provoca la inhibició de diversos
enzims necessaris per a determinats processos bioquímics del microorga-
nisme.
Indicacions:
Tractament de leishmaniosi visceral (kala-azar) i mucocutània.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: -
Semivida biològica: 1,7 – 33 h 
Pic de concentració plasmàtica: 10,6-12 mg/l (con 10mg/kg IM).

Excreció urinària activa: 90 %.
Nivells terapèutics:
Es concentra en cèl·lules del sistema reticuloendotelial.
Via administració: IM, IV.
Dosi adult:
20mg Sb/kg/dia (màx. 850mg/dia) IM, IV durant 20 dies.
Dosi pediàtrica:
20mg Sb/kg/dia (màx. 850mg/dia) IM, IV durant 12 dies.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: no recomanat si FG < 10 mL/min.

· Insuficiència hepàtica: es recomana no usar -lo en IH greu.
· Embaràs: C
· Lactància: evitar-lo si hi ha una altra alternativa.
Contraindicacions:
Pacients amb miocarditis, hepatitis i nefritis.
Efectes adversos:
<10 %:  febre, sudoració, tos, vòmits, anorèxia, nàusees, cefalea, miàlgia,
canvis en l'electrocardiograma.  A dosis elevades pot produir toxicitat
renal, hepàtica, cardíaca, polineuritis.
Tromboflebitis, artromiàlgies, febre, diarrea, nàusees, dolor en el punt d'in -

jecció, anorèxia, cefalea, letargia, canvis en l'electrocardiograma, toxicitat
renal, anèmia hemolítica, pancreatitis, augment de les amilases.
Rarament es pot produir mort sobtada amb l'ús de dosis altes.
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Semivida biològica: 40 h.
Pic de concentració plasmàtica: 0,4 mg/l (con 0,5 g OR).
Excreció urinària activa: 6 %.
Nivells terapèutics:

Distribució a través de la pell, pulmó, mucosa bronquial.
Via administració: OR
Dosi adult:
0,5 g/24h
1200-1500 mg/24h en toxoplasmosi.
1 g/24h en uretritis i chancroide.
250 mg/24h en angiomatosi bacil·lar.
Dosi pediàtrica:
10 mg/kg/24h
Situacions especials:

· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: contraindicada en IH greu.
· Embaràs: factor risc C
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat coneguda als macròlids. Insuficiència hepàtica.
Efectes adversos:
<10 %:  diarrea, vòmits, dolor abdominal, nàusees, rash.
Interaccions:
+ Antiàcids: disminueix l'absorció d'azitromicina.

+ Ciclosporina: augmenta la concentració de ciclosporina, augmenta 
nefrotoxicitat i neurotoxicitat.

+ Carbamazepina o teofilina: disminueix el metabolisme d'aquests.
+ Digoxina: disminueix la inactivació de la digoxina per la flora intestinal,

augmentant la seva biodisponibilitat.
+ Clindamicina o cloramfenicol: competeixen pel mateix lloc d'acció, per

la qual cosa són antagòniques.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:

Suspensió 200 mg/5ml.
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Contraindicacions:
Hipersensibilitat al principi actiu o alguns dels components de la seva for-
mulació.
Efectes adversos:

Exantema morbiliforme, naúsees. En menor freqüència, diarrea, cefalees.
Interaccions:
+ Fàrmacs amb elevat percentatge d'unió a proteïnes plasmàtiques: com-
petència de la seva unió a proteïnes plasmàtiques.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Suspensió 750mg/5ml.
Medicament estranger (sol·licitud especial al Ministeri de Sanitat a través
del Servei de Farmàcia)

Medicament d’ús compasiu (toxoplasmosis)

AZITROMICINA
Macròlid (15 àtoms)
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix la síntesi proteica unint-se a la subunitat 50S ribosómica.
Indicacions:
- Tractament d'infeccions del tracte respiratori produïdes per 

micoplasmes i clamídies.

- Uretritis, cervicitis i malaltia inflamatòria pélvica per Chlamydia 
trachomatis.

- Disenteria basilar per Shigella.
- Chancroide per H. Ducreyi.
- Toxoplasmosi.
- Criptosporidiasi.
- Infeccions per Campylobacter.
- Angiomatosi bacil·lar per Bartonel·la.
- Sífilis.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 40 % (disminueix si s'administra amb menjar o antiàcids
que continguin Mg o Al).
Unió proteïnes plasmàtiques: 10- 50 %.
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períodes prolongats.
· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:

Efectes adversos:
<10 %: rash, diarrea, nàusees, vòmits; tromboflebitis.
Interaccions:
+ Aminoglucòsids (sinèrgia freqüent en front Gram -).
+ Altres ß-lactàmics (sinèrgia freqüent en front Gram -).
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Vials1 g

CASPOFUNGINA
Antifúngic. Equinocandina
Mecanisme d’acció i espectre: 
Inhibició no competitiva de l’enzima que catalitza la síntesi de beta(1,3)-D-
glucà. Activitat fungicida en front a Candida i fungistàtica en front a
Aspergillus.
Indicacions: 
- Aspergilosi invasiva en pacients adults refractaris o intolerants a 

la amfotericina B i/o itraconazole. 

- Alternativa en el tractament de candidiasis invasiva.
Característiques farmacocinètiques: 
Biodisponibilitat: OR < 1%
Unió proteines plasmàtiques: 97%
Semivida biològica: 9-11 h
Pic de concentració plasmàtica: 10,4 mg/L con 70 mg IV
Excreció urinaria activa: 1,4%
Nivells terapèutics:
conc plasmàtica > 1 mcg/mL. Concentracions elevades en fetge, riñó,
intestí, pulmó.

Via administració: IV
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AZTREONAM
Betalactàmic monobactàmic
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana. Principalment a nivell
de la PBP 3. Activitat bactericida.
Indicacions:
- Pneumònia extrahospitalària en al·lèrgics a ß-lactàmics.
- Meningitis i abscés cerebral en al·lèrgics a ß-lactàmics.
- Sèpsia per infecció de catèters en neutropènics.
- Peritonitis espontània en diàlisi.
- Infeccions per P. aeruginosa.
- Infeccions urinàries (pielonefritis durant l'embaràs, en pediatria o en

insuficiència renal avançada).

- Endoftalmitis endògena en nens.
- Infeccions per H. influenzae en al·lèrgics a ß-lactàmics en nens.
- Profilaxi en cirurgia protèsica urològica.
- Artritis sèptiques i osteomielitis en nens menors de 3 anys al·lèrgics a 
ß-lactàmics.
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 60 %.
Semivida biològica: 1,7 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

90 mg/l (con 1 g IV).

47 mg/l (con 1 g IM).
Excreció urinària activa: 70 %.
Nivells terapèutics:
S'obtenen nivells terapèutics en SNC, pròstata, orina, bilis, os, secreció
bronquial, pulmó i líquid peritoneal.
Via administració: IM, IV.
Dosi adult:
1-2 g/8-12h IM o IV.
3 g/8h en meningitis
Dosi pediàtrica:

100-150 mg/kg/dia IM o IV en 3-4 dosis.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: evitar l'administració de dosis altes i durant 
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pròtesis o cossos estranys (pròtesis cardíaques, osteoarticulars, 
vasculars, marcapassos, drenatge ventricular en hipertensió 
endocranial, etc.).

- Endoftalmitis postquirúrgica.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: via IM similar a la via IV.
Unió proteïnes plasmàtiques: 80 %.
Semivida biològica: 1,5 - 2 h.
Pic de concentració plasmàtica: 188 mg/l (con 1 g IV).
Excreció urinària activa: 60 %.
Nivells terapèutics:
Assoleix nivells terapèutics en pulmó, líquid peritoneal, bilis, orina. En SNC
i os assoleix nivells terapèutics quan les meninges i la membrana sinovial
respectivament es troben inflamades. En secrecions bronquials assoleix

una concentració equivalent el 32 % de la concentració plasmàtica.
Via administració: IM, IV.
Dosi adult:
2 g 30 min. abans de la inter venció quirúrgica.
1 g/8h, 3 dosis postoperatòries. 
Dosi pediàtrica:
30 mg/kg 30 min. abans de la inter venció quirúrgica.
15 mg/kg/8h, 3 dosis postoperatòries.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.

· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat segura i important a penicil·lines i cefalosporines. 
Efectes adversos:
>10 %: test de Coombs i prurit sense hemòlisi.
<10 %: rash, prurit, diarrea, nàusees, vòmits, febre, mal de cap, dolor, eri-
tema en el punt d'injecció.
Interaccions:

+ Probenecid: a dosis elevades augmenta la semivida de cefazolina.
+ Anticoagulants orals: veuen augmentat el seu efecte per la cefazolina.
+ Aminoglucòsids: augment del potencial nefrotòxic.
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Dosi adult: 
Dia 1: dosi única de càrrega: 70 mg
A partir del dia 2: 50 mg/24h. En pacients amb pes >80 kg la dosi serà de
70 mg/24h

Dosi pediàtrica: 
No s’ha d’utilitzar en pacients menors de 18 anys
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis
· Insuficiència hepàtica: si Child (7-9): 1er. Dia:70 mg, seguits de 

35 mg/24h; Si Child>9: no usar.
· Embaràs: evitar si existeix un altre alternativa
· Lactància: utilitzar amb precaució
Contraindicacions: 
Hipersensibilitat. Embaràs. 

Efectes adversos: Febre, irritació de les venes en el punt de injecció, cefa-
lea, dolor, dolor abdominal, rubefacció, exantema, prurit.
Interaccions:
+ Amfotericina B: sinèrgia
+ Tacrólimus: disminució de la concentració de tacrólimus
+ Ciclosporina: augment de la concentració de caspofungina
+ Efavirenz, nelfinavir, nevirapina, fenitoïna, rifampicina, dexameetasona,

carbamacepina: disminució de la concetració de caspofungina
Incompatibilitats sèrum: 
SG, SGS

Presentacions comercials: 
Vials 50 mg, 70 mg

CEFAZOLINA
Cefalosporina 1ª generació
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi de la paret bacteriana de forma similar als altres beta-
lactàmics. Cefalosporina de primera generació amb vida mitja prolongada
i activa en front a tots els grampositius amb l'excepció d'enterococ i listè -

ries.
Indicacions:
- Profilaxi de totes les formes de cirurgia neta amb introducció de 
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· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc C.
· Lactància: evitar si hi ha una altra alternativa.
Contraindicacions:

Hipersensibilitat als betalactàmics.
Efectes adversos:
>10 %: test de Coombs i prurit sense hemòlisi.
<10 %: rash, prurit, diarrea, nàusees, vòmits, febre, mal de cap, dolor, eri-
tema en el punt d'injecció.
Interaccions:
+ Aminoglucòsids: sinèrgia, augment nefrotoxicitat i otoxicitat.
+ Diürètics: augmenta la nefrotoxicitat.
Incompatibilitats sèrum:
Protegir de la llum

Presentacions comercials:
Vials 1 g, 2 g.

CEFIXIMA
Cefalosporina de 3ª generació
Mecanisme d’acció i espectre:
Bloqueja l'activitat transpeptidasa de les proteïnes fixadores de penicil·lina
(PBP). La síntesi de peptidoglicà disminueix i el bacteri mort, per efecte
osmòtic o digerit per enzims autolítics. Són bactericides d'efecte lent.

Activa en front a la majoria d'enterobacteris, H.influenzae, M.catarrhalis,
Neisseria i Streptococcus amb CIM<1 mg/l.
Indicacions:
- Infeccions d'orina no complicades, una sola dosi.
- Cistitis nosocomial (no sondats).
- Pielonefritis aguda, uretritis.
- Gastroenteritis aguda bacteriana en nens.
- Disenteria bacil·lar en nens.
- Gonorrea cer vical / uretral.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 50 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 70 %.
Semivida biològica: 3-4 h.
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Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Vials 1 g, 2 g.

CEFEPIMA
Cefalosporina 4ª generació
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix la síntesi de la paret cel·lular bacteriana de forma similar a altres
betalactàmics. Activitat bactericida.
Indicacions:
- Infeccions per pseudomones.
- Infeccions del tracte respiratori inferior.

- Sèpsia en neutropènics febrils.
- Meningitis intrahospitalària després neurocirurgia.
- Infeccions en granulocitopènics.
- Profilaxi en cirurgia protèsica urològica.
- Bacterièmia relacionada amb transfusió.
- Endoftalmitis endògena.
- Conjuntivitis bacteriana.
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: < 20 %.
Semivida biològica: 2 h.

Pic de concentració plasmàtica: 
60 mg/l (con 1 g IV).
130 mg/l (con 2 g IV).

Excreció urinària activa: 85 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l'organisme.
Via administració: IM, IV.
Dosi adult:
1-2 g/12h.
Dosi pediàtrica:

100-150mg/kg/dia fraccionada en 2-3 dosis.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
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Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 98 %.
Semivida biològica: 4,5 h.
Pic de concentració plasmàtica: 100 mg/l (amb 1 g/l).

Excreció urinària activa: 88 %.
Nivells terapèutics:
Assoleix nivells terapèutics en orina, bilis, ós i pulmó.
Via administració: IM, IV.
Dosi adult:
1-2 g/dia.
Dosi pediàtrica:
20-50 mg/kg/dia en dosi única.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.

· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions: hipersensibilitat a ß-lactàmics
Efectes adversos:
Veure comentaris generals sobre cefalosporines. Eosinofília. Augment
transaminases.
Interaccions:
Aminoglucòsi ds  (augment nefrotoxicitat, augment de l 'acció de bacteric ida).
Incompatibilitats sèrum:

---
Presentacions comercials:
Vials 1 g IM,  1 g IV.

CEFOT AXIMA
Cefalosporina 3ª generació
Mecanisme d’acció i espectre:
Cefalosporina amb activitat en front a la majoria de les enterobacteriàcies,
no en front pseudomones. Bona activitat en front als grampositius, excep -

te enterococ i listèries.
Indicacions:
- Pneumònia extrahospitalària amb criteri de gravetat.
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Pic de concentració plasmàtica: 2,7 - 4,5 mg/l.
Excreció urinària activa: 21 %.
Nivells terapèutics:
Elevada concentració a l’orina.

Via administració: OR.
Dosi adult:
400 mg/24h en 1-2 dosis.
Dosi pediàtrica:
8 mg/kg/24h en 1-2 dosis.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG<50
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: pot emprar-se.

Contraindicacions: Hipersensibilitat als ß-lactàmics.
Efectes adversos:
> 10 %: diarrea.
< 10 %: dolor abdominal, nàusees, dispèpsia, flatulència.
Interaccions:
+  L'associació amb aminoglucòsids sols ser sinèrgica.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Càpsules 200 mg, 400 mg.

Suspensió 100 mg/ 5 mL.

CEFONICIDA
Cefalosporina 2ª generació
Mecanisme d’acció i espectre:
Té l'espectre de les cefalosporines de segona generació, és a dir, una major
acció que les de primera sobre els BGN, però inferior sobre els cocs
Gram+. No té una activitat segura en front a pneumococs resistents a peni-
cil·lina.

Indicacions:
- Pneumònia extrahospitàlaria sense criteris de gravetat.
- Infecció respiratòria en pacients amb MPOC.
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Contraindicacions:
Efectes adversos:
<10 %: rash, prurit, diarrea, nàusees, vòmits, colitis.
Interaccions:

+ Aminoglucòsids: augment de nefrotoxicitat i augment de l'acció bacte -
riana.
Incompatibilitats sèrum:
SB
Presentacions comercials:
Vials1 g, 2g

CEFTRIAXONA
Cefalosporina 3ª generació

Mecanisme d’acció i espectre:
Cefalosporina d'activitat similar a cefotaxima. És el representant d'aquest
grup amb un temps de vida mitja més llarg, la qual cosa permet una poso -
logia d'administració, en general, d'una vegada al dia.
Indicacions:
- Pneumònia extrahospitalària amb criteri de gravetat.   
- Pneumònia intrahospitalària a sales generals.
- Pielonefritis intrahospitalària i prostatitis aguda.
- Infeccions urinàries de vies baixes en nens. Pielonefritis en nens. 
- Uretritis, cer vicitis, faringitis gonocòccica, gonocòccia anorectal i 

disseminada.
- Orquiepididimitis.
- Chancroide.
- Pericarditis supurada.
- Febre tifoide.
- Infecció gastrointestinal aguda bacteriana.
- Conjuntivitis gonocòccica.
- Nocardiosi amb afectació SNC
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 90 %.

Semivida biològica: 8 h.
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- Pneumònia intrahospitalària adquirida fora del servei de cures 
intensives.

- Tractament inicial empíric de les meningitis supurades 
extrahospitalàries, davant la sospita de meningococ, pneumococ o 

hemófilus.
- Sèpsia extrahospitalàries d'origen urinari, respiratori o desconegut.
- Artritis gonocòccica.
- Osteomielitis en nens menors de 3 anys.
- Pielonefritis en lactants o nens amb factors de risc.
- Peritonitis espontània en el cirròtic.
- Infecció en cirurgia urointestinal.
- Nocardiosi amb afectació del SNC.
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 36 %.

Semivida biològica: 1,1 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

20-25 mg/l (amb 1 g IM).
40-80 mg/l (amb 1 g IV).

Excreció urinària activa: 50 %.
Nivells terapèutics:
Assoleix nivells terapèutics en SNC (meninges inflamades), pròstata, orina,
bilis, ós, secreció bronquial, pulmó i líquid peritoneal.
Via administració: IV, IM.
Dosi adult:

1-2 g/6h en pneumònies o sèpsia.
3 g/6h en meningitis (300 mg/kg/dia en 3-4 dosis).
Dosi pediàtrica:
Nounats<7 dies: 100 mg/kg/dia fraccionada cada 12 h.
1-4 setmanes: 150 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h.
Lactants i nens: 50-200 mg/kg/dia fraccionada cada 4-6 h.
Meningitis: 300 mg/kg/dia fraccionada cada 4 hores.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: reduir 25%

· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: probablement segura.
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CETOKONAZOLE
Azole
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibeix la síntesi d'ergosterol del fong.
Indicacions:
- Tractament tòpic o oral d'infeccions generals o localitzades  per 

Candida spp.
- Tractament tòpic o oral d'infeccions de pell i cuir cabellut produïdes per

dermatòfits.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: depèn del pH gàstric.
Unió proteïnes plasmàtiques: 99 %.

Semivida biològica: 3-10 h.
Pic de concentració plasmàtica: 1,7-4,5 mg/l (amb 200mg OR).
Excreció urinària activa: 4 %.
Nivells terapèutics:
Amplia distribució a tots els teixits. Es detecten concentracions en saliva i
orina. A dosis habituals, les concentracions en LCR són inapreciables.
Via administració: OR, TOP.
Dosi adult:
200mg/12h OR.
Dosi pediàtrica:

5-10mg/kg/dia en una dosi diària o fraccionada/12h OR.
TOP: 1 aplicació/12h.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: contraindicat.
Contraindicacions:
En insuficiència hepàtica greu.
Efectes adversos:

Intolerància digestiva (anorèxia, nàusees, vòmits). Elevació de les transa -
minases. Disminució dels nivells de testosterona i cortisol. Reacció tipus
disulfiram.
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Pic de concentració plasmàtica: 
80 mg/l (amb 1 g IM).
150 mg/l (amb 1 g IV).

Excreció urinària activa: 50-60 %.

Nivells terapèutics:
Assoleix nivells terapèutics en SNC, orina, bilis, ós i pulmó.
Via administració: IM, IV.
Dosi adult:
En pneumònia greu 1-2 g/24h IV-IM.
En uretritis i cervicitis gonocòccica 500 mg IM dosi única.
En gonocòccia anorectal i faringitis gonocòccica 500 mg/24h IM
En gonocòccia disseminada 1 g/24h IV-IM
Dosi pediàtrica:
50 mg/kg/dia IV-IM en una administració diària.

Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis, excepte si hi ha fallida renal 

concomitant.
· Embaràs: factor risc C
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Efectes adversos:
<10 %: rash, diarrea, eosinofília, trombocitosi, leucopènia, elevació de les
transaminases, dolor, augment BUN.

Interaccions:
+ Ciclosporina: augmenta toxicitat
+ Aminoglucòsids: augment de nefrotoxicitat i de l'acció bactericida.
+ Anticoagulants: augment de l'acció anticoagulant.
Incompatibilitats sèrum:
SGS.
Presentacions comercials:
Vials 1 g IM,  1 g IV.
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· Lactància: probablement segur.
Contraindicacions:
Efectes adversos:
Irritació, envermelliment.

Interaccions:
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Crema.
Pols.

CICLOSERINA
Antimicobacteris. Isoxazolidona.

Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix la síntesi de la paret bacteriana en un pas previ al dels betalactà-
mics. És bactericida.
És actiu en front a M. tuberculosis, incloent soques resistents a la isonia-
zida i altres tuberculostàtics.
Indicacions:
Fàrmac de segona línia pel tractament de tuber culosi pulmonar o extra-
pulmonar.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 70-90 %.

Unió proteïnes plasmàtiques: < 20 %.
Semivida biològica: 10 h.
Pic de concentració plasmàtica: 10 mg/l (amb 250 mg OR).
Excreció urinària activa: 60-70 %.
Nivells terapèutics:
S'assoleixen nivells terapèutics en el SNC.
Via administració: OR.
Dosi adult:
250-500 mg/12h.
Dosi pediàtrica:

10-20 mg/kg/dia (màx 1 g) en 2 dosis.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
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Interaccions:
+ Antiàcids, didanosina, sucralfat, rifampicina, fenitoïna, carbamazepina, 
isoniazida: disminueixen els nivells de cetokonazole.
+ Ciclosporina, tacrolimus, barbitúrics, hipoglucemiants orals, digoxina: 

cetokonazole pot incrementar els seus nivells.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits 200mg.
Solució 100mg/5ml.
Crema 2%.
Gel 2 %.

CICLOPIROX OLAMINA
Hidroxipiridona
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix el transport d'elements essencials per a la vida del fong i dismi-
nueix la síntesi d'àcids nucleics i de proteïnes.
Indicacions:
Tractament tòpic de micosi s externes per dermatòfit s, càndi des i
Malassezia fur fur (pitiriasi versicolor)
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -

Unió proteïnes plasmàtiques:-
Semivida biològica:-
Pic de concentració plasmàtica:-
Excreció urinària activa:-
Via administració: TOP
Dosi adult:
1 Aplicació/6-12 h tòpica.
Dosi pediàtrica:
Igual que a l'adult.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc B. 
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Dosi pediàtrica: no es disposa de dades.
Situacions especials:
· Insuficiència renal:  modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: 

· Embaràs: ND
· Lactància: evitar-lo si hi ha alternativa.
Contraindicacions:
En insuficiència renal o en tractaments amb altres fàrmacs nefrotòxics. En
al·lèrgia a cidofovir, probenecid o sulfamides.
Efectes adversos:
Nefrotoxicitat dosi-depenent.
Embriotòxic.
Nàusees i vòmits. 
Neutropènia.

Erupció cutània.
Disminució de la pressió intraocular.
Interaccions:
El probenecid redueix l'eliminació renal de cidofovir, augmentant la seva
toxicitat.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Vials 375 mg/ 5 mL.

CIPROFLOXACINA
Quinolona
Mecanisme d’acció i espectre:
Veure apartat general sobre quinolones.
Indicacions:
- Infecció no complicada d'orina i complicades (pielonefritis, prostatitis,

sèpsia).
- Infeccions respiratòries per gramnegatius.
- Infeccions ORL per gèrmens gramnegatius.

- Osteomielitis, artritis i infecció postoperatòria COT protèsica.
- Sèpsia o endocarditis.
- Infecció intestinal per enteropatògens quan es necessita tractament 

94

· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: contraindicada.
Contraindicacions:

Embaràs i Lactància.
Efectes adversos:
Trastorns psicòtics, quadres confusionals, convulsions, neuropatia perifè -
rica.
Interaccions:
+ Isoniazida, etionamida, etambutol: potencial toxicitat sobre SNC.
+ Etanol: potència toxicitat sobre SNC.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:

Càpsules 250 mg.

CIDOFOVIR
Antivíric
Mecanisme d’acció i espectre:
Després de  la penetració a les cèl·lules i fosforilació, suprimeix la replica-
ció del citomegalovirus mitjançant la inhibició de  la síntesi d'ADN viral.
Indicacions:
- Retinitis per CMV en pacients amb síndrome d'immunodeficiència 

adquirida i sense alteració renal. 
- Sarcoma de Kapossi.
- Leucoencefalopatia multifocal progressiva.
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 5 %.
Semivida biològica: 3-4 h.
Pic de concentració plasmàtica: 8-10 mg/l (amb 3 mg/kg IV)
Excreció urinària activa: > 90 %.
Via administració: IV.
Dosi adult:

5 mg/kg IV una vegada cada 7 dies durant 2 setmanes.
Després cada 2 setmanes la mateixa dosi (manteniment).
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Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 10 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense modificacions.
· Embaràs: factor risc C.

· Lactància: evitar si hi ha altres alternatives.
Contraindicacions: Evitar en etapes de creixença (no recomanat a nens <
18 anys).
Efectes adversos:
<10%: rash; nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal, mal de cap, intran-
quil·litat.
Interaccions:
+ Disminueix aclariment de teofil.lina i ciclosporina.
+ Disminueix concentració de fenitoïna.
Incompatibilitats sèrum:

---
Presentacions comercials:
Vials 200-400mg.
Comprimits 500-750mg.
Col·liri 0,3%.
Gotes òtiques 0,3 %.

CLARITROMICINA
Macròlid (14 àtoms)

Mecanisme d’acció i espectre:
S'uneix a la subunitat 50S ribosòmica i inter fereix la síntesi proteica.
Activitat bacteriostàtica.
Indicacions:
- Infeccions respiratòries per legionel·les, clamídies, coxiel·les i 

bartonel·les.
- Alternativa a penicil·lines en infeccions per BGP 

(erisipel·la, furunculosi, impétig).
- Tos ferina.
- Infecció intestinal per C.jejuni.

- Infeccions causades per H. influenzae.
- Tractament i profilaxi de la infecció per micobacteris atípics en pacients

VIH+.
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antibiòtic.
- Bacterièmia recurrent per Salmonella i tractament del portador biliar.
- Profilaxi d'infecció en el cirròtic i en el granulocitopènic.
- Profilaxi operació urològica endoscòpica.

- Pneumònia per Rhodococcus equii.
- Granuloma inguinale.
- Febre de les trinxeres.
- Infecció per esgarrapada de gat.
- Disenteria bacil·lar per Shigella.
- Chancroide.
- Angiomatosi bacil·lar.
- Infecció per P. aeruginosa.
- Infecció per C. jejuni.
- Endoftalmitis posttraumàtica.

- Conjuntivitis crònica.
- Infeccions per micobacteris.
- Profilaxi en cirurgia en al·lèrgics a ß-lactàmics.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 75 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 30 %.
Semivida biològica: 4 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

2,5 mg/l (amb 0,5 g OR).
4 mg/l (amb 750 mg OR o amb 200 mg IV).

Excreció urinària activa: 60 %.
Nivells terapèutics:
Assoleix nivells terapèutics en pròstata, orina, ronyó, fetge, bilis, ós,
pulmó, líquid peritoneal. Travessa la placenta i apareix a la llet materna. En
meninges inflamades assoleix en el SNC el 14-37 % de la concentració
plasmàtica.
Via administració: OR, IV, OFT i òtica.
Dosi adult:
Infecció no complicada d'orina: 500 mg/12h OR  
Profilaxi d'infecció en el cirròtic granulocitopènic: 500 mg/24h OR.

Infeccions oftàlmiques: 1-2 gotes/12h OFT i reduir dosi segons milloria.
Resta Indicacions: 500-750 mg/12h OR o 200-400 mg/12h IV.
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En menor freqüència hepatitis colestàsica, mucositis. Ototoxicitat si s'em-
pren dosis altes en tractaments prolongats.
Interaccions:
+ Carbamazepina, teofilina i rifabutina: disminueix els valors d'aquestes.

+ Zidovudina: redueix l'absorció de zidovudina un 30 %
+ Inhibidors de la proteasa: augmenten la concentració de claritromicina.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Comprimits 250 mg.
Suspensió 250 mg/5 mL.
Vials 500 mg.

CLINDAMICINA
Lincosamina
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi proteica bacteriana. S'uneix a la subunitat 50S
ribosòmica bacteriana afectant principalment la iniciació de la cadena pep -
tídica. Activitat bacteriostàtica.
Indicacions:
- Infeccions bucofaríngies.
- Abscés pulmonar, pneumònia per aspiració.
- Pneumònia per P. carinii.

- Paludisme.
- Babesiosi.
- Cel·lulitis associada a traumatismes.
- Profilaxi quirúrgica.
- Úlcera de decúbit.
- Fractura oberta en al·lèrgia a ß-lactàmics.
- Infeccions del peu del diabètic.
- Alternativa de la sulfadiazina en toxoplasmosi cerebral.
- Infeccions per mossegada d'animals o homes.
- Tractament de l'acné per via tòpica.

- Tractament vaginal de la infecció per Gardnerella vaginalis .
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 90 %.
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- Tractament de l'úlcera pèptica per Helicobacter pylori.
- Chancroide.
- Limfogranuloma veneri.
- Sífilis en al·lèrgia a ß-lactàctàmics.

- Uretritis no gonocòccica o post-gonocòccica.
- Conjuntivitis per clamídia (tracoma).
- Toxoplasmosi.
- Angiomatosi bacil·lar.
- Febre de les trinxeres
- Pneumònia per Rhodococcus equii
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 60 % (l'absorció augmenta si s'administra amb menjar).
Unió proteïnes plasmàtiques: 70 %.
Semivida biològica: 4-5 h (canvia amb la dosi).

Pic de concentració plasmàtica: 
1-1,5 mg/l (amb 250 mg OR).
2-3 mg/l (amb 500 mg OR).
5,5 mg/l (amb 500 mg IV).

Excreció urinària activa: 30 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l'organisme, assolint-se nivells terapèutics en
orina, bilis i pulmó. Travessa escassament la barrera placentària i menín-
gia. 
Via administració: OR, IV.

Dosi adult:
200-500 mg/12h OR.
500 mg/12h IV.
Dosi pediàtrica:
7,5 mg/kg/12h OR (màx. 250 mg).
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 10 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: contraindicat si IH+IR
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: s'excreta. Precaució.

Contraindicacions: al·lèrgia a macròlids.
Efectes adversos:
Millor tolerància a nivell digestiu que l'eritromicina.
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CLOFAZIMINA
Antimicobacteris. Colorant fenazina
Mecanisme d’acció i espectre:

És un agent molt lipofílic que es fixa al DNA dels micobacteris. Actiu en
front a M.avium intracellulare i bactericida en front a M. leprae .
Indicacions:
- Tractament de micobacteriosis atípiques
- Lepra.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 45-70 %.
Semivida biològica: 70 dies.
Pic de concentració plasmàtica: 0,7 mg/l (amb 100 mg OR).
Excreció urinària activa: <1 %.

Nivells terapèutics:
Assoleix nivells terapèutics n'orina, bilis i ós.
Via administració: OR.
Dosi adult:
100 mg/dia.
Dosi pediàtrica:
1 mg/kg/dia.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: disminuir si IH greu.

· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: evitar.
Contraindicacions:
Embaràs, lactància.
Efectes adversos:
Efectes gastrointestinals. Hipersensibilitat cutània, pigmentació cutània,
del cabell, suor i llàgrimes, prurit, fotosensibilitat. Sequedat ocular.
Disminució de la suor per efecte anticolinèrgic.
Interaccions:
+ Dapsona: sensibilitat reduïda.

+ Rifampicina: disminueix l'absorció de rifampicina.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
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Unió proteïnes plasmàtiques: 84 %.
Semivida biològica: 2,5-3h.
Pic de concentració plasmàtica: 

4-5 mg/l (amb 300-600 mg OR).

6-9 mg/l (amb 300-600 mg IM).
10 mg/l (amb 600 mg IV).

Excreció urinària activa: 10-15 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l'organisme. Travessa la barrera placentària però
poc la meníngia sense inflamació.
Via administració: OR, IM, IV.
Dosi adult:
150-450 mg/6-8h OR.
300-900 mg/6-8h IM o IV.

Dosi pediàtrica:
25-40 mg/kg/dia OR, IM, IV en 3-4 dosis.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: disminuir dosi en IH greu o IH+IR.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions: diarrea
Efectes adversos:
Alteracions gastrointestinals, principalment diarrea. S'han descrit casos de

colitis pseudomembranosa. En menor freqüència hepatotoxicitat, neu-
tropènia, agranulocitosi i trombocitopènia.
Interaccions:
+ Antagonisme amb cloramfenicol i macròlids.
+ Neurobloquejants potencien l'acció.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Càpsules 150-300mg.
Ampolles 300-600mg.
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· Lactància: pot emprar-se en la lactància.
Contraindicacions:
Pacients amb malaltia retiniana, psoriasi o por fíria.
Efectes adversos:

Cefalea, nàusees, vòmits, visió borrosa, mareig i confusió. Lesió retiniana
associada amb tractaments a dosis altes o prolongats.
Interaccions:
+ Antiàcids: alteren absorció.
+ Ampicil·lina: redueix absorció.
+ Vacuna antiràbica: pot reduir efectes de la vacuna.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits 250 mg de difosfat de cloroquina (equivalent a 150 mg de clo-

roquina base).

CLOXACIL·LINA
Penicil·lina resistent a penicil·linases.
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix la síntesi de la paret cel·lular bacteriana mitjançant el bloqueig
dels enzims encarregats de la  transpeptidizació. Activitat bactericida en
fase de proliferació microbiana.
Indicacions:

- Tractament d'infeccions estafilocòcciques localitzades (forúncul, 
impètic, àntrax, piodermitis, infeccions de ferida, artritis i osteomielitis,
etc.).

- Infeccions estafilocòcciques generalitzades (bacterièmia, sèpsia i 
endocarditis).

- Meningitis per estafilococs.
- Tractament de cremades infectades.
- Espondilodisciti.
- Otitis externa circumscrita.
- Infeccions respiratòries en ADVP.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 50-70 % (el menjar disminueix l'absorció).
Unió proteïnes plasmàtiques: 94 %.
Semivida biològica: 30 min.
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Presentacions comercials:
Càpsules 100 mg.

CLOROQUINA
Antiprotozoari
Mecanisme d’acció i espectre:
Actua en els estadis eritrocítics del P. vivax, P. ovale, P. malarie . Hi ha mol-
tes soques de P. falciparum resistents a cloroquina.
És fixa sobre productes de degradació de l'hemoglobina. S'utilitza també
per a tractaments d'abscessos amebians hepàtics.
Indicacions:
Profilaxi i tractament del paludisme. Abscés amebià.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 90 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 50 %.
Semivida biològica: 4-10 dies.
Pic de concentració plasmàtica: 0,12 mg/L (amb 300 mg de cloroquina
base OR).
Excreció urinària activa: 50-60 %.
Nivells terapèutics:
Es concentra a fetge, melsa, cor i cervell.
Via administració: OR.
Dosi adult:

Tractament: 600mg OR (base) seguits de 300 mg a les 6h, 24h i 48h des-
prés de la primera presa.
Profilaxi: 300mg (base) una vegada a la setmana, començant una o dos
setmanes abans del viatge i finalitzant quatre setmanes després del mateix.
Actualment no és vàlida per a viatges a països amb P. falciparum resistent.
Dosi pediàtrica:
Tractament: 10 mg/kg (base), 6h més tard 5 mg/kg i 5 mg/kg/dia els dos
dies següents.
Profilaxi: 5 mg/kg (base) una vegada a la setmana.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: modificar si FG < 10 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc C.
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COLISTINA
Polimixina E
Mecanisme d’acció i espectre:

Interacciona amb els lípids de la paret bacteriana i de la membrana cito -
plasmàtica. Actua fonamentalment en front als BGN.aeròbics. 
Bactericida.
Indicacions:
Infeccions per P. aeruginosa i BGN multiresistents
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: < 50 %.
Semivida biològica: 3 h.
Pic de concentració plasmàtica: 6 mg/l amb 2,5 mg/kg IM, 10 mg/l amb

2,5 mg/ kg IV
Excreció urinària activa: 60 %.
Nivells terapèutics: No penetra en el LCR ni difon a seroses.
Via administració: IV, NEB.
Dosi adult:
2,5-5 mg/kg/dia colistina base IV repartit en 2-3 dosis
500.000-1.000.000 UI /8h NEB
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.

· Embaràs: factor risc C
· Lactància: (pot emprar-se)
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a colistina o altres derivats peptídics de tipus polimixina.
Efectes adversos:
Nàusees, vòmits, alteracions del gust.
Interaccions:
+ Augmenta la nefrotoxicitat d'aminoglucòsids i vancomicina.
+ Augmenta el potencial de bloqueig neuromuscular dels aminoglucòsids

i curaritzants.

Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Ampolles 1.000.000 UI= 80 mg de colistimetat= 33.3 mg de colistina base.
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Pic de concentració plasmàtica: 
8-10 mg/L (amb 500mg OR).
70-100 mg/l (amb 1 g IV).

Excreció urinària activa: 75 %.

Nivells terapèutics:
Distribució amplia a través de fluids i ossos. Travessa la barrera placentà-
ria i mamària. No difon a través de la barrera hematoencefàlica.
Via administració: OR, IM, IV.
Dosi adult:
500mg-2 g cada 6h OR o IV.
Meningitis: 3 g/6h IV.
Endocarditis estafilocòccica del cor esquerre: s'aconsella la combinació
amb un aminoglucòsid.
Dosi pediàtrica:

50-100mg/kg/dia fraccionada en 4 dosis.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG<10 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a betalactàmics.
Efectes adversos:
Alteracions gastrointestinals. En menor freqüència, febre, exantema mor -

biliforme, vòmits, eosinofília, leucopènia, neutropènia, trombocitopènia,
agranulocitosi, hepatotoxicitat i hematúria.
Interaccions:
Fàrmacs amb elevada unió a proteïnes plasmàtiques: competeix en la unió.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Càpsules  500mg
Solució 125 mg/5ml
Vials 500mg, 1 g
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Via administració: OR, IM, IV.
Dosi adult:
400S/80T -800S/160T mg/12h OR.
Pneumònia per P. carinii: 100 mg S*/kg/dia fraccionats cada 6h

Profilaxi de pneumònia per P. carinii: 160/800mg a dies alterns.
Dosi pediàtrica:
50 mg S*/kg/dia fraccionada cada 12h oral.
Pneumònia per P. carinii: 100 mg S*/kg/dia fraccionada cada 6h
* S = Sulfametaxazole, T = trimetoprim
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· IH: reduir dosi o evitar el seu ús si insuficiència hepàtica greu.
· Embaràs: factor de risc C; a termini: D.
· Lactància: evitar si hi ha una altra alternativa.

Contraindicacions:
Hipersensibilitat al trimetoprim, a les sulfamides o alguns dels compo-
nents de la formulació. Dèficit de G6PDH. Embaràs, lactància i nens
menors d'1 mes.
Efectes adversos:
>10%: reaccions al·lèrgiques de la pell: rash, urticària i fotosensibilitat;
nàusees, vòmits, anorèxia.
<10%: síndrome Stevens-Johnson; hepàtics: hepatitis.
Interaccions:
+ Disminueix l'efecte de la ciclosporina i potència la seva nefrotoxicitat.

+ Potència l'efecte de les sulfanilurees, anticoagulants orals, hidantoïnes i
metotrexat.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Comprimits 400/80 mg (S/T), 800/160 mg (S/T).
Suspensió 200/40 mg (S/T) / 5ml.
Vials 800/160 mg (S/T).
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Medicament estranger (sol·licitud especial al Ministeri de Sanitat a través
del Servei de Farmàcia).

COTRIMOXAZOLE
(Trimetoprim + sulfametaxazole en proporció 1:5)
Diaminopirimidina + Sulfamida
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix la síntesi d'àcid fòlic i folínic.
Indicacions:
- Tractament i profilaxi primària o secundària de la pneumònia per 

P. carinii.
- Isosporiasi.
- Tractament d'infeccions per estafilococs resistents a meticilina i 

sensibles a cotrimoxazole.
- Espondilodiscitis.
- Profilaxi cistitis recurrent.
- Febre tifoide.
- Gastroenteritis aguda bacteriana.
- Micobacteriosi.
- Ciclosporidiasi.
- Disenteria bacil·lar per Shigella.
- Infecció per esgarrapada de gat.
- Granuloma inguinale.

- Listeriosi en al·lèrgia a ß-lactàmics.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 90 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 50-70 %.
Semivida biològica: 10h.
Pic de concentració plasmàtica: 

2/40 mg/l (amb 160mg T / 800mg S OR).
3,4/47,3 mg/l (amb 160mg T / 800mg S IV).

Excreció urinària activa: 60-70 %.
Nivells terapèutics:

Distribució amplia a tots els teixits. Travessa la barrera placentària i les
meninges en absència d'inflamació. S'excreta per llet materna.
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Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:

Comprimits 100 mg.

DIDANOSINA (ddI)
Antiretroviral (inhibidor de la transcriptasa inversa anàloga de nucleòsid)
Mecanisme d’acció i espectre:
Anàleg de nucleòsid d'adenosina, inhibidor de la transcriptasa inversa del
VIH. Bloqueja la síntesi viral del ADN i impedeix la replicació del VIH. Per
ser actiu precisa passar a ddI trifosfat a l'interior cel·lular.
Indicacions:

T ractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 40 %. Administrar amb l'estòmac buit.
Unió proteïnes plasmàtiques: 5 %
Semivida biològica: 0,5-1,5h (Semivida intracel·lular del trifosfat: 25-40 h)
Pic de concentració plasmàtica: 2-2,5 mg/l (amb 250 mg OR).
Metabolisme hepàtic: 50 %.
Excreció urinària activa: 50 %.
Nivells terapèutics:

En LCR s'assoleixen concentracions que equivalen al 21 % de les plasmà-
tiques. Travessa la placenta i en el fetus assoleix una concentració plasmà-
tica que és el 50 % de la materna.
Via administració: OR
Dosi adult:
>60 Kg de pes: 400 mg/24 h (o 200 mg/12 h).
<60 Kg de pes: 250 mg/24h (o 125 mg/12h).
Dosi pediàtrica:
< 3 mesos: 50 mg/m2 /12h
> 3 mesos: 90 mg/m2 /12h

Situacions especials:
· Insuficiència renal:
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DAPSONA
Antimicobacteries. Sulfona

Mecanisme d’acció i espectre:
Interfereix en la síntesi de folats. Efecte bactericida i bacteriostàtic.
Indicacions:
- Tractament de la lepra i de la dermatitis herpetiforme.
- Profilaxi i tractament de la pneumònia per P. carinii

(associada a trimetoprim).
- Toxoplasmosi cerebral en SIDA
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 80 %.
Semivida biològica: 30 h.

Pic de concentració plasmàtica: 2 mg/l (amb 100 mg OR).
Excreció urinària activa: 70-80 %.
Nivells terapèutics:
Distribució per tot l'organisme.
Via administració: OR.
Dosi adult:
50-100 mg/dia.
Dosi pediàtrica:
1 mg/kg/dia en 1 dosi.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: modificar si FG < 10 mL/min. 
· Insuficiència hepàtica: en IH greu, disminuir la dosi.
· Embaràs: factor risc C.
· Lactància: evitar  si hi ha una altra alternativa.
Contraindicacions: Hipersensibilitat a la dapsona.
Efectes adversos:
Hemòlisi dosi-depenent. Metahemoglobinèmia. En menor freqüència: neu -
ropatia perifèrica, insomni, cefalea, dermatitis exfoliativa, nàusees, vòmits,
anèmia hemolítica, leucopènia, agranulocitosi, hepatitis i visió borrosa.
Interaccions:

+ Àcid paraaminobenzoic: disminueix el seu efecte.
+ Rifampicina o didanosina: disminueix l'efecte de la dapsona.
+ Antagonistes de l'àcid fòlic: augment de la toxicitat de la dapsona.
+ Substàncies alcalines: disminueix la seva absorció.
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Presentacions comercials:
Càpsules gastroresistents  125-200-250-400 mg
Comprimits tamponats 25-50-100-150 mg
Pols per l'ús oral:  flascó amb 4 g

DIETILCARBAMAZINA
Antihelmíntic
Mecanisme d’acció i espectre:
Disminució de l'activitat muscular del paràsit produint-li paràlisi per hiper-
polarització.
Indicacions:
Tractament de filariasi.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: --
Unió proteïnes plasmàtiques: --
Semivida biològica: 8 h.
Pic de concentració plasmàtica: 0,08-0,2 mg/l (amb 50 mg OR).
Excreció urinària activa: 100 %.
Via administració: OR.
Dosi adult:
Dia 1º: 50 mg 
Dia 2º: 50 mg/8h
Dia 3º: 50 mg/8h 

Dia 4º al 21º: 2 mg/kg/8h
Situacions especials:
· Insuficiència renal: no es disposa de dades.
· Insuficiència hepàtica: no es disposa de dades.
· Embaràs: evitar-la si hi ha alternativa.
· Lactància: evitar-la si hi ha alternativa.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat al principi actiu o algun dels components de la seva for -
mulació.
Efectes adversos:

Cefalees, artràlgia, anorèxia, nàusees i vòmits. En el tractament de l'onco-
cercosi s'obser va prurit important, edema de pell, febre, hipotensió, aug-
ment de l' eosinofília, limfadenopatia i alteracions visuals.
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Ajust de dosi: ClCR >50:   250/400 mg/24h
ClCR 25-50: 125/200 mg/24h
ClCR <25:   100/125 mg/24h

· Insuficiència hepàtica: disminuir 25% de la dosi

· Embaràs: factor de risc B
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Administració:
• Comprimits tamponats: contenen un antiàcid (hidròxid de magnesi) per

afavorir la seva absorció. Per assegurar la suficient quantitat d'antiàcid
sempre han d'administrar-se 2 comprimits per presa. Mai han d'em
passar-se sencers, sinó dispersos en aigua o mastegats. Han de 
prendre's amb l'estòmac buit. Separar la seva  administració, al menys
1 hora, de qualsevol medicament que requereixi un medi àcid per a la 
seva absorció.

• Càpsules gastroresistents: no contenen antiàcid. Han d'empassar-se 
senceres i amb l'estòmac buit. Es poden  administrar alhora que altres
fàrmacs.

• Pols per a solució oral: és reconstitueix amb aigua i un antiàcid 
(almagat) a parts iguals fins assolir una concentració de 10 mg/mL. Ha
de prendre's amb l'estòmac buit. Separar la seva administració, al 
menys 1 hora, de qualsevol medicament que requereixi un medi àcid 
per a la seva absorció. El pols, una vegada reconstituit, ha de desar-se
en nevera fins un màxim de 30 dies.

Contraindicacions:

Efectes adversos:
>10 %: elevació de l'amilasa sèrica, lipasa i transaminases.
1-10 %: alteracions gastrointestinals, neuropatia perifèrica, pancreatitis.
<1 %: acidosi làctica (relacionada amb tots els anàlegs de nucleòsids);
canvis retinians o del ner vi òptic (sols en nens).
Interaccions:
+ Comprimits tamponats i solució oral: donat que contenen un buffer,

disminueix l'absorció de medicaments que requereixin medi àcid per a
la seva absorció (tetraciclines, cetoconazole, quinolones, dapsona, 
indinavir). Separar la seva administració al menys 1h.

+ Zalcitabina: no combinar ja que augmenta el risc de neuropatia.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
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Excreció urinària activa: 40 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l'organisme. Travessa la barrera placentària,
però poc la meníngia en presència d'inflamació. S'excreta per llet mater-

na.
Via administració: OR, IV.
Dosi adult:
100-200 mg/12-24h OR o IV.
Dosi pediàtrica:
<45 kg: 2-4 mg/kg/dia oral en 1-2 dosis.
>45 kg: igual que en adults.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis
· Insuficiència hepàtica: si IH+IR

· Embaràs: factor risc D
· Lactància: contraindicat.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a les tetraciclines. Embaràs i lactància. Nens menors de 8
anys.
Efectes adversos:
>10%: Altres: decoloració de les dents en nens.
<10%: gastrointestinals: esofagitis.
Interaccions:
+ Disminució de l'absorció si s'administra juntament amb sals de calci 

(llet i derivats).
+ Fenobarbital, fenitoïna i carbamazepina acceleren el metabolisme 

hepàtic de la doxiciclina.
+ Disminueix l'eficàcia dels anticonceptius orals.
Incompatibilitats sèrum:
SRL
Presentacions comercials:
Càpsules 100 mg.
Suspensió 50 mg/5 mL
Ampolles 100 mg/5 mL.
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Interaccions:
---
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.

Presentacions comercials:
Càpsules 50 mg. (FM)

DOXICICLINA
Tetraciclina
Mecanisme d’acció i espectre:
S'acumula de forma activa en el bacteri i, després d'unir-se a la subunitat
30S del ribosoma, interfereix amb la síntesi proteica. En general es com-
porten com bacteriostàtics.

El seu espectre és similar al de la tetraciclina, però amb activitat intrínseca
2-4 vegades superiors en front a la majoria de microorganismes.
Com antipalúdic és esquizonticida hemàtic.
Indicacions:
- Infeccions per microorganismes intracel·lulars (clamídia, micoplasma i

legionel·la).
- Malalties de transmissió sexual: limfogranuloma veneri, sífilis, uretritis

no gonocòccica i post-gonocòccica.
- Rickettsiosi.
- Paludisme.

- Brucel·losi.
- Orquiepididimitis.
- Micobacteriosi.
- Angiomatosi bacil·lar.
- Infecció per esgarrapada de gat.
- Granuloma inguinale.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 90-100 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 90 %.
Semivida biològica: 16h.

Pic de concentració plasmàtica: 
1,8-2,9 mg/l (amb 100 mg OR).
2,5 mg/l (amb 100 mg IV).                                                                    
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Administració:
Es recomana prendre la dosi a la nit per minimitzar els efectes a nivell del
SNC. Pot prendre's amb o sense  aliments. No s'afecta per l'administració
conjunta d'antiàcids. És preferible evitar aliments rics en greixos ja que

augmenten la seva biodisponibilitat i amb ella el risc d'efectes adversos.
Contraindicacions:
Embaràs.
Efectes adversos:
1-10 %: alteracions del SNC (marejos, insomni, somnolència, trastorns de
la concentració, alteracions de la son), erupció cutània, nàusees, vòmits,
diarrea, cefalea, canvis d'humor.
Interaccions:
+ És inductor d'alguns isoenzims del citocrom P450 i inhibidor d'altres, 

amb la qual cosa pot presentar múltiples interaccions farmacocinèti-

ques.
+ Disminueix nivells d'inhibidors de la proteasa, rifabutina, claritromicina

i metadona (requereixen ajust de dosi). Augmenta nivells 
d'etinilestradiol d'anticonceptius orals.

+ Es recomana monitoritzar nivells d'antiepilèptics (efecte indeterminat) i
warfarina.

+ Nevirapina: requereix augmentar la dosi d'EFV a 800 mg/24h.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:

Càpsules 50, 100 i 200 mg.
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EFAVIRENZ (EFV)
Antiretroviral (inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg de nucleòsid)
Mecanisme d’acció i espectre:

És un inhibidor no nucleòsid de la transcriptasa inversa del VIH-1 que
actua impedint la replicació viral. No necessita fosforilació intracel·lular
prèvia per exercir la seva activitat. Inactiva en front VIH-2.
Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH en combinació amb altres fàrmacs anti -
retrovirals.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 66 % (amb menjar molt gras pot augmentar un 50 %).
Unió proteïnes plasmàtiques: >99,5 %.
Semivida biològica: 40-55 h.

Pic de concentració plasmàtica: 1,4-3,9 mg/l amb 200 i 600 mg OR.
Excreció urinària: 34 % metabolits i < 1 % immodificat. 
Nivells terapèutics: CI95: 0,001 mg/l.
La concentració en el LCR és el 45 % de la plasmàtica, però aconsegueix
nivells adequats per a VIH.
Via administració: OR. 
Dosi adult:
600 mg/24h.
Dosi pediàtrica: Segons pes:
10-15 Kg: 200 mg/24h.

15-20 Kg: 250 mg/24h.
20-25 Kg: 300 mg/24h.
25-32 Kg: 350 mg/24h.
32-40 Kg: 400 mg/24h.
>40 Kg: 600 mg/24h.
Situacions especials:
• Insuficiència renal: no es diposa de dades.  Probablement no es 

necessiti ajust. No dialitzable.
• Insuficiència hepàtica: no es disposa de dades. Probable sense canvis 

en insuficiència lleu a moderada.

• Embaràs: factor de risc C. 
• Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
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1-10 %: alteracions gastrointestinals.
>1 %: acidosi làctica (relacionada amb tots els anàlegs de nucleòsids).
Interaccions:
Es recomana no associar a zalcitabina (augmenta el risc de neuropatia

perifèrica i pancreatitis).
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Càpsules  15, 20,30 i 40 mg
Pols per a solució oral (flascó 200 mg, per a concentració 1 mg/mL).
(Pròxima comercialització: càpsules de liberació retardada).

ESTREPTOMICINA
Aminoglicòsid
Mecanisme d’acció i espectre:
Actua inhibint la síntesi proteica en unir-se a les subunitats 30S i 50S.
T ambé actua alterant la permeabilitat de la membrana cel·lular. És activa en
front a BGN aerobis. Té efecte postantibiòtic perllongat.
Indicacions:
- Tractament de les micobacteriosis, brucel·losi i endocarditis, sempre 

combinada amb altres antibiòtics.
- Tractament de la infecció per Yersinia pestis.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: < 5 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 35-40 %.
Semivida biològica: 2,5 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

20 mg/l (amb 1 g IM).
50 mg/l (amb 1 g IV).

Excreció urinària activa: 50-60 %.
Nivells terapèutics:
Distribució en líquid cel·lular, sèrum líquid ascític, pericàrdic i pleural.
Travessa la barrera placentària.

Via administració: IM.
Dosi adult:
10-15 mg/kg en 1 dosi o fraccionada /12 h.
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ESTAVUDINA (d4T)
Antiretroviral (Inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid).
Mecanisme d’acció i espectre:

Anàleg de nucleòsid de timidina. A l'interior cel·lular es converteix en deri -
vat trifosfat que actua com inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH,
bloqueja la síntesi viral de l'ADN i impedeix la replicació del VIH.
Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirales.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 86 % 
Unió proteïnes plasmàtiques: despreciable
Semivida biològica: 1h (semivida intracel·lular del trifosfat: 12 h)

Pic de concentració plasmàtica: 0,7 mg/l (amb 0,5 mg/Kg OR).
Excreció urinària activa: 50 %. Metabolisme hepàtic: 50 %.
Nivells terapèutics:
CI95

LCR: concentració 30-40 % de la plasmàtica.
Via administració: OR (sense requeriments dietètics especials).
Pols per a solució oral: s'ha de dissoldre amb aigua fins assolir una con-
centració d'1 mg/mL. Una vegada reconstituïda, ha de conservar-se en
nevera i caduca als 30 dies des de la seva reconstitució.
Dosi adult:

>60 Kg: 40 mg/12h.
<60 Kg: 30 mg/12h.
Dosi pediàtrica:
< 30 Kg: 1 mg/Kg/12h.
Situacions especials:
• Insuficiència renal:    

FG: 25-50 mL/min: 15/20mg/12h
FG<25 mL/min: 15/20mg/24h

• Insuficiència hepàtica: no hi ha dades. Probablement sense canvis.
• Embaràs: factor de risc C.

• Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions: pacients en tractament amb zidovudina
Efectes adversos:
>10 %: neuropatia perifèrica (dosi dependent).
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Pic de concentració plasmàtica: 5 mg/l (amb 25 mg/kg OR).
Excreció urinària activa: 80 %.
Nivells terapèutics:
Amplia distribució. Travessa la placenta, però no les meninges en absèn-

cia d'inflamació. S'excreta per la llet materna.
Via administració: OR, IV.
Dosi adult:
20 mg/kg/dia en 1 administració diària OR o IV.
Dosi pediàtrica:
No recomanable en nens < 13 anys.
15 mg/kg/dia en 1 presa.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.

· Embaràs: factor risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a l'etambutol o alguns dels seus components. Alteracions
oculars (cataractes, neuropatia diabètica)
Efectes adversos:
Alteracions oculars, hiperuricèmia, dolor abdominal, anorèxia, nàusees,
vòmits, cefalea. En menor freqüència: malestar general, neuritis perifèrica,
confusió mental, febre, prurit, alteracions de les proves hepàtiques, neuri-
tis òptica. Anafilaxi.

Interaccions:
+ Sals Al (antiàcids): disminueixen l'absorció d'etambutol.
Incompatibilitats sèrum:
Protegir de la llum.
Presentacions comercials:
Comprimits 400 mg.
Ampolles 1 g/ 5ml.
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Dosi pediàtrica:
No recomanable en nens < 1 mes.
Nens > 1 mes: 20-30 mg/kg/dia en 1 dosi diària o fraccionada /12h IM.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc D.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions: hipersensibilitat als aminoglucòsids o alguns dels seus
components en la seva formulació.
Efectes adversos: és l'aminoglicòsid de major ototoxicitat i menor nefro -
toxicitat. En menor freqüència: exantema morbiliforme, febre, cefalea,
parestèsia, tremolor, nàusees, vòmits, eosinofília, artràlgia, anèmia, hipo-
tensió, dificultat de la respiració, somnolència, debilitat.

Interaccions:
+  ß-lactàmics i glucopèptids: sinergisme.
+  Fàrmacs ototòxics (àc. etacrínic, furosemida, vancomicina): augmenta

ototoxicitat.
+ Fàrmacs nefrotòxics (amfotericina B, cefalotina, cisplatí, ciclosporina, 

polimixina, vancomicina): augmenta nefrotoxicitat.
Incompatibilitats sèrum:
Només via IM.
Presentacions comercials:
Vials 1 g IM.

ETAMBUTOL
Antimicobacteris
Mecanisme d’acció i espectre:
Bacteriostàtic. Actua com antimetabòlit inter ferint en la síntesi de RNA. 
Indicacions:
Tractament de la tuberculosi i altres infeccions per a micobacteris, conjun-
tament amb altres agents antimicrobians.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 80 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: < 10 %.
Semivida biològica: 3-4 h.
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Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc C.

· Lactància: evitar  si hi ha una altra alternativa.
Contraindicacions:
--- 
Efectes adversos:
Nàusees, cefalea. Exantema morbiliforme, vòmits, dolor abdominal i dia-
rrea. En menor freqüència, elevació de les transaminases, vertigen, hipo-
kalèmia.
Interaccions:
+ Anticoagulants orals, sulfanilurees i alguns tuberculostàtics: poden 

incrementar-se els nivells d'aquests.

+ Rifampicina: disminueix nivells de fluconazole.
+ Hidroclorotiazida augmenta nivells de fluconazole.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Càpsules 50,100, 200mg.
Suspensió 50mg/5ml, 200mg/5ml.
Vials 200, 400 mg.
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FLUCONAZOLE
Azole
Mecanisme d’acció i espectre:

Actua com fungistàtic. El seu mecanisme d'acció és el mateix que els imi-
dazoles (inhibició de la síntesi d'ergosterol del fong) però produeix menys
disminució dels nivells de cortisol i testosterona. És inactiu en front a
Aspergillus.
Indicacions:
- Endoftalmitis postquirúrgica tardana.
- Candidiasi esofàgica  i orofaríngia.
- Microsporidiasi.
- Coccidioidomicosi
- Histoplasmosi.

- Tractament i profilaxi de la vaginitis  per candida.
- Meningitis per Cryptococus neoformans.
- Profilaxi secundària de meningitis criptocòccica en pacients amb SIDA.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 80 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 11 %.
Semivida biològica: 30 h (18 h en nens).
Pic de concentració plasmàtica: 2 mg/l (amb 100mg OR).
Excreció urinària activa: 70-80 %.
Nivells terapèutics:

Distribució amplia amb bona penetració en LCR, ull, esput, pell i orina.
Via administració: OR, IV.
Dosi adult:
Candidiasi sistèmica: 200-400 mg/24h
Meningitis, endoftalmitis i endocarditis: 400-800 mg/24h.
Candidiasi mucocutània: 100mg/24 h 
Candidiasi orofaríngia: 200 mg (1e dia, resta 100 mg/24h)
Vaginitis: 150 mg dosi única
Profilaxi vaginitis: 50-100 mg/24h o 200 mg/sem
Coccidioidomicosi: 400-800 mg/24h

Histoplasmosi: 400 mg/12h
Dosi pediàtrica:
> 1 any: 3-6 mg/Kg/dia OR, IV.
9 mg/kg/dia en meningitis a la SIDA
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Irritació/ulceració del penis.
Interaccions:
+ Pentamidina: incrementa la toxicitat i la hipocalcèmia.
+ Aciclovir, suramina, cotrimoxazole i altres fàrmacs nefrotòxics: toxicitat

renal aditiva.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Flascó injectable: 6g/250 mL

FOSFOMICINA-TROMETAMOL
Fosfonat
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibeix la síntesi de la paret cel·lular bacteriana, inhibint la síntesi dels
precursors del peptidoglicà. Acció intracel·lular.
Indicacions:
Tractament de les infeccions no complicades de vies baixes del tracte uri-
nari a la dona.
Tractament de la bacteriúria asimptomàtica de l'embarassada.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 50-60 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: < 5 %.
Semivida biològica: 1,5-2 h.

Pic de concentració plasmàtica: 33 mg/l (amb 3 g OR trometamol).
Excreció urinària activa: 95 %.
Nivells terapèutics:
Assoleix concentracions adequades a l'aparell genitourinari
Via administració: OR
Dosi adult:
3 g dosi única.
Dosi pediàtrica:
2 g dosi única.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B.
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FOSCARNET
Antivíric
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibeix la síntesi d'àcid nucleic viral mitjançant l'acció directa sobre l'ADN
polimerasa dels herpesvirus. No necessita fosforilació prèvia. També actua
sobre la transcriptasa inversa del VIH. És actiu en front a herpesvirus, VIH
i altres retrovirus i virus de la influenza.
Indicacions:
- Tractament i profilaxi d'infeccions per CMV.
- Infeccions per VVZ, VHS resistents a aciclovir i ganciclovir.
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 15 %.
Semivida biològica: 3-6 h.

Pic de concentració plasmàtica: 150mg/l (amb 60mg/kg IV).
Excreció urinària activa: 80 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l'organisme, assolint nivells terapèutics en
ossos, cartílags, ronyó, orina i LCR.
Via administració: IV, intravítria.
Dosi adult:
Inducció: 120-240 mg/kg/dia  en 3 dosis IV.
Manteniment: 90-120 mg/kg/dia 3 vegades/setmana IV.
Tractament intraocular CMV: 240 mcg/0.1 mL

Dosi pediàtrica:
Inducció: 180 mg/kg/dia en 3 dosis IV
Manteniment: 90 mg/kg/dia 3 vegades per setmana IV.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense dades disponibles.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: evitar si hi ha una altra alternativa.
Contraindicacions:
Tractament concomitant amb pentamidina.

Efectes adversos:
Insuficiència renal dosi-depenent i reversible (hidratar convenientemente).
Alteracions digestives, anèmia, hipocalcèmia, hipermagnesèmia, hiper o
hipofosfatèmia. Alteracions neurològiques, convulsions. Tromboflebitis.
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Contraindicacions:
Nounats (per la seva alta fixació a proteïnes plasmàtiques).
Efectes adversos:
Erupcions cutànies quan s'utilitza per via tòpica.

Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Gel oftàlmic 1%.
Pomada 2%

GANCICLOVIR/ VALGANCICLOVIR
Antivíric
Mecanisme d’acció i espectre:

El ganciclovir es fosforila a trifosfat i competeix amb els desoxiribonu-
cleòtids trifosfatats en la formació d'ADN víric a través de l'ADN- polime-
rasa, bloquejant la síntesi de la cadena d'ADN viral en creixement.
Indicacions:
- Tractament d'infeccions per CMV (esofagitis, pneumònia, corioretinitis,

meningoencefalitis) en pacients amb SIDA i en trasplantats.
- Profilaxi d'infecció per CMV en pacients trasplantats.
- Infeccions per VHS refractàries al tractament d'elecció.
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: 2 %.

Semivida biològica: 3-4 h.
Pic de concentració plasmàtica: 5-7 mg/l (amb 2,5-5 mg/kg IV).
Excreció urinària activa: > 90 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tots els teixits.
Via administració: IV, intravítria
Dosi adult:
Inducció: 10 mg/kg/dia IV fraccionada/12h o 900 mg/12h OR valganciclo -
vir
Manteniment: 5 mg/kg/dia IV en una administració 3 dies a la setmana.

En corioretinitis: 0.2-0.4 mg/0,1 mL intravítria 2 vegades per setmana
Dosi pediàtrica:
Igual que l'adult.
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· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a fosfomicina o altres fosfonats. 
Efectes adversos:

Alteracions gastrointestinals i elevació de les transaminases.
Interaccions:
+ Metoclopramida: disminueix l'absorció de la fosfomicina.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Sobres 3 g  

FUSÍDIC, ÀCID
Antibacterià
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi proteica bacteriana inter ferint en el factor G implicat
en els processos de translocació.
Indicacions:
Tractament tòpic extern i oftàlmic d'infeccions per CGP sensibles i resis -
tents a meticil·lina.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --
Unió proteïnes plasmàtiques: --

Semivida biològica: --
Pic de concentració plasmàtica: --
Excreció urinària activa: --
Nivells terapèutics:
---
Via administració: TOP, OFT.
Dosi adult:
1 aplic/8-12h
Situacions especials:
· Insuficiència renal: --

· Insuficiència hepàtica: --
· Embaràs: --
· Lactància: --

123

G

F



- Prostatitis aguda.
- Endoftalmitis, queratitis, conjuntivitis.
- Malaltia per esgarrapada de gat.
- Listeriosi.

- Profilaxi quirúrgica en al·lèrgia a ß-lactàmics.
Característiques farmacocinètiques:
Unió proteïnes plasmàtiques: < 10 %.
Semivida biològica: 2-3 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

6 mg/l (amb 1,5 mg/kg IM).
10 mg/l (amb 1,5 mg/kg IV).

Excreció urinària activa: > 90 %.
Nivells terapèutics: Distribució amplia per tot l'organisme. Travessa la
placenta, però no les meninges en absència d'inflamació.

Via administració: IM, IV TOF
Dosi adult:
2-5 mg/kg/dia en 1 dosi diària o fraccionada/8h IM, IV.
Queratitis: 7 mg/kg/dia.
Tòpica: 1 aplic/6-8 h.
Tòpica oftàlmica: 1 aplic/3-4 h o 2 gotes/2h.
Dosi pediàtrica:
3-7.5 mg/kg/dia fraccionada/8h IM, IV.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.

· Insuficiència hepàtica: sense canvis 
· Embaràs: factor risc C
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a la gentamicina, altre aminoglicòsid o algun dels com -
ponents de la seva formulació. 
Efectes adversos:
Nefrotoxicitat, ototoxicitat auditiva i vestibular, neurotoxicitat, disminueix
l'aclariment de creatinina. En menor freqüència: picor, inflamació, exante-
ma morbiliforme, dificultat en la respiració, somnolència, debilitat, cefalea,

tremolor, rampes musculars, anorèxia, nàusees, vòmits, pèrdua de pes,
augment de la salivació, enterocolitis, granulocitopènia, agranulocitosi,
trombocitopènia, fotosensibilitat.
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Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: --
· Embaràs: factor risc C.

· Lactància: contraindicat.
Contraindicacions: Embaràs i Lactància.
Efectes adversos:teratògen, carcinogen i mutagen. Produeix azoospèrmia
en animals. Mielotoxicitat reversible en suspendre e el tractament. Toxicitat
neurològica.
Interaccions:
+ Imipenem/cilastatina: convulsions generalitzades.
+ Zidovudina, dapsona, pentamidina, 5-fluocitosina, citostàtics, 

amfotericina B, cotrimoxazole o altres anàlegs nucleòsids: potència 
l'acció mielosupressora.

+ Didanosina: augmenta l'absorció de didanosina.
+ Foscarnet: acció sinèrgica en front a CMV.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Vials 500 mg.
Comprimits 450 mg (valganciclovir)

GENTAMICINA
Aminoglicòsid
Mecanisme d’acció i espectre:
Actua inhibint la  síntesi proteica en unir-se a les subunidats 30S i 50S del
ribosoma. També altera la permeabilitat de la membrana cel·lular. És bac-
tericida en front a BGN aerobis. Té un efecte postantibiòtic prolongat.
Indicacions:
- Celulitis associada a sèpsia.
- Infecció de ferides postoperatòries en cirurgia neta.
- Úlcera de decúbit.
- Artritis postquirúrgica o post traumàtica.

- Sèpsia per BGN.
- Endocarditis bacteriana.
- Pielonefritis aguda extrahospitàlaria.
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Efectes adeversos:
cefalea, nàusees, vòmits, diarrea, fotosensibilitat
Interaccions:
+ anticoagulants: disminueix l’efecte dels anticoagulants

+ ciclosporina: disminueixen els nivells plasmàtics de ciclosporina
+ fenobarbital: disminueixen els nivells de griseofulvina
+ anticonceptius orals: disminueix l’efecte d’aquests
Incompatibilitats amb el sèrum: -
Presentacions comercials:
Comprimits micronitzats: 125 mg, 500 mg

IMIPENEM / CILASTATINA
Betalactàmic carbapenèmic (inhibidor  de la dihidropeptidasa).

Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana. Principalment a nivell
de la PBP2 dels BGN i PBP d'estafilococs i cocs. Activitat bactericida. La
cilastatina és un inhibidor de les dihidropeptidases que impedeix la des-
trucció de l'imipenem per enzims renals inactivadors del seu anell beta-
lactàmic.
Indicacions:
- Pneumònia intrahospitàlaria en pacients ventilats que hagin rebut 

tractament antibiòtic previ.
- Sèpsia en neutropènics febrils PMN ≤ 500.

- Infeccions postquirúrgiques en cirurgia abdominal.
- Pneumònia per Rhodococcus equi amb metàstasis pulmonars.
- Nocardiosi en immunosupressió.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: 10-20 %.
Semivida biològica: 1 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

43 mg/l (amb 0,5 g IV).
10 mg/l (amb 0,5 g IM).

Excreció urinària activa: 70 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l'organisme. Travessa la placenta.
Via administració: IV.
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Interaccions:
+ Betalactàmics i glucopèptids: sinergisme.
+ Àcid etacrínic, furosemida, bumetanida o vancomicina: augmentant 

l'ototoxicitat de la gentamicina.

+ Cisplatí: disminueix l'eliminació renal de la gentamicina i augmenta les
pèrdues de magnesi.

Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Vials 40, 80, 240 mg.
Col·liri 6 mg/mL.
Pomada oftàlmica 3 mg/g.

GRISEOFULVINA
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix la mitosi possiblement per interacció amb els microtúbuls derma-
tofits (microsporum, trichopyton, epiderophyton)
Indicacions:
Tractament de dermatofitosi
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponiblitat:
Unió proteines plasmàtiques: 84%
Semivida biològica: 24 h

Pic de concentració plasmàtica:
Excreció urinaria activa: <1%
Nivells terapèutics: OR
Dosi adult: 500 mg-1g en 1 ó 2 dosi (l’absor ció millora si s’administra
amb menjar ric en grasa)
Dosi pediàtrica: 10-15 mg/kg/dia en 1 ó 2 dosi
Situacions especials:
· Insuficiència renal: -
· Insuficiència hepàtica: -
· Embaràs: evitar

· Lactancia: no es disposa de dades
Contraindicacions:
Embaràs, errada hepatocelular, porfiria
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Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 65 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 60 %.
Semivida biològica: 1,5-2 h.
Pic de concentració plasmàtica: 5-6 mg/l (amb 800 mg OR).
Metabolisme: hepàtic, sistema del citocrom P-450.
Excreció urinària activa: <10 %.
Nivells terapèutics:
Concentració en LCR: 18 % de la plasmàtica (suficient).
Via administració: OR.
Dosi adult:

800 mg/8 h (separada dels àpats), o combinada amb ritonavir: IDV/R TV:
800/100 mg/12h (amb o sense menjar).
Dosi pediàtrica:
250-500 mg/m2/8h (separada dels àpats).
Situacions especials:
• Insuficiència renal: sense canvis.
• Insuficiència hepàtica lleu a moderada: reduir la dosi a 600 mg/8h. IH 

greu: evitar el seu ús.
• Embaràs: factor de risc C.
• Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.

Contraindicacions:
IH greu. Administració: es recomana beure més de 2 litres de líquid al dia
(preferentment aigua), per reduir el risc de nefrolitiasi.
IDV com únic IP: administrar en dejú, és a dir, 1 hora abans o 2 hores des -
prés dels àpats. Es pot prendre amb un àpat lleuger i pobre en greixos om
cafè, llet o iogurt desnatats, torrades, etc. Els greixos disminueixen la seva
absorció i el suc de raïm també. Separar al menys 1 hora dels antiàcids
(inclosos els comprimits de didanosina, no les càpsules). 
IDV combinat amb RTV: es pot prendre amb aliments.
Efectes adversos:

>10 %: nàusees, vòmits, diarrea, dispèpsia, alteracions del gust, exante -
ma, sequedat de pell, astènia.
<10 %: nefrolitiasi, meteorisme, sequedat de boca, regurgitació àcida, pru-
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Dosi adult:
50-100 mg/kg/dia fraccionada/6-8h.
Dosi pediàtrica:
40-60 mg/kg/dia fraccionada/6h.

Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc C.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a imipenem o algun dels components de la seva formula -
ció. Existeix un baix percentatge d'al·lèrgics a beta-lactàmics que presen-
ten hipersensibilitat creuada amb imipenem.
Efectes adversos:

Flebitis, nàusea, diarrea, vòmits. En menor freqüència: dolor en el punt
d'injecció, hipotensió, palpitacions, convulsions, exantema morbiliforme,
neutropènia, eosinofília.
Interaccions:
+ Tetraciclines: poden disminuir l'efecte bactericida de l'imipenem.
+ Ganciclovir, ciclosporina o teofilina: poden augmentar el risc de 

convulsions.
+ Aminoglicòsids: sinèrgia.
+ Penicil·lines: no recomanat per augment de producció de ß-lactamases.
Incompatibilitats sèrum:

SRL
Presentacions comercials:
Vials 500 mg.IV

INDINAVIR (IDV)
Antivíric (Inhibidor de la proteasa)
Mecanisme d’acció i espectre:
Compost pèptid-mimètic. Inhibeix l'activitat de la proteasa del VIH, inhibint
així l'escissió de les poliproteïnes virals i es produeixen formes immadu -

res del virus sense activitat. Presenta activitat en front al VIH-1 i VIH-2.
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Excreció urinària activa: 5-9 % (acetiladors ràpids), 24-34 % (acetiladors
lents).
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l'organisme. Travessa la barrera placentària,

mamària i meníngia, tot i en absència d'inflamació.
Via administració: OR, IV.
Dosi adult:
5 mg/kg/dia en 1 dosi (màxim 300 mg) OR, IV.
Dosi pediàtrica:
5-10 mg/kg/dia en 1 dosi (màxim 300 mg) OR, IV.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: disminuir en IH greu.
· Embaràs: factor risc C.

· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Insuficiència hepàtica aguda. Hipersensibilitat a la isoniazida. Historial
previ de lesió hepàtica durant tractament amb isoniazida.
Efectes adversos:
Neuritis perifèrica, disminució de la gana, nàusees, vòmits, mal d'estò-
mac, debilitat, hepatotoxicitat. En menor freqüència: vertigen, letargia,
hiperreflèxia, discràsies sanguínies, febre, exantema morbiliforme, artràl-
gia, depressió, psicosi, alteracions visuals.
Interaccions:

+ Carbamazepina, diazepam, fenitoïna, primidona, haloperidol o àc. 
valproic: disminueix el metabolisme, augmentat la seva toxicitat.

+ Rifampicina: potencia l'hepatotoxicitat.
+ Glucocorticoides: disminueixen la concentració d'isoniazida entre un 

20-40 %.
+ Productes rics en tiamina (formatge, vi negre): pot produir hipertensió.
+ Aliments i antiàcids: disminueixen l'absorció d'isoniazida.
+ Cicloserina o disulfiram: potencia neurotoxicitat.
Incompatibilitats sèrum:
SG, SGS, SRL

Protegir de la llum.
Presentacions comercials:
Ampolles 300 mg/5 mL.
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rit, insomni.
Lipodistròfia i hiperglucèmia (Veure Amprenavir).
Interaccions:
+ Fàrmacs contraindicats: alcaloides ergòtics, cisaprida, astemizole, 

terfenadina, rifampicina, simvastatina, lovastatina (alternativa 
pravastatina), midazolam, triazolam (alternativa lorazepam), Hypericum
o herba de Sant Joan (redueix significativament els nivells de IDV), 
saquinavir (antagonista in vitro).

+ Augmenta nivells plasmàtics de rifabutina. Disminuir la seva dosi un 
50%.

+ Cetoconazole: augmenta nivells de IDV. (Dosi IDV : 600 mg/8h)
+ Anticomicials: monitoritzar (IDV pot incrementar els seus nivells). 

Poden disminuir significativament la concentració d'IDV.
+ Antiàcids: disminueixen l'absorció de IDV per alteració del pH gàstric. 

Separar la seva administració com mínim una 1h.
+ Altres inhibidors de proteasa i no anàlegs de nucleòsids: poden 

requerir ajust de dosi. Consultar bibliografia especialitzada.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Càpsules 200, 400 mg

ISONIAZIDA
Antimicobacteris. Hidracida
Mecanisme d’acció i espectre:
Bactericida. Inhibeix la síntesi de l'àcid micòlic de la paret de la micobac-
teria.
Indicacions:
- Tractament de la tuberculosi, sempre associat a altres tuberculostàtics

per evitar resistències.
- Profilaxi primària i secundària de la tuberculosi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 90 % (menjar o antiàcids disminueixen l'absorció).

Unió proteïnes plasmàtiques: < 10 %.
Semivida biològica: 1 h (acetiladors ràpids), 3 h (acetiladors lents).
Pic de concentració plasmàtica: 3-7 mg/l (amb 300 mg OR).
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· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: no hi ha dades.
Contraindicacions:

Hipersensibilitat a itraconazole, als azoles en general o algun component
de la formulació.
Efectes adversos:
Nàusees. En menor freqüència, exantema morbiliforme, vòmits, dolor
abdominal.
Interaccions:
+ Anticoagulants orals, sulfanilurees, fenitoïna, ciclosporina: es poden 

incrementar els nivells d'aquests.
+ Rifampicina, isoniazida, antiH2 i omeprazole: disminueixen l'absorció 

d'itraconazole.

Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Suspensió itraconazole-ciclodextrina 50 mg/5ml

LAMIVUDINA (3TC)
Antiviral (Inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid).
Mecanisme d’acció i espectre:
Anàleg de nucleòsid de citidina. A l’interior cel·lular es converteix en deri-

vat trifosfat que actua com inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH,
bloqueja la síntesi viral de l'ADN i impedeix la replicació del VIH. És actiu
en front a VIH-1, VIH-2 i VHB.
Indicacions:
- Tractament de la infecció per VIH, associat a altres fàrmacs 

antiretrovirals.
- Tractament de pacients adults amb hepatitis B crònica i evidència de 

replicació viral amb malaltia hepàtica descompensada o amb inflamació
hepàtica activa i/o fibrosi histològicament documentades.

Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 86 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: < 36 %.
Semivida biològica: 3-6 h (Semivida intracel·lular del trifosfat: 12h).
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Comprimits:
50 mg + 15 mg vitamina B6.
150 mg + 25 mg Vitamina B6.
50 mg + 120 mg rifampicina + 300 mg pirazinamida (Rifater®).

150 mg + 300 mg rifampicina. (Rifinah®)

ITRACONAZOLE
Azole
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi d'ergosterol per part del fong.
Indicacions:
- Infeccions generals o localitzades per Candida spp.
- Dermatofitosi de la pell, ungles o cuir cabellut.

- Histoplasmosi, blastomicosi, aspergil·losis.
- Queratitis acantoamebianes.
- Leishmaniosi visceral (Kala-azar).
- Microsporidiasi.
- Coccidioidomicosi.
- Criptococcosi (meningitis disseminada).
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 70 % (augmenta 2-3 vegades si s'administra després
dels àpats).
Unió proteïnes plasmàtiques: 99 %.

Semivida biològica: 20-42 h.
Pic de concentració plasmàtica: 0,25-1 mg/l (amb 200mg OR).
Excreció urinària activa: <1 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia en tots els teixits.
Via administració: OR.
Dosi adult:
100mg/24 h.
Histoplasmosi, blastomicosi i aspergil·losi: 200-600mg/24 h.
Dosi pediàtrica:

No es recomana per manca de dades.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
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Efectes adversos:
<10 %: alteracions gastrointestinals, neuropatia perifèrica, pancreatitis,
acidosi làctica.
Interaccions:

+ Rares, donada la seva eliminació principalment renal.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits amb coberta pel·licular de 300 mg, 150 mg (Epivir®) i 100 mg
(Zeffix®).
Solució oral: 10 mg/mL (flascons de 240 mL). (Epivir ®).
Com component de: Combivir® i Trizivir®.

LEVOFLOXACINA
Quinolona
Mecanisme d’acció i espectre:
Bloquegen l'activitat de l'ADN-girasa i de la topoisomerasa IV bacteriana.
Bactericida. Té efecte postantibiòtic.
Indicacions:
- Infeccions respiratòries, pneumònia, agudització infecciosa de la 

bronquitis crònica.
- Infeccions otorinolaringològiques,  sinusitis aguda.
- Tractament de tuberculosi.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: > 95 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 30 %.
Semivida biològica: 7 h.
Pic de concentració plasmàtica: 5 mg/l (amb 500 mg oral).
Excreció urinària activa: 80 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia a tots els teixits. 
Via administració: OR, IV.
Dosi adult:

500 mg/12-24h.
Sinusitis aguda: 500 mg/24h.
Exacerbació de bronquitis crònica: 500 mg/24h 
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Pic de concentració plasmàtica: 1,3 mg/mL (amb 1 mg/kg OR).
Excreció urinària activa: 70 %.
Nivells terapèutics (VIH): 
Concentració en LCR: 15 % de la plasmàtica.

Via administració: OR.
Tractament de la infecció per VIH:
Dosi adult:
150 mg/12h.
300 mg/24h.
Dosi pediàtrica:
< 1 mes: 2 mg/Kg/12h.
1 mes-12 anys: 4 mg/Kg/12h.
Tractament de l'hepatitis B:
Dosi adult:100 mg/24h.

Co-infecció VIH-VHB:
S'utilitzarà la dosi indicada pel VIH (dosi superior) per evitar l'aparició de
resistències.
Situacions especials:
· Insuficiència renal:

Ajust de dosi tractament VIH:
FG 30-50ml/min: 150 mg/24h.
FG 15-30ml/min: 150 mg (1 dosi) i continuar amb 100 mg/24h.
FG  5-15ml/min: 150 mg (1 dosi) i continuar amb 50 mg/24h.
FG < 5ml/min: 50 mg/24h.

Hemodiàlisi: 25 mg/24h post-HD.
Ajust de dosi tractament VHB:
FG 30-50ml/min: 100 mg (1 dosi) i continuar amb 50 mg/24h.
FG 15-30ml/min: 100 mg (1 dosi) i continuar amb 25 mg/24h.
FG  5-15ml/min: 35 mg (1 dosi) i continuar amb 15 mg/24h.
FG < 5ml/min: 35 mg (1 dosi) i continuar amb 10 mg/24h.

· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions:

Usar amb molta precaució en nens amb història de pancreatitis o factors
de risc de desenvolupar pancreatitis.
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Via administració: TOP.
Dosi adult:
Aplicar a tota la super fície corporal a la nit i en dutxar-se després  de 8-
12h de l’aplicació. Repetir el tractament després de 7 dies si persisteix el

paràsit.
Situacions especials:
· Insuficiència renal:--
· Insuficiència hepàtica:--
· Embaràs: factor de risc B
· Lactància:--
Contraindicacions:
Evitar en nens prematurs i en persones amb antecedents de convulsions.
Evitar l’aplicació després de banyar-se (aigua calenta).
Efectes adversos:

Prurit, cefalea, convulsions, alteracions gastrointestinals.
Interaccions:
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Emulsió 100 g.

LINEZOLID
Oxazolidinona

Mecanisme d’acció i espectre: Bloqueja la síntesi de proteïnes impedint
la formació del complex d’iniciació. Activitat en front a cocs i bacils gram-
positius (Staphylococcus aureus, MRSA i els de sensibilitat intermitja a
glucopèptids (GISA) i estafilococs coagulasa negatius resistents a metici -
lina, Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium resistents a vancomici-
na i teicoplanina i neumococs resistents a beta-lactàmics intolerants a glu-
copèptids.
Indicacions: 
- Infeccions per Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium

resistents a vancomicina

- Infeccions per Staphylococcus aureus resistents a meticilina en 
pacients amb mala resposta als glucopèptids

- Infeccions per Staphylococcus aureus o SCN resistent a meticilina en 
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Infeccions teixits tous: 500 mg/12-24h, 
Infeccions urinàries complicades: 250 mg/24h 
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.

· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: evitar si hi ha una altra alternativa.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a les quinolones. Fases anteriors a la consolidació de l’e-
pífisi (menors de 14 anys) . En l'embaràs.
Epilèptics i parkinsonians.
Efectes adversos:
<10%: nàusees, diarrea; cefalea, mareig, vertigen, somnolència, insomni;
taquicàrdia, hipotensió, artràlgia, miàlgia, debilitat muscular.

Interaccions:
+ Antiàcids amb alumini o magnesi, sucralfat, sals de ferro: disminueixen

l’absorció de l’antibiòtic.
+ No inter fereix amb el metabolisme de xantines i warfarina.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Comprimit 500 mg.
Flascó injectable 500 mg

LINDANE
Antiparasitari (acaricida) (hexaclorociclohexà)
Mecanisme d’acció i espectre:
Estimulació del sistema nerviós del paràsit produint la mort del mateix. 
Indicacions:
Tractament tòpic de la sarna i pediculosi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --
Unió proteïnes plasmàtiques:--

Semivida biològica:--
Pic de concentració plasmàtica:--
Excreció urinària activa:--
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LOPINA VIR (LPV)
Antiretroviral (inhibidor de la proteasa del VIH).
Mecanisme d’acció i espectre:

Compost pèptid mimètic. Inhibeix l’activitat de la proteasa del VIH, i impe-
deix així l’escissió de les poliproteïnes virals i es produeixen formes imma-
dures del virus sense activitat.
Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: 90-98 %.
Semivida biològica: 5-6 h.

Pic de concentració plasmàtica (LPV/RTV): 
9,6 mg/L amb 400/100 mg OR.
Excreció urinària: <3 %. 
Metabolisme: hepàtic, sistema del citocrom P-450 (principalment isoen-
zim CYP3A).
Nivells terapèutics:
El lopinavir es presenta formulat conjuntament amb ritonavir en proporció
4/1. La concentració que s’obté de ritonavir és subterapèutica i la seva
associació és deguda al potent efecte inhibidor enzimàtic del CYP3A que
potencia l’acció de lopinavir.

Via administració: OR.
Dosi adult:
400/100 mg/12h (3 cap/12h ó  5 mL/12h).
Dosi pediàtrica (en mg LPV): 
7-15 Kg: 12 mg/Kg/12h.
15-40 Kg: 10 mg/Kg/12h.
> 40 Kg: 400 mg/12h.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: usar amb precaució.

· Embaràs: factor de risc C
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions:
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pacients amb schock sèptic (asociat a glucopèptids)
- Infeccions amb Staphylococcus aureus resistent a meticilina en 

pacients amb infeccions de pell o parts toves tratades amb 
glucopèptids i que precisen tractament prolongat.

Característiques farmacocinètiques: 
Biodisponibilitat: 100%
Unió proteïnes plasmàtiques: 30%
Semivida biològica: 5 h
Pic de concentració plasmàtica: 13 mg/mL
Excreció urinaria activa: 30%
Nivells terapèutics: -
Via administració: OR, IV
Dosi adult: 
600 mg/12 h OR

600 mg/12h IV
Dosi pediàtrica:
> 3 mesos: 10 mg/kg
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis
· Insuficiència hepàtica: sin canvis
· Embaras: -
· Lactancia: -
Contraindicacions: 
Hipersensibilitat. Feocromocitoma. Hipertensió no controlada. 

Efectes adversos: diarrea, nàusees, vòmits, cefalea, fatiga.
Interaccions:
+ IMAO: linezolid és un inhibidor reversible no selectiu de la 

monoaminooxidasa
+  pseudoefedrina, fenilpropanolamina: augment de l’efecte hipertensiu
Incompatibilitats sèrum: -
Presentacions comercials:
Comprimits 400 mg, 600 mg
Suspensió 100 mg/5 mL
Viafflex 2 mg/mL (600 mg/300 mL)
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Nivells terapèutics:
Travessa placenta.
Via administració: OR.
Dosi adult:

Enterobiasi: 100mg, dosi única. Repetir als 15 dies.
Ascaridiasi: 100mg/12h, durant 3 dies.
Dosi pediàtrica:
Nens>2 anys: igual que  l’adult.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: disminuir dosi en IH greu.
· Embaràs: factor de risc C 
· Lactància: pot emprar-se 
Contraindicacions:

En embaràs i nens menors de 2 anys.
Efectes adversos:
Dolor abdominal, diarrea, nàusees, vòmits. En menor freqüència febre,
exantema morbiliforme, neutropènia, alopècia (amb altes dosis).
Interaccions:
+ Disminueix les concentracions plasmàtiques de fenitoïna i 

carbamazepina. 
+ Potenciació de l’acció hipoglucemiant d’insulina i antidiabètics orals.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.

Presentacions comercials:
Comprimits 100mg.
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Efectes adversos:
>10 %: dolor abdominal, diarrea, nàusees, vòmits, debilitat, mal de cap,
hipertrigliceridèmia.
<10 %: pancreatitis.

*Lipodistròfia i hiperglucèmia (veure Amprenavir).
Administració i conservació: 
És important l’administració conjunta amb aliments, ja que d’aquesta
manera  s’afavoreix la seva absorció.
La presència inseparable de ritonavir s’ha de tenir en conte alhora de com -
binar LPV amb altres fàrmacs.
La solució oral conté un 42,4 % d’alcohol.
Càpsules de gelatina tova i solució oral: conservar en nevera. Si es manté
fora de la nevera, evitar temperatures superiors a 25ºC i llençar als 42 dies
(6 setmanes).

Interaccions: (Veure ritonavir)
+ Efavirenz: requereix augmentar la dosi de LPV a 4 cap/12h.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Càpsules de gelatina tova amb lopinavir 133,3 mg + ritonavir 33,3 mg
Solució oral que conté LPV/RTV 80/20 mg/mL (60 mL)

MEBENDAZOLE 
Antihelmíntic
Mecanisme d’acció i espectre:
Desaparició selectiva dels microtúbuls citoplasmàtics de les cèl·lules de
l’helmint. Inhibició de la secreció d'acetilcolinesterasa.
Indicacions:
- Tractament de l’enterobiasi.
- Tractament de l’ascaridiasi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 20 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 90-95 %.

Semivida biològica: 2-5 h.
Pic de concentració plasmàtica: 0,3 mg/l (amb 200mg OR).
Excreció urinària activa: 50 %.
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Dosi pediàtrica:
T ricomoniasi: 15 mg/kg/dia fraccionada/8 h durant 3 dies OR.
Infeccions bacterianes mixtes: 35 mg/kg/dia fraccionada/6-8 h OR, IV.
Amebiasi intestinal: 35 mg/kg/dia fraccionada/6-8 h OR.

Giardiasi: 15 mg/kg/dia fraccionada/8h OR.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: reduir dosis a la meitat en casos greus.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: contraindicat.
Contraindicacions:
En embaràs, lactància. Precaució en pacients epilèptics quan s’utilitzi la via
IV. Evitar la ingesta d’alcohol.
Efectes adversos:

Nàusees, vòmits, vertigen, cefalea, diarrea, pèrdua de la gana, neuropatia
perifèrica, convulsions. En menor freqüència, atàxia, hipersensibilitat, leu -
copènia, pancreatitis, tromboflebitis, candidiasi vaginal, alteracions del
gust, sequedat de boca, gust metàlic, reacció tipus disulfiram (a l’ingerir
alcohol), coloració fosca de l’orina.
Interaccions:
+ Anticoagulants orals: augment de l’efecte d’aquests.
+ Barbitúrics: disminueix efecte metronidazole. 
+ Fenitoïna, liti: es poden incrementar els nivells d’aquests.
Incompatibilitats sèrum:

---
Presentacions comercials:
Comprimits 250mg.
Solució 250 mg/5 mL.
Comprimits vaginals 500mg.
Viaflex 500mg.
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METRONIDAZOLE
Nitroimidazole
Mecanisme d’acció i espectre:

No està ben establert. La seva activitat es relaciona amb la reducció intra -
cel·lular del grup nitro de la molècula d’aquests antibiòtics i posterior unió
del metabòlit resultant al material genètic bacterià. Espectre d’acció en
front a protozous, concretament tricomones, giàrdies i amebes. Així
mateix,  en front a gèrmens anaerobis grampositius i gramnegatius. Poc
eficaç contra els microaerofílics.
Indicacions:
- Tractament de vulvovaginitis per tricomones.
- Infeccions mixtes per anaerobis i aerobis (origen entèric i ginecològic,

abscés cerebral) sempre combinat amb antiaeròbics.

- Amebiasi intestinal.
- Giardiasi.
- Microsporididasi.
- Colitis pseudomembranosa per C. difficile.
- Profilaxi quirúrgica en al·lèrgics a ß-lactàmics.
- Gingivitis ulceronecròtica.
- Ulcus gastroduodenal recurrent per H. pylori.
- Ascaridiasi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: OR 80 %.  REC 50 %.  VAG 20 %.

Unió proteïnes plasmàtiques: 20 %.
Semivida biològica: 7-8 h.
Pic de concentració plasmàtica: 10 mg/l (amb 500mg OR).  20 mg/l (amb
500mg IV).
Excreció urinària activa: 20 %.
Nivells terapèutics: Distribució amplia. Travessa la barrera placentària i
hematoencefàlica. S’excreta per llet materna.
Via administració: OR, IV, VAG
Dosi adult:
Tricomoniasi: 2 g dosi única OR (tractar la parella sexual). Es pot aplicar

simultàniament per via VAG durant 3 dies.
Infeccions bacterianes mixtes: 500mg/8 h IV.
Amebiasi intestinal: 750mg/8 h durant 10 dies OR.
Giardiasi: 250mg/8 h durant 5 dies OR.
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Presentacions comercials:
Pomada 2 %.
Pomada nasal 2 %.

NELFINAVIR (NFV)
Antiretroviral (inhibidor de la proteasa)
Mecanisme d’acció i espectre:
Compost no pèptidmimètic que inhibeix la proteasa del VIH-1 i del VIH-2.
Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 20-80 % (l’absor ció és major amb aliments).

Unió proteïnes plasmàtiques: >98 %.
Semivida biològica: 3,5-5 h.
Pic de concentració plasmàtica: 3-4 mg/l (amb 750 mg OR).
Metabolisme hepàtic, sistema del citocrom P-450.
Excreció urinària activa: < 1-2 %. 
Nivells terapèutics: CI95: 0,0046-0,13 mg/l.
Es difon àmpliament per l’organisme assolint nivells elevats en ganglis
limfàtics. Es desconeix si travessa la BHE.
Via administració: OR.
Dosi adult:

750 mg/8h o 1250 mg/12h.
Dosi pediàtrica:
Nens menors de 13 anys: 25 mg/Kg/8h (o 40-55 mg/Kg/12h, a estudi).
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: usar amb precaució.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions:
Al·lèrgia a nelfinavir, hemofília.

Administració:
Es recomana l’administració conjunta amb els àpats o un menjar lleuger.
La pols per a ús oral s’ha de mesclar inmediatament abans de la presa,
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MUPIROCINA
Àcid pseudomònic (antibacterià)
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibició de la síntesi proteica i d’ARN mitjançant la seva unió a l’isoleucil
ARN transferasa.
Indicacions:
- Tractament tòpic d’infeccions per CGP sensibles i resistents a 

meticilina.
- Impedir la disseminació en portadors nasals d’estafilococs resistents a

meticilina.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --
Unió proteïnes plasmàtiques: 95 %.

Semivida biològica: 30 min.
Pic de concentració plasmàtica:--
Excreció urinària activa:--
Nivells terapèutics:--
Via administració: TOP.
Dosi adult:
1 aplic/8-12h.
Dosi pediàtrica:
Igual que l'adult.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor risc B
· Lactància: pot emprar-se
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a mupirocina o algun dels components de la seva formu -
lació.
Efectes adversos:
Reaccions cutànies (prurit, irritació, etc.). El polietilenglicol pot resultar
nefrotòxic si la pomada s’aplica a cremades o úlceres extenses.

Interaccions:
L’aplicació sobre la ferida exudativa disminueix la seva eficàcia
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
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Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 90 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 62 %.
Semivida biològica: 25-30 h.

Pic de concentració plasmàtica: 2-4 mg/l (amb 200-400 mg OR).
Metabolisme hepàtic, sistema citocrom P-450.
Excreció urinària activa: <3 %. 
Nivells terapèutics: --
Via administració: OR.
Dosi adult:
200 mg/24 h durant 2 setmanes, seguit de 200 mg/12 h. (Possible 400
mg/24h). La interrupció del tractament durant més de 7 dies requereix ini -
ciar de nou amb pauta ascendent.
Dosi pediàtrica:

120-200 mg/m2/ 24h durant 2 setmanes i després cada 12h.
Dosi nounats:
5 mg/Kg/24h durant 2 setmanes i seguir amb 200 mg/m2/12 h.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: precaució.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions: --
Efectes adversos:

>10 %: rash cutani (pot requerir retirada del tractament).
<10 %:  nàusees, vòmits, diarrea, síndrome gripal, pèrdua de concentra-
ció, alteració de la funció hepàtica.
Interaccions:
+ Potent inductor del citocrom P-450, per la qual cosa pot interaccionar

amb tots els fàrmacs que es metabolitzin a aquest nivell.
+ Fàrmacs contraindicats: rifampicina, cetoconazole.
+ Metadona: pot produir-se síndrome d’abstinència. Requereix augment 

de dosi. 
+ Anticomicials: monitortizar (NVP pot reduir els seus nivells).

+ Anticonceptius orals: pot disminuir la concentració d’aquests. Usar 
mètode alternatiu.
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amb aigua, llet, llet de soja o suplements dietètics. No es recomana usar
líquids o aliments àcids perquè es produeix un sabor amarg. Mai s’ha d’a-
fegir aigua al flascó per usar-lo com xarop.
Els comprimits es poden desfer en aigua i administrar-los immediatament.

Efectes adversos:
>10 %: diarrea
1-10 %: nàusees, flatulència, dolor abdominal, erupció cutània.
Lipodistròfia i hiperglucèmia (veure amprenavir).
Interaccions:
+ Fàrmacs contraindicats: alcaloides ergòtics, cisaprida, astemizole, 

terfenadina, rifampicina, simvastatina, lovastatina (alternativa 
pravastatina), midazolam, triazolam (alternativa lorazepam).

+ Augmenta nivells plasmàtics de rifabutina. Disminuir la seva dosi un 
50 %. Augmentar NFV a 1000 mg/8h.

+ Anticomicials: monitoritzar (NFV pot incrementar els seus nivells). 
Poden disminuir significativament la concentració de NFV.

+ Anticonceptius orals: pot disminuir la concentració d’aquests.
+ Metadona: pot reduir la seva concentració fins un 40 %, però no causa

síndrome d’abstinència. Pot requerir ajust de dosi. 
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits amb coberta pel·licular de 250 mg
Pols per a ús oral: 50 mg/g (flascó de 144 g)

Pròxima comercialització: comprimits 625 mg.

NEVIRAPINA (NVP)
Antiretroviral (inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg de nucleòsid)
Mecanisme d’acció i espectre:
És un inhibidor no nucleòsid de la transcriptasa inversa del VIH-1 que
actua impedint la replicació viral. No necessita fosforilació intracel·lular
prèvia per exercir la seva activitat. Inactiva en front VIH-2.
Indicacions:

Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti -
retrovirals.
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Contraindicacions: Hipersensibilitat al principi actiu o algun dels compo-
nents de la seva formulació.
Efectes adversos:
Irritació, prurit. Diarrea després d’administració oral.

Interaccions:
---
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Suspensió 100.000 UI/mL.
Dragea 500.000 UI.
Pomada 100.000 UI/g (30g)
Comprimit vaginal 100.000 UI.

NITROFURANTOÏNA
Nitrofurano
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix l’acetil coenzim A i inter fereix la síntesi proteica.
Indicacions:
Profilaxi i tractament d’infeccions urinàries no complicades de vies baixes.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 90 % (l’administració amb menjar retrassa l’absor ció).
Unió proteïnes plasmàtiques: 60-90 %.

Semivida biològica: 20-60 minuts.
Pic de concentració plasmàtica: 1 mg/l (amb 100 mg OR).
Excreció urinària activa: 30-40%. Pic urinari: 200 mg/l (amb 100 mg OR).
Nivells terapèutics:
Travessa la placenta i s’excreta per llet materna.
Via administració: OR.
Dosi adult:
50-100 mg/6h.
Profilaxi:  50-100 mg en anar a dormir.
Dosi pediàtrica:

5-7 mg/kg/dia fraccionada/6h.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: evitar si FG < 50 mL/min.
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Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits 200 mg

Suspensió oral: 10 mg/mL flascó de 240 mL

NISTATINA
Antifúngic poliènic
Mecanisme d’acció i espectre:
S’uneix a l’ergosterol de la membrana cel·lular del fong, produint canvis en
la permeabilitat i mort de la cèl·lula fúngica.
Indicacions:
- Tractament tòpic de micosis externes i vaginals produïdes per càndides. 

- Tractament de candidiasis orofaríngies i esofàgiques.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: -
Semivida biològica: -
Pic de concentració plasmàtica: -
Excreció urinària activa: -
Nivells terapèutics:
Només és efectiva a les infeccions cutànies o de mucoses.
Via administració: TOP, OR, VAG.

Dosi adult:
1 aplic/8-12h TOP.
Glopeigs bucals /6-8h OR.
1-2 dragees/6-8 h OR.
1 comprimit/dia VAG.
Dosi pediàtrica:
Igual que en adults.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.

· Embaràs: probablement segura.
· Lactància: pot emprar-se.
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Via administració: TOP.
Dosi adult:
1 aplic/12-24 h.
Dosi pediàtrica:

---
Situacions especials:
· Insuficiència renal: -
· Insuficiència hepàtica: -
· Embaràs: -
· Lactància: -
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a la nitrofurazona o algun dels components de la seva for-
mulació.
Efectes adversos:

Reaccions cutànies en tractaments superiors a 5 dies.
Interaccions:
---
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Pomada 0.2%.

NORFLOXACINA
Quinolona
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi de l’ADN-girasa, impedint el plegament del material
genètic a l’interior de la cèl·lula bacteriana.
Indicacions:
- Infeccions urinàries no complicades de vies baixes.
- Profilaxi de cistitis recurrents.
- Profilaxi en el cirròtic i en el granulocitopènic.
- Profilaxi i tractament de la diarrea del viatger.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 40-60 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 10- 15 %
Semivida biològica: 3-4 h.
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· Insuficiència hepàtica: ---
· Embaràs: factor risc B. És preferible evitar-la durant l’últim trimestre.
· Lactància: pot emprar-se (excepte si el lactant té dèficit de G6PDH).
Contraindicacions:

Hipersensibilitat a la nitrofurantoïna o algun dels components de la seva
formulació.
Insuficiència renal: Si FG <50 mL/min, el fàrmac pot acumular-se en el
sèrum i causar toxicitat. 
Nens < 1 mes d’edat per risc d’anèmia hemolítica.
Efectes adversos:
Tos, febre, dificultat en la respiració, epigastràlgia, diarrea, pèrdua de la
gana,  vòmits. En menor freqüència: inflamació de la gola, debilitat, fatiga,
cefalea, vertigen, anèmia hemolítica, hepatitis, exantema morbiliforme,
prurit, artràlgia, neumonitis i fibrosi intersticial en ancians.

Pot produir coloració fosca o groga de l’orina.
Interaccions:
+ Antiàcids: disminueixen la seva absorció.
+ Quinolones: acció antagònica.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Dragees  50 mg.

NITROFURAZONA
Nitrofurano
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix l’acetil coenzim A i interfereix la síntesi proteica.
Indicacions:
Antisèptic.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: -
Semivida biològica: -

Pic de concentració plasmàtica: -
Excreció urinària activa: -
Nivells terapèutics: -
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OFLOXACINA
Quinolona
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibició de l’enzim bacterià ADN-girasa, amb la qual cosa bloqueja el pro-
cés de replicació. 
Indicacions:
- Infeccions per  micobacteris atípics combinada amb altres 

tuberculostàtics. 
- Infeccions oculars per micobacteris atípics.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 95 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 25 %.
Semivida biològica: 5-6 h

Pic de concentració plasmàtica: 2,7 mg/l (amb 200 mg OR).
Excreció urinària activa: 90 %.
Nivells terapèutics:
Assoleix nivells adequats a pulmons, vesícula biliar, pròstata, trompes de
Falopi, endometri, pell, saliva i exsudats.
Via administració: OR, IV, OFT.
Dosi adult:
400 mg/12h OR, IV. 1-2 gotes/3 vegades dia OFT.
Dosi pediàtrica:
No es recomana.

Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis
· Embaràs: factor de risc C. Evitar si existeix  alternativa. 
· Lactància: evitar si existeix altra alternativa.
Contraindicacions:
Al·lèrgia a ofloxacina o altres quinolones, pacients amb història d’epilèp -
sia, insuficiència renal. Evitar l’exposició al sol durant el tractament.
Efectes adversos:
>10%: nàusees.

<10%: dolor en el pit; rash, prurit; diarrea, vòmits, rampes abdominals,
flatulència, boca seca, disminució de la gana; vaginitis; fotofòbia, llagri-
meig, sequedat d’ulls, alteració de la visió; mal de cap, insomni, vertigen,
fatiga, somnolència, desordre de la parla, ner viosisme, pirèxia.
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Pic de concentració plasmàtica: 1,6 mg/l (amb 400 mg OR).
Excreció urinària activa: 30-50 %
Nivells terapèutics:
S’assoleixen baixes concentracions sanguínies i es concentra essencial -

ment  a l’orina.
Via administració: OR.
Dosi adult:
400 mg/12h (/24h en profilaxi del cirròtic).
Dosi pediàtrica:
No es recomana.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: evitar si existeix alternativa.

· Lactància: evitar si existeix alternativa.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a les quinolones. Fases anteriors a la consolidació de l’e -
pífisi (< de 14 anys) i durant l’embaràs. Epilèptics i parkinsonians.
Efectes adversos:
Cefalea, marejos, dolor abdominal, flatulència, nàusees, vòmits.
Interaccions:
+ Cations (magnesi, alumini, calci): disminueixen la seva absorció.
+ Cloramfenicol o rifampicina: possible antagonisme.
+ Ciclosporina: augment de toxicitat per disminució del seu metabolisme.

Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits 400 mg.
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Situacions especials:
· Insuficiència renal:-
· Insuficiència hepàtica:-
· Embaràs: factor de risc C.

· Lactància:-
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a palivizumab o altres anticossos monoclonals.
Efectes adversos:
>1%: nerviosisme, dermatitis fúngica, èczema, seborrea, diarrea, vòmits,
gastroenteritis, anèmia, augment ALT, funció hepàtica anormal, reacció en
el punt d’injecció, conjuntivitis, tos, bronquiolitis, pneumònia, bronquitis,
asma, dispnea, sinusitis, apnea, candidiasi oral, infecció viral, síndrome
pseudogripal, retràs en el creixement.
Interaccions: ---

Incompatibilitats sèrum:
Administració IM.
Presentacions comercials:
Vials 50 mg, 100 mg

156

Interaccions:
+ Alguns cations (magnesi, alumini, calci) disminueixen la seva absor ció.
+ Pot augmentar els nivells sèrics d’anticoagulants orals, teofilina i ciclos-
porina.

Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits 200 mg.
Vials 200 mg.
Col·liri 3mg/mL (o,3%).

PALIVIZUMAB
Anticossos monoclonals

Mecanisme d’acció i espectre:
És un anticòs monoclonal contra la proteïna de fusió (proteïna F) del VRS.
Indicacions:
Prevenció de les malalties greus del tracte respiratori inferior produïdes pel
VRS.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 100 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: -
Semivida biològica:13-27 dies
Pic de concentració plasmàtica:  amb dosis IM mensuals de 15 mg/kg

s’assoleixen unes concentracions sèriques mínimes mitjes aproximades
als  30 dies de 40 mg/L, després de la primera injecció, de 60 mg/L des -
prés de la segona injecció i de 70 mg/L després de la tercera i quarta injec-
ció.
Excreció urinària activa: -
Nivells terapèutics: ---
Via administració: IM.
Dosi adult:
---
Dosi pediàtrica:

15 mg/kg mensual de novembre a abril
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Presentacions comercials:
Càpsules 250 mg.
Solució 125 mg/ 5 mL 

PAS
Àcid paraaminosalicílic.
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix la síntesi de folats. Bacteriostàtic en front a M. tuberculosis.
Indicacions:
Tuberculosi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat:  absorció oral incompleta.
Unió proteïnes plasmàtiques: 60-70 %.

Semivida biològica: 1h.
Pic de concentració plasmàtica: 7-8 mg/l (amb 4 g OR).
Excreció urinària activa: 80 %.
Nivells terapèutics:
Després de l’absorció es distribueix bé a varis teixits, però no penetra en
el LCR si no hi ha inflamació de meninges.
Via administració: OR.
Dosi adult:
200 mg/kg/dia (max 12 g/dia) fraccionat cada 6-8 h
Dosi pediàtrica:

Igual que a l’adult
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat al PAS o algun dels components de la seva formulació.
Efectes adversos:
<10%: nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal.

Interaccions:
+ Inhibeix parcialment l’acetilació de la isoniazida.
+ Interfereix amb l’absorció de la rifampicina.
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PAROMOMICINA
Antiprotozoari
Mecanisme d’acció i espectre:

Actua inhibint la síntesi proteica mitjançant la unió a les subunitats 30S i
50s del ribosoma. Altera la permeabilitat de la membrana cel·lular.
Bactericida en front a BGN. Activa en front a protozous.
Indicacions:
- Amebiasi intestinal.
- Criptosporidiasi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: No s’absorbeix
Unió proteïnes plasmàtiques: -
Semivida biològica: -

Pic de concentració plasmàtica: -
Excreció urinària activa: -
Nivells terapèutics: No s’absorveix
Via administració: OR.
Dosi adult:
500 mg/8h
Dosi pediàtrica:
30 mg/kg/dia fraccionat cada 8h
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.

· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a la paromomicina o algun dels components de la seva
formulació. Obstrucció intestinal.
Efectes adversos:
<10%: diarrea, rampes musculars, nàusees, vòmits, cremor.
Interaccions:
+ Disminueix l’eficàcia dels anticonceptius orals.

Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
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Dosi pediàtrica:
100000-250000UI/kg/dia fraccionada/4h.
Meningitis: 400000UI/kg/dia.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: modificar si FG < 10 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: pot emprar-se
Contraindicacions:
Hipersensibilitat als ß-lactàmics. 
Efectes adversos:
Tromboflebitis, reaccions d’hipersensibilitat. Convulsions a dosis altes.
Interaccions:
+ Probenecid, indometacina, àcid acetilsalicílic (a dosis altes) o sulfinpira-

zona: prolonguen la semivida de les penicil·lines.
Incompatibilitats sèrum:
SB.
Presentacions comercials:
Vials 1.000.000UI, 2.000.000UI, 5.000.000UI.

PENICIL·LINA G BENZATINA
Penicil·lina d’origen natural
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana mitjançant el bloqueig
dels enzims encarregats de la transpeptidació. Activitat bactericida en fase
de proliferació microbiana.
Indicacions:
- Tractament de la sífilis primària, secundària o ter ciària.
- Profilaxi de recurrència de febre reumàtica.
- Faringoamigdalitis.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: 50%.

Semivida biològica: 5 dies.
Pic de concentració plasmàtica: 0,2 mg/l (amb 1,2 MU IM).
Excreció urinària activa: 75%.
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+ Pot interferir amb la prova de Coombs i amb la determinació de GOT 
sèrica.

Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.

Presentacions comercials:
Càpsules 500 mg (FM)

PENICIL·LINA G SÒDICA
Penicil·lina d’origen natural
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana mitjançant el bloqueig
dels enzims encarregats de la transpeptidació. Activitat bactericida en fase
de proliferació microbiana.
Indicacions:
- Tractament de la pneumònia pneumocòccica.
- Meningitis per meningococ i pneumococ sensibles.
- Infeccions estreptocòcciques com cel·lulitis, sèpsia, artritis.
- Sífilis del SNC.
- Sífilis a la SIDA.
- Endocarditis per S. viridans o enterococ.
- Gangrena gasosa i altres infeccions per Clostridium spp.
- Fascitis necrotitzant.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 15 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 50 %.
Semivida biològica: 30 min.
Pic de concentració plasmàtica: 20mg/l (amb 1 MU IV).
Excreció urinària activa: 70 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia a través dels teixits, sobretot en presència d’inflamació. 
Via administració: IV
Dosi adult:
Pneumònia pneumocòccica: 2MU/6h durant 10 dies.
Meningitis: 5MU/6h durant 5-15 dies.
Sífilis en pacients amb SIDA: 2MU/6h durant 10 dies.
Endocarditis: 5 MU/6h durant 4-6 setmanes.
Gangrena gasosa: 5MU/6h durant 15-20 dies.
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- Sífilis congènita.
- Fascitis necrotitzant.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --

Unió proteïnes plasmàtiques: 50 %.
Semivida biològica: 5 h.
Pic de concentració plasmàtica: 3 mg/l (amb 1,2MU)
Excreció urinària activa: 75 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia a través dels teixits, sobretot en presència d’inflamació
Via administració: IM. Evitar la via IV.
Dosi adult:
Infeccions estreptocòcciques: 1,2MU/12h durant 10 dies. 
Sífilis primària: 1,2MU/24h durant 3 dies.

Sífilis secundària: 1,2MU/24h durant 8 dies.
Sífilis terciària: 1,2MU/24h durant 15 dies.
Dosi pediàtrica:
25000-50000UI/kg/dia en 1 única dosi o fraccionada/12h.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:

Hipersensibilitat als ß-lactàmics.
Efectes adversos:
>10%: local: dolor en el punt d'injecció.
<10%: hipersensibilitat.
Interaccions:
+ Probenecid, indometacina, àcid acetilsalicílic (a dosis altes) o sulfinpira -
zona: prolonguen la semivida de les penicil·lines.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:

Vials 600.000UI, 1.200.000UI
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Nivells terapèutics: Distribució amplia a través dels teixits, sobretot en
presència d’inflamació.
Via administració: IM. Evitar la via IV.
Dosi adult:

Sífilis primària: 2,4 MU en 1 única dosi.
Sífilis secundària o terciària: 2,4 MU/5 dies (3-5 dosis).
Profilaxi de recurrència de febre reumàtica: 1,2 MU/mes.
Dosi pediàtrica:
50.000 UI/kg/dia en 1 única dosi (dosi màxima 2,4 MU).
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: pot emprar-se.

Contraindicacions:
Hipersensibilitat als ß-lactàmics.
Efectes adversos:
<10%: local: dolor, hipersensibilitat.
Interaccions:
+ Probenecid, indometacina, àcid acetilsalicílic (a dosis altes) o sulfinpira -
zona: prolonguen la semivida de les penicil·lines.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:

Vials 600.000UI, 1.200.000UI.

PENICIL·LINA G PROCAÏNA
Penicil·lina d’origen natural
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana mitjançant el bloqueig
dels enzims encarregats de la transpeptidació. Activitat bactericida en fase
de proliferació microbiana.
Indicacions:

- Infeccions estreptocòcciques (erisipel·la, escarlatina, limfangitis, 
faringoamigdalitis, pneumònia per pneumococ sensible).

- Sífilis primària, secundària o terciària.
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Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Sobres 250 mg.

PENTAMIDINA
Antiprotozoari
Mecanisme d’acció i espectre:
Inter fereix amb la síntesi d’ADN, fosfolípids i proteïnes mitjançant la inhi-
bició de la fosforilació oxidativa.
Indicacions:
- Profilaxi i tractament de la pneumònia per P. carinii (segona elecció 

després cotrimoxazole).

- Tripanosomiasi africana.
- Leishmaniosi visceral (kala-azar).
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat:  -
Unió proteïnes plasmàtiques: 70 %.
Semivida biològica: 6–9 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

0,3-1 mg/l (amb 4 mg/kg IM o IV).
0,002-0,01 mg/l (INH).

Excreció urinària activa: 5-20 %.

Nivells terapèutics:
Amplia distribució amb gran acumulació tisular.
Via administració: IM, IV, INH.
Dosi adult:
4 mg/kg/dia IV (màx. 300 mg) o 600 mg/24h INH
Profilaxi: 300 mg cada mes INH  o IV.
Dosi pediàtrica:
4 mg/kg/dia.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50.

· Insuficiència hepàtica: usar  amb precaució.
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: contraindicat.
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PENICIL·LINA V
Penicil·lines naturals
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana mitjançant el bloqueig
dels enzims encarregats de la transpeptidació. Activitat bactericida en fase
de proliferació microbiana.
Espectre similar al de penicil·lina G, majoria de microorganismes grampo -
sitius aerobis i anaerobis, però amb activitat intrínseca menor.
Indicacions:
Faringoamigdalitis estreptocòccica.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 60 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 80 %.

Semivida biològica: 1 h.
Pic de concentració plasmàtica: 3-5 mg/l amb 0,5 g OR.
Excreció urinària activa: 20-40 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l’organisme. Travessa la barrera placentària però
poc la meníngia en absència d’inflamació. Arriba a llet materna.
Via administració: OR.
Dosi adult:
0,5–1 g/8-12h.
Dosi pediàtrica:

25-50 mg/kg/dia en 2-3 dosis.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 30 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat als ß-lactàmics.
Efectes adversos:
Reaccions d’hipersensibilitat.

Interaccions:
+ Probenecid, indometacina, àcid acetilsalicílic (a dosis altes) o sulfinpira-
zona: prolonguen la semivida de les penicil·lines.
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Pic de concentració plasmàtica: 
200mg/l (amb 2 g IV).
300mg/l (amb 4 g IV).

Excreció urinària activa: 60-90 %.

Nivells terapèutics:
Bona distribució en pulmons, mucosa intestinal, pell, múscul, úter, ovari,
pròstata, vesícula biliar, bilis. Travessa la BHE.
Via administració: IV.
Dosi adult:
4 g/500mg /8h.
Pneumònia: 4 g/500mg /6h.
Dosi pediàtrica:
No recomanada.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: modificar si FG < 30 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc C
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat als ß-lactàmics.
Efectes adversos:
Diarrea. En menys freqüència restrenyiment, nàusees, vòmits, insomni,
cefalea, exantema morbiliforme, dispèpsia, leucopènia, tromboflebitis,
hipertensió, hipotensió, edema, agitació, confusió, broncospasme.

Interaccions:
+ Incrementa la duració de l’efecte dels bloquejants neuromuscularss
+ Anticoagulants orals: augment d’hemorràgies.
Incompatibilitats sèrum:
SB.
Presentacions comercials:
Vials 4 g piperacil·lina / 0,5 g tazobactam.
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Contraindicacions: usar amb precaució en diabetis mel·litus, disfunció
hepàtica o renal, hiper/hipotensió, leucopènia, trombocitopènia, asma,
hipo/hiperglicèmia.
Efectes adversos:

>10%: dolor toràcic, rash, hipercalèmia, reaccions locals en el punt d'in-
jecció, dispnea, tos, faringitis, respiració sibilant.
<10%: gust metàlic o amarg.
Interaccions:
+ Antihistamínics no sedatius: augment del risc de cardiotoxicitat dels 

antihistamínics.
+ Antibiòtics macròlids: augment del risc de cardiotoxicitat.
+ Amfotericina B: augment del risc de la toxicitat renal.
Incompatibilitats sèrum:
---

Presentacions comercials:
Vials 300 mg

PIPERACIL·LINA / TAZOBACTAM
Ureidopenicil·lina / Inhibidor de les betalactamases
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana mitjançant el bloqueig
dels enzims encarregats de la transpeptidació (PBP). Activitat bactericida
en fase de proliferació microbiana. El tazobactam és un inhibidor irreversi-

ble de les betalactamases que actua inhibint aquests enzims bacterians i
evita la inactivació de la piperacil·lina.
Indicacions:
- Tractament de la pneumònia intrahospitalària en pacients ventilats.
- Peritonitis postquirúrgica per fallida de sutura.
- Abscés intraabdominal postquirúrgic.
- Colecistitis i colangitis en pacients amb microorganismes resistents a 

amoxicil·lina/clavulànic.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --

Unió proteïnes plasmàtiques: 30 % (piperacil·lina).
Semivida biològica: 1,3 h.

165

P



Presentacions comercials:
Comprimits 250 mg
Comprimits de 300 mg (associat a 120 mg rifampicina+ 50 mg isoniazi -
da). (Rifater®)

PIRIMETAMINA
Antiprotozoari
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició del dihidrofolat reductasa dels plasmodis i Toxoplasma gondii.
Indicacions:
- Profilaxi d’infecció per soques sensibles de plasmodis. Tractament del

paludisme per P. falciparumresistent a cloroquina combinat amb 
sulfadiazina i quinina.

- Tractament i profilaxi de la toxoplasmosi combinat amb sulfadiazina.
- Isosporidiasi.
- Profilaxi de la pneumònia per P. carinii
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 100 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 85-87 %.
Semivida biològica: 4-6 dies.
Pic de concentració plasmàtica: 0,13-0,31 mg/l (amb 25 mg OR).
Excreció urinària activa: 20-60 %.
Nivells terapèutics:

Distribució amplia a tots els teixits, incloent el SNC. Travessa la barrera
placentària i arriba a la llet  materna.
Via administració: OR.
Dosi adult:
Paludisme: 25 mg/24h.
T oxoplasmosi: 100 mg/24h dosi inicial, seguit de 50 mg/24h.
Profilaxi toxoplasmosi: 25-50 mg/24h.
Dosi pediàtrica:
Paludisme: 1 mg/kg/dia.
Toxoplasmosi: 2 mg/kg/dia dosi inicial (màx 50 mg), seguit d’1 mg/kg/dia 

Profilaxi toxoplasmosi: 1 mg/kg/dia.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
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PIRAZINAMIDA
Antituberculós
Mecanisme d’acció i espectre:

No ha estat establert completament. Es transforma en àcid piracinoic, el
qual disminueix el pH del medi impedint el desenvolupament correcte de
Mycobacterium tuberculosis.
Indicacions:
Tuberculosi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 95 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 10-20 %.
Semivida biològica: 9-10 h.
Pic de concentració plasmàtica: 30-50 mg/l (amb 20-30 mg/kg OR).

Excreció urinària activa: 3-4 %.
Nivells terapèutics:
Es distribueix àmpliament a tots els teixits, incloent el SNC.
Via administració: OR
Dosi adult:
15-30 mg/kg/dia (máx 2 g) preferiblement en dosi única diària.
Dosi pediàtrica:
Igual que l’adult.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 10 mL/min.

· Insuficiència hepàtica: reduir la dosi a la meitat. No es recomana en cas
d’IH greu.

· Embaràs: factor risc C.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a pirazinamida o algun dels components de la seva for -
mulació. IH greu.
Efectes adversos:
< 10%: malestar, nàusees, vòmits, anorèxia, artràlgia, miàlgia.
Interaccions:

+  Isoniazida: disminueix els nivells plasmàtics d’isoniazida.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
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Dosi adult:
Neurocisticercosi: 20-75 mg/kg/dia OR fraccionada cada 8h
Teniasis: 10 mg/kg dosi única
Dosi pediàtrica:

Igual que l’adult.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: disminuir si IH greu.
· Embaràs: factor de risc: B.
· Lactància: contraindicada fins 3 dies després de finalitzar el  tractament. 
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a praziquantel.
Efectes adversos:
< 10%: dolor abdominal, vòmits, pèrdua de la gana, nàusees, vertigen,

somnolència, cefalees, malestar, sudoració.
Interaccions:
+ Carbamazepina, fenitoïna i dexametasona poden reduir la biodisponibili-
tat del praziquantel.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits recoberts 600 mg.
Medicament Estranger (sol·licitud especial al Ministeri de Sanitat a través
del Servei de Farmàcia).
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· Insuficiència hepàtica: --
· Embaràs: factor risc C.
· Lactància: evitar s'hi ha alternativa.
Contraindicacions:

Evitar durant el primer trimestre de l’embaràs.
Efectes adversos:
<10%: anorèxia, rampes abdominals, vòmits, anèmia megalobàstica, leu -
copènia, trombocitopènia, agranulocitosi, insomni, febre, mareig, males -
tar, depressió, atacs epilèptics, rash, dermatitis, pigmentació anormal de la
pell, diarrea, boca seca, eosinofília pulmonar.
Interaccions:
+ Antiàcids: disminueixen la seva absorció.
+ Sulfadoxina, sulfadiazina i possiblement altres sulfonamides i dapsona:

sinèrgia.

+ Zidovudina: disminueix activitat en front a Toxoplasma
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits 25 mg.

PRAZIQUANTEL
Pirazinoquinolina
Mecanisme d’acció i espectre:

Actiu en front a cestodes i trematodes. Produeix paràlisi flàcida de l’hel -
mint adult.
Indicacions:
Tractament de teniasi (incloent neurocisticercosi)
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 80% (augmenta amb el menjar).
Unió proteïnes plasmàtiques: 80 %.
Semivida biològica: 1-1,5 h.
Pic de concentració plasmàtica: 0,2-2 mg/l amb 20-40 mg/kg.
Excreció urinària activa: 90 %.

Nivells terapèutics:
Es distribueix en LCR (14 %-24 % dels nivells plasmàtics).
Via administració: OR.
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QUINIDINA
Antiprotozoari
Mecanisme d’acció i espectre:

No està ben establert. Actua en estadis asexuals sanguinis dels plasmodis,
sobre les vesícules digestives del paràsit intraeritrocític que contenen
hemoglobina.
Indicacions:
Tractament del paludisme per P.falciparum resistent a cloroquina (s'utilit-
za en casos en els que no és pot obtenir la quinina o en casos de P. falci -
praum provinents del sud-est asiàtic, parcialment resistent a la quinina).
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --
Unió proteïnes plasmàtiques: 80-90 %

Semivida biològica: 6-8h
Pic de concentració plasmàtica: 2-7 mg/l.
Excreció urinària activa: 20-35 %
Nivells terapèutics: --
Via administració: IV, IM
Dosi adult:
Gluconat de quinidina 10 mg/kg (màx 600 mg) en 1-2 h IV, seguit de per-
fusió contínua de 0,02 mg/kg/min fins el pas a tractament OR amb quini -
na.
Dosi pediàtrica:

Gluconat de quinidina 10 mg/kg en 1 h IV, seguit de 0,02 mg/kg/min en
infusió controlada.
Via IM:
< 6 mesos: 0,05-0,1 g.
6-12 mesos: 0,1-0,15 g.
>1 any: 0,15 g/any d’edat.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis
· Insuficiència hepàtica: disminuir la dosi a la meitat. 
· Embaràs: factor risc C.

· Lactància: evitar si hi ha altra alternativa.
Contraindicacions: --
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PROTIONAMIDA
Antimicobacteris. Derivat d’etionamida
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibició de la síntesi d'àcids micòlics com la isoniazida. Activitat bacte-
riostàtica.
Indicacions:
Tuberculosi.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --
Unió proteïnes plasmàtiques: 50 %.
Semivida biològica: 1,8 h.
Pic de concentració plasmàtica: 10 mg/l (amb 20 mg/kg OR).
Excreció urinària activa: < 1 %.

Nivells terapèutics: --
Via administració: OR
Dosi adult:
15-20 mg/kg/dia (màx 1 g) en 1-3 dosi (preferiblement en dosi única dià -
ria).
Dosi pediàtrica:
No es disposa de dades.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: --
· Insuficiència hepàtica: --

· Embaràs: factor risc D
· Lactància: evitar
Contraindicacions: Embaràs.
Efectes adversos:
Alteracions gastrointestinals, neuropatia perifèrica que pot millorar amb
l'administració de piridoxina i nicotinamida, hepatotoxicitat.
Interaccions:
---
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.

Presentacions comercials:
Càpsules 250 mg (FM)
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Dosi pediàtrica:
25 mg/kg/dia fraccionada cada 8h 
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.

· Insuficiència hepàtica: es recomana disminuir la dosi.
· Embaràs: factor de risc X.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a quinina, tinnitus, neuritis òptica, pacients amb dèficit
congeni de glucosa 6 fosfat deshidrogenasa. Usar amb precaució en
pacients amb miastènia gravis o arítmies cardíaques.
Efectes adversos:
- Cinconisme (relacionat amb tractaments llargs i/o dosis altes): 

nàusees, vòmits, cefalea intensa, diarrea, tinnitus, alteracions de la 

visió.
- Febre, rash cutani, prurit, hipoglucèmia, dolor epigàstric, hemòlisi en 

dèficit de glucosa 6 fosfat deshidrogenasa, trombocitopènia, diplopia, 
atròfia òptica, alteracions auditives.

Interaccions:
+ Digoxina: s'allarga el temps de vida mitja d'aquesta.
+ Warfarina: augmenta l' efecte anticoagulant d'aquesta.
+ Fenitoïna, fenobarbital, sals d'alumini i rifampicina poden disminuir les

concentracions de la quinina.
+ Pot augmentar l'efecte dels curaritzants.

Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Càpsules 300 mg (FM).
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Efectes adversos:
Cardiotoxicitat (prolongació de l'espai QT, hipotensió, arítmies –més fre-
qüents que amb quini na-). Hepatitis, febre, l upus. H ipogli cèmia.
Queratopatia.

Interaccions:
+ Anticoagulants orals: augmenta l'efecte dels anticoagulants.
+ Antihistamínics no sedatius: cardiotoxicitat
+ Relaxants musculars no despolaritzants: augmenta els nivells d'aquests.
+ Digoxina: augmenta els nivells de digoxina.
+ Rifamicines: augmenta el metabolisme de quinidina.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Vials 80 mg/10ml de gluconat de quinidina (equivalenta a 50 mg/10 ml de

quinidina base)
Medicament estranger (sol·licitud especial al Ministeri de Sanitat a través
del Servei de Farmàcia).

QUININA
Antiprotozoari
Mecanisme d’acció i espectre:
Actua en els estadis asexuals sanguinis dels plasmodis, afectant els pro -
ductes de degradació de l'hemoglobina. Gametocitocida només davant a P.

vivax, P. ovale iP. malarie.
Indicacions:
Tractament del paludisme per P. falciparum resistent a cloroquina, asso -
ciada a sulfadiazina i pirimetamina o a doxiciclina.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 80 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 70-90 %.
Semivida biològica: 8-14 %.
Pic de concentració plasmàtica: 3,5 mg/mL (amb 600 mg/8h).
Excreció urinària activa: 15-20 %.

Via administració: OR.
Dosi adult:
10 mg/kg/8h (màx. 600mg) 3-7 dies.
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Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Càpsules 200 mg.

RIFABUTINA
Antimicobacteris. Rifamicines
Mecanisme d’acció i espectre:
Actua igual que la rifampicina, però és més activa que aquesta en front
M.avium intracelulare, M. fortuitum i altres micobacteris atípics.
Indicacions:
Tuberculosi.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: 50 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 85 %.
Semivida biològica: 16-69 % (disminueix amb l’administració prolonga-
da).
Pic de concentració plasmàtica: 

0,2 mg/mL (amb 100 mg OR).
0,5 mg/mL (amb 300 mg OR).

Excreció urinària activa: 5-10 %.
Nivells terapèutics:
Es distribueix àmpliament pels teixits, incloent pulmons, melsa, fetge, ulls

i ronyons.
Via administració: OR.
Dosi adult:
150-300 mg/24h.
Dosi pediàtrica:
50-75 mg/24h.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis
· Embaràs: factor de risc B.

· Lactància: evitar  si hi ha alternativa.
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RIBAVIRINA
Antivíric
Mecanisme d’acció i espectre:

No està ben establert. S'ha proposat que interfereix la síntesi d'àcids
nucleics i, per tant, la síntesi de proteïnes i la capacitat de replicació viral.
Indicacions:
- Tractament de l'hepatitis C en associació a interferó alfa.
- Tractament de febre hemorràgica (origen viral) de Sudamérica i Àfrica.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 50 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: -
Semivida biològica: 9,5 h.
Pic de concentració plasmàtica: 

1,5 mg/L (amb 600mg OR).
1-3 mg/L 8h després de l'aerosol.

Excreció urinària activa: 30-50 %.
Nivells terapèutics:
Es troben altes concentracions al tracte respiratori i eritròcits. No travessa
la BHE.
Via administració: OR
Dosi adult:
Hepatitis C: 600-1200mg/12h.
Dosi pediàtrica:

Contraindicada
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: factor de risc X.
· Lactància: contraindicada.
Contraindicacions:
Embaràs, lactància i nens menors de 3 mesos.
Efectes adversos:
Cefalea, mareig, anorèxia. En menor freqüència alteracions cardíaques i

respiratòries.
Interaccions:
+ Digitàlics: poden potenciar l'acció de ribavirina.
+ Zidovudina: efecte antagònic.
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RIFAMPICINA
Antimicobacteris.  Rifamicina o ansamicina 
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibeix l’ARN polimerasa-ADN depenent dels micobacteris, sense afectar
els enzims humans. Penetra als macròfags.
Indicacions:
- Tuberculosi.
- Profilaxi de meningitis i d'infecció invasiva per H. influenzae tipus b.
- Tractament d'infeccions per estafilococs resistents a altres alternatives

(associat a altres antibiòtics).
- Legionel·losi.
- Brucel·losi.
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: 75 %.
Semivida biològica: 3h.
Pic de concentració plasmàtica: 

10mg/l (amb 600 mg OR).
30mg/l (amb 1,2 g OR).
17 mg/l (amb 600 mg IV).

Excreció urinària activa: 30 %.
Nivells terapèutics:
Distribució a tots els teixits de l'organisme que inclou pulmó, fetge, melsa,

ulls i ronyons. Tanmateix, penetra al SNC.
Via administració: OR, IV.
Dosi adult:
450-600mg/24h OR, IV.
Profilaxi meningitis meningocòccia: 600mg/12h OR
Profilaxi infecció invasiva per H. influenzae tipus b: 600mg/12h OR
Dosi pediàtrica:
10 mg/kg/24h OR, IV.
Profilaxi meningitis meningocòccia: 10mg/kg/12h (màx. 600mg) OR 
Profilaxi infecció invasiva per H. influenzae tipus b: 10mg/kg/12h (màx.

600mg) OR
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: reduir dosi si IH greu o ictericia obstructiva.
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Contraindicacions:
Al·lèrgia a rifabutina o altres rifamicines. Contraindicada amb recompte
leucocitari < 1000/mm3 o plaquetari <50.000/mm 3. Ús concomitant de
ritonavir.

Efectes adversos:
Pot  acolorir l'orina, llàgrimes o altres fluids corporals de color vermell-
taronja. Rash, neutropènia, leucopènia.
Cefalea, nàusees, vòmits, dolor abdominal, anorèxia, flatulència. Anèmia,
trombocitopènia, augment de GOT i GPT, miàlgia.
Interaccions:
+ Donada la inducció del metabolisme hepàtic, pot disminuir la 

concentració de: verapamilo, metadona, digoxina, ciclosporina, 
corticosteroides, anticoagulants orals, teofilina, barbitúrics, 
cloramfenicol, cetoconazole, anticonceptius orals, quinidina, halotà, 

inhibidors de la proteasa, inhibidors no nucleòsids de la transcriptasa 
inversa i altres.

+ Indinavir pot  augmentar la seva concentració plasmàtica. Es recomana
reduir la dosi de rifabutina a la meitat.

+ La seva concentració plasmàtica pot augmentar si s'associa a 
inhibidors del metabolisme com: inhibidors de la proteasa, macròlids, 
cetoconazole i itraconazole.

Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:

Càpsules  150 mg.
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Semivida biològica: 3-5 h.
Pic de concentració plasmàtica: 7-11 mg/l (amb 600 mg OR).
Metabolisme hepàtic, sistema del citocrom P-450.
Excreció urinària activa: < 10 %. 

Via administració: OR.
Dosi adult:
600 mg/12h (iniciar amb dosi de 300 mg/12h durant 3 dies i anar aug -
mentat progressivament: 400 mg/12h, 4 dies; 500 mg/12h, 5 dies i conti -
nuar amb 600 mg/12h).
S'utilitza a dosi de 100-200 mg/12h com inhibidor enzimàtic per potenciar
altres inhibidors de proteasa.
Dosi pediàtrica:
400 mg/m2 /12h (iniciar amb dosi de 250 mg/m2 /12h i anar incrementant
50 mg/m2 cada 3 dies fins assolir la dosi usual).

Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: no hi ha dades disponibles de reducció de dosi.

Evitar en IH greu.
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat al principi actiu o algun dels seus components. IH greu
(risc d'acumulació), diabetis (augment nivells de glucosa), hemofília (aug-
ment incidència d'hemorràgies). 

Administració i conser vació:
Es recomana administrar amb menjars amb alt contingut de greixos per
afavorir la seva absorció. Les càpsules han d'empassar-se senceres, sense
mastegar ni dissoldre.
Solució oral: conté alcohol etílic (43 %). Agitar abans d'usar. Per suavitzar
el mal gust es recomana prendre, immediatament després de la dosi, una
mica de xocolata, caramels mentolats, alguna salsa molt condimentada,
etc.
Càpsules de gelatina tova: conser var en nevera. Si es manté fora de la
nevera, evitar temperatures superiors a 25ºC i llençar -les als 42 dies (6

setmanes).
Solució oral: conser var a temperatura ambient. No refrigerar.
Caducitat curta.
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· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a rifampicina o rifamicina. Por fíria, IH.

Efectes adversos:
Molèsties gastrointestinals, coloració dels fluids orgànics de color vermell-
taronja. Fatiga, atàxia, confusió. Reaccions dermatològiques, irritació cutà -
nia. Eosinofília, trombocitopènia.
Interaccions:
+ Potent inductor enzimàtic: pot disminuir la concentració d'opiacis, anta -
gonistes del calci, antiarítmics, anticoagulants, anticonceptius orals, anti -
diabètics, ciclosporina, corticoides, inhibidors de la proteasa i molts altres
fàrmacs de metabolisme hepàtic.
Incompatibilitats sèrum:

---
Presentacions comercials:
Càpsules 300mg.
Comprimits 600mg.
Suspensió 100mg/5ml
Vials 600mg.
Dragees: 
rifampicina 120mg + isoniazida 50mg + pirazinamida 300mg (Rifater ®)
rifampicina 300mg + isoniazida 150mg (Rifinah®)

RITONAVIR (RTV)
Antiretroviral (inhibidor de la proteasa)
Mecanisme d’acció i espectre:
Compost peptídic mimètic. Inhibeix l'activitat de la proteasa del VIH, inhi-
bint l'escissió de les poliproteïnes virals i es produeixen formes immadu-
res del virus sense activitat. Actiu en front a VIH-1 i VIH-2.
Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti -
retrovirals.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 80 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 98 %.
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Unió proteïnes plasmàtiques: 98 %
Semivida biológica: 1-2 hores.
Pic de concentració plasmàtica: 0,04 mg/l (amb 600 mg càp dures OR) i
2 mg/l (amb 1200 mg càp toves OR).

Metabolisme hepàtic, sistema citocrom P-450.
Excreció urinària activa: >10 %. 
Nivells terapèutics: ---
Via administració: OR
Dosi adult:
Càpsules de gelatina dura (Invirase®): 600 mg/8h o combinat amb ritona -
vir: SQV/RTV 400/400 mg/12h. 
Càpsules de gelatina tova (Fortovase®): 1200 mg/8h ó combinat amb RTV:
SQV/R TV 1000/100 mg/12h.
Es recomana administrar-lo sempre associat a RTV.

Dosi pediàtrica:
(50 mg/Kg/8h en estudi)
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: no dades disponibles 
· Embaràs: factor de risc B.
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions: hipersensibilitat al principi actiu o algun dels seus
components. IH greu. Hemofília (possible augment d'hemorràgies).
Administració:

Les càpsules de gelatina tova han d'empassar-se senceres, sense maste-
gar ni dissoldre.
Donada la seva baixa biodisponibilitat, es recomana administar-lo abans
dels àpats, preferentement rics en greixos, ja que s'afavoreix la seva
absorció. El suc de raïm pot afavorir la seva absorció mentre que els suple-
ments d'all poden disminuir els seus nivells.
Efectes adversos:
< 10 %: nàusees, vòmits, diarrea, cefalea.
Lipodistròfia, hiperglucèmia (veure Amprenavir).
Interaccions:

+ Fàrmacs contraindicats: alcaloides ergòtics, cisaprida, astemizole, 
terfenadina, simvastatina, lovastatina (alternativa pravastatina), 
midazolam, triazolam (alternativa lorazepam), indinavir (antagonista in
vitro).
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Efectes adversos:
>10 %: Nàusees, vòmits, diarrea, dispèpsia, astènia, parestèsia perioral i
perifèrica, cefalea, leucopènia, hipertrigliceridèmia.
Lipodistròfia, hiperglucèmia (veure Amprenavir).

Interaccions:
+ Potent inhibidor enzimàtic. Eleva concentracions plasmàtiques de: 

benzodiazepines, macròlids, antagonistes del calci, AINE, opiacis, 
anticoagulants orals, anticonceptius orals, amiodarona i altres. 
Consultar bibliografia especialitzada.

+ Fàrmacs contraindicats: alcaloides ergòtics, cisaprida, astemizole, 
terfenadina, simvastatina, lovastatina (alternativa pravastatina), 
midazolam, triazolam (alternativa lorazepam), bupropió.

+ Rifampicina: disminueix nivells de RTV 35 %.
+ Augmenta nivells plasmàtics de rifabutina. Disminuir la seva dosi un 

50 %.
+ Anticomicials: possibles nivells tòxics. Monitoritzar estrictament.
+ Metadona: pot requerir augment de dosi.
+ Inhibidors de la proteasa: requereixen ajust de dosi.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Càpsules de gelatina tova de 100 mg.
Solució oral: 80 mg/mL (flascons de 90 mL)

SAQUINAVIR (SQV)
Antiretroviral (inhibidor de la proteasa)
Mecanisme d’acció i espectre:
Compost peptídic mimètic. Inhibeix l'activitat de la proteasa del VIH, i
impedeix l'escissió de les poliproteïnes virals produint-se formes immadu-
res del virus sense activitat. Actiu en front a VIH-1 i VIH-2.
Indicacions: 
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 4 % (càpsules dures), 12-15 % (càpsules toves). 
Millor amb menjars (especialment greixosos).
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500 mg-1g/6h
Dosi pediàtrica:
100-150 mg/kg/dia fraccionada en 4 dosis.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: modificar si FG<50 mL/min
· Insuficiència hepàtica: reduir dosi o evitar-ne l'ús en cas d'IH greu.
· Embaràs: factor risc B (a termini: D).
· Lactància: pot emprar-se excepte si el lactant té dèficit de G6PDH.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a les sulfonamides. Embaràs, lactància i nens menors de
2 mesos. Deficiència de G6PDH.
Efectes adversos:
Febre, exantema morbiliforme, fotosensibilitat, cefalea, anorèxia, nàusees,
vòmits, diarrea.

Amb menys freqüència, granolocitopènia, leucopènia, trombocitopènia,
anèmia aplàsica, hepatitis, síndrome de Stevens-Johnson, cristalúria,
hematúria, nefritis intersticial, nefropatia aguda, desplaçament de la bili -
rrubina en nounats (icterícia nuclear).
Interaccions:
+ Potenciació de l'efecte dels anticoagulants orals, d’hidantoïnes i d’hipo-
glucemiants orals.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:

Comprimits  500mg.
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+ Inductors enzimàtics com la rifampicina i la rifabutina disminueixen els
seus nivells plasmàtics (80 % i 40 %) respectivament). No administrar
junts.

+ Nevirapina i efavirenz disminueixen l'àrea sota la corva de Saquinavir.

Evitar l'ús (possible amb RTV).
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Càpsules de gelatina dura de 200 mg de saquinavir mesilat (Invirase®).
Càpsules de gelatina tova de 200 mg de saquinavir base (Fortovase®).

SULFADIAZINA
Sulfamida

Mecanisme d’acció i espectre:
Antagonista competitiu del PABA. Inhibeix la dihidropteroatosintetasa i
impedeix la síntesi d'àcid fólic bacterià. Activitat bacteriostàtica.
És activa en front a microorganismes grampositius (iincloent moltes
soques de S . p y o g e n e s , però no de E n t e r o c o c c u s) i gramnegatius
(Neis seri a, H. i nfluenzae i  enterobact eris), Actynomices, Nocardi a,
Chlamydia, Plasmodium i Toxoplasma.
Indicacions:
- Toxoplasmosi cerebral a la SIDA.
- Tractament de paludisme per P. falciparumresistent a cloroquina.

Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 100 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 20 %-50 %.
Semivida biológica: 12h (si el pH de la orina és alcalí, s'escursa la vida
mitja).
Pic de concentració plasmàtica: 30-60 mg/l amb 2 g OR. 
Excreció urinària activa: 43 %-60 % como sulfadiazina.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l'organisme. T ravessa la barrera placentària i
meníngia també en absència d' inflamació. Present a llet materna.

Via administració: OR.

Dosi adult:
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Grafismes indelebles per precipitació de la plata (coloració negra perma-
nent de la pell).
Interaccions: ---
Incompatibilitats sèrum:

No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Aerosol i crema 1 %.

TEICOPLANINA
Glucopèptid
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular bacteriana. Inhibeix la unió de la
segona etapa de la formació del peptidoglicà. Altera la permeabilitat de la

membrana citoplasmàtica del bacteri i la síntesi del RNA. Activitat bacteri-
cida.
Espectre similar a la vancomicina, però és més efectiva en front a
Streptococcus i Enterococcus i menys en front a Staphylococcus.
Indicacions:
Veure indicacions de vancomicina. Evitar en endocarditis, ja que han d’u-
tilitzar-se dosis de 12 mg/kg/dia i no és possible la monitorització dels
nivells plasmàtics.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -

Unió proteïnes plasmàtiques: 90 %.
Semivida biológica: 55-70 h.
Pic de concentració plasmàtica: 21 mg/l (amb 6 mg/kg IM), 50 mg/l (amb 
6 mg/kg IV).
Excreció urinària activa: 60-80 %.
Nivells terapèutics:
Distribució amplia per tot l’organisme. No travessa la barrera meníngia en
cas d’inflamació de la  mateixa.
Via administració: IM, IV.
Dosi adult:

6 mg/kg/12h IM/IV, 3 dosis, seguides de 6 mg/kg/24h IM/IV
Dosi pediàtrica:
10 mg/kg/12h IM/IV, 3 dosis, seguides de 6-10 mg/kg/24h IM/IV
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SULFADIAZINA ARGÉNTICA
Sulfonamida
Mecanisme d’acció i espectre:

Antagonista competitiu PABA. Inhibeix la dihidropteroatosintetasa i impe-
deix la síntesi d’àcid fólic bacterià. Activitat bacteriostàtica.
La plata s’allibera lentament i resulta tòxica per a la majoria dels microor -
ganismes.
Inhibeix el creixement de la majoria de bacteris i fongs. 
Indicacions:
Profilaxi  i tractament d’infeccions relacionades amb cremades.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --
Unió proteïnes plasmàtiques:--

Semivida biológica:--
Pic de concentració plasmàtica:--
Excreció urinària activa:--
Nivells terapèutics:
---
Via administració: TOP
Dosi adult:
1 aplic/12-24h.
Ferides molt contaminades: 1 aplic/4-6h.
Dosi pediàtrica:

>2 meses: 1 aplic/12-24h.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense canvis.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: ND
· Lactància: sense canvis.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a les sulfamides. Embaràs, prematurs i nens menors de 2
mesos.
Efectes adversos:

Envermelliment de la zona, urticària, descamació de la pell. Risc d’absor-
ció transcutània amb l’aparició d’efectes sistèmics produïts per les sulfa-
mides. Síndrome de Lyell.
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Via administració: OR.
Dosi adult:
300 mg/24h.
Dosi pediàtrica:

No s’ha provat en nens. 
Situacions especials:
· Insuficiència renal: sense dades.
· Insuficiència hepàtica: sense dades. Usar amb precaució.
· Embaràs: factor risc B 
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions:
IR i IH greu fins disposar de més dades.
Menors de 18 anys (no hi ha estudis).
Administració: 

sense requeriments dietètics especials. Els aliments augmenten un 15% la
seva biodisponibilitat.
Es recomana prendre aliments rics en fósfor (lactis, ous i carn) per suplir
la possible hipofosfatèmia.
Efectes adversos:
>10 %: Nàusees, vòmits, diarrea, astènia, cefalea, faringitis, hipofosfatè-
mia lleu (grau 1 o 2).
< 10 %: Neutropènia, augment de triglicèrids, transaminases i CK.
Interaccions:
+ Degut a la seva eliminació, principalment renal, no s’esperen alteracions

clínicament importants, encara que no es poden descartar possibles inte-
raccions a nivell de filtració glomerular, secreció renal tubular, etc.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral. 
Presentacions comercials:
Comprimits amb coberta pel·licular de 300 mg.
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Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 50 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.
· Embaràs: ND

· Lactància: evitar si hi ha altra alternativa.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat als glucopèptids. Embaràs i lactància.
Efectes adversos:
Febre, erupcions exantemàtiques, dolor en el punt de la injecció, flebitis,
leucopènia i/o trombocitopènia, ototoxicitat i nefrotoxicitat. 
Interaccions:
+ L’administració concomitant amb aminoglucòsids o altres fàrmacs
nefrotòxics pot augmentar el risc de toxicitat renal.
Incompatibilitats sèrum:

---
Presentacions comercials:
Vials 200 mg, 400 mg.

TENOFOVIR (TNV)
Antiretroviral (inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòtid)
Mecanisme d’acció i espectre:
Anàleg de nucleòtid d’adenina. A l’interior cel·lular es converteix  en deri-
vat difosfat que actua com inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH,

bloqueja la síntesi viral de l’ADN i impideix la replicació del VIH. És actiu
en front a VIH-1, VIH-2 i VHB.
Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 25-39 % (en dejú i postprandial, respectivament).
Unió proteïnes plasmàtiques: 0,7-7,2 % (rang de concentració de 
0,25-25 µg/mL)
Semivida biológica: 12-18 h. (Semivida intracel·lular del difosfat: 50h).

Pic de concentració plasmàtica: 250-300 mg/l en dejú, (+15 % amb men-
jars).
Excreció urinària activa: 100 %.
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+ Pot  disminuir l’eficàcia dels anticonceptius orals.
+ Redueix l’excreció urinària de liti.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral. 

Presentacions comercials:
Dragees 250 mg. 

TIABENDAZOLE
Antihelmíntic
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix el sistema fumaratoreductasa, específic de les mitocondries d’al-
guns helmints. És vermicida, lar vicida i ovocida.
Indicacions:

Tractament d’estrongiloidiasi, larva migrans cutània, lar va migrans visce-
ral, dracunculiasi, triquinosi i infeccions helmíntiques mixtes.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: 45 %.
Semivida biológica: 1,2 h.
Pic de concentració plasmàtica: 4,5 mg/l  ( amb 25 mg/ kg OR).
Excreció urinària activa: 87 %.
Nivells terapèutics: ---
Via administració: OR.

Dosi adult:
50 mg/kg/dia fraccionada cada 12h (si >68 kg: 1,5 g/dosi). 
Màxima dosi: 3 g/dia.
Estrongiloidiasi, ascaridiasi, uncinariasi, tricuriasi: durant 2 dies consecu-
tius.
Larva migrans cutània: durant 2-5 dies.
Larva migrans visceral: durant 5-7 dies.
Triquinosi: durant 2-4 dies.
Dracunculasi: 50-70 mg/kg/dia fraccionada cada 12h durant 3 dies.
Dosi pediàtrica:

Igual que l’adult. 
Situacions especials:
· Insuficiència renal: ND.
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TETRACICLINA, CLORHIDRAT
Tetraciclina
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibeix la síntesi proteica bacteriana per unió a la subunitat 30S del ribo -
soma bacterià. Alteració de la membrana citoplasmàtica. Activitat bacte-
riostàtica.
Indicacions:
-Úlcus gastroduodenal recidivant per H. pylori.
- Tractament del cólera.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 75 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 20 %-60 %.
Semivida biológica: 8-11h.

Pic de concentració plasmàtica: 3-4 mg/l (amb 500mg OR).
Excreció urinària activa: 60 % com fàrmac inalterat.
Nivells terapèutics:
Distribució escassa en bilis. Bona distribució a LCR si meningitis.
Via administració: OR.
Dosi adult:
500 mg/6h.
Dosi pediàtrica:
25-50 mg/kg/dia oral fraccionat en 4 dosis.
Situacions especials:

· Insuficiència renal: modificar si FG< 50 mL/min
· Insuficiència hepàtica: evitar
· Embaràs: factor risc D
· Lactància: contraindicat.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a les tetraciclines. Nens menors de 8 anys. Embaràs i
lactància.
Efectes adversos:
Taques dentals en el període de desenvolupament. Amb menor freqüència:
nàusees, vertigen, diarrea, fotosensibilitat, rampes abdominals, enfosqui-

ment o decoloració de la llengua.
Interaccions:
+ Absorció disminuïda si s’administra juntament amb sals de calci (llet i 
derivats), alumini, magnesi i ferro.
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Pic de concentració plasmàtica: 6 mg/L (amb 1,5 mg/kg IM) o 10mg/L
(amb 1,5 mg/kg IV).
Nivells terapèutics:
Excreció urinària activa: 90 %.

Via administració: IM, IV, OFT, NEB.
Dosi adult:
5-7 mg/kg/dia IM o IV, en 1-2 dosis.
2 gotes col·liri/2h o 1cm d’ungüent/3-4h OFT.
Dosi pediàtrica:
3-6 mg/kg/dia IM o IV, en 1-3 dosis.
300 mg/12h NEB durant 28 dies.
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: sense canvis.

· Embaràs: evitar si hi ha altra alternativa.
· Lactància: pot emprar-se.
Contraindicacions:
H ipersensibi lit at a tobrami ci na o qua l sevol altre aminoglicòs id.
Hipersensibilitat algun component de la formulació. Embaràs.
Efectes adversos:
< 1 a 10 %: nefrotoxicitat, neurotoxicitat, ototoxicitat. 
< 1 %: Rash cutani, cefalea, parestèsia, tremolors, nàusees, vòmits, eosi-
nofília, anèmia, artràlgia, hipotensió, dificultat en respirar, vertigen, blo-
queig neuromuscular, visió borrosa.

Interaccions:
+ Sinèrgia amb altres antibiòtics, especialment amb ß-lactàmics i 

glicopèptids.
+ Augment de l’ototoxicitat amb àcid etacrínic, furosemida, bumetanida,

amfotericina i vancomicina.
+ Augment de la nefrotoxicitat amb indometacina i cisplatí.
Incompatibilitats sèrum:
--- 
Presentacions comercials:
Vials 100 mg.

Ampolles 300 mg/5 ml per a nebulització
Col·liri 0,3 %
Pomada OFT 0,3%
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· Insuficiència hepàtica: utilizar amb precaució (controls clínics periòdics).
· Embaràs: factor de risc C.
· Lactància: contraindicat.
Contraindicacions:

Al·lèrgia al medicament o algun dels components de la formulació.
Efectes adversos:
>10 %: crisis convulsives, al·lucinacions, deliri, vertigen, somnolència,
cefalea; anorèxia, diarrea, nàusees, vòmits, sequedat a membranes muco -
ses, entumiment; tinnitus.
< 10 %: rash, síndrome de Steven-Johnson.
Interaccions:
+ Augmenta la toxicitat de la teofilina.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.

Presentacions comercials:
Càpsules 350 mg

TOBRAMICINA
Aminoglucòsid
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibeix la síntesi proteica en unir-se a les subunitats 30S i 50S del ribo-
soma. Altera la permeabilitat de la membrana cel·lular.
Es bactericida en front a BGN aerobis.

Espectre similar a gentamicina. Major activitat que aquesta en front a 
P. aeruginosa i Acinetobacter i una mica menys en front a Serratia, E.coli,
S.aureus i altres enterobacteris. Les soques resistents a la gentamicina
també ho solen ser a tobramicina. La tobramicina no és activa en front a
micobacteris.
Indicacions:
- Endoftalmitis en aplicació OFT.
- Infeccions per BGN en nefrologia.
- Infeccions bronquials per P. aeruginosa
Característiques farmacocinètiques:

Biodisponibilitat: -
Unió proteïnes plasmàtiques: 10 %.
Semivida biológica: 2h.
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Efectes adversos:
Reaccions d’hipersensibilitat, febre, nàusees, alteració del gust, eritema
multiforme.
Interaccions:

+ fenitoïna, digoxina, dapsona, zidovudina es disminueix el metabolisme
i/o l’eliminació

+ metotrexat: augment dels nivells de metotrexat
Incopatibilitats amb el sèrum:
Presentacions comercials:

VANCOMICINA
Glucopèptid
Mecanisme d’acció i espectre:

Inhibeix la síntesi de la paret cel·lular bacteriana. Inhibeix la segona etapa
de la formació del peptidoglicà. Altera la permeabilitat de la membrana
citoplasmàtica del bacteri i la síntesi de RNA. Té activitat bactericida.
És activa en front bacteris grampositius aerobis i anaerobis, incloent totes
les soques d’estafilococs productors o no de penicil·linasa i meticilin-sen-
sibles o resistents, i les soques de pneumococs penicilin-resistents,
Clostridium, Corynebacterium i Listeria.
Indicacions:
- Infeccions per grampositius en al·lèrgics als ß-lactàmics.
- Infeccions per Staphylococcus resistents a meticil·lina.

- Diarrea postantibiòtica per enterotoxina del Clostridium difficile
(adm OR)

- Profilaxi quirúrgica en al·lèrgics a ß-lactàmics.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: --
Unió proteïnes plasmàtiques: 50 %.
Semivida biològica: 6h.
Pic de concentració plasmàtica: 25-40 mg/l amb 1 g IV.
Excreció urinària activa: 90-100 %.
Nivells terapèutics:

Distribució amplia a través dels teixits. Assoleix tercer espai en pacients
amb ascitis.
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TRIMETOPRIMA
Mecanisme d’acció i espectre:
Inhibició de la síntesi d’àcid fòlic. Gram +: Streptococcus , gram-: entero-

bacteries: P. carinii, Plasmodium.
Indicacions:
Neumonia protozoaia en pacients VIH per P. carinii. Profilaxi de cistitis de
repetició en dones.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 90%
Unió proteines plasmàtiques: 50%
Semivida biològica: 10 h
Pic de concentració plasmàtica: 2 mg/l
Excreció urinaria activa: 60%

Nivells terapèutics:
Via administració: OR, IV
Dosi adult:
- Neumonia per P. carinii: 20 mg/24h (11 dies) en combinació amb 

prednisona o 15 mg/kg/dia (21 dies) en combinació amb dapsona.
- Clínica subaguda, infiltrat difus intersticial: 20 mg/kg/dia 

fraccionat cada 6h en combinació amb dapsona
- Profilaxi de cistitis: 160 mg/dia post-coital
Dosi pediàtrica:
- Neumonia per P.carinii : 2 mg/kg/dia (7 dies) i 0,5 mg/kg/dia (7 dies) en

combinació amb prednisona o 1 mg/kg/dia en combinació amb 
dapsona

- Clínica subaguda, infiltrat difus intersticial: 10 mg/kg/dia cada 12 h 
en combinació amb dapsona.

Situacions especials:
· Insuficiència renal: 
· Insuficiència hepàtica:
· Embaràs: evitar si existeix un altre alternativa
· Lactancia: evitar si existeix una altre alternativa
Contraindicacions:

Anemia megaloblàstica per dèficit d’àc. fòlic, Porfina
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VORICONAZOL
Azol
Mecanisme d’acció i espectre: 

Mecanisme d’acció de azoles (veure fluconazol). Acció fungistàtica en
front a Candida sp i fungicida en front a Aspergillus.
Indicacions: 
- Alternativa al tractament de aspergilosis invasiva
- Alternativa al tractament d’infeccions invasivas greus per Candida

(incluint C. krusei) resistents a fluconazole
- Alternativa al tractament d’infeccions fúngicas greus per 

Scedosporium spp . i Fusarium spp.
Característiques farmacocinètiques: 
Biodisponibilitat: 96% 

Unió proteines plasmàtiques: 58 %
Semivida biològica: 6 h
Pic de concentració plasmàtica: -
Excreció urinaria activa: 2%
Nivells terapèutics: -
Via administració: OR, IV
Dosi adult i nens > 12 anys: 
IV: Dosi de càrrega: 6 mg/Kg/12 h (durant les primeres 24 h)

Manteniment: 4 mg/Kg/12 h
OR: > 40 Kg: Dosi de càrrega: 400 mg/12 h (durant les primeres 24 h)

Manteniment: 200 mg/12 h
< 40 Kg: Dosi de càrrega: 200 mg/12 h (durant les primeres 24 h)
Manteniment: 100 mg/12 h

Situacions especials:
· Insuficiència renal: ND (probablement sense canvis)
· Insuficiència hepàtica: reduir dosi en IH moderada
· Embaràs: evitar si existeix alternativa
· Lactancia: ND
Contraindicacions: 
Hipersensibilitat. Coadministració amb sustrats del CYP3A4.

Efectes adversos: Febre, cefalea, dolor abdominal, escalfreds, astenia
Interaccions:
+ rifampicina o carbamazepina o fenobarbital: disminueixen les 

concentracions plasmàtiques del voriconazol
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Via administració: IV. OR sols en diarrea postantibiòtica per enterotoxina
del Clostridium difficile (no s’absorbeix).
Dosi adult:
IV: 1 g/12h (administrat en per fusió de 1h). 

OR: en la diarrea postantibiòtica 125-250 mg/6h.
Dosi pediàtrica:
40-60 mg/kg/dia fraccionada cada 8h
Situacions especials:
· Insuficiència renal: modificar si FG < 80 mL/min.
· Insuficiència hepàtica: 50%
· Embaràs: factor risc C
· Lactància: pot utilitzar-se.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a la vancomicina o algun dels components de la formula-

ció. Pacients amb alteracions auditives.
Efectes adversos:
>10 %: hipotensió acompanyada de rubor, rash eritematós a la cara i part
superior del cos (síndrome de l’home vermell relacionat amb un ritme d’in-
fusió ràpida).
<10 %: calfreds,  rash, eosinofília, neutropènia reversible.
Interaccions:
+ L’administració concomitant amb aminoglicòsids o altres fàrmacs 

nefrotòxics pot augmentar el risc de toxicitat renal. 
+ Pot reduir l’eficàcia de rifampicina i digoxina. 

+ S’inactiva amb colestiramina.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:
Vials 500 mg, 1 g 
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FG 10-40 mL/min: 0,75 mg/12h.
FG <10 mL/min: 0,75 mg/24h.

· Insuficiència hepàtica: sense dades.
· Embaràs: factor risc C.

· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions: -
Administració:
Preferentment amb l’estòmac buit. Separar com a mínim 1 hora dels antià-
cids. 
Efectes adversos:
>10 %: Neuropatia perifèrica, cefalea, úlceres orals, artràlgia, miàlgia,
exantema.
<10 %: Alteracions digestives, anèmia, neutropènia, trombocitopènia,
pancreatitis.

Interaccions:
+ No combinar amb didanosina, lamivudina o estavudina 

(ja que augmenta el risc de neuropatia).
+ Antiàcids: disminueixen l’absorció del ddC. Separar la seva 

administració com a mínim 1 hora.
Incompatibilitats sèrum:
No presentació parenteral.
Presentacions comercials:
Comprimits recoberts de 0,75 mg.

ZIDOVUDINA (AZT, ZDV)
Antiretroviral (inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid)
Mecanisme d’acció i espectre:
Anàleg de nucleòsid de timidina. A l’interior cel·lular es converteix en deri-
vat trifosfat que actua com inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH,
bloqueja la síntesi viral de l’ADN i impedeix la replicació del VIH. Activa en
front a VIH-1 i una mica menys en front a VIH-2.
Indicacions:
- Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs 

antiretrovirals.
- Profilaxi primària de la transmissió materno-fetal.
Característiques farmacocinètiques:
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+ cisaprida,  astemizol,  terfenadina,  pimozida o quinidina: risc de 
prolongació de l’interval QTc

+ alcaloides ergotamínics:  voriconazol augmenta  les concentracions 
d’aquests

+ sirolimus: voriconazol augmenta les concentracions plasmàtiques de 
ssirolimus

Incompatibilitats sèrum: 
Bicarbonat sòdic 4,2%
Presentacions comercials: 
Comprimits 50 mg, 200 mg
Vial 200 mg

ZALCITABINA (ddC)
Antiretroviral (inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid)
Mecanisme d’acció i espectre:
Anàleg de nucleòsid de citidina. A l’interior cel·lular es converteix en deri-
vat trifosfat que actua com inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH,
bloqueja la síntesi viral de l’ADN i impideix la replicació del VIH.
Indicacions:
Tractament de la infecció per VIH, en combinació amb altres fàrmacs anti-
retrovirals.
Característiques farmacocinètiques:
Biodisponibilitat: 85 %.

Unió proteïnes plasmàtiques: --
Semivida biològica: 1,2-2 h (semivida intracel·lular del trifosfat: 3 h).
Pic de concentració plasmàtica: 0,02-0,04 mg/l.
Excreció urinària activa: 75 % immodificada.
Nivells terapèutics: ---
Via administració: OR.
Dosi adult:
0,75 mg/8h.
Dosi pediàtrica:
0,01 mg/kg/8h.

Situacions especials:
· Insuficiència renal:

Ajust de dosi:  
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tració d’AZT de 2-4 mg/mL. Una vegada diluïda és estable fins 48 hores a
temperatura ambient. Dissoldre en condicions asèptiques. Administrar en
60 min.
Efectes adversos:

> 10 %: Nàusees, vòmits, cefalea, anèmia, neutropènia, anorèxia.
< 10 %: Hiperpigmentació d’ungles, miositis, neuropatia, trombocitopènia.
En cas de toxicitat hematològica pot requerir-se una interrupció temporal
del tractament, o inclòs la retirada del mateix.
Interaccions:
+ Fàrmacs contraindicats: Estavudina (antagonista in vitro).
+ Ribavirina: pot disminuir nivells d’AZT.
Incompatibilitats sèrum:
---
Presentacions comercials:

Càpsules de 100 i 250 mg. 
Solució oral: 10 mg/mL (flascó de 200 mL). 
Vial 200 mg/20 mL
Com a component de: Combivir ® i Trizivir®.
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Biodisponibilitat: 60 %.
Unió proteïnes plasmàtiques: 35 %.
Semivida biològica: 1,1 h (semivida intracel·lular del trifosfat: 3 h).
Excreció urinària: 15-20 % 

Nivells terapèutics: LCR: concentració 60 % de la plasmàtica.
Via administració: OR en el tractament de la infecció per VIH i IV en pre-
venció de la transmissió vertical, tan intrapartum com en el nounat.
Dosi adult:
250-300 mg/12h. OR
Intrapartum: 2 mg/Kg durant 1hora i després 1 mg/kg/h IV: fins tallar el
cordó umbilical. En cesària programada, iniciar la infusió 4 hores abans de
la intervenció.
Dosi pediàtrica:
Nounats: 2 mg/kg/6h OR o 1,5 mg/kg/6h IV, des de les 12 h següents al

naixement fins les 6 setmanes d'edat.
De 1 a 3 mesos: 4 mg/kg/6h OR
> 3 mesos: 720 mg/m2/dia fraccionats cada 6-12h OR
Situacions especials:
· Insuficiència renal: 

Ajust de dosi: 
FG 10-30 mL/min: 100 mg/8h.
FG<10 mL/min: 100 mg/12h.

· Insuficiència hepàtica: en pacients amb cirrosi, amb disminució de la 
glucuronizació, pot ser necessari disminuir la dosi a la meitat, però no

es disposa de dades precises.
· Embaràs: factor de risc C 

(probablement segura a partir del 2n trimestre).
· Lactància: no es recomana la lactància materna en infecció per VIH.
Contraindicacions:
Hipersensibilitat a l’AZT.
Recompte de neutròfils o hemoglobina anòmalament baixos.
Nounats amb hiperbilirubinèmia que necessita tractament diferent a foto-
teràpia i transaminases elevades ≥ 5 vegades el límit superior normal.
Administració: 

Sense recomanacions alimentaries especials, encara que si és possible, es
preferible administrar en dejú.
La presentació IV s’ha de dissoldre amb glucosa al 5 % fins una concen -
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4. TRACTAMENTS
EMPÍRICS
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Abans d'instaurar els tractaments empírics indicats, s'haurà de practicar
la presa de mostra per a la realització de l'estudi microbiològic (hemocul-
tiu, LCR i altres mostres biològiques). VEURE NORMES GENERALS PER A
LA CORRECTA OBTENCIÓ DE MOSTRES PER A ESTUDI MICROBIOLÒGIC.
Posteriorment, s'haurà d'adequar el tractament antibiòtic, segons el ger-
men aïllat i l'antibiograma. Les dosis pediàtriques orientatives, així com els
antibiòtics indicats únicament en pediatria, figuren en negreta.

En els casos en què sigui necessari iniciar el tractament antibiòtic per via
parenteral, s'haurà de canviar a via oral tan aviat com sigui possible.
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4.1 INFECCIONS DE LA BOCA
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Gingivitis anaerobis metronidazole clindamicina 600 mg/8h OR 5-10 dies
ulceronecròtica 500 mg/6h OR 20-40 mg/kg/dia fraccionat 

15 mg/kg/dia fraccionat cada 6 h OR
cada 6 h OR

Infeccions flora mixta amoxicil·lina/clavulànic clindamicina 600 mg/8h OR 5-10 dies
d’origen dentari aerobis i 875 mg/8h OR 20-40 mg/kg/dia fraccionada

anaerobis 40 mg/kg/dia cada 6 h OR
fraccionada cada 6 h OR
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4.2 INFECCIÓ CUTÀNIA I DE TEIXITS TOUS
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Cel·lulitis associada estreptococ A, amoxicil·lina/clavulànic clindamicina 600 mg/8h IV-OR 10 dies
a traumatismes estafilococ, 1-2 g/8h IV-OR 20-40 mg/kg/dia fraccionada
o mionecrosi, BGN, 40 mg/kg/dia fraccionada cada 6 h IV-OR
amb sèpsia clostridis cada 8 h IV-OR +

gentamicina 5 mg/kg/24h IV
5 mg/kg/24h IV

Cel·lulitis per anaerobis, amoxicilina/clavulànic clindamicina 600 mg/6h OR-IV 10 dies
mossegada CGP 1-2 g/8h OR-IV 20-40 mg/kg/dia fraccionada
d’animal o humana 40 mg/kg/dia fraccionada cada 6 h OR-IV

cada 8 h OR-IV
Cel·lulitis estafilococ vancomicina 1 g/12h IV adequar el tractament antibiòtic  5-10 dies
secundària 40 mg/kg/dia fraccionada després del resultat de l’estudi 
a catèters cada 8 h IV microbiològic.
infectats(1)

Erisipela estreptococ A penicil·lina G procaïna claritromicina 500 mg/12h OR 5-10 dies
600.000-1.200.000 UI/24h IM 15 mg/kg/dia fraccionada
25.000-50.000 UI/kg/dia en cada 12 h OR
una dosi diària IM



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Fascitis estreptococ A penicil·lina G procaïna vancomicina 1 g/12h IV 10-15 dies
necrotitzant 600.000-1.200.000 UI/24h IM 40 mg/kg/dia fraccionada 

25.000-50.000 UI/kg/dia en cada 8 h
una dosi diària IM
o
amoxicil·lina 0.5-1 g/6-8h OR o  
ampicil·lina 1-2 g/4-6h IV
amoxicil·lina 50 mg/kg/dia 
fraccionada cada 6 h OR o 
ampicil·lina 100-200 mg/kg/dia 
fraccionada cada 6 h IV 

Foliculitis estafilococ no tractament antibiòtic 
per via general(2)

Forunculosi estafilococ cloxacil·lina 500 mg/6h OR claritromicina 500 mg/12h OR 5 dies
50-100 mg/kg/dia fraccionada 15 mg/kg/dia fraccionada 
cada 6 h OR cada 12 h OR

o clindamicina 300 mg/8h OR
20-40 mg/kg/dia fraccionada 
cada 8 h OR
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Impetigen, cel·lulitis estafilococ cloxacil·lina 500 mg/6h OR claritromicina 500 mg/12h OR 5-10 dies
no associada amb estreptococ A 50-100 mg/kg/dia fraccionada 15 mg/kg/dia fraccionada
traumes o catèter, cada 6 h OR cada 12 h OR
linfangitis o clindamicina 300 mg/8h OR
ascendent (1) 20-40 mg/kg/dia fraccionada 

cada 8 h OR

Infeccions de ferides postoperatories en cirurgia neta(1):
• sense profilaxi estafilococ, amoxicil·lina/clavulànic clindamicina 600 mg/6h IV-OR 7-10 dies
antibiòtica prèvia BGN, 1 g/8h IV-OR 20-40 mg/kg/dia fraccionada

anaerobis 40 mg/kg/dia fraccionada cada 6 h IV-OR
cada 8 h IV-OR +

gentamicina 5 mg/kg/24h IV
5 mg/kg/24h IV

• amb profilaxi estafilococ vancomicina 1 g/12h IV adequar el tractament 7-10 dies
antibiòtica prèvia meticilin-resistent, 40 mg/kg/dia fraccionada antibiòtic després del resultat de 

BGN, cada 8 h IV l’estudi microbiològic.
anaerobis

Cremades estafilococ, cloxacil·lina 2 g/6h OR-IV vancomicina 1 g/12h IV 10 dies
infectades estreptococ, 50-100 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada

BGN, cada 6 h OR-IV cada 8 h IV
pseudomones + +

amikacina 1 g/24h IV amikacina 1 g/24h IV
15-22.5 mg/kg/24h IV 15-22.5 mg/kg/24h IV



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Úlcera per estreptococ, amoxicil·lina/clavulànic clindamicina 600 mg/6h OR-IV 5-10 dies
decúbit(1,2,3) estafilococ, 1 g/8h IV-OR 25-40 mg/kg/dia fraccionada 

BGN, 40 mg/kg/dia fraccionada cada 6 h OR-IV
anaerobis cada 8 h IV-OR +

ciprofloxacina 750 mg/12h OR
gentamicina 5 mg/kg/24h IV

(1) Realitzar una presa de mostra de sang extreta a través del catèter, efectuar l'extracció del catèter i cultivar la punta. En cas
d'aïllament d'estafilococs resistents a meticil·lina (MARSA), aïllar al pacient, aplicar tractament tòpic, en ferida i foses 
nasals, amb àcid fusídic o mupirocina i instaurar tractament general amb vancomicina.

(2) Valorar la necessitat de tractament tòpic.
(3) Sempre neteja quirúrgica i canvis posturals.
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4.3 INFECCIONS MUSCULOESQUELÈTIQUES
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA
Artritis en ADVP S. aureus, cloxacil·lina 2g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV

BGN + +
gentamicina 240 mg/24h IV gentamicina 240 mg/24h IV

Artritis gonocòccica N. gonorrhoeae ciprofloxacina 750 mg/12h OR cefotaxima 1 g/6h IV
Artritis en BGN (inclosa cefepima 1 g/12h IV vancomicina 1 g/12 h IV
granulocitopènics P. aeruginosa), 150 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h IV

CGP cada 12 h IV +
+ amikacina 1 g/24h IV
amikacina 1 g/24h IV 15-22.5 mg/kg/24h IV
15-22.5 mg/kg/24h IV

(1)Artritis sèptica:
- nens< 3 anys estreptococ, cloxacil·lina 100 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia fraccionada 

H. influenzae, fraccionada cada 6 h IV cada 8 h IV
S. aureus +

(2)(+ cefotaxima 150 mg/kg/dia aztreonam 100 mg/kg/dia fraccionat 
fraccionada cada 6h IV) cada 8 h IV

- nens> 3 anys S. aureus cloxacil·lina 100 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia fraccionada 
fraccionada cada 6 h IV cada 8 h IV



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA

- postquirúrgica o S. aureus, vancomicina 1 g/12h IV adequar el tractament antibiòtic després del 
postraumàtica BGN 40 mg/kg/dia fraccionada resultat de l’estudi microbiològic

cada 8 h IV
+
gentamicina 240 mg/24h IV
5 mg/kg/24h IV

Fractura oberta CGP aerobis i amoxicil·lina/clavulànic clindamicina 600 mg/6h IV
anaerobis, 1-2 g/8 h IV 20-40 mg/kg/dia fraccionada cada 6h IV
clostridis, 40 mg/kg/dia fraccionada +
BGN cada 8h IV gentamicina 240 mg/24h IV

5 mg/kg/24h IV
Infecció estafilococ, ciprofloxacina 750 mg/12h OR adequar el tractament antibiòtic després del 
postoperatòria en BGN + resultat de l’estudi microbiològic
COT protèsica rifampicina 600 mg/12h OR

vancomicina 40 mg/kg/dia 
fraccionada cada 8 h IV
+
amikacina 15-22.5 mg/kg/24h IV
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA

(3)Osteomielitis:
- nens < 3 anys estafilococ, cloxacil·lina 100 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia fraccionada

estreptococ, fraccionada cada 6 h IV cada 8 h IV
BGN (2)(+ cefotaxima 150 mg/kg/dia +

fraccionada cada 6h IV) aztreonam 100 mg/kg/dia fraccionada
cada 8 h IV

- nens > 3 anys S. aureus cloxacil·lina 100 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia fraccionada 
fraccionada cada 6 h IV cada 8 h IV

- adults S. aureus cloxacil·lina 2 g/6h IV-OR vancomicina 1 g/12h IV
+
ciprofloxacina 400mg/12h IV o 
750 mg/12h OR

(1) Artritis sèptica aguda
Es distingeixen quatre fases:

I. Serosa (es produeix a les 24-48 hores de la infecció. Els cultius són negatius i el líquid obtingut per punció és turbi).
II. Purulenta (cultius positius, líquid articular purulent).
III. Flegmonosa (la infecció traspassa la membrana sinovial).
IV. Panartritis (afecció de les parts toves periarticulars).

Finalitat del tractament: eradicació de la infecció i manteniment de la funció.
Criteris sobre el tractament: 

a. S'establirà el tractament antibiòtic empíric segons el protocol indicat anteriorment. Valorar alternatives després 
d'aïllament del germen i antibiograma.
b. En la resta de pacients, nens i adults, davant la sospita d'una artritis sèptica s'aconsella el drenatge quirúrgic i rentat
immediat.
c. Mitjans de cultiu: presa de mostra
a) cultiu aerobi: mostra de teixit en pot de biòpsia i remetre al Laboratori Central a través del Laboratori d'Urgències.
b) cultiu anaerobi: fragment de teixit en medi de tioglicolat.



(2) Davant la sospita d'H. influenzae en nens no vacunats.
(3) En els processos aguts d'osteomielitis el tractament haurà de realitzar-se durant 1 mes. Considerar la possibilitat de 

tractament seqüencial parenteral-oral en la fase final del tractament. En els processos crònics, el tractament pot durar fins
a 6 mesos, sempre combinat amb el tractament quirúrgic.
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4.4 MENINGITIS I ABSCESO CEREBRAL
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT A·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Nens:
< 2 mesos E. coli, ampicil·lina 200 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia 14-21 dies

estreptococ B, fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV segons sigui
listèries, + + estreptococ B
neumococ, cefotaxima 300 mg/kg/dia aztreonam 100 mg/kg/dia o gramnegatiu
enterococ, fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV
meningococ

> 2 mesos fins H. influenzae, cefotaxima 300 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia 5-10 dies
16 anys meningococ, fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV

pneumococ (1) +
aztreonam 100 mg/kg/dia 
fraccionada cada 8 h IV

Adults prèviament meningococ, cefotaxima 3 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV 5-10 dies
sans pneumococ +

aztreonam 3 g/8h IV
Abscessos pneumococ, cefotaxima 3 g/h IV vancomicina 1 g/12h IV 1-2 mesos
cerebrals(2) estreptococs, 300 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada

anaerobis cada 6 h IV cada 8 h IV
+ +
metronidazole 500 mg/8h IV metronidazole 500 mg/8h IV
30 mg/kg/dia fraccionada 30 mg/kg/dia fraccionada
cada 6 h IV cada 6 h IV



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT A·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

ADVP estafilococs, cloxacil·lina 3 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV 10 dies
enterobacte- + +
riàcies, cefotaxima 3 g/6h IV aztreonam 3 g/8h IV
meningococ, 
pneumococ

Associada a S. aureus, cloxacil·lina 3 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV segons evolució 
traumatisme pneumococ, 100 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada i etiologia
cranial obert BGN cada 6 h IV cada 8 h IV

+ +
cefotaxima 3 g/6h IV aztreonam 3 g/8h IV
300 mg/kg/dia fraccionada 100 mg/kg/dia fraccionada
cada 6 h IV cada 8 h IV

Associada a pneumococ cefotaxima 3 g/h IV vancomicina 1 g/12h IV 10-15 dies
traumatisme 300 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada
cranial tancat, cada 6 h IV cada 8 h IV
fístula nasal d’LCR +

rifampicina 600 mg/12h IV-OR
20 mg/kg/dia fraccionada 
cada 12 h

Edat > 60 anys meningococ, cefotaxima 3 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV 10-15 dies
pneumococ, + +
H. influenzae, ampicil·lina 3 g/6h IV aztreonam 3 g/8h IV
enterobacteriàcies, 
Listèria
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT A·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Inmunodeprimits meningococ, cefotaxima 3 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV 10-15 dies
pneumococ, 300 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada
H. influenzae, cada 6 h IV cada 8 h IV
enterobacte- + +
riàcies, ampicil·lina 3 g/6h IV aztreonam 3 g/8h IV
Listèria 200 mg/kg/dia fraccionada 100 mg/kg/dia fraccionat

cada 6 h IV cada 8 h IV
Intrahospitalària S. aureus, cefepima 2 g/8h IV vancomicina 1 g/12h IV 15 dies
després de S. epidermidis, 150 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada
neurocirurgia pneumococ, cada 12 h IV cada 8 h IV

BGN, + +
pseudomonas vancomicina 1 g/12 h IV aztreonam 3 g/8h IV

40 mg/kg/dia fraccionada 100 mg/kg/dia fraccionat
cada 8 h IV cada 8 h IV

Espondilodiscitis S. aureus cloxacil·lina 2 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV
S. epidermidis vancomicina 1 g/12h IV segons antibiograma
Salmonella sp ciprofloxacina 400 mg/12h IV segons antibiograma
Brucella sp rifampicina 600 mg/24h IV, OR cotrimoxazole  800 mg/12h IV, OR 

+ +
doxiciclina 100 mg/12H IV, OR rifampicina 600 mg/24h IV, OR

M. tuberculosis tractament tuberculostàtic



(1) A germen desconegut o amb CGP, afegir vancomicina 40 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h IV.
(2) En cas de meningitis per introducció de derivació ventricular cerebral, el microorganisme més probable és S. epidermidis.

En aquest cas el tractament d'elecció és vancomicina 1 g/12h IV + rifampicina 600 mg/12h IV.
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4.5 SÈPSIA
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT A·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Neonatal:
<7 dies estreptococs, cefotaxima 100 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia 7-10 dies

E. coli, fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV sèpsia sense focus
Listèria + +

ampicil·lina 100-150mg/kg/dia aztreonam 100 mg/kg/dia 14 dies
fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV estreptococ B

>7 dies estreptococ, cefotaxima 100 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia 7-10 dies
E. coli, fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV sèpsia sense focus
Listèria, + +
S. aureus, ampicil·lina 100-150mg/kg/dia aztreonam 100 mg/kg/dia 14 dies
H. influenzae fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV estreptococ B

Nens meningococ, cefotaxima 200 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia 5-7 dies
H influenzae, fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV
pneumococ (1) (+cloxacil·lina 100 mg/kg/dia +

fraccionada cada 6 h IV) aztreonam 100 mg/kg/dia
fraccionada cada 8 h IV

Adult sa enterobacterià- cefotaxima 2 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV
cies, S. aureus, + +
estreptococs, gentamicina 240 mg/24h IV amikacina 1 g/24 h IV
pneumococ



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT A·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

ADVP S. aureus, BGN cloxacil·lina 2 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV
+ +
gentamicina 240 mg/24h IV gentamicina 240 mg/24h IV

Catèters:
- a sales S. aureus, vancomicina 1 g/12h IV segons germen i antibiograma
generals S. epidermidis, 40 mg/kg/dia fraccionada

enterobacte- cada 8 h IV
riàcies +

gentamicina 240 mg/24h IV
7,5 mg/kg/24h IV

- a cures S. epidermidis, vancomicina 1 g/12h IV segons germen i antibiograma
intensives S. aureus, +

P. aeruginosa, aztreonam 1-2 g/8h IV
enterobacteriàcies

Esplenectomizats pneumococ, cefotaxima 2 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV
H. influenzae, 200 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada
meningococo cada 6 h IV cada 8 h IV

+
gentamicina 240 mg/24h IV
7,5 mg/kg/24h IV
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT A·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Neutropènics enterobacte- cefepima 2 g/12h IV aztreonam 2 g/8h IV
febrils riàcies, 100 mg/kg/dia fraccionada 100 mg/kg/dia fraccionada
(PMN<500)(3) pseudomones, cada 12 h IV cada 8 h IV

estreptococs, (3) (+ amikacina 1 g/24h IV +
estafilococs 15-22.5 mg/kg/24h IV) vancomicina 1 g/12h IV

40 mg/kg/dia fraccionada
cada 8 h IV
+
amikacina 1 g/24h IV
15-22.5 mg/kg/24h IV

(1) En situacions en les que se sospiti la presència de S. aureus.
(2) Retirar el catèter i cultivar la punta sempre que sigui possible i abans d'iniciar el tractament.
(3) En els casos en els que se sospiti pneumònia i/o quan el recompte sigui inferior a 100 elements.



4.6 INFECCIONS EN ONCO-HEMATOLOGIA.
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN LA FEBRE NEUTROPÈNICA

INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT A·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Febre GP: 60-70 % 1ª opció: imipenem 500 mg/6h IV (4) ≥ 7 dies
neutropènica S. coag negatiu MONOTERÀPIA:
PMN < 500 S. aureus cefepima 2 g/8h IV

S. viridans
2ª opció:

GN: 30-40 % TERÀPIA COMBINADA: aztreonam 2 g/8h IV + Si afebril en 3-5 dies
E. coli cefepima 2 g/8h IV vancomicina 1 g/12h IV i cultius negatius,
Klebsiella sp + amikacina 12-15 mg/kg/24h valorar canvi a:
P. aeruginosa IV en dosi única diària (1) ciprofloxacina

750 mg/12h OR +
(2)± vancomicina 1 g/12h IV amoxicil·lina/

clavulànic 1 g/8h OR
(3)± anfotericina B desoxicolat 
0.5-1 mg/kg/24h IV

(1) En IR greu valorar substituir  amikacina per aztreonam 2 g/8h IV.
(2) Si sospita d’infecció per catèter central, si sospita de colonització per neumococ penicil·lina-resistent o sospita de MRSA.

En IR monitoritzar nivells plasmàtics de vancomicina.
(3) Si sospita clínica d’infecció fúngica invasiva.
(4) En pacients amb antecedents de convulsions o en intolerància a imipenem substituir per meropenem 1 g/8h IV.
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN LA FEBRE NEUTROPÈNICA
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4.7 BACTERIÈMIA RELACIONADA AMB TRANSFUSIÓ
GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Y. enterocolitica, cefepima 2 g/12h IV ciprofloxacina 400 mg/12h IV
P. fluorescens, 150 mg/kg/dia fraccionada o 750 mg/12h OR
E. coli, cada 12 h IV +
S. marcescens, amikacina 15 mg/kg/dia
CGP, IV en 1 ó 2 dosi
enterobacteriàcies



4.8 INFECCIONS RESPIRATÒRIES
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Epiglotitis H. influenzae amoxicil·lina/clavulànic 7 dies

1-2 g/8h IV
40 mg/kg/dia fraccionada
cada 8h IV

Faringoamigdalitis estreptococ A penicil·lina V 500 mg/12h OR claritromicina 500 mg/12h OR 7-10 dies
50 mg/kg/dia fraccionada 15 mg/kg/dia fraccionada
cada 8-12h OR cada 12h OR
amoxicil·lina 1 g/8h OR
40 mg/kg/dia fraccionada 
cada 8-12h OR
penicil·lina G procaïna 
1.200.000 UI/24h IM
25.000 UI/kg/dia en una dosi 
diària IM

MPOC aguditzada H. influenzae, amoxicil·lina/clavulànic levofloxacina 500 mg/24h OR-IV 7 dies
amb infecció pneumococ, 1-2g/125 mg/8-12h IV-OR o
respiratòria estreptococ A ciprofloxacina 200-400 mg/12h IV

o 500-750 mg/12h OR
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Otitis externa 5 dies
- circunscrita: cloxacil·lina 0.5-1 g/4-6h OR claritromicina 

50-100 mg/kg/dia OR 250-500 mg/12h OR
en 4 dosi 15 mg/kg/dia fraccionada 

cada 12h OR
- difusa: col·liri polimixina+bacitracina ciprofloxacina local i general
- difusa aguda: 1-2 gotes/6h ótica

(diabètics malnutrits) ciprofloxacina 750 mg/12h OR
- fongs: gotes d’amfotericina B TOP
Otitis mitja virus, pneumococ, amoxicil·lina/clavulànic levofloxacina 500 mg/12h OR 7 dies

H. influenzae, 1g/125 mg/8-12h OR azitromicina 10 mg/kg/dia
moraxel·la, amoxicil·lina 80-100 mg/kg/dia en una dosi diària (1er dia) +
estreptococ A fraccionada cada 8 h OR 5 mg/kg/dia en una dosi

diària (2º a 5º dia) OR
Sinusitis virus, pneumococ, amoxicil·lina/clavulànic levofloxacina 500 mg/12h OR 7 dies

H. influenzae, 1g/125 mg/8-12h OR azitromicina 10 mg/kg/dia
estafilococs, amoxicil·lina 80-100mg/kg/dia en 1 dosi OR (3 dies)
moraxel·la fraccionada cada 8 h OR (1,2)



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Tos ferina Bordetella claritromicina 250-500 mg/12h OR 10 dies
pertussis 7.5 mg/kg/12h OR (màximo 250 mg)

(1) En nens sense situació de risc: 40 mg/kg/dia.
Factors de risc: edat < 18 mesos, assistència a guarderies, tractament antibiòtic en l'últim mes, malaltia de base, 
antecedents familiars d'otitis mitja.

(2) En lactants < 2 anys amb clínica intensa i tractaments antibiòtics en l'últim mes o haver patit altres episodis d'otitis: 
amoxicil·lina/clavulànic (8:1) 100 mg/kg/dia d'amoxicil·lina fraccionada cada 8 h.

Pneumonia extrahospitalària
INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Adult sa sense 
criteris de 
gravetat(1) :
< 25 anys azitromicina: doxiciclina 100 mg/12h OR 7-10 dies

1º dia: 500 mg OR
2-5è dia: 250 mg OR o claritromicina 500 mg/
12h OR (10-14 dies)(2,3)

> 25 anys amoxicil·lina/clavulànic 875/125 mg/8h OR levofloxacina 500 mg/12h 3 dies 7 dies
o seguit de 500 mg/24 h OR
cefonicid(4) 1 g/24h IM o

moxifloxacina 400 mg/24 h OR(2)
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INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Adult sense criteri amoxicil·lina/clavulànic 1-2 g/8h IV ciprofloxacina(4) 200 mg/12h IV 7 dies
de gravetat amb o o 500 mg/12h OR
patologia de base ceftriaxona 1 g/24h IV-IM +
(MPOC, hepatopatia, claritromicina(5) 500 mg/12h IV
diabetis,...)
Adult amb criteris ceftriaxona(5) 1 g/24h IV -IM vancomicina(4,8,9) 1 g/12h IV(7) 7-10 dies
de gravetat(1) + +

claritromicina(6) 500 mg/12h IV ciprofloxacina(4,10) 200 mg/12h 
IV o 500 mg/12h OR

Adult amb criteris cefepima(4) 2 g/12h IV vancomicina(4,8) 1 g/12h IV 7-10 dies
de gravetat i falta + +
de resposta al claritromicina 500 mg/12h IV ciprofloxacina(4) 400 mg/12h IV
tractament previ + +

amikacina(4,8) 15 mg/kg/24h IV aztreonam(4) 1 g/8h IV
(dosi única diària)



INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL
I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Pneumonia amb 
sospita de 
broncoaspiració:
pneumònia amoxicil·lina/clavulànic(4) 1-2 g/8h IV ciprofloxacina(4) 200 mg/12h IV 1 mes
necrotitzant 40 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h IV o 500 mg/12h OR

+
clindamicina 600 mg/6h IV
20- 40 mg/kg/dia 
fraccionada cada 8 h IV
+
aztreonam 100-150 mg/kg/dia 
fraccionada cada 6-8h IV

-abscés de clindamicina 600 mg/6h IV amoxicil·lina/clavulànic(4) 1-2 g/8h IV 1 mes
pulmó 20-40 mg/kg/dia fraccionada cada 6 h IV 40 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h IV

(1) Criteris de gravetat:
- Freqüència respiratòria > 30 per minut.
- Insuficiència respiratòria greu: relació pO2/FiO2 < 250 (< 200 si MPOC).
- Necessitat de ventilació mecànica.
- Inestabilitat hemodinàmica:

- Shock definit com T.A. sist < 90 mm Hg o diast < 60 mm Hg.
- Necessitat de drogues vasoactives durant més de 4 h.
- Diüresi < 20 mL/h, o < 80 mL en 4 h.

- Rx tòrax:
- Condensació pulmonar que afecti a més d'un lòbul.
- Progressió dels infiltrats pulmonars en les primeres 48 h.
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(2) Tractament exclusivament ambulatori.
(3) En cas de sospita de pneumococ (compliment de 2 de les següents situacions):

- Calfreds.
- Dolor en punta de costat.
- Herpes labial.
- Buf tubàric.
- Expectoració ferrumbrosa.
Substituir el macròlid per amoxicil·lina/clavulànic 1 g/8h OR.

(4) Dosificació segons aclariment de creatinina.
(5) En pacients que requereixin ingrés a UCI, iniciar tractament amb ceftriaxona 2 g/24h i valorar ajustament de dosi en 

funció del microorganisme aïllat  i la seva CIM, així com l'evolució clínica.
(6) Després d'una setmana de tractament, si l'evolució és favorable, canviar a 500 mg/12h OR.
(7) En cas d'aïllament o elevada sospita de Legionella afegir rifampicina 600 mg/24h IV, OR i allargar el tractament fins a

3 setmanes. Pot valorar-se el tractament amb levofloxacina IV, OR.
(8) Monitorització de nivells plasmàtics.
(9) En pacients amb bona evolució clínica poden completar el tractament ambulatòriament amb teicoplanina 400 mg/24h IM

en lloc de vancomicina.
(10) En pacients que requereixin ingrés a UCI, iniciar tractament amb ciprofloxacina 400 mg/12h IV i valorar ajustament de 

dosi en funció del microorganisme aïllat i la seva CIM, així com l'evolució clínica.

Afectació pulmonar en el malalt inmunocompromès
INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I

I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA
ADVP actius cloxacil·lina (1) 2 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV (1, 2)

Clínica aguda, amoxicil·lina/clavulànic 1-2 g/8h OR-IV ciprofloxacina 200 mg/12h IV o 500 mg/12h OR
infiltrats focals 40 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h IV
amb predomini 
alveolar



INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I
I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA

Clínica aguda cefotaxima 1 g/6h IV ciprofloxacina 400 mg/12h IV o 750 mg/12h OR
greu 250 mg/kg/dia fraccionada cada 6h IV +

+ vancomicina 1 g/12h IV(1, 2)

claritromicina 500 mg/12h IV cefepima 150 mg/kg/dia 
15 mg/kg/dia fraccionada cada 12h IV fraccionat cada 12 h IV

Clínica subaguda, cotrimoxazole (20 mg/kg/dia T dapsona 100 mg/24h OR
infiltrat difú fraccionat cada 6-8h OR) 1 mg/kg/24h OR
intersticial +

cotrimoxazole (10 mg/kg/dia T trimetoprim 20 mg/kg/dia fraccionat 
fraccionat cada 12 h OR)(3) cada 6h OR

10 mg/kg/dia fraccionat cada 12h OR
Si pO2<70 pentamidina 4 mg/kg/dia 
(dosi única diària)

Neutropènics cefepima 2 g /12h IV vancomicina(1) 1 g/12h IV
150 mg/kg/dia fraccionat 40 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h IV
cada 12 h IV o +
amikacina(1) 500 mg/12h o 1 g/24h IV (amikacina(1) 500 mg/12h o 1 g/24h IV
15-22.5 mg/kg/24h IV 15-22.5 mg/kg/24h IV

o
aztreonam 1 g/8h IV
100 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h IV)
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INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I
I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA

Solapament cefotaxima ciprofloxacina
clínic-radiològic + +

cotrimoxazole(3) cotrimoxazole o pentamidina
Si criteris de gravetat afegir vancomicina

(1) Ajustar la dosi en funció de la funció renal.
(2) Si hi ha sospita d'endocarditis o pneumònia cavitada afegir gentamicina 80 mg/8h IV.
(3) Si no hi ha resposta en 72h plantejar tractament tuberculostàtic.

Pneumonia extrahospitalària en pedriatria
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Pneumònia típica:
- nens 1-3 mesos CGP, ampicil·lina 150 mg/kg/dia vancomicina 40 mg/kg/dia 10 dies

BGN fraccionada cada 6 h IV fraccionada cada 8 h IV
+ +
cefotaxima 150 mg/kg/dia aztreonam 100 mg/kg/dia
fraccionada cada 6-8 h IV fraccionat cada 8 h IV



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

- nens 
3 mesos - 16 anys:

no vacunats  pneumococ amoxicil·lina/clavulànic (8:1) claritromicina 15 mg/kg/dia 7-10 dies
H. influenzae H. influenzae 80-100 mg/kg/dia IV-OR fraccionada cada 12 h OR

vacunats pneumococ penicil·lina G sòdica claritromicina 15 mg/kg/dia
H. influenzae 250.000 UI/kg/dia fraccionada cada 12 h OR

fraccionada cada 4 h
o amoxicil·lina 80-100 mg/kg/dia 
fraccionada cada 8 h OR

Pneumònia atípica micoplasmes, claritromicina 15 mg/kg/dia > 7 anys: doxiciclina 10 dies
clamídies fraccionada cada 12 h OR 2-4 mg/kg/12h OR 

(1 dia) seguida de 
1/2 dosi/24h OR
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Pneumonia intrahospitalària
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Pacients ventilats:
< 5 dies S. pneumoniae cefotaxima 2 g/6h IV levofloxacina mai inferior

S. aureus o 500 mg/12h IV-OR (1) a 14 dies
H. influenzae ceftriaxona 2 g/24h IV-IM
Enterobacteriaceae

> 5 dies P. aeruginosa cefepima 2 g/8h-12h IV ciprofloxacina(2) 400 mg/12h IV mai inferior 
Enterobacteriaceae + + a 14 dies
S. aureus amikacina 15 mg/kg/24h IV amikacina 15 mg/kg/24h IV

ATB previs i/o Enterobacteriaceae piperacil·lina/tazobactam imipenem 500 mg/6h IV mai inferior 
pacients P. aeruginosa 4g/6h IV + o a 14 dies
quirúrgics amikacina 15 mg/kg/24h IV ciprofloxacina(2) 400 mg/12h IV

+
amikacina 15 mg/kg/24h IV

Pacients no 
ventilats:
-mèdics o S. pneumoniae cefotaxima 2 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV mai inferior 
quirúrgics (no H. influenzae 150 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada a 14 dies
neuroquirúrgics) Enterobacteriaceae cada 6 h IV cada 8 h IV

o +
ceftriaxona 2 g/24h IV-IM levofloxacina 500 mg/12h IV-OR



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

-neuroquirúrgics S. aureus cefotaxima 2 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV mai inferior
Enterobacteriaceae 150 mg/kg/dia fraccionada 40 mg/kg/dia fraccionada a 14 dies

cada 6 h IV cada 8 h IV
o +
ceftriaxona 2 g/24h IV-IM levofloxacina 500 mg/12h IV-OR

-ATB previs Enterobacteriaceae cefepima 2 g/12h-8h IV ciprofloxacina(2) 200 mg/12h IV mai inferior
P. aeruginosa 150 mg/kg/dia fraccionada + a 14 dies

cada 12 h IV amikacina 15 mg/kg/24h IV
+ 15-22.5 mg/kg/24h IV
amikacina 15 mg/kg/24h IV
15-22.5 mg/kg/24h IV

-evidència o alta anaerobis cefotaxima 2 g/6h IV o ciprofloxacina(2) 200 mg/12h IV mai inferior 
sospita de Enterobacteriaceae ceftriaxona 2 g/24h IM + a 14 dies
broncoaspiració 150 mg/kg/dia fraccionada clindamicina 600 mg/6h IV

cada 6 h IV 20-40 mg/kg/dia fraccionada
+ cada 6 h  IV
clindamicina 600 mg/6h IV
20-40 mg/kg/dia fraccionada 
cada 6 h  IV
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(1) En cas de sospita de MARSA (brot epidèmic, endèmia), afegir vancomicina 1 g/12h IV o teicoplanina 6 mg/kg/12h IV 
(1r dia), seguit de 6 mg/kg/24h IV

(2) A partir del 7è dia d'iniciat el tractament, i en cas favorable, s'ha de considerar el canvi a via oral
Quan el pacient evolucioni desfavorablement, un cop descartades altres causes de mala evolució 
(empiema, febre alta, origen,...) s'ha de considerar Legionella pneumophila  com a possible 
agent etiològic i afegir: claritromicina 500 mg/12h IV



Infecció bronquial
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
En pacients P. aeruginosa, cefepima 1 g/12h IV aztreonam 1 g/8h IV 10-14 dies
ventilats enterobacteriàcies
Intrahospitalària BGN cefotaxima 1 g/6h IV ciprofloxacina 750 mg/12h OR 10 dies
en sales generals o 200 mg/12h IV

En cas de complir-se, com a  mínim, 3 dels següents criteris clínics:
1. Dolor en punta de costat.
2. Febre amb calfreds.
3. Expectoració ferrumbrosa.
4. Buf tubàric.
5. Herpes labial (tardà).
S'haurà de pensar en la presència de pneumococ, pel que s'instaurarà tractament amb amoxicil·lina 1g/8h OR

En malalts visitats al Servei d'Urgències i enviats al seu domicili, es podrà contemplar la possibilitat de prescripció de 
claritromicina a dosi de 250 mg/12h.

CRITERIS DE PNEUMÒNIA GREU
1. Insuficiència respiratòria aguda (pO2<60mm) (criteri no aplicable en pacients amb MPOC).
2. Shock sèptic o inestabilitat hemodinàmica.
3. Complicacions sèptiques extrapulmonars.
4. Alteració del nivell de consciència d'aparició aguda.
5. Rx tòrax:
- cavitació
- afectació lobar>1 lòbul
- vessament pleural com a mínim moderat

En cas de confirmar-se la presència de Legionel·la, s'haurà de realitzar tractament amb claritromicina durant 3 setmanes: 
la primera 500 mg/12h IV i les altres dues 500 mg/12h OR. Així mateix, es suspendrà l'altre antibiòtic prescrit 
empíricament (cefotaxima o ciprofloxacina).

Els microorganismes més freqüents són Pneumocystis i Legionela.
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4.9 INFECCIONS URINÀRIES
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Bacteriúria amoxicil·lina/clavulànic fosfomicina-trometamol 7-10 dies
asintomàtica 500 mg/8h OR 3 g OR (dosi única)
de l’embaràs o

nitrofurantoïna 50-100 mg/6h OR
Cistitis aguda E. coli (en més amoxicil·lina/clavulànic fosfomicina-trometamol 3 g 3 dies
en la dona d’un 80 %) 500 mg/8h OR (dosi única)
Cistitis nosocomial ciprofloxacina(1) 500 mg/12h OR cefixima 400 mg/24h OR 7-10 dies
(no sondats)
ITU en pacients BGN, ciprofloxacina 750 mg/12h OR segons resultat 7-10 dies
sondats enterococ + estudi microbiològic

amikacina 10 mg/kg/dia IV
Orquiepididimitis ciprofloxacina(1)750 mg/12h OR ceftriaxona 1 g/24h IM o IV 2 setmanes

(+ doxiciclina(1) 100 mg/12h OR)
Pielonefritis aguda amoxicil·lina/clavulànic ciprofloxacina(1) 10-15 dies
extrahospitalària 500-1000 mg/8h OR 500-750 mg/12h OR

o
cefixima 400 mg/24h OR
o
gentamicina(2)3-5 mg/kg/24h IV 
(dosi única diària. Dosi màx: 240 mg)



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Pielonefritis ceftriaxona 1 g/24h IV ciprofloxacina(1, 3) 750 mg OR 10-15 dies
intrahospitalària + o 200 mg IV /12h

amikacina(2) 15 mg/kg/24h IV +
(dosi única diària. amikacina(2) 15 mg/kg/24h IV
Dosi màx: 1g) (dosi única diària. Dosi 

màx: 1 g)
Prostatitis aguda e n t e r o b a c t e r i à c i e s ciprofloxacina(1, 3) 750 mg OR ceftriaxona 1 g/24h IM o IV 15 dies

Clamídies o 400 mg IV /12h o
(+ doxiciclina 100 mg/12h OR) gentamicina(2) 3-5 mg/kg/24h IM o IV

(dosi única diària. Dosi màx: 240 mg)
Septicèmia  cefotaxima 2 g/6h IV vancomicina 1 g/12h IV 10-15 dies
d’orígen urinari + +

amikacina(2) 15 mg/kg/24h IV aztreonam 1 g/8h IV
(dosi única diària. Dosi
màx: 1 g)
En cas d’existir CGP en 
el gram d’orina:
+ ampicil·lina 1 g/6h IV 
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Uretritis Neisseria ceftriaxona 500 mg IM ciprofloxacina (1) 500 mg OR 1 setmana
gonorrhoeae, (dosi única) (dosi única)
Chlamydia o +
trachomatis, cefixima 400 mg OR azitromicina 1 g OR
Ureaplasma (dosi única) (dosi única)
urealyticum, +
Mycoplasma doxiciclina(1) 100 mg/12h OR
hominis (1 setmana)

En embarazo:
ceftriaxona 500 mg IM 
(dosi única)
+
azitromicina 1 g OR 
(dosi única)

Profilaxis cistitis norfloxacina (1) 400 mg OR nitrofurantoïna 50 mg OR
recurrent (una dosi diària) (una dosi diària)

o
cotrimoxazole 200/40 mg OR 
(una dosi diària)



(1) Evitar el seu ús en embaràs i infància.
(2) En pacients amb insuficiència renal és preferible utilitzar la posologia clàssica i ajustar les dosis en funció dels nivells del 

fàrmac.
(3) Amb dosis de 750 mg de ciprofloxacina OR s'obtenen nivells plasmàtics superiors, inclús als obtinguts amb 400 mg IV.
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En nens:
INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Infecció de les cefixima 8 mg/kg/dia fraccionada cada 12h OR amoxicil·lina/clavulànic (8:1) 7 dies
vies urinàrias o 40 mg/kg/dia fraccionat
baixes ceftriaxona 50 mg/kg/24h IM cada 8 h OR
Pielonefritis sense cefixima 8 mg/kg/dia fraccionada cada 12 h OR amoxicil·lina/clavulànic (8:1) 10-15 dies
factors de risc o 40 mg/kg/dia fraccionat

ceftriaxona 50 mg/kg/24h IM cada 8 h OR
Pielonefritis en <3 mesos: < 3 mesos: 10-15 dies
lactants o nens amp icil·lin a 200 mg/kg/dia fr accionada cada 6 h IV vancomicina 40 mg/kg/dia
amb factors de + fraccionada cada 8 h IV
risc cefotaxim a 150 mg/kg/dia fr accionada cada 6 h IV +

o aztreonam 100 mg/kg/dia
gentamicina 5 mg/kg/24h IV fraccionat cada 8 h IV

>3 mesos: >3 mesos:
cefotaxima 100 mg/kg/dia fraccionada cada 6 h IV aztreonam 100 mg/kg/dia
o fraccionat cada 8 h IV
gentamicina 6 mg/kg/24h IV



4.10 INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL

I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Chancroide ciprofloxacina 500 mg/12h OR claritromicina 500 mg/12h OR 3 dies 
H. ducrey ceftriaxona 250 mg IM (dosi única) 15 mg/kg/dia fraccionada (ciprofloxacina)

cada 12 h OR 7 dies
(claritromicina)

Faringitis ciprofloxacina 500 mg/12h OR ceftriaxona 500 mg/24h IM 5 dies
gonocòccica cefixima 8 mg/kg/dia fraccionada cada 12 h OR
Gonocòccia ciprofloxacina 500 mg/12h OR ceftriaxona 500 mg/24h IM 5 dies
anorectal cefixima 8 mg/kg/dia fraccionada cada 12 h OR
Gonocòccia ciprofloxacina 750 mg/12h OR ceftriaxona 1 g/24h IM 7-10 dies
disseminada ceftriaxona 50 mg/kg/24h IM
(bacterièmia i 
artritis)
Linfogranuloma doxiciclina 100 mg/12h OR claritromicina 500 mg/12h OR 1 mes
veneri > 7 anys: 4 mg/kg/dia (màxim 200 mg) 15 mg/kg/dia fraccionada

fraccionada cada 12 h OR cada 12 h OR
< 7 anys: claritromicina 15 mg/kg/dia 
fraccionada cada 12 h OR

Neurosífilis penicil·lina G sódica 2 MU/6h IV doxiciclina 100 mg/12h OR 10-14 dies
o
ceftriaxona 2 g/24h IV
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INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Sífilis congènita penicil·lina G procaína IM(1) 10-14 dies
Sífilis primària penicil·lina G benzatina 2,4 MU IM dosi única(1) doxiciclina 100 mg/12h OR dosi única

repartida en 2 llocs d’injecció > 7 anys: 4 mg/kg/dia
(màxim 200 mg) 
fraccionada cada 12 h OR
o
claritromicina 500 mg/12h OR ttm alternatiu:
15 mg/kg/dia fraccionada 14 dies
cada 12 h OR

Sífilis secundària penicil·lina G benzatina 2,4 MU/setmana IM (2) doxiciclina 100 mg/12h OR 2 dosi
> 7 anys: 4 mg/kg/dia 
(màximo 200 mg) 
fraccionada cada 12 h OR (3)

o
claritromicina 500 mg/12h OR ttm alternatiu:
15 mg/kg/dia fraccionada 14 dies
cada 12 h OR



INFECCIÓ ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL
I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Uretritisi cervicitis ciprofloxacina 500 mg OR ceftriaxona 500 mg IM dosi única
gonocòccica o 250 mg IM (dosi única)

cefixima 400 mg OR
8 mg/kg/dia fraccionada cada 12h OR

Uretritis no doxiciclina 100 mg/12h OR azitromicina 1 g OR 7 dies
gonocòccica o (dosi única)
postgonocòccica

(1) Els primers dies administrar entre 100 U/Kg i 1000 U/Kg, incrementant aquesta dosi paulatinament.
(2) En pacients VIH+ és aconsellable administrar una segona dosi de penicil·lina G benzatina 7 dies després de la primera.
(3) Contraindicada en nens menors de 7 anys.



243

4.11 INFECCIÓ CARDIOVASCULAR
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Endocarditis S. viridans, penicil·lina G sódica 5 MU/6h IV vancomicina 1 g/12h IV 4-6 setmanes
bacteriana enterococo 150.000 U/kg/dia 40 mg/kg/dia

fraccionada cada 4-6h IV fraccionada cada 8h IV
o
ampicil·lina 2 g/6h IV (el tractament
150 mg/kg/dia amb
fraccionada cada 6 h IV gentamicina
+ oscil·larà
gentamicina 1 mg/kg/8h IV entre 1-2
6-7.5 mg/kg/dia setmanes)
fraccionada cada 8 h IV

Endocarditis S. aureus, vancomicina 1 g/12h IV segons germen i antibiograma 4-6 setmanes
bacteriana S. epidermidis, +
portadora de BGN amikacina 15 mg/kg/dia IV
pròtesi



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Endocarditis S. aureus cloxacil·lina 2 g/4-6h IV vancomicina 1 g/12h IV 2-4 setmanes
infecciosa en ADVP + (el tractament

gentamicina 5 mg/kg/24h IV amb gentamicina
6-7.5 mg/kg/dia oscil·larà entre
fraccionada cada 8 h IV 1-2 setmanes)

Pericarditis neumococ, ceftriaxona 2 g/24h IV segons germen i antibiograma 4-6 setmanes
supurada meningococ, 75 mg/kg/24h IV

estreptococ A, +
S. aureus, amikacina 15 mg/kg/dia IV
BGN 15-22.5 mg/kg/24h IV

Tromboflebitis flora mixta cefotaxima 1 g/6h IV (2)piperacil·lina/tazobactam 4 g/6h IV 15 dies
associada a cirurgia aerobis i + meropenem 60 mg/kg/dia
pèlvica(1) anaerobis metronidazole 500 mg/6h IV fraccionat cada 8 h IV
Tromboflebitis S. aureus, vancomicina 1 g/12h IV segons germen i antibiograma 10 dies
supurada, sèpsia BGN 40 mg/kg/dia
per catèter(3) fraccionada cada 8 h IV

+
amikacina 15 mg/kg/dia IV
15-22.5 mg/kg/24h IV
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(1) Valorar la necessitat d'instaurar tractament anticoagulant.
(2) Piperacil·lina/tazobactam si existeix elevada sospita de P. aeruginosa.
(3) Haurà de procedir-se a la retirada del catèter, efectuant cultiu de la punta del mateix. Realitzar un altre hemocultiu a les 

6 hores.



4.12 INFECCIONS GASTROINTESTINALS
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Febre tifoïdal Salmonella typhi ciprofloxacina 750 mg/12h OR cotrimoxazole 800 mg S/12h OR 10 dies

o 200 mg/12h IV ceftriaxona 50 mg/kg/dia/24h 
cotrimoxazole 50 mg S/kg/dia IV, IM
fraccionat cada 12h OR

Gastroenteritis Shigella, ciprofloxacina 750 mg/12h OR ceftriaxona 1 g/24h IV 5 dies
agudes Salmonella, o 200 mg/12h IV cotrimoxazole 50 mg S/kg/dia
bacterianes E. coli cefixima 8 mg/kg/dia fraccionat cada 12h OR

fraccionada cada 12h OR (1)

Gastroenteritis Campylobacter(2) claritromicina 500 mg/12h OR 5 dies
per Campylobacter 15 mg/kg/dia 

fraccionada cada 12h OR
Peritonitis BGN, amoxicil·lina/clavulànic ciprofloxacina 200 mg/12h IV 4-8 dies
espontània en pneumococ 1 g/8 h IV o
cirròtic cefotaxima 1 g/6h IV
Peritonitis estafilococ, vancomicina 1 g/sem IV segons antibiograma 10-15 dies
espontània en BGN, +
diàlisi anaerobis aztreonam 1 g/24h IV
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INFECCIÓ GÈRMENS MËS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Profilaxi infecció enterobacteriàcies norfloxacina 400 mg/24 h OR
en cirròtic (DDS)
Ulcus Helicobacter pylori amoxicil·lina 1 g/12h OR clorhidrat de tetraciclina 7 dies
gastroduodenal 40 mg/kg/dia 500 mg/8h OR
recidivant fraccionada cada 8h OR +

+ metronidazole 250 mg/8h OR
claritromicina 500 mg/12h OR +
15 mg/kg/dia subcitrat de bismut
fraccionada cada 12h OR 120 mg/8h OR
+
omeprazole 20 mg/12h OR
0.7-1.4 mg/kg/dia OR

(1) Tractar davant sospita de Shigella sp, en cas de bacterièmia, immunodeprimits, greu afectació.
(2) Es produeix principalment en nens.



4.13 INFECCIÓ QUIRÚRGICA ABDOMINAL
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA I DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT
Abscés e n t e r o b a c t e r i à c i e s , piperaci l·l ina/ imi penem 500 mg/6h IV 7-10 dies
intraabdominal enterococs, tazobactam 4g/8h IV +
postquirúrgic(1) P. aeruginosa, meropenem 60 mg/kg/dia amikacina 1 g/24h IV

anaerobis fraccionat cada 8h IV
+
amikacina 1 g /24h IV
15-22.5 mg/kg/24h IV

Cirurgia CGP, BGN, cefotaxima 1 g/8h IV 5 dies
urointestinal anaerobis 150 mg/kg/dia

fraccionada cada 8h IV
+
metronidazole 500 mg/8h IV
30 mg/kg/dia 
fraccionat cada 6h IV
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA I DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT AL·LÈRGICS A PENICIL·LINA TRACTAMENT

Colecistitis, E. coli, amoxicil·lina/clavulànic 2g/8h IV piperacilina/tazobactam 5-8 dies
colangitis(2) enterococ, 40 mg/kg/dia 4 g/8h IV(3)

Klebsiella spp, fraccionada cada 8 h IV
C. perfringens, 
B. fragilis

(1) En presència de Candida spp s'haurà d'administrar fluconazole
(2) En malalts amb pròtesis biliars s'ha de cobrir P. aeruginosa.
(3) En infecció postquirúrgica i post ERCP



4.14 INFECCIONS VASCULARS
INFECCIONS GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC ALTERNA TIVA

PROBABLES
Infecció del peu CGP, BGN, clindamicina 600 mg/8h OR,IV amoxicil·lina/clavulànic 1 g/8h OR
del diabètic(1) anaerobis + 40 mg/kg/dia

ciprofloxacina 750 mg/12h OR fraccionada cada 8h OR
o 200 mg/12h IV

Infecció CGP, BGN, vancomicina 1 g/12h IV segons germen i antibiograma
postquirúrgica pseudomones 40 mg/kg/dia 
vascular(2) fraccionada cada 8h IV

+
cefepima 2 g/12h IV
100 mg/kg/dia 
fraccionada cada 8h IV

(1) Realitzar tractament fins la resolució del procés o amputació. Aplicar tosilcloramina tòpicament. Cursar cultiu a partir dels
20 dies de tractament i modificar-lo segons germen i antibiograma

(2) Realitzar prèviament tinció amb gram de l'exsudat, cultiu i modificar el tractament, segons germen i antibiograma.
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4.15 INFECCIONS OFTALMOLÓGIQUES: via d’administració tòpica
GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC ALTERNATIVA
PROBABLES D’ELECCIÓ I DOSI

ENDOFTALMITIS: via d’elecció intravítria i tòpica
postquirúrgica estafilococs, col·liris reforçats(1)

precoç estreptococs, injecció intravítria (2)

(< 1 setmana) BGN esteroides (3)

tractament sistèmic opcional (4)

col·liri atropina 1% 1 gota/8h TOF
vitrectomia si la AV és PL o inferior

postquirúrgica a) estafilococs* coliris reforçats(1)

tardana estreptococs injecció intravítria (2)

BGN si es descarta l’orígen
(>1 setmana) fúngic: esteroide(3)

tractament sistèmic opcional (4)

coliri atropina 1% 1 gota/8h TOF
vitrectomia si la AV és PL o inferior
*si s’aïlla S. epidermidises 
recomana:
vancomicina intravítria +
extracció o recanvi de LIO 



GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC  ALTERNA TIVA
PROBABLES D’ELECCIÓ I DOSI
b) Propione- vancomicina intravítria
bacterium acnes extracció de plaques intracapsulars
(>2 mesos)

c) fúngica antifúngics tòpics
(>3 mesos) antifúngics sistèmics: 

fluconazole 20 mg/kg/6h IV
antifúngic subconjuntival: 
miconazole 10 mg/1 mL
contraindicat esteroides

postraumàtica estafilococs, tractament d’endoftalmitis 
estreptococs, aguda sense esteroides
BGN, ciprofloxacina 750 mg/12h OR
Bacillus spp
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GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC  ALTERNA TIVA
PROBABLES D’ELECCIÓ I DOSI

endògena de vegades etiol ogi a cefepima 2 g/8h IV ciprofloxacina 400 mg/12h IV
coneguda, cocs 100 mg/kg/dia aztreonam 100 mg/kg/dia 
i bacils gram- fraccionat cada 12h IV fraccionat cada 8h IV
positius i + +
gramnegatius gentamicina 7 mg/kg/24h IV vancomicina 1 g/12h IV

3-7 mg/kg/24h IV 40 mg/kg/dia
fraccionada cada 8h IV

(1) Col·liri de cefazolina o vancomicina + col·liri de gentamicina o tobramicina.
(2) Amikacina o ceftazidima + vancomicina.
(3) Col·liri d'acetat de prednisona 1 %/hora + injecció subconjuntival de triamcinolona 40 mg + intravítria de dexametasona

0.4 mg si es realitza vitrectomia.
(4) cefepima 2 g/8h IV +vancomicina 1 g/12h IV



Queratitis
GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC  ALTERNATIVA
PROBABLES D’ELECCIÓ I DOSI

acantoamebianes Acanthamoeba propamidina isetianat 
0.1 % TOF (1)

+
itraconazole 200 mg/12h OR
5 mg/kg/dia 
fraccionat cada 12h OR

bacterianes estafilococs, gentamicina 7 mg/kg/dia IV + vancomicina TOF + neomicina TOF
estreptococs, polimixina B TOF
pseudomones, dexametasona +
Proteus spp neomicina +

polimixina B TOF
fúngiques Aspergillus, anfotericina B

Fusarium, 
Candida
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GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC  ALTERNA TIVA
PROBABLES D’ELECCIÓ I DOSI

víriques VHS aciclovir TOF trifluridina TOF
VHZ aciclovir TOF + 800 mg/4h 

amb descans nocturn OR
80 mg/kg/dia repartit amb 
descans nocturn OR

adenovirus prednisona 1 mg/kg/dia OR + 
aciclovir 10 mg/kg/8h IV



Conjuntivitis
GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC ALTERNATIVA
PROBABLES D’ELECCIÓ I DOSI

superaguda N. gonorrhoeae, ciprofloxacina 750 mg/12h OR ceftriaxona 1 g/24h IM (4 dies)
gonocòccica N. meningitidis (4 dies) 50 mg/kg/24h IM
meningocòccica cefixima 8 mg/kg/dia 

fraccionada cada 12h OR
+
aplicació local TOF

agudes
víriques adenovirus vasoconstrictores amb 

herpesvirus antiinflamatoris
veure queratitis trifluridina(1) TOF

bacterianes(1) S. aureus, cefepima + vancomicina gentamicina + vancomicina TOF
H. influenzae, (colirio reforzat) TOF cloranfenicol TOF
N. gonorrhoeae 
i altres
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GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC ALTERNATIVA
PROBABLES D’ELECCIÓ I DOSI

clamídies C. trachomatis, doxiciclina(2) 100 mg/12h OR
C. psittaci >7 anys 4 mg/kg/dia 

(màx 200 mg)
fraccionada cada 12h OR
o
claritromicina 500 mg/12h OR
15 mg/kg/dia 
fraccionada cada 12h OR

cròniques
clamídies(1) tracoma, claritromicina 500 mg/12h OR

conjuntivitis 15 mg/kg/dia
d’inclusió fraccionada cada 12h OR

+
ciprofloxacina TOF

(1) És convenient efectuar tractament general amb un macròlid o doxiciclina.
(2) Evitar en nens menors de 8 anys.



Altres infeccions oftalmològiques
GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC ALTERNATIVA
PROBABLES D’ELECCIÓ I DOSI

oftalmia N. gonorrhoeae eritromicina pomada OFT oxitetraciclina pomada OFT
neonatorum
dacriocistitis S. aureus (1)

aguda amoxicil·lina/clavulànic 
500 mg/8h OR
40 mg/kg/dia 
fraccionada cada 8 hores OR
àc. fusídic pomada OFT

mussol S. aureus calor sec amb massatge en la zona 
4 cops/dia

(1) L'administració d'antibiòtics per via sistèmica es reserva per aquells casos en els quals es presenten manifestacions com
febre, malestar general, etc. Quan únicament existeixen manifestacions locals, es recomana administrar pomada oftàlmica
/col·liris únicament.
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Concentracions més habituals d’alguns antibiòtics 
per a administració ocular (1)

COL·LIRI SUBCONJUNTIVAL INTRAVÍTRIA 
REFORZAT

amikacina 20-50 mg/mL 25 mg/0.5 mL 0.2-0.4 mg/0.1 mL
anfotericina B 
deoxicolat 0.5-1.5 mg/mL 1 mg/0.5 mL 5-10 mcg/mL
cefazolina 
(ús excepcional) 50 mg/mL 100 mg/0.5 mL 2-2.5 mg/ 0.1 mL
cefepima 50 mg/mL 100 mg/0.5 mL 2.5 mg/ 0.1 mL
ceftazidima 50 mg/mL 200 mg/0.5 mL 2.25/0.1 mL
ciprofloxacina 3 mg/mL No determinada No determinada
clindamicina No determinada 15-50 mg/0.5 mL 1 mg/0.1 mL
gentamicina 10-20 mg/mL 10-20 mg/0.5 mL 0.2-0.4 mg/ 0.1 mL
vancomicina 25-50 mg/mL 25 mg/0.5 mL 1 mg/ 0.1 mL

L'administració dels col·liris reforçats s'efectuarà alternant cada hora cefazolina + gentamicina o van
comicina + gentamicina.
Totes les injeccions intravítries d'aminoglucòsid tenen efecte necrotitzant macular.



Pofilaxi de les infeccions postquirúrgiques en cirurgia ocular
Encara que no existeix un consens sobre la profilaxi antibiòtica més adequada per a la prevenció d'infeccions postquirúr-
giques oftalmològiques, la seva indicació està recomanada per evitar complicacions greus com l'endoftalmitis.
Els microorganismes presents amb major freqüència en les infeccions relacionades amb la cirurgia oftàlmica són S. aureus,
estafilococs coagulasa negativa, estreptococs i BGN. La localització preferentment és en la pell de les parpelles i pestan-
yes, per això és important l'higiene palpebral prèvia.
Si bé la majoria d'oftalmòlegs recomanen utilitzar profilàcticament gotes de col·liris amb antimicrobians, existeixen alguns
autors que apliquen injeccions subconjuntivals de 100 mg de cefazolina (vancomicina en al·lèrgics a beta-lactàmics) en
finalitzar la intervenció quirúrgica (2,3) .
D'entre els col·liris, s'han utilitzat clàssicament els que contenen aminoglucòsids (gentamicina o tobramicina), o associa-
cions de neomicina i polimixina B (4). En l'actualitat, la farmacocinètica de les quinolones (ciprofloxacina, ofloxacina) ha
suposat la seva consideració com a tractament d'elecció per part de molts professionals, si bé una bona alternativa a
aquests quimioteràpics seria l'associació de polimixina B i trimetoprim (5).

1. Lesar TS & Fiscella RG: Antimicrobial drug delivery to the eye. Drug Intell Clin Pharm 1985; 19:642-654.
2. Starr MB, Lally JM. Antimicrobial prophylaxis for ophthalmic surgery. Surv Ophthalmol 1995;39:485-501.
3. Osmon DR. Antimicrobial prophylaxis in adults. Mayo Clin Proc 2000; 75:98-109.
4.  American Siciety of Health-System Pharmacistis. ASHP Therapeutic Guidelines on Antimicrobial Prophylaxis in Surgery.

Am J Health-System Pharm 1999; 56:1839-88.
5. Mensa J, Gatell, JM, Jiménez de Anta MT, Prats G, Domínguez Gil A. Guía de terapéutica antimicrobiana. Barcelona: Masson

S.A., 2003.

Bibliografia general sobre patologies oftàlmiques:
Rhee DJ, Deramo VA. The wills eye drugs guide. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Willkins, 2001.
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4.16 INFECCIONS PROTOZOÀRIES
INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNATIVA DURADA DEL

PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT TRACTAMENT
Amebiasis Entamoeba spp metronidazole 750 mg/8h OR 10 dies
intestinals(1) 35 mg/kg/dia 

fraccionat cada 8h OR
Babesiosi Babesia spp quinina sulfat 600 mg/8h OR 7 dies
(febre, anèmia) 25 mg/kg/dia 

fraccionada cada 8h OR
+
clindamicina 450 mg/6h OR
20-40 mg/kg/dia 
fraccionada cada 6h OR

Criptosporidiasi(2) Criptosporidium paromomicina 500 mg/6h OR 10-15 dies
(gastroenteritis 30 mg/kg/dia
aguda) fraccionada cada 8h OR
Giardiasi Giardia lamblia metronidazole 250 mg/8h OR mepacrina 100 mg/8h OR 5 dies
(diarrea) 15 mg/kg/dia 8 mg/kg/dia 

fraccionat cada 8h OR repartida cada 8h OR



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT TRACTAMENT

Isosporiasi Isospora belli cotrimoxazole 1600 mg S/6h OR (3) 10 dies
(diarrea, 50 mg/kg/dia
malabsorció) fraccionada cada 6h OR

seguit de 1600 mg S/12h OR 3 setmanes
25 mg/kg/dia 
fraccionada cada 12h OR

Leishmaniasi Leishmania tropica antimoniat meglumina(4) amfotericina B 0.5 mg/kg/48h 3-4 setmanes
cutànea complex 20 mg Sb/kg/dia IM-IV IV ± cetoconazole
(Botón de Oriente) 20 mg Sb/kg/dia IM-IV amfotericina B 

0.5 mg/kg/24 h IV
Leishmaniasis Leishmania antimoniat meglumina(4) amfotericina B 0.5 mg/kg/48h 3-4 setmanes
visceral donovani 20 mg Sb/kg/dia IM-IV IV ± cetoconazole 4-8 setmanes

complex 20 mg Sb/kg/dia (màx 800 mg) amfotericina B 0.5 mg/kg24 h IV
Microsporosi Enterocytozoon sense tractament antibiòtic

bieneusi albendazole 400 mg (2 dosi)
Encephalitozoon 
hellem
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT TRACTAMENT

Paludisme Plasmodium vivax cloroquina base(5) 48 hores
Plasmodium ovale + +

primaquina 15 mg/24h OR 14 dies
0.3 mg/kg/24h OR

Plasmodium cloroquina base(6)

malarie
Plamodium cloroquina base(6)

falciparum
sensible a 
cloroquina

Plasmodium quinina sulfat 600 mg/8h OR 7 dies
falciparum 25 mg/kg/dia 
resistent a fraccionada cada 8h OR
cloroquina +

doxiciclina 100 mg/12h OR
clindamicina 20-40 mg/kg/dia 
fraccionada cada 6h OR



INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT TRACTAMENT

- sense capacitat de Plasmodium quinina gluconat(7) 8 dies
prendre medicació falciparum +
oral resistent a clindamicina 600 mg/6h IV

cloroquina 20-40 mg/kg/dia 
fraccionada cada 6h IV

Toxoplasmosi Toxoplasma sulfadiazina 1 g/6h OR clindamicina 600 mg/6h IV-OR 3-6 setmanes
gondii 120-150 mg/kg/dia 20-40 mg/kg/dia 

fraccionada cada 6h OR fraccionada cada 6h IV-OR
+ +
pirimetamina 50 mg/24h OR pirimetamina 50 mg/24h OR
2 mg/kg/dia 3 dies, seguits 2 mg/kg/dia 3 dies, seguits
de 1 mg/kg/dia OR de 1 mg/kg/dia OR

Tricomoniasi Trichomonas metronidazole 2 g OR tinidazole 2 g OR dosi única
vaginal vaginalis o 50 mg/kg (màx 2 g) 7 dies

metronidazole 250 mg/8h OR
15 mg/kg/dia 
fraccionada cada 8h OR
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INFECCIÓ GÈRMENS MÉS ANTIBIÒTIC D’ELECCIÓ ALTERNA TIVA DURADA DEL
PROBABLES I DOSI DEL TRACTAMENT TRACTAMENT

Tripanosomiasi Tripanosoma nifurtimox (4 mesos) benznidazole (1-3 mesos)
americana cruzi 8-10 mg/kg/dia 5-7 mg/kg/24h OR
(Malaltia fraccionat cada 6h OR 5-7 mg/kg/24h OR
de Chagas) 15 mg/kg/dia fraccionada 

cada 6 h (3 mesos) OR
Tripanosomiasi T. brucei suramina (8) pentamidina 4 mg/kg/24h IV
africana gambiense 1 g IV dies 1,3,7,14 i 21 4 mg/kg/24h IV
(Malaltia T. brucei 20 mg/kg IV dies 1,3,7,12 i 21
de la son) rhodesiense

(1) Si abscés hepàtic, administrar metronidazole 750 mg/8h OR + dihidroemetina 1 mg/kg (màx. 90 mg) IM 10 dies o 
cloroquina base 600 mg/24h 2 dies, seguida de 300 mg/24h com a mínim durant 15 dies.

(2) S'han observat freqüents fracassos amb el tractament amb paromomicina. Valorar el tractament simptomàtic amb fàrmacs
opioides. Si persisteixen diarrees abundants, iniciar el tractament amb octreòtide en dosi de 50 µg/8h SC.

(3) Com a alternatives han estat utilitzades la pirimetamina 75 mg/24h, així com la roxitromicina + nitrofurantoïna. 
Els resultats amb aquestes teràpies han estat contradictòries.

(4) Contingut d'una ampolla: 425 mg d'Sb pentavalent (5 mL). Dosi màxima: 850 mg Sb pentavalent (10 mL).
(5) Administrar 600 mg de cloroquina base, seguits de 300 mg 6h, 24h i 48h més tard. Dosi pediàtrica: 10 mg/kg (base) màx.

600 mg, 6h més tard i els dos dies següents 5 mg/kg. Profilaxi: 300 mg de cloroquina base un cop per setmana, començant
1 o 2 setmanes abans del viatge i finalitzant 4 setmanes després d'aquest.

(6) Administrar 600 mg de cloroquina base, seguida de 300 mg 6h, 24h i 48h més tard.
(7) Administrar en bomba una dosi de càrrega de 10 mg/kg (màx. 600 mg) de quinidina gluconat per via IV en 1h, seguida de

perfusió contínua de 0.02 mg/kg/min en bomba d'insulina (màx. 3 dies). Monitorització electrocardiogràfica durant el 
tractament. Dosi pediàtrica: el mateix criteri.  Suspendre el tractament IV tant aviat com sigui possible i passar a via oral 
amb quinina sulfat + doxiciclina o clindamicina.

(8) Medicament estranger.



4.17 INFECCIONS PER VERMES
INFECCIÓ HELMINT ANTIHELMÍNTIC DURADA DEL

ELECCIÓ TRACTAMENT
Ascaridiosi Ascaris lumbricoides mebendazole 100 mg/12h OR 3 dies
Enterobiasi Enterobius vermicularis mebendazole 100 mg OR dosi única

repetir a les
2 setmanes

Filariosi Loa loa dietilcarbamazina 50 mg (1 dia), 14-21 dies
Brugia malayi seguida de 50 mg/8h,
Wuchereria brancrofti 100 mg/8h i 6 mg/kg/dia 

del 4rt al 14è o 21è dia OR 
Hidatidosi(1) Echinococcus granulosus albendazole 400 mg/12h OR 4 setmanes

15 mg/kg/dia (màx 800 mg) OR 1-6 mesos
Teniasi T. solium(2) , praziquantel 10 mg/kg OR dosi única

T. saginata 10 mg/kg OR

(1) El tractament farmacològic ofereix resultats incerts. S'aconsella el procediment quirúrgic.
(2) Administrar un purgant salí 1h després del fàrmac, per evitar el perill de neurocisticercosi. 

En cas de produir-se neurocisticercosi , el tractament s'haurà de realitzar amb praziquantel a dosis de 50 mg/kg/dia
fraccionat cada 8 hores durant 15 dies.
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4.18 INFECCIONS FÚNGIQUES
INFECCIÓ TRACTAMENT ALTERNATIVA DURADA DEL

D’ELECCIÓ TRACTAMENT
Aspergil·losi amfotericina B amfotericina B liposomal segons
invasiva 0,75-1 mg/kg/24h IV 1-3 mg/kg/24h IV evolució

0,75-1 mg/kg/dia IV en una 
dosi diària

Candidiasi:
- cutànIa(1):
* generalitzada cetoconazole 200 mg/24h OR 1-2 setmanes

5 mg/kg/dia OR en una dosi 
diària (nens > 2 anys)

* localitzada cetoconazole 1 aplic/6-8h TOP ciclopirox olamina 1-2 setmanes
1 aplic/6-8h TOP 1 aplic/6-8h TOP

1 aplic/6-8h TOP
- esofàgica fluconazole(1, 3) 100 mg/24h OR amfotericina B 2 setmanes

3-6 mg/kg/dia en una dosi 0,75-1 mg/kg/dia IV en
diària (nens > 1 any) una dosi diària

0,75-1 mg/kg/dia IV en 
una dosi diària
o
itraconazole 100 mg/12h OR



INFECCIÓ TRACTAMENT ALTERNA TIVA DURADA DEL
D’ELECCIÓ TRACTAMENT

- orofaríngia nistatina 500.000 UI/8h OR fluconazole 200 mg/24h 1er dia, 1-2 
(SIDA) glopejar i empassar resta 100 mg/24h setmanes (3)

500.000 UI/8h OR 3-6 mg/kg/dia en una
dosi diària (nens > 1 any)
o
cetoconazole 200 mg/24h
5 mg/kg/dia en una dosi 
(nens > 2 anys)

- sistèmica amfotericina B 0,75-1 mg/kg/dia fluconazole 400 mg/24h segons
IV en una dosi diària 1er dia, resta 200 mg/24h IV evolució
0,75-1 mg/kg/dia IV en una 6 mg/kg/dia IV en una 
dosi diària dosi diària

- vaginal(4) cetoconazole 200 mg/24h VAG nistatina 1 òvul/24h VAG 5 dies
o
clotrimazol 1 òvul/24h VAG

Criptococosi: amfotericina B 0,75-1 mg/kg/dia fluconazole 800 mg/24h IV, OR segons
- SIDA IV en una dosi diària 9 mg/kg/dia IV en una dosi evolució
(disseminada/ 0,75-1 mg/kg/dia IV en una diària (nens > 1 any)
meningitis) dosi diària
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INFECCIÓ TRACTAMENT ALTERNA TIVA DURADA DEL
D’ELECCIÓ TRACTAMENT

Dermatofitosi cetoconazole 200 mg/24h OR griseofulvina 500 mg-1 g/dia 4-8 
cuir cabellut 5 mg/kg/dia en una dosi en una dosi o fraccionada setmanes (3)

diària (nens > 2 anys) cada 12 h OR(5)

o 15 mg/kg/dia OR en una dosi
itraconazole 100 mg/24h OR o fraccionada cada 12 h
3-5 mg/kg/dia en una 
dosi diària

Dermatofitosi azoles tòpics (cetoconazole) itraconazole 100 mg/24h OR (6) 2-4 
(tinya) pell o 3-5 mg/kg/dia OR en una setmanes (7)

ciclopirox olamina TOP dosi diària
1 aplic/12h
1 aplic/12h

Dermatofitosis itraconazole 100 mg/24h OR(7) ciclopirox olamina TOP 3-6 mesos
ungles, 3-5 mg/kg/dia en una 1 aplic/12h(8)

onicomicosis dosi diària 1 aplic/12h
Pitiriasi ciclopirox olamina TOP azoles tòpics 1 aplic/12h(9) segons
versicolor(4) 1 aplic/12h 1 aplic/12h evolució

1 aplic/12h



INFECCIÓ TRACTAMENT ALTERNA TIVA DURADA DEL
D’ELECCIÓ TRACTAMENT

Zigomicosi amfotericina B 0,75-1 mg/kg/dia amfotericina B liposomal segons
(mucormicosis) IV en una dosi diària 3 mg/kg/24h IV evolució

0,75-1 mg/kg/dia IV en 
una dosi diària

Altres micosis amfotericina B(10)

sistèmiques

(1) En lesions humides administrar conjuntament amb permanganat potàssic 1/10.000 via tòpica 
(eosina en dermatitis del bolquer).

(2) Si bona evolució, després de 5 dies de tractament oral iniciar posologia de 100 mg/24h un cop per setmana.
(3) Administrar via intravenosa si existeix dificultat de deglució.
(4) En casos rebels o quan existeixi intolerància a la via tòpica, iniciar tractament oral amb fluconazole o itraconazole.
(5) Una altra alternativa, quan es tracta de dermatòfits, consistiria en el tractament amb terbinafina (250 mg/24h OR).
(6) En el tractament oral amb itraconazole o terbinafina (250 mg/24h OR) s'han de tenir en compte, en casos rebels, formes

disseminades o en intolerància als tractaments tòpics.
(7) En lesions humides administrar conjuntament solució aquosa de sulfat de coure al 0.1%.
(8) Una altra alternativa consistiria en el tractament amb tioconazole tòpicament (1 aplic/12h).
(9) Sol prescriure's, a més, tractament tòpic amb sulfur de seleni.
(10) Ajustar tractament, segons etiologia i sensibilitat “in vitro”.
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5. TRACTAMENT DE TUBERCULOSI I ALTRES INFECCIONS PER MICOBACTERIS
1. Tuberculosi

INFECCIÓ ETIOLOGIA ANTIBIÒTIC ANTIBIÒTICS OBSERVACIONS
D’ELECCIÓ ALTERNATIUS

Tuberculosi M. tuberculosi Pauta recomenada: amikacina Embaràs i lactància
Excepcional- 2RHZ / 4RH amoxicil·lina/clavulànic 2RHZ / 4RH
ment: Altres pautes: capreomicina 2RHE / 7RH
M. bovis 6 mesos cicloserina Hepatopatia, valorar
M. africanum 2RHZE / 4RH ciprofloxacina 2RHZ / 4RH

2RHZS / 4RH claritromicina 2RZE / 10RE
9 mesos clofacimina 2RES / 10RE
2RHE / 7RH etionamida Insuficiència renal
2RHS / 7RH kanamicina estreptomicina:
12 mesos levofloxacina 500 mg/ 3 vegades/
2HZE / 10HE ofloxacina setmana.
2RZE / 10RE PAS etambutol: 

protionamida FG < 25 mL/min:
Malalts de països rifabutina 7’5-15 mg/kg/dia
en vies de desenvolupament: tioacetazona FG < 10 mL/min:
2RHZE / 4 RH 5 mg /kg/dia



INFECCIÓ ETIOLOGIA ANTIBIÒTIC ANTIBIÒTICS OBSERVACIONS
D’ELECCIÓ ALTERNATIUS

Inhibidors de
la proteasa (IP)

Malalts VIH: no administrar R a
2RHZ / 7RH malalts VIH +
2RHZE / 7RH en tractament amb
4 fàrmacs (RHZE) en àrees IP. Sustituir R
amb resistència primària per rifabutina
a (H) > 4% (150 mg) si el

IP és indinavir
Meningitis: Antibiograma
2RHZ / 7RH quan es sospita

resistencia,
Meningitis en VIH: multirresistència o
2RHZ / 10RH el pacient és VIH +,

s’ha de solicitar
antibiograma.
En un futur podria 
ser una pràctica 
habitual.

• R = rifampicina, H = isoniacida, E = etambutol, Z = pirazinamida, S = estreptomicina
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Micobacteris no tuberculosos

DIAGNÒSTIC:
El diagnòstic és microbiològic i similar al de la tuberculosi.
És precís valorar adequadament si el micobacteri aïllat és el responsable de la malaltia o no en base 
a: clínica compatible, aïllaments repetits (al menys en 3 mostres), nombre de colònies valorable 
(aproximadament 100), aïllament, si és possible, d'una zona no contaminada (p.ex. biòpsia), 
valoració histopatològica si procedeix, resposta adequada al tractament.
És imprescindible el cultiu per a identificar als diferents micobacteris.

TRACTAMENT:
El tractament de les micobacteriosis amb un esquema terapèutic no definit ha de considerar:
- assegurar el diagnòstic.
- sol·licitar sempre antibiograma.
- utilitzar l'associació de 3 o més antibiòtics.
- tractament perllongat fins a varis mesos després de la negativització microbiològica.



CLÍNICA ETIOLOGIA OBSERV. TRACTAMENT ANTIBIÓTICS TRACTAMENT OBSERV.
ANTIBIÒTIC ALTERNATIUS NO ANTIBIÒTIC

MPOC, Linfadenitis, M. avium- claritromicina o ciprofloxacina Contaminant
Inf. esquelètiques, intracellulare azitromicina + levofloxacina ambiental.
Inf. diseminades, etambutol; ofloxacina Reservori:
Malalts VIH (+) valorar si afegir amikacina terra, 

rifabutina aigua, aus
Aïllat M. bohemicum micobacteria esquema no
d’esput amb de definit; valorar:
M. tuberculosis creixement protionamida,

lent cicloserina,
claritromicina,
gentamicina, 
amikacina

Aïllada de tracte M. branderii micobacteria valorar: E - S -
respiratori de etionamida i

creixement capreomicina
lent

SIDA. Formes M. buckleii semblant a esquema no
disseminades M. xenopi definit, in vitro 

sensible a 
clofazimina
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CLÍNICA ETIOLOGÍA OBSERV. TRACTAMENT ANTIBIÒTICS TRACTAMENT OBSERV.
ANTIBIÒTIC ALTERNATIUS NO ANTIBIÒTIC

Aïllat d’esputs M. celatum micobacteri esquema no
i altres mostres de definit, valorar:

creixement ciprofloxacina,
lent estreptomicina

Infeccions M. micobacteri valorar: H + E 
disseminades conspicuum de + protionamida +

creixement S + claritromicina
lent + rifabutina.

E + ciprofloxacina
Abscessos, Úlceres, M. chelonae micobacteri claritromicina roxitromicina Contaminant
I. esquelètiques de (6 mesos) + sulfamida ambiental.

creixement o ciprofloxacina Reservori:
ràpid terra i aigua

M. fortuitum micobacteria amikacina + roxitromicina cirurgia Contaminant
de cefoxitina + + ciprofloxacina ambiental.
creixement probenecid Reservori:
ràpid (2-6 setmanes) terra i aigua

continuar amb: 
cotrimoxazole o 
doxiciclina 
(2-6 mesos)



CLÍNICA ETIOLOGIA OBSERV. TRACTAMENT ANTIBIÓTICS TRACTAMENT OBSERV.
ANTIBIÒTIC ALTERNATIUS NO ANTIBIÒTIC

SIDA. Formes M. genavense crei x malament dos o més amikacina
disseminades; en cultiu; es dels sigüents (pot combinar-se 
síntomes va indentificar antibiòtics: amb els anteriors)
gastrointestinals per PCR; etambutol,
greus pot ser de rifampicina,

localizació clofazimina,
intestinal ciprofloxacina,

claritromicina
En general no M. gordonae esquema no cirurgia Contaminant
patògen humà, definit. Valorar ambiental.
SIDA R - H - E Reservori:

(6 mesos) aigua
Nòduls M. esquema no ciprofloxacina 
subcutànis, haemophilum definit. Valorar: amikacina
SIDA i Hodgkin claritromicina + doxiciclina

rifabutina R-H-E-S  
Aïllat en un nen M. interjectum valorar: H + cirurgia
amb linfadenitis claritromicina + 

protionamida
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CLÍNICA ETIOLOGIA OBSERV. TRACTAMENT ANTIBIÓTICS TRACTAMENT OBSERV.
ANTIBIÒTIC ALTERNATIUS NO ANTIBIÒTIC

Pulmonar M. micobacteri esquema no Contaminant
intermedium de definit; in vitro ambiental.

creixement sensible a Reservori:
lent. etambutol i terra i aigua
Diferenciar de variable a
M. kansasii i rifampicina
M. africanum

EPOC, M. kansasii 2 R - H - E / Pot afegir-se:
I. esquelètiques, 7 RH±S, sulfametoxazole
I. disseminades, capreomicina cotrimoxazole, 
en SIDA o cicloserina en claritromicina

lloc d’H
Pulmó (adults), M. malmoense esquema no
adenitis cervical definit; valorar:
(nens) estreptomicina, 

etambutol, 
etionamida, 
tioacetazona, 
amikacina



CLÍNICA ETIOLOGIA OBSERV. TRACTAMENT ANTIBIÓTICS TRACTAMENT OBSERV.
ANTIBIÒTIC ALTERNATIUS NO ANTIBIÒTIC

Infec. pell M. marinum R + E, o cirurgia rarament
parts toves associació de 2 o contaminant

més antibiòtics: ambiental
cotrimoxazole, Reservori:
doxiciclina, aigua
claritromicina, 
ofloxacina, 
ciprofloxacina

Infeccions post- M. Semblant a esquema no
traumàtiques de mucogenicum M.chelonae definit; in
la pell. Sèpsia per membre del vitro sensible a:
catèter grup M. amikacina,

fortuitum cefoxitina,
complex claritromicina, 

ciprofloxacina, 
imipenem

Linfadenitis M. claritromicina + cicloserina, cirurgia rarament
scrofulaceum clofazimina amb etionamida, contaminant

o sense rifampicina, ambiental
etambutol estreptomicina Reservori:

peixos i aigua
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CLÍNICA ETIOLOGIA OBSERV. TRACTAMENT ANTIBIÓTICS TRACTAMENT OBSERV.
ANTIBIÒTIC ALTERNATIUS NO ANTIBIÒTIC

Pulmonar M. simiae esquema no No contaminant
definit. Valorar: ambiental.
sulfametoxazole H + R + E Reservori:
ciprofloxacina primats 

Pulmonar, M. szulgai R-E-H o R-E-S etionamida
bursitis olecraneana,
linfadenitis,
malaltia cutània
Infecció M. triplex micobacteria esquema no
disseminada amb de definit; in vitro
afectació articular, creixement sensible a
linfàtica, pulmonar, lent etambutol,
etc. semblant protionamida i 

a M. simiae claritromicina
úlcera M. ulcerans Buscar els esquema no R-S o kanamicina
tropical crònica bacils en la definit

perifèria de 
la lesió



CLÍNICA ETIOLOGIA OBSERV. TRACTAMENT ANTIBIÓTICS TRACTAMENT OBSERV.
ANTIBIÒTIC ALTERNATIUS NO ANTIBIÒTIC

MPOC M. xenopi esquema no etionamida Contaminant
definit. In vitro: cicloserina ambiental.
claritromicina; kanamicina Reservori:
possible: capreomicina aigua
3-6RHE/9-18RH estreptomicina
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6. INFECCIÓ PER VIH
Diagnòstic Infecció VIH.

Indicacions de realització de serologia VIH.
Degut a la importància potencial d'un resultat positiu des del punt de vista mèdic, social i emocional, és recomanable la
realització de la serologia VIH amb possibilitat de realitzar consell pre i post resultat amb obligatorietat de consentiment i
confidencialitat.
La implicació epidemiològica de prevenció de nous casos, i terapèutica de realitzar tractaments en fases inicials, ressalten
la necessitat d'un diagnòstic precoç.
Recomanacions:

1.  Persones amb malalties de transmissió sexual.
2.  Persones amb factors de risc: usuaris de drogues per via parenteral, homes homo i/o bisexuals, 
parelles sexuals de pacients amb infecció VIH coneguda o amb els factors anteriorment mencionats.
Múltiples parelles sexuals sense ús adequat de preservatiu.
3.  Persones que ho sol·licitin.
4.  Dona embarassada, al menys en àrees amb elevada prevalència.
5.  Pacients amb tuberculosi.
6.  Receptor i font en casos d'exposició percutània a fluids corporals, especialment sang.
7.  Donant de sang, semen, òrgans.
8.  Pacients que presentin dades clíniques suggestives d'infecció VIH.



Algoritme diagnòstic serològic de la infecció VIH

Notes:
Sensibilitat: 99,3 %. Especificitat: 99,7% (ELISA + Western Blot).
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Causes de fals negatiu:
1. Període “finestra”, des de la transmissió fins a la seroconversió passa un període de 3-12 
setmanes, excepcionalment fins a 6 mesos.
2. Pacient amb resposta d'anticossos atípica.
3. Agammaglobulinèmia. 
4. Soques de VIH amb diferències genètiques, per exemple substipus O (Àfrica central i occidental).
5. VIH-2 (Àfrica occidental), realitzar proves per a detecció d'VIH-1 i VIH-2.

Fals positiu: és excepcional.

Indeterminat: ELISA (+) i una sola banda de Western Blood. Causes: 
1. Procés de seroconversió.
2. Infecció VIH avançada.
3. Anticossos creuats per embaràs, transfusions, trasplantaments.
4. Anticossos: malalties autoimmunes, neoplàsies.
5. Infecció VIH-2.
6. Receptor de vacuna experimental front al VIH.

En malalts sense factors de risc el més probable és que no tingui infecció VIH; en pacients amb factors de risc el més pro-
bable és que es seroconverteixi en la pròxima determinació. Repetir als 3 mesos.



Classificació de la infecció VIH i criteris de definició de SIDA per a adults i 
adolescents. CDC (1993).

Categories clíniques
Categories segons CD4 A B C
1) >500/mm3 (>29 %) A1 B1 C1
2) 200-499/mm3 (14-28 %) A2 B2 C2
3) < 200/mm3 (<14 %) A3 B3 C3

A:Infecció primària i pacients asimptomàtics amb o sense limfadenopatia generalitzada persistent.
B:Malalties relacionades a infecció VIH no pertanyents a categoria C. Exemples: muguet. Candidiasi vulvovaginal persis -
tent. Displàsia cervical o carcinoma in situ. Febre o diarrea de més d'un mes d'evolució. Leucoplàsia oral vellosa. Herpes
zòster. Púrpura trombopènica idiopàtica.
C: Malalties definitòries de SIDA. Exemples: Candidiasi esofàgica. Carcinoma de cèrvix invasiu. Criptococcosi extrapulmo-
nar. Criptosporidiasi amb diarrea >1 mes. Retinitis CMV o CMV diferent de fetge, melsa o ganglis. Encefalopatia VIH.
Sarcoma de Kaposi. Diferents limfomes. Infeccions per MAI o por M. kansasii disseminada o extrapulmonar. Tuberculosi
pulmonar. Tuberculosi disseminada o extrapulmonar . Pneumònia per Pneumocystis carinii. Pneumònia recurrent.
Bacterièmia recurrent per Salmonella . Toxoplasmosi encefàlica. Caquèxia.
SIDA: Categories C1, C2, C3, A3, B3, les dues últimes no han estat acceptades per l'OMS per a Europa.
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Anàlisi de laboratori útil pel control del pacient VIH
Recompte de linfòcits 
CD4 - CD8.

Utilitat clínica:
- Valora la magnitud del dany immunològic del sistema immune.
- Indica necessitat de determinades profilaxis.
- Els canvis permeten monitoritzar l'efectivitat del tractament.
Existeix gran variabilitat en la determinació de valors absoluts, sent més estables els percentatges.

Virèmia plasmàtica quantitativa.
(RT-PCR, NASBA, bDNA)

Utilitat clínica:
- Decisions per a inici de tractament.
- Pronòstic > 100.000 còpies pitjor pronòstic.
- Monitorització resposta del tractament.
Sols són valorables els canvis >0,5 log. (tres vegades el valor previ).
Incrementen la virèmia: 
- Malaltia progressiva.
- Fracàs terapèutic.
- Infeccions actives.
- Immunitzacions.
Ha de realitzar-se en pacient estable > 4 setmanes després d'infeccions o immunitzacions.
De manera òptima es realitzarà de forma basal i cada 3 - 4 mesos. Quan s'inicia o canvia un tractament es realitzarà de
forma basal a les 4 setmanes i als 4 mesos. 



Resistència del VIH als fàrmacs antirretrovirals.
Diferents tècniques permeten la determinació de resistències del VIH als diferents fàrmacs antiretrovirals; encara que no
és generalitzat el seu ús en la pràctica clínica és molt probable que en un futur pròxim s'emprin de forma rutinària en el
maneig del pacient amb infecció VIH. Es resumeixen les principals característiques de les mateixes:

Métodes genotípics Métodes fenotípics
Avantatge Avantatge
- Disponibilitat. - Mesura directa de sensibilitat.
- Rapidesa. - Es pot utilitzar per a qualsevol tipus de fàrmac. 
- Dificultat tècnica mitja. - Informació útil de resistències creuades.
- Precedeix a la resistència fenotípica.
Desaventatge Desaventatge
- Marcador indirecte. - Lent.
- Pot no existir correlació amb el - Laborios i complex.

anàlisi fenotípic. - No detecta variants del virus presents en baixa
- Interpretació complexa. concentració.
- No detecta variants del virus presents - Falta de definició dels valors de 

en baixa concentració. significació clínica.
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Tractament infecció VIH en adults. Tractament infecció VIH en adults.
SITUACIÓ TRACTAMENT COMENTARIS
CLÍNICA
Primera Tractament: Fins 6 mesos després de la seroconversió.
infecció VIH 2 IN + 1IP

2 IN + 1 INN
Asintomàtic No iniciar Realitzar seguiment del pacient fins que es trobi en diferent 
CD4 >350/mL i tractament situació clínica.
CV
< 55000 còpies/mL
Asintomàtic Considerar Controvèrsia: No iniciar tractament i monitorizar amb freqüència el recompte de 
CD4 > 350/mL i CV tractament CD4 o considerar tractament.
> 55000 còpies/mL 2 IN + 1 INN. No iniciar sense un compromís formal d’adherència comprent els 

2 IN + 1 IP. efectes adversos potencials i el risc del mal complimient.
3 IN

Asintomàtic Considerar Controvèrsia: generalment es recomana iniciar tractament, però segons les
CD4 >200 i tractament característiques del pacient i compromís d’adherència es pot esperar,
< 350/mL i 2 IN + 1 INN. monitorizant estretament el recompte de CD4.
qualsevol valor 2 IN + 1 IP. No iniciar sense un compromís formal d’adherència comprenent 
de CV 3 IN els efectes adversos potencials i el risc del mal complimient.

2 IP +  1 IN o 2 IN.



SITUACIÓ TRACTAMENT COMENTARIS
CLÍNICA
Asintomàtic: Recomenar No iniciar sense un compromís formal d’adherència comprenent els
CD4 < 200/mL. tractament: efectes adversos potencials i el risc del mal compliment.
i qualsevol valor 2 IN + 1 IP
de CV 2 IN + 1 INN

3 IN.
2 IP +  1 IN o 2 IN.

Sintomàtic. Recomenar Els règins que incluen 2 IN + 1 IP han demostrat benefici clínic.
Qualsevol nivell tractament: En situacions especials de per fil d’efectes adversos i dificultats 
de CD4 o viremia 2 IN + 1 IP d’adhesió al tractament poden indicar-se les altres pautes.
plasmàtica. 2 IN + 1 INN

3 IN
2 IP +  1 IN o 2 IN.
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SITUACIÓ TRACTAMENT COMENTARIS
CLÍNICA
Pretratats. En cas de Definicions de fracàs:
Fracàs  toxicitat canviar 1. No assolir virèmia indetectable.
terapèutic 1 fàrmac. 2. No assolir reducció > de 1 log.
o toxicitat. En cas de 3. Rebot a virèmies detectables després d’haver assolit virèmies indetectables.

fracàs: 4. Increment d’1-2 log. respecte al nadir de virèmia assolit.
1. Valorar 5. Descens persistent de linfòcits CD4.
compliment.
2. Intentar canviar 
tota la pauta.
3. Pot estar 
justificat estudi 
de resistències.
4. Intensificació:
tractament durant 
8-16 setmanes, 
amb reducció 
> 1,5 log de 
virèmia, sense 
assolir virèmia 
indetectable. 



IN: inhibidors nucleòsids (azt + ddi, azt + ddc, azt + 3tc, d4t + ddi, d4t + 3tc, azt + 3tc + abacavir).
INN: inhibidors no nucleòsids.(nevirapina, delavirdina, efavirenz).
IP: inhibidors de la proteasa (indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, amprenavir, lopinavir/ritonavir).
El saquinavir en presentació càps gelatina dura (Invirase‚) sols pot usar-se en combinació amb 
ritonavir o nelfinavir.
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Tractament antirretroviral en situacions especials
SITUACIÓ TRACTAMENT COMENTARIS
CLÍNICA
Exposició Risc baix: Iniciar tractament en las 2 hores següents al accident.
accidental a No tractar. Tractament durant 1 mes.
fluids biològics Risc moderat: En l’exposició no ocupacional sols de forma excepcional es recomenarà

AZT + 3TC tractament
Risc alt: 
AZT+3TC+ IP.

Embaràs Mateixos principis Evitar lactància materna.
que en no gestant. En dones no diagnosticades fins el part:
Tractament 1. Zidovudina intrapart (2 mg/kg IV en bolus continuar amb infusió 
mínim: de 1 mg/kg/hora). Al neonat (2 mg/kg/hores OR durant 6 setmanes.
AZT a partir de la 2. Nevirapina 200 mg abans del treball de part. Al neonat dosi única
setmana 14 + AZT de 2 mg/kg a les 48-72 hores.
intrapartum + AZT 3. Zidovudina 600 mg OR i continuar amb 300 mg OR cada 3 h. fins el
en el neonat 6 naixement, associat a 3TC 150 mg al inici del part i continuar amb 150 mg
setmanes. c/12 hores fins el naixement. Al neonat: AZT 4 mg/kg c/12 hores OR
Sense ttm previ, associat a 3TC 2 mg/kg/12 hores durant 7 dies
iniciar-lo a partir de 4. Combinació de la pauta 1 i 2.
la setmana 14. És necessari individualitzar cada cas i consensuar ttm amb la pacient.



SITUACIÓ TRACTAMENT COMENTARIS
CLÍNICA

En ttm previ,
mantenir-lo o 
suspendre’l 
durant el primer 
trimestre.

Notes:
- Risc baix: Pell intacta. Membranes mucoses o pell no intacta (dermatitis, ferides). Petit volum 

(escasses gotes), curta durada del contacte o pacient font: VIH coneguda, asimptomàtica, 
recompte CD4 elevat, virèmia baixa.

- Risc moderat: Membranes mucoses o pell no intacta amb grans volums de fluid i/o exposició 
prolongada i pacient font VIH simptomàtic, recompte de CD4 baix i virèmia elevada. Exposició 
percutània amb ferida super ficial, baixos volúmens i pacient font VIH asimptomàtic; o recompte 
CD4 elevat, virèmia baixa.

- Risc elevat: Exposició percutània amb ferida superficial, baixos volums i pacient font VIH 
simptomàtic, recompte de CD4 baix i virèmia elevada. Exposició percutània severa amb grans 
volums, ferida profunda, agulla amb sang i pacient font de qualsevol tipus d'infecció VIH.
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7. INFECCIONS OPORTUNISTES ASSOCIADES A LA INFECCIÓ PER VIH
1) Infeccions protozoàries
AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Amebiasi: Entamoeba metronidazole 750 mg/8h OR
- extraintestinal histolytica (10 dies)
(abscés hepàtic) 35-50 mg/kg/dia

fraccionat cada 8 h
seguit de:
iodoquinol 650 mg/8h OR
(20 dies)
30-40 mg/kg/dia (màx 2 g) 
fraccionat cada 8h

- intestinal metronidazole 750 mg/8h  OR 
(diarrea) (10 dies) 

35-50 mg/kg/dia 
fraccionada cada 8 h
seguit de:
tinidazole 1 g/12h OR (3 dies)
50 mg/kg/dia (màx 2 g)
u ornidazole 500/12h OR (5 dies)



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Ciclosporidiasi Cyclospora cotrimoxazole 800/160 mg/6h OR cotrimoxazole
cayetanensis (10 dies) 800/160 mg/

50 mg/kg/dia SMX 3 cops/setm
fraccionada cada 12 h OR

Criptosporidiasi Cryptosporidium paromomicina 500 mg/8h OR octreòtida 100-500 mcg/8h SC
(gastroenteritis) parvum amb els menjars/14-28 dies (1,2) (tractament sintomàtic)

paramomicina 1 g/12h OR agents experimentals:
30 mg/kg/dia calostre hiperinmune boví
fraccionada cada 12 h
+ azitromicina 500 mg/24h OR (3)

10-30 mg/kg/24h

tractament sintomàtic i 
suport nutricional
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ

Giardiasi Giardia lamblia metronidazole 250 mg/8h OR tinidazole 2 g OR (1 dia)
(5 dies) 50 mg/kg/24h (màx 2 g)
15 mg/kg/dia o quinacrina 100 mg/8h OR
fraccionada cada 8 h després dels àpats (5 dies)
o albendazole 400 mg/24h OR 2 mg/kg/12h (màx 300 mg/dia)
(5 dies)
15 mg/kg/dia 
fraccionada cada 12 h



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Isosporidiasi Isospora belli cotrimoxazole 800/160 mg OR, pirimetamina 75 mg/dia OR cotrimoxazole
(diarrees, 2 cp/6h (10 dies), seguit de 0.5-1 mg/kg/dia 800/160 mg OR,
malabsorció 2 cp/12 h (3 setmanes) fraccionada cada 12h 2 cp/12h de
eosinofílica) 50 mg/kg/dia SMX + àc. folínic 10 mg/dia OR per vida (3)

fraccionada cada 12h (1 mes) 50 mg/kg/dia
2 mg/kg/dia (màx 100 mg) SMX
fraccionat cada 12h fraccionat

cada 12h
pirimetamina/sulfadoxina 
25/500 mg OR (Fansidar®), 
1 cop/setmana 
<1 any: 1/4 comp
1-3 anys: 1/2 comp
4-8 anys: 1 comp
9-12 anys: 2 comp
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Leishmaniosi L. donovani estibogluconat o antimoniat amfotericina B 1 mg/kg/dia IV Glucantime ®

visceral (India, Àfrica) de meglumina (Glucantime®) (4 setm) 10 ml 
(Kala-azar) L. infantum 20 mg/kg/dia IM (4 setmanes)(4) 0.25-1 mg/kg/dia 1-2 cops/mes

(Mediterrani) ± alopurinol 15 mg/kg/dia OR (5) IM  ± alopurinol
amfotericina B liposomal itraconazole 

L. chagasi 3 mg/kg/dia IV, los dies 0, 1, 400 mg/dia OR
(Amèrica) 3, 4, 10 5 mg/kg/dia

3-5 mg/kg/dia fraccionat
cada 12h

pentamidina 4 mg/kg/dia IV 
(3 setm) pentamidina
2-4 mg/kg/dia 4 mg/kg/

mensual IV
2-4 mg/kg/

mensual



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Microsporosi Microsporidium tractament sintomàtic, metronidazole 500 mg/8h OR
Enterocytozoon soport nutricional, 15 mg/kg/dia
bieneusi antidiarrèics fraccionat cada 8 h

atovaquona 750 mg/8h OR
albendazole 400-800 mg/12h  amb els àpats
OR (31 dies)(2) 40 mg/kg/dia
15 mg/kg/dia fraccionada cada 8 h
fraccionat cada 12 h

talidomida 100 mg/dia OR
itraconazole, fluconazole (6)
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Pneumonia Pneumocystis trimetoprim 15 mg/kg/dia + pentamidina 4 mg/kg/dia cotrimoxazole
carinii (7)sulfametaxazole 75 mg/kg/dia IV (21 dies) 800/160 mg

OR o IV /6-8 h 2-4 mg/kg/dia 1 cp/3-7 dies/setm
(dosi oral habitual: OR (10,11)

2 comp (8) /8h OR) trimetoprim 15 mg/kg/dia 25 mg/kg/dia
igual OR-IV + dapsona SMX

100 mg/dia OR (21 dies) fraccionat
(9)prednisona 40 mg/12 h 1 mg/kg/dia cada 12 h
(5 dies) OR, continuar 
40 mg/24 h (5 dies) i                clindamicina 600 mg/8 h pentamidina
20 mg/24 h (11 dies) IV o 300-450 mg/6 h 300 mg INH
2 mg/kg/dia (7 dies) i OR + primaquina (30 dies) (12)

0.5 mg/kg/dia (7 dies) 30 mg/dia OR (21 dies)
atovaquona 750 mg/12 h OR dapsona
amb els àpats 100 mg OR
40 mg/kg/dia 2 mg/kg/dia
fraccionada cada 8 h (màx 100 mg/dia)
trimetrexat 45 mg/m2/dia IV + pirimetamina
+ ac. folínic 20 mg/m2/6h OR, 25 mg OR 
IV ± dapsona 100 mg/dia OR 2 cops/
(21 dies) setmana (11,13)



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

0.5-1 mg/kg/dia
fraccionada

pentamidina en aerosol cada 12 h
600 mg/dia INH 
(nebulizador Respirgord II) pentamidina

4 mg/kg/mes IV
igual

atovaquona 
750 mg/12h OR 

amb els àpats
30-45 mg/kg/dia 

fraccionada 
cada 12 h
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Toxoplasmosi Toxoplasma pirimetamina 100 mg/dia  pirimetamina + àc. folínic (15)sulfadiazina
gondii (dosi atac 1er dia), + clindamicina 600 mg/6h 1 g/12h OR

continuar: 50 mg/dia OR OR-IV 120-150 mg/kg/dia
2 mg/kg/dia (primeres 48 h), 20-40 mg/kg/dia fraccionada
continuar: 1 mg/kg/dia fraccionada cada 6 h cada 12 h
(màx 50 mg) (4-6 setmanes) + pirimetamina
+ sulfadiazina 1 g/6h OR (14) 25-50 mg/dia
120-150 mg/kg/dia OR/3-7dies/setm
fraccionada cada 6 h pirimetamina + àc. folínic 0.5-1 mg/kg/dia
+ àc. folínic OR(13) + azitromicina
15 mg 2 cops/setm 1200-1500 mg/dia fraccionada
(4-6 setmanes) 10 mg/kg/dia cada 12 h

o claritromicina 1 g/12h clindamicina
15 mg/kg/dia 600 mg/6h OR
fraccionada cada 12 h 10-20 mg/kg/dia

fraccionada
cada 6-8 h

atovaquona 750 mg/6h OR + pirimetamina
amb àpats rics en grases 25 mg/dia OR
40 mg/kg/dia 0.5-1 mg/kg/dia
± pirimetamina fraccionada

cada 12h



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

0.5-1 mg/kg/dia pirimetamina
fraccionada cada 12 h 0.5-1 mg/kg/dia

fraccionada 
cada 12h

+ àc. folínic
15 mg 

2 cops/setm
+ atovaquona 

750 mg/8-12h OR,
40 mg/kg/dia

o dapsona 
100 mg/dia OR

1 mg/kg/dia
o azitromicina 

500 mg/dia OR(16)

5 mg/kg/dia
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(1) Tractaments amb qualsevol valor de C. viral amb paromomicina presenten, en algun cas milloria, però no cura. 
A vegades remeten espontàniament. Aïllament entèric. 

(2) La reconstitució immune amb TARGA és el millor tractament.
(3) S'han descrit casos de resistència amb reaparició de la diarrea.
(4) 1 mL de solució de glucantime conté 85 mg d'antimoni. Dosi habitual adult 10 mL (2 amp)/dia.
(5) En algun estudi l'associació d'ambdues ha donat millors resultats.
(6) Curacions anecdòtiques. 
(7) Intolerància al cotrimoxazole (rash, febre) 25-50%  -possibilitat de dessensibilització.
(8) Cotrimoxazole fort (trimetoprim 160 mg + sulfametaxazole 800 mg).
(9) Si PO2 < 70 mmHg.
(10) Si la xifra de CD4 > 200 i càrrega viral indetectable es pot retirar als 3-6 mesos.
(11) Profilaxi també toxoplasmosi. Si fa profilaxi per toxoplasmosi (sulfadiazina + pirimetamina) no és necessària.
(12) No evita les formes extrapulmonars.
(13) Amb pirimetamina afegir àc. folínic.
(14) Utilitzar tractaments alternatius si al·lèrgia a sulfadiazina.
(15) Es pot suspendre si els CD4 > 100 i càrrega viral VIH indetectable 6 mesos.
(16) Profilaxi primària: cotrimoxazole 800/160 mg  3 cops/setmana. Dapsona 100 mg – pirimetamina 25 mg + àc. folínic 

2 cops/setmana.



2) Infeccions produides per fongs
AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Aspergilosi Aspergillus amfotericina B itraconazole 100 mg/12h
Infecció fumigatus, 1-1,4 mg/kg/dia IV(2) suspensió OR
pulmonar A. flavus, igual 5 mg/kg/dia
invasiva(1) A. niger, ± 5-flucitosina fraccionada cada 12 h

altres 100 mg/kg/dia amfotericina B liposomal
50-150 mg/kg/dia 3-5 mg/kg/dia IV

igual
Candidiasi: Candida sp fluconazole 200-400mg/dia itraconazole 100 mg/dia fluconazole
- esofàgica OR (fins 2-3 setmanes) suspensió OR 100-200 mg/dia OR

10 mg/kg/dia 5 mg/kg/dia 5 mg/kg/dia

cetoconazole
200-400 mg/12h OR itraconazole 
5 mg/kg/dia 100 mg/dia

suspensió OR(3)

anfotericina B 5 mg/kg/dia
0.3-0.5 mg/kg/dia IV 
(5-7 dies)
igual
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

- orofaríngia Candida sp fluconazole amfotericina oral suspensió Manteniment
100 mg/dia OR (4,5) 1-5 mL glopejar i empassar si és necessari:
10 mg/kg/dia nistatina

amfotericina B
clotrimazole 10 mg 0.3-0.5 mg/kg/dia IV fluconazole
5 cops/dia OR 100 mg/dia o
igual itraconazole 100 mg/dia 200 mg

suspensió OR(6) 3 cops/setm OR(7)

nistatina 500.000 U 5 mg/kg/dia 5 mg/kg/dia
solució/dia OR
igual cetoconazole 400 mg/dia OR itraconazole

5 mg/kg/dia 100 mg/dia
suspensió OR

5 mg/kg/dia



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Coccidioidomicosi Coccidioides amfotericina B 0.5 mg/kg/dia fluconazole 400-800 mg/dia OR fluconazole
immitis IV(≥ 8 setmanes) 5 mg/kg/dia 400-800 mg/dia

(dosi total 2-2.5 g) 3-6 mg/kg/dia
igual itraconazole 100 mg/12h amfotericina B

suspensió OR 1mg/kg/sem IV
5 mg/kg/dia

itraconazole 
100 mg/12h 

suspensió OR
3-5 mg/kg/dia
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Criptococosi Cryptococcus amfotericina B fluconazole 400 mg/dia fluconazole
(meningitis neoformans 0.7-1 mg/kg/dia IV (10-14 dies) OR (6-10 sem)(8) 200 mg/dia
disseminada) ± 5-flucitosina 100 mg/kg/dia 5 mg/kg/dia OR de per vida

OR (dosi total de ± 5-flucitosina 3 mg/kg/dia
amfotericina B 2.5 g) 50-150 mg/kg/dia
continuar amb fluconazole fraccionada cada 6 h amfotericina B
400 mg/ dia OR (8 setm) 0.6-1 mg/kg

itraconazole 100 mg/8h 1-3 cops/sem IV
suspensió OR (3 dies)
seguir 100 mg/12h itraconazole
suspensió OR(3) 200 mg/dia
5 mg/kg/dia suspensió OR

5 mg/kg/dia
Histoplasmosi Histoplasma amfotericina B 0.5-1 mg/kg/dia fluconazole 400 mg/12h itraconazole

capsulatum IV (7-14 dies) (12 setmanes) seguir 100 mg/12h
400 mg/dia OR suspensión OR(4)

itraconazole 300 mg/12h OR, 5 mg/kg/dia 5 mg/kg/dia
seguir amb 200 mg/12h OR 
(12 dies) amfotericina B
5 mg/kg/dia 1 mg/kg/setm IV



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Vaginitis nistatina 1 comp cetoconazole 200 mg/dia cetoconazole 
vaginal/dia VAG (5-7 dies) o 200 mg/12h 100 mg/dia OR

OR (3 dies) 5 mg/kg/dia
fluconazole 150 mg/dia 5 mg/kg/dia fluconazole 
OR (1 dia) 50-100 mg/dia
5 mg/kg/dia o 200 mg/setm OR

5 mg/kg/dia

(1) Factors predisponents: corticosteroides suspendre'ls si és possible. Neutropènia greu: administrar G-CSF.
(2) Dosi total d'amfotericina B: 30-40 mg/kg. No és necessària profilaxi secundària.
(3) Considera profilaxi secundària o manteniment en les esofagitis, alt percentatge de recaigudes si CD4 < 100.
(4) Tractament fins que milloren els símptomes.
(5) En ocasions, malgrat les resistències in vitro, respostes a dosis altes de fluconazole (800 mg/dia)-itraconazole 200mg/12h.
(6) Amfotericina B i itraconazole generalment en pacients resistents als azoles orals per tractament crònic o per càndides 

resistents als azoles (kruseii, glabrata).
(7) Tractament continu amb fluconazole pot produir candida-azols resistents, interaccions medicamentoses i preu alt.
(8) Pot utilitzar-se dosi de fins a  800 mg/dia de fluconazole.
(9) El tractament inicial amb fluconazole es pot utilitzar en pacients conscients, en LCR>20 cel mm3. Ag criptococ < 1:1024.
(10) L'itraconazole es pot utilitzar com a  tractament inicial si no hi ha infecció de l'SNC (no penetra la BHE). Es pot utilitzar 

com a manteniment després d'amfotericina B.
(11) És possible que la profilaxi pugui retirar-se si CD4 > 100/mm3 durant 6 mesos i càrrega viral indetectable.
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3) Infeccions produïdes per virus
TRACTAMENT ALTERNA TIVES PROFILAXI
D’ELECCIÓ 

Citomegalovirus - Retinitis ganciclovir 5 mg/kg/12h (*,** ) ganciclovir 5 mg/kg/12h IV ganciclovir(*,***)

(CMV) - Infecció IV (14-21 dies) + foscarnet 60 mg/kg//8h 5 mg/kg/dia
sistèmica igual o 90 mg/kg/12h IV IV 3 v/setm
- Colitis(1) (alternant o combinat) igual
- Esofagitis(1) foscarnet 60 mg/kg/8h
- Afectació o 90 mg/kg/12h (14-21 dies) foscarnet intraocular foscarnet
pulmonar igual 240 mcg en  0.1 mL 120 mg/kg/dia
- Afectació 240 mcg/0.1 mL IV 3 v/setm
del SNC cidofovir 5 mg/kg/setm IV o ganciclovir intraocular 60-120 mg/kg/dia
- Hepatitis (2 setm) seguir 5mg/kg/2 setm 200 mcg en 0,1 mL
- Pancreatitis + probenecid  2 g, 3 h abans 200 mcg/0.1 mL cidofovir 
- Adrenalitis de cada dosi 2-3 v/setm 5 mg/kg/2 setm IV
- Colangitis + 1 g a las 2 h i 8 h

post-dosi OR Manteniment 
de per vida(2)

(*) En rinitis per CMV valorar la implantació intraocular de ganciclovir (dispositiu d’alliberació lenta).
(**) valganciclovir 900 mg/12h OR, durant 21 dies.
(***) valganciclovir 900 mg/24h OR.



TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
D’ELECCIÓ 

Leucoencefalopatia TARGA Cidofovir?
multifocal progressiva
Leucoplàsia vellosa Virus Epstein Barr Generalment no necessita ttm aciclovir 800 mg OR (5 dies) solen

(assimptomàtic) o podofilina tòpica respondre al
ttm però 
recorren

Molluscum Crioteràpia, curetatge, 
contagiosum virus electrocauterizació(3)

Papiloma virus Condiloma podofilina 25% en tintura de interferò ∂–2b o ∂-n3
humà (HPV) acuminatum benzocaïna/setm TOP 1 milló U (0,1 mL)

(berrugues (rentar després de 1-4 h) dins de les lessions,
anogenitals, (4 setm) (4) 3 cops/setm (3 setmanes)
Alt papanicolau) Crioterapia amb nitrògen

líquid. Cauterització
elèctrica.

Parvovirus B19 Aplàsia pura de inmunoglobulina G 0,4 g/kg/dia
cèl·lules IV (5-10 dies) Repetir si 
vermelles recurrències
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TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
D’ELECCIÓ 

Varicela zoster Metamèric aciclovir 800 mg/5 cops/dia foscarnet 40 mg/kg/8h o 800 mg
OR (7 dies fins que les 60 mg/kg/12h IV (7-21 dies)(5,9) 5 cops/dia
lesions estiguin en crosta)
80 mg/kg/dia fraccionat Recurrències
5 cops/dia (7-10 dies) freqüents:
màx 800 mg/dosi aciclovir

aciclovir 10 mg/kg/8h IV
(7-14 dies)(5)

aciclovir 10-12 mg/kg/8h IV
(7 dies) (8)

Varicela Exposició sense
història prèvia:

gammaglobulina 
polivalent 

400 mg/kg/dia IV 
(si fa 14 dies 

des de l’última)



TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
D’ELECCIÓ 

Virus herpes Mucocutània aciclovir 400 mg/8h o Recurrències
Herpes simplex (oral, anal, 200 mg/5 v/dia OR (7-10 dies) (6 o més a l’any):
virus (VHS) genital, pell) 250 mg/m 2/dosi OR aciclovir

o 400 mg/12h OR
lleu

Greu o aciclovir 15 mg/kg/dia IV foscarnet 40 mg/kg/8h
refractària (al menys 7 dies )(11) o 60 mg/kg/12h IV (3 setm)

30 mg/kg/dia igual
fraccionat cada 8 h trifluridina tòpica (1%)

1 gota/1-2h OFT
Visceral aciclovir 30 mg/kg/dia IV foscarnet 40 mg/kg/8h IV

(al menys 10 dies) (10 dies)
igual
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(1) Inducció 3 a 6 setmanes. No hi ha acord sobre la necessitat de manteniment
(2) Alguns autors retiren el manteniment amb CD4>200 i CV VIH indetectable + de 6 mesos. En les primeres 2-16 setmanes

( î 200 CD4) d'inici de TARGA reacció inflamatòria retinal vitreitis i 
edema macular amb pèrdua de visió. Tractament amb corticoides disminueix la reacció inflamatòria.

(3) Regressions espontànies amb supuració en pacients que responen a TAR.
(4) No tractar fins a conèixer el resultat del papanicolau.
(5) Si és greu,  > 1 metàmera, trigeminal, disseminat o visceral -casos aïllats de necrosi retiniana aguda.
(6) El tractament ha d'iniciar-se en les primeres 72 h d'aparició de les vesícules.
(7) Neuràlgia postherpètica: lidocaïna tòpica al 5-10% o capsaicina tòpica, gabapentina, carbamazepina, nortriptilina o 

desipramina.
(8) D'acord amb el grau d'immunosupressió i l'extensió de les lesions.
(9) En cas de virus resistents a aciclovir.
(10) Si fracàs: dosi oral doble o aciclovir IV.
(11) Si fracàs: aciclovir 30 mg/kg/dia o pensar que es tracta de virus resistent i donar foscarnet.



4) Infeccions produídes per bacteris
AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 
Campylobacter ciprofloxacina amoxicil·lina/clavulànic
jejuni 500 mg/12h OR(1) doxiciclina

azitromicina 500 mg/dia OR aminoglucòsids
(3 dies) carbapenems
10 mg/kg/dia (1 dia) seguir 
amb 5 mg/kg/dia
claritromicina 500 mg/12h OR 
(5 dies)
15 mg/kg/dia 
fraccionada cada 12 h

Haemophilus amoxicil·lina/clavulànic fluorquinolones
influenzae cefalosporina 2ª-3ª generació aztreonam
Pseudomonas aminoglucòsid + penicil·lina
aeruginosa antipseudomònica (ticar cil·lina, 

piperacil·lina/tazobactam)
aminoglucòsid + cefalosporina 
antipseudomona
(ceftazidima, cefepima), 
aztreonam (2)

ciprofloxacina
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Angiomatosi Bartonella claritromicina 500 mg/12h azitromicina 250 mg/24h
bacil·lar henselae, 15 mg/kg/dia 5 mg/kg/24h

B. quintana fraccionada cada 12 h ciprofloxacina 
doxiciclina 100 mg/12h 500-750 mg/12h OR
(≥ 8 setm) (3)

>7-12 anys: 2-4 mg/kg/dia
Bacterièmia Salmonella spp ciprofloxacina ampicil·lina 8-12 g/dia IV Recurrències
recurrent 500-750 mg/12h OR (1-4 setm) freqüents:

(14–28 dies) 150 mg/kg/dia ciprofloxacina
cotrimoxazole 50 mg Continuar amoxicil·lina 500 mg/12h 
SMX/kg/dia 500 mg/8h OR per a (varis mesos) o
fraccionat cada 12 h completar 2-4 setmanes cotrimoxazole

de tractament(4) 800/160 mg/
trimetoprim 5-10 mg/kg/dia + 12h OR
sulfametaxazol IV (2-4 setm)(4)

cefalosporina 3ª generació(4)

Xancroide o Haemophilus ceftriaxona 250 mg IM amoxicil·lina/clavulànic
xancre tou ducreyi (dosi única) 500 mg/8h OR (7 dies)

azitromicina 1 g OR 40 mg/kg/dia
(dosi única) fraccionat cada 8 h
20 mg/kg dosi única ciprofloxacina
(5) 500 mg/12h OR (3 dies)



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Disenteri bacil·lar Shigella ciprofloxacina 500 mg/12h OR cotrimoxazole Si recurrències:
(5–10 dies) 800/160 mg OR (3 dies) ciprofloxacina 
cefixima 8 mg/kg/dia 100 mg/kg/dia SMX 500 mg/12-24h
fraccionada cada 12 h fraccionat cada 12 h indefinit

azitromicina 500 mg OR 
(1 dia) i seguir 250 mg OR 
(4 dies)
10 mg/kg/dia (1 dia) i seguir 
amb 5 mg/kg/dia

Malaltia per Bartonella azitromicina 500 mg (1 dia)
esgarrapada henselae seguida de 250 mg/dia (4 dies)
de gat 10 mg/kg/dia seguida de 

5 mg/kg/dia
ciprofloxacina, doxiciclina, 
claritromicina, cotrimoxazole, 
rifampicina i gentamicina (6)

Febre de les Bartonella doxiciclina 100 mg/dia OR claritromicina o ciprofloxacina
trinxeres quintana
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Gastroenteritis Clostridium metronidazole 500 mg/6-8h OR vancomicina 125 mg/8h OR
difficile (7-14 dies) (7–14 dies)

30 mg/kg/dia 40 mg/kg/dia
fraccionat cada 6 h fraccionada cada 6h OR

Granuloma Calymmatobac- doxiciclina 100 mg/12h OR eritromicina 500 mg/6h OR
engonal terium (3-4 setmanes) (3 setmanes)

granulomatis >7 anys: 2-4 mg/kg/dia 50 mg/kg/dia
fraccionada cada 12 h fraccionada cada 6 h

ciprofloxacina 750 mg/12h OR 
(3 setmanes)
cotrimoxazole 800/160 mg/
12h OR (21 dies)
50 mg/kg/dia SMX 
fraccionat cada 12 h



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Infeccions pell, Staphylococcus cloxacil·lina OR-IV segons vancomicina 1 g/12h IV
parts toves aureus(7) la gravetat, els 3-5 primers 40 mg/kg/dia 

dies poden associar-se fraccionada cada 8 h
Pneumonia gentamicina (8,9) o teicoplanina 
Sèpsia amb o sense amoxicil·lina/clavulànic(9) 400-800 mg IV/24 h (11)

metàstasi (osteitis, cefalosporina 1ª-2ª generació cotrimoxazole 5 mg/kg/12h 
artritis, endocarditis, clindamicina de trimetoprim
abscessos fluorquinolona 3ª-4ª generació,
localitzats) àcid fusídic i rifampicina (10)

Malaltia per 
toxines
(síndrome de la 
pell escaldada, 
shock tòxic, 
gastroenteritis)
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Listeriosi Listeria ampicil·lina 50 mg/kg/6hIV cotrimoxazole 20 mg/kg/dia 
(bacterièmia, monocytogenes 150 mg/kg/dia de TMP IV fraccionat cada 6h
meningitis, fraccionada cada 6 h 100 mg/kg/dia SMX 
infeccions focals) fraccionat cada 6h

ampicil·lina + gentamicina 
(2-4 setmanes)

Pneumonia Rhodococcus vancomicina 1 g/12h IV claritromicina 500mg/12h IV ciprofloxacina
Metàstasis equi 40 mg/kg/dia 15 mg/kg/dia 750 mg/12h OR
pulmonars fraccionada cada 8 h fraccionada cada 12 h (12)

± rifampicina 600 mg/12h OR ciprofloxacina 750 mg/12h OR
10 mg/kg/dia imipenem 0,5 g/8h IV (2-4 setm)
fraccionada cada 12 h meropenem 60 mg/kg/dia
+ claritromicina (2 mesos) fraccionat cada 8 h



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Pneumonia Streptococcus penicil·lina (14) macròlids, doxiciclina, vacuna
Peritonitis pneumoniae (13) cefotaxima vancomicina, cefepima, pneumocòccica
espontània ceftriaxona fluorquinolones 3ª-4ª generac., 5 mL SC
(síndrome clindamicina, imipenem, repetir cada
nefròtica o cirrosi) teicoplanina (15) 5 anys
Meningitis
Sèpsia amb o sense 
metàstasi
Otitis. Sinusitis
Bronquitis
Nocardiosi Nocardia cotrimoxazole si afectació SNC sustituir per

asteroides 60 mg/kg/dia SMX cefotaxima o ceftriaxona
Si inmunosupressió afegir
imipenem o amikacina 1 mes/IV 
i continuar 12 mesos 
cotrimoxazole OR
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AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Sífilis Treponema Sífilis primària, secundària Intentar desensibilizació en
pallidum i inferior a 1 any: pacients al·lèrgics a

penicil·lina G benzatina 2,4 la penicil·lina
MU IM (1,2 MU en diferents 
llocs) en dosi única (16,17) Contagi < 1 any:

doxiciclina 
Contagi > 1 any o incert: 100 mg/12h OR (15 dies)
penicil·lina G benzatina 2,4 ceftriaxona
MU/setm IM (3 setmanes 1 g/dia IM (15 dies)
consecutives) (18)

Neurosífilis: Contagi > 1 any:
penicil·lina G sòdica 3-4 MU/4h doxiciclina 100 mg/12h OR
IV (10-14 dies) (4 setmanes) 

>7 anys: 2-4 mg/kg/dia 
fraccionada cada 12 h
ceftriaxona 1 g/24h IM (15 dies)
azitromicina 500 mg/dia OR 
(10 dies)
5 mg/kg/dia
minociclina 100 mg/12h OR 
(14 dies consecutius/mes x 
9 mesos)



AGENT TRACTAMENT ALTERNATIVES PROFILAXI
CAUSAL D’ELECCIÓ 

Uretritis no Chlamydia doxiciclina 100 mg/12h OR ofloxacina 400mg/12h OR 
gonocòccica, trachomatis (7 dies) (7 dies)
linfogranuloma 2-4 mg/kg/dia 
veneri fraccionada cada 12 h

azitromicina 1 g OR 
(dosi única)
10 mg/kg/dia

(1) Més del 50% de les soques són resistents a les fluoroquinolones i la majoria a cefalosporines i a cotrimoxazole.
(2) En la majoria dels casos (excepte l'urinari) és aconsellable l'associació d'una cefalosporina antipseudomònica amb un 

aminoglicòsid o amb ciprofloxacina. Ambdós a dosis altes.
(3) Si greu: doxiciclina 100 mg/12h OR/IV + rifampicina 300 mg/12h OR.
(4) Segons antibiograma.
(5) S'ha de tractar les parelles sexuals que hagin mantingut relacions sexuals en els 10 dies previs. Si les adenopaties 

engonals són > 5 cm o fluctuen s'han de drenar.
(6) Es pot resoldre espontàniament en 1-6 mesos. L'aspiració de nòduls supurats millora el dolor.
(7) Fins que CD4>200.
(8) Les dosis i la durada dependran de la gravetat del quadre, localització de la infecció i de l'antibiograma.
(9) Soques sensibles a meticil·lina.
(10) No usar sols, poden generar ràpides resistències.
(11) Soques resistents a la meticil·lina.
(12) Ràpida aparició de resistències.
(13) Poden ser infeccions recurrents en pacients amb SIDA.
(14) A Espanya les xifres amb resistència parcial a la penicil·lina són del 25 % i amb resistències d'alt nivell >20 %. Al voltant

del 20 % són resistents a l'eritromicina i a la resta dels macròlids.
(15) Les infeccions produïdes per soques resistents (CIM≥2 mg/L) poden tractar-se amb dues dosis altes de penicil·lina o 

cefotaxima, però és preferible amb un glucopèptic o imipenem.
(16) Tractar a la parella sexual.
(17) Seguiment clínic i serològic als 2, 3, 6, 9 i 12 mesos.
(18) S'ha de descartar l'afecció del SNC per punció de LCR ja que la penicil·lina benzatina no garanteix la curació de 

neurosífilis.
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8. ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT ANTIRRETROVIRAL
L'objectiu del tractament antiretroviral (TAR) consisteix en la supressió màxima i mantinguda de la càrrega viral, el resta-
bliment o conservació de la funció immunològica, la milloria de la qualitat de vida i la disminució de la morbilitat i la mor-
talitat relacionades amb el VIH (1). El TAR s'ha mostrat efectiu en la consecució d'aquests objectius. Malgrat que en els
assajos clínics s'observen resultats altament satisfactoris, l'eficàcia del TAR es veu disminuïda quan s'aplica a la pràctica
clínica diària. Això és així perquè en l'entorn d'un assaig clínic els pacients estan específicament seleccionats i presenten
una predisposició positiva a completar l'estudi i a prendre el tractament correctament, mentre que en la pràctica diària,
poden concòrrer situacions adverses, com l'incompliment del tractament, que condicionen el fracàs terapèutic. En efecte,
diversos estudis han demostrat que si l'adherència no és màxima el tractament fracassa i que l'esmentada adherència es
troba relacionada significativament amb els objectius del TAR. D'aquesta forma, l'adherència adquireix gran importància ja
que es troba implicada en els següents aspectes:

1. Disminució de la càrrega viral i recuperació immunològica.
2. Evitar l'aparició de resistències.
3. Disminució de la morbilitat i mortalitat associada al VIH.
4. Millora de la relació cost-efectivitat del TAR.

Quan s'empra el terme adherència es fa referència a una actitud del pacient amb una implicació activa en la teràpia que el
condueix a un correcte compliment de la mateixa. D'aquesta manera, el pacient serà complidor si és adherent amb la terà-
pia i, pel contrari, si no és adherent no complirà amb el tractament. Per aquest motiu els termes adherència i compliment
s'utilitzen en la literatura indistintament, encara que últimament el terme adherència ha adquirit major difusió.



Es considera mal compliment qualsevol de les situacions següents:

1- Omissió de preses.
2- Reducció de la dosi prescrita.
3- No respectar la freqüència d'administració.
4- No respectar la relació amb els àpats.
5- Altres situacions particulars per a cada fàrmac (per exemple, no guardar en nevera la medicació 
que ho requereix amb la conseqüent pèrdua d'efectivitat, prendre simultàniament fàrmacs 
contraindicats, etc.).

Com a  conseqüència de totes aquestes situacions s’assoleixen nivells infraterapèutics dels fàrmacs que condueixen al
fracàs de la teràpia. El TAR presenta tots els factors pronòstics que dificulten l'adherència: més d'un fàrmac, més d'una
presa al dia, efectes adversos, tractament prolongat i pacients asimptomàtics (2). Per això, aconseguir un compliment
òptim és un repte, tant pel pacient com pel personal sanitari implicat.

Es considera bon compliment la presa de les dosis prescrites pel metge evitant les situacions anteriors. D'aquesta mane-
ra, l'adherència es quantifica en percentatges i, per exemple, una adherència del 90% indica que el pacient ha pres el 90%
de les dosis prescrites i ho ha fet de manera adequada. Malgrat tot, encara que aquest concepte sembli senzill, la forma de
quantificar l'adherència no ho és tant, ja que els mètodes descrits fins ara no estan estandaritzats i ens donen una mida
incompleta i subjectiva, pel que resulta difícil realitzar comparacions entre els diversos estudis publicats.
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La introducció del concepte d'adherència va posar de manifest la necessitat de determinar la seva importància real dintre
del context del TAR. Així mateix, i coneixent que en la literatura s'ha descrit una oscil·lació en els nivells de compliment
d'entre el 20 i el 100% amb una mitja del 50% (3), es feia important determinar quanta adherència era necessària per a
optimitzar el TAR. Així, s'ha demostrat que l'adherència es troba directament relacionada amb la disminució de la càrrega
viral (4) i que la probabilitat d'aconseguir càrregues virals indetectables augmenta si l'adherència és superior al 90% (5).
En un estudi multicèntric (6,7) es va valorar la relació entre diferents nivells d'adherència i els resultats virològics, immu-
nològics i clínics, observant-se una relació estadísticament significativa entre una adherència superior al 95% i l'obtenció
de càrregues virals per sota de 400 còpies/mL (p<0.001) així com un increment en el nombre de limfòcits CD4 (p=0.006).
Així mateix, el fracàs virològic augmentava a mesura que descendia l'adherència.

Per altra banda, és important destacar que una mala adherència comporta el desenvolupament de resistències, limitant l'e-
ficàcia real del tractament (8). Això es degut a que la presa inadequada de la medicació és, en la majoria dels casos, la res-
ponsable de la presència de nivells subterapèutics de fàrmacs i aquests baixos nivells constitueixen una pressió farma-
cològica selectiva que afavoreix l'aparició de soques mutants del VIH (3). Aquest aspecte és de gran importància, ja que
les resistències no sols condicionen el fracàs de la teràpia en curs sinó que, l'existència de resistències creuades entre els
distints fàrmacs d'una mateixa família limita la utilització de tractaments futurs.

Un altre aspecte a considerar en quant al TAR és l'efecte que ha produït en la disminució de la morbilitat dels pacients VIH+
(9). En efecte, des de l'inici de la teràpia de gran activitat ha disminuït el nombre de pacients que progressen a SIDA, el
nombre d'infeccions oportunistes i en conseqüència el d'ingressos hospitalaris. La relació de l'adherència amb la morbili-
tat d'aquests pacients es pot deduir de forma lògica ja que si, com s'ha comentat, l'eficàcia del tractament depèn, entre 



d'altres factors, del compliment del mateix, una bona adherència tindrà una relació directa amb la disminució de la morbi-
litat i la mortalitat, circumstància que s'ha confirmat en alguns estudis presentats recentment.
Així, en l'estudi de Paterson i col·laboradors (6), els pacients amb una adherència superior al 95% van romandre menys
dies a l'hospital (2.6 dies per 1000 dies de seguiment) que aquells amb una adherència inferior (12.9 dies per 1000 dies
de seguiment, (p= 0.001). En un estudi realitzat en l'Hospital del Mar (10) sols varen generar ingressos hospitalaris el 20%
dels pacients adherents front al 40% dels no adherents (p<0.001) i encara que el nombre absolut de no complidors fou
inferior, aquests varen produir un major nombre d'ingressos. 

Per altra banda, en un altre estudi del mateix centre (11), els dos únics factors relacionats significativament amb la mor-
talitat foren tenir la SIDA i presentar una adherència < 90%. La mortalitat en el grup dels adherents fou inferior a la dels no
adherents amb un risc relatiu de 0.33 (95%CI= 0.15-0.74).

Per últim, la importància de l'adherència es veu reflectida en la disminució de les despeses associades al TAR. Recentment
s'han publicat varis estudis que reflecteixen que la teràpia HAART és cost-efectiva (12-14). De fet, malgrat les elevades des-
peses directes dels fàrmacs antiretrovirals, la disminució de la mortalitat i la morbilitat associada a VIH gràcies a la teràpia
HAART s'ha traduït en una menor necessitat d'utilització d'altres recursos mèdics en aquests pacients, reduint-se el nom-
bre d'ingressos hospitalaris i el consum d'altres fàrmacs ambulatoris per a prevenir i tractar infeccions oportunistes. Tot
això fa que la despesa sanitària global no sigui superior en l'època HAART que en la pre-HAART, inclús malgrat que el nom -
bre de pacients sotmesos a TAR s'ha incrementat considerablement en els últims anys. Sobre aquest aspecte, el paper de
l'adherència adquireix gran importància, doncs en depèn l'èxit terapèutic. En efecte, en l'estudi de Knobel i col·laboradors
(10), els pacients no adherents generaren una despesa en ingressos quatre vegades superior a la produïda pels pacients
adherents (p<0.0001), degut al major nombre d'ingressos.
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Finalment, s'ha evidenciat que l'adherència té una influència directa en l'evolució del TAR, així com en l'aparició de resistèn-
cies. En relació a això, s'han realitzat experiències que demostren que es pot intervenir i aconseguir millores significatives
en l'acompliment (15,16). Per tant, han d'establir-se les estratègies òptimes (1,2) per aconseguir una adherència al TAR
superior al 90-95%  i, d'aquesta manera, assolir els objectius que es pretenen, és a dir, disminuir la morbilitat i mortalitat
dels pacients VIH+ d'una manera que ens resulti, a més, cost-efectiva.
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9. INFECCIONS VÍRIQUES
1. Herpètiques

INFECCIÓ ETIOLOGIA ANTIVÍRIC ALTERNATIVA DURADA DEL
D’ELECCIÓ TRACTAMENT

Encefalitis VHS aciclovir 5 mg/kg/8h IV 21 dies o
herpètica fins curació
Exantema sobtat. VH6 Tractament suport foscarnet indicat en Segons
Febre + rash en afectació del SNC evolució
trasplantats.
Pneumonitis
Exantema en nens VH7 No No 
85% població 
es troba infectada
Herpes genital VHS aciclovir 400 mg/8h OR aciclovir 200 mg/5 cops/dia OR 10 dies
primari
Herpes genital VHS aciclovir 400 mg/8h OR 5 dies
recurrent
Herpes genital VHS aciclovir 400mg/12h OR 1 any
supresió crònica
Pacient VHS aciclovir 5 mg/kg/8h IV foscarnet 60 mg/kg/8h o 10–20 dies
inmunodeprimit 90 mg/kg/12h IV o fins 

curació



INFECCIÓ ETIOLOGIA ANTIVÍRIC ALTERNATIVA DURADA DEL
D’ELECCIÓ TRACTAMENT

Gingivoestomatitis VHS aciclovir 15 mg/kg / 7 dies
primaria (nens) 5 cops/dia OR
Mononucleosi Epstein Barr no corticoides si angina greu, corticoides

afectació de SNC o màxim
estat tòxic greu 1 setmana

(soport)
fins curació

Mucocutània VHS habitualment no indicat aciclovir pomada 3% / 2h TOP fins
(hoste o resolució
inmunocompetent) aciclovir 400 mg/6h/ OR (± 5 dies)
Herpes labial
Paràlisi de Bell VHS1 i 2 o VVZ, no tractament o aciclovir no 10 dies

o enf. Lyme 400 mg/5 cops/dia OR + 
prednisona 1 mg/kg/dia/durant 
5 dies i disminuir dosi 
fins 10 dies

Perinatal VHS aciclovir 5 mg/kg/8h IV o Si ulceració múltiple 8 - 10 dies
800 mg/8h OR valorar cesària

S. Kaposi VH8 doxorrubicina liposomal foscarnet, cidofovir, ganciclovir indefinit
TARGA



333

2. Varicel·la
INFECCIÓ ETIOLOGIA ANTIVÍRIC ALTERNATIVA DURADA DEL

D’ELECCIÓ TRACTAMENT
Inmunocom- VVZ aciclovir 20 mg/kg 5 dies
petents fraccionat cada 6 h OR
Herpes Zoster VVZ aciclovir 800 mg/5 cops dia  Si resistències: 5 – 10 dies

OR o 600 mg/6h IV foscarnet 90 mg/kg/12 h IV
Inmunodeprimits VVZ aciclovir 800 mg/5 cops dia 10 dies
Varicel·la OR o 10 mg/kg/8h IV
Zoster



3.Citomegalovirus (CMV)
INFECCIÓ ETIOLOGIA ANTIVÍRIC ALTERNATIVA DURADA DEL

D’ELECCIÓ TRACTAMENT
Síndrome CMV No indicat tractament
mononucleòsica No establerta la seva eficàcia
(hoste normal) en la forma congènita
Pneumonia CMV ganciclovir 5 mg/kg/12h IV foscarnet 60 mg/kg/8h IV 20 dies
En trasplantats e 
inmunodeprimits 
(poc frequent 
en VIH)
Esofagitis i colitis CMV ganciclovir 5 mg/kg/12 h IV foscarnet 60 mg/kg/8h IV 14 - 21 dies
Meningitis/ CMV Tractament no definit.
encefalitis Iniciar tractament d’inducció 

com en retinitis
Poliradiculopatia CMV Igual que en retinitis.
lumbosacra Considerar combinació de 

ganciclovir + foscarnet en 
pacients ja tractats

Mononeuritis CMV No definit. Assajar ttm
múltiple d’inducció amb ganciclovir
Ülceras genitals CMV ganciclovir 5 mg/kg/12h IV
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4. Altres virus
INFECCIÓ ETIOLOGIA ANTIVÍRIC ALTERNATIVA DURADA DEL

D’ELECCIÓ TRACTAMENT
Grip Influenzae A amantadina 100 mg/12h OR 1 setmana
Meningitis Enterovirus No tractament establert 7 dies
Dengue Virus del dengue Sintomàtic 
Febre groga Virus de la Sintomàtic Recordar vacunació en

febre groga pacients en viatges a zones 
endèmiques

Febre hemorràgica Virus de: Suport general ribavirina 4 g/24h OR(4 dies) 10 dies
Ébola + 2 g/8h OR (6 dies)
Marburg
Congo/Crimea

Síndrome Hantavirus ribavirina 33 mg/kg IV Segons
pulmonar (dosi inicial) +16 mg/kg/6h IV evolución

(4 dies) + 8 mg/kg/8h IV (6 dies)
Febre hemorràgica: Es pot assajar: Sintomàtic i Soport 10 dies
-Argentina Virus junin ribavirina 2 g IV (dosi càrrega)
-Boliviana virus Machupo + 1 g/6h IV (4 dies)
-Brasilera virus Sabia + 0,5 g/8h IV (6 dies)
-Veneçolanla virus guanarito
Xarampió Virus xarampió Adults: no tractament rivabirina 30 mg/kg/dia IV 7 dies



INFECCIÓ ETIOLOGIA ANTIVÍRIC ALTERNATIVA DURADA DEL
D’ELECCIÓ TRACTAMENT

Papil·loma V. Papiloma interferó ∂-2a Inter feró intralesional 1MU Fins
laringi (3 cops/setmana) (3 cops/setmana) resolució
Berrugues Condiloma Podofil·lí tòpic Crioteràpia Fins
ano-genitals acuminatum Nitrògen líquid extirpació resolució

quirúrgica
Moluscum Poxvirus Crioterapia Cauterización. Cirurgia Fins
contagiosum resolució 
Rinitis Rinovirus Sintomàtic 3 – 7 dies
Febre de Lasa Virus febre Lasa ribavirina 1 g/6h IV (4 dies) 10 dies

+ 0,5 g/8h IV (6 dies)
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10. CONSIDERACIONS DE LES PRINCIPALS INFECCIONS VÍRIQUES EN PEDIATRIA
HEPATITIS A

Període d’incubació: 15-50 dies.
Transmissió: persona-persona (fecal-oral). El període de transmissió fonamental és durant 1-2 setmanes abans de l'inici
dels símptomes. Mínim 1 setmana després de l'inici d’icterícia. Malgrat tot és possible l'eliminació prolongada en nounats
i preescolars.
Infecció nosocomial: poc habitual. Possibilitat de pas del pacient als professionals.
Mesures farmacològiques:
Precaucions fonamentalment en nens incontinents durant 1 setmana després de l'inici dels símptomes.
Immunoglobulina: intramuscular si no sobrepassen les dues setmanes del contacte 0,02 mL/kg + vacuna hepatitis als
majors de 12 mesos. Entre personal del centre hospitalari no està indicada de forma rutinària la profilaxi, excepte quan hi
hagi demostració de contagi entre pacients o entre pacients i personal professional. Existeixen dades per pensar que podria
ser efectiva en majors de 12 mesos administrar de forma exclusiva la vacuna en els 3 dies posteriors al contacte, però es
considera prematur aconsellar-la de mode exclusiu.

HEPATITIS B
Període d’incubació: 45-160 dies.
Transmissió: a través de fluids orgànics de persones que són HBSAg (+). Transmissió vertical.
Infección nosocomial: possibilitat en transfusions, contacte directe nens amb lesions cutànies amb fluids. Possibilitat a
través d'objectes posats a la boca o en contacte amb ferides ja que VHB sobreviu molt de temps a temperatura ambient.



Mesures farmacològiques:
Hauria d'existir una vacunació universal entre professionals de la salut,o infecció activa o portadors VHB.
Contactes: els convivents han de ser estudiats serològicament (HbsAg, IgM HbcAc i HbsAc) per  aplicar en els que posse-
eixin anti HBs, la vacunació segons l'esquema 0,1,6 mesos d’interval. Ha de realitzar-se manipulació amb guants; perso-
nes diagnosticades control amb postvacunal de seroconversió (HbsAc) entre 7è-8è mes i es ponderarà la revacunació si
és precís.

En nounats de mare HbsAg (+) s'ha d'aplicar la immunoglobulina 0,5 mL en les primeres 12 hores i mai després de la 1a
setmana. S'associarà la vacuna de l'hepatitis B entre les 12 hores i abans del 2n dia (esquema 0,1,6 mesos d'edat).
La mateixa pauta s'aplicarà als qui hagin tingut contacte amb fluids o mucoses i que es trobin vacunats correctament el
dia de l'accident en el nostre país en menors de 12 anys i sense antecedents familiars de risc.

PARVOVIRUS B19
Període d’incubació: entre 4 i 14 dies, si bé es pot prolongar fins a 21 dies. Les manifestacions articulars i cutànies oco-
rren 2-3 setmanes després de l'inici de la infecció.
Transmissió:
Contacte amb secrecions respiratòries, exposició percutània amb sang o productes derivats i transmissió vertical. Els
pacients amb simptomatologia d'eritema infecciós o articular són contagiants abans de l'aparició de la simptomatologia i
poc durant la mateixa, mentre que els pacients amb anèmia aplàstica ho són abans, durant l'inici de la simptomatologia,
una setmana després i a vegades inclús més temps.
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Infecció nosocomial:
Existeix possibilitat de transmissió des del pacient amb anèmia aplàstica. Vigilància de gotes respiratòries davant nens amb
crisis aplàstiques, immunodeprimits amb infecció crònica.
Mesures:
Professionals embarassades (durant primera meitat) o mares han d'extremar protecció (rentat mans i mascaretes) i evitar
contactes amb els pacients esmentats.

VARICEL·LA
Període d’incubació : 14 a 16 dies, però pot ser de 10 i arribar fins a 21. És més curt en l'immunodeprimit.
Transmissió: Contacte persona-persona, secrecions vies respiratòries i més rar des de les lesions del zòster. Pot existir
infecció intrauterina. 1-2 dies abans d’aparèixer l'erupció i menys en el moment que apareix. Pot durar fins el període de
crostes.
Infecció nosocomial: És freqüent. L'aïllament ha de ser fins a 5 dies després de l'inici de l'exantema o mentre hi hagi ele-
ments vesiculars. En immunodeprimits pot ser 1 setmana o més. En el nounat de mare amb varicel·la la precaució de
vigilància ha de ser de fins a 21 dies.
Mesures farmacològiques:
Professionals sanitaris que siguin susceptibles han de ser vacunats.
S'han d'identificar els susceptibles que es trobin exposats.
No s'ha d'administrar aciclovir oral com a profilaxi, de forma rutinària. Podria ser una alternativa en persones d'alt risc,
però sols s'aconseguiria la modificació de la malaltia.
Exposició susceptible de rebre immunoglobulina IV varicel·la-zòster (medicació estrangera): en els contactes hospitalaris
cara a cara, llit veí, companys d'habitació on hi hagi fins a  4 llits, contacte amb zòster. En nounat que la mare va patir la 



varicel·la 5 dies abans del part o 2 dies després. Contactes amb nounats llur mare va patir varicel·la 5 dies abans del part
o 2 dies després. Cas de varicel·la en unitat neonatal.
Dins dels susceptibles hi ha especial advertència per a immunodeprimits, prematurs hospitalitzats,    > 28 setmanes si la
mare és susceptible i < 28 setmanes o < 1000 g independentment dels antecedents materns de susceptibilitat.
Dosi de la immunoglobulina IV varicel·la-zòster 1mL/kg immediatament després del contacte, però electivament en els 4
primers dies.
Una alternativa sense eficàcia plenament demostrada és la immunoglobulina IV polivalent a 400-500 mg/kg.
Una altra alternativa és l'administració de la vacuna en els 3 dies següents al contacte, i inclús podria ser efectiva fins al
5è dia després de l'exposició.

VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL
Període d’incubació: de 2 a 8 dies, encara que de 4 a 6 dies és el més comú.
Transmissió:Contacte interpersonal amb secrecions contaminades mitjançant gotetes o fómites. Pot persistir en les super -
fícies de l'ambient durant moltes hores, i de mitja a una hora o més a les mans.
El període d'eliminació del virus usualment és de 3 a 8 dies, però pot ser més llarg, especialment en nens petits en els que
pot continuar durant 3-4 setmanes.
Infecció nosocomial: És freqüent i són molt més greus les conseqüències en les unitats on existeixen immunodeprimits o
receptors d'òrgans.
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Mesures farmacològiques:
Palivizumab. Els criteris proposats pel Servei Català de la Salut són:
1) Nens de 2 anys o menys, afectes de malaltia pulmonar crònica (prematurs que a les 36 setmanes d'edat postconcep-
cional corregida encara rebin O2) i que hagin requerit tractament mèdic en els 6 mesos anteriors a l'estació del virus res-
piratori sincitial (VRS)
2) Nens nascuts amb ≤ 28 setmanes de gestació sense malaltia pulmonar crònica, que tinguin 12 mesos o menys al
començament de l'estació del VRS
3) Nens nascuts amb 29-32 setmanes de gestació, sense malaltia pulmonar crònica, que tinguin 6 mesos o menys a l'ini-
ci de l'estació del VRS
4) Nens nascuts entre les 32 i 35 setmanes de gestació i que tinguin 6 mesos o menys a l'inici de l'estació del VRS. La
indicació serà fruit d'una valoració individual, tenint en compte els factors de risc addicional (ventilació assistida durant el
període neonatal, germans en edat escolar amb habitacles petits, història d'atòpia familiar rellevant, tabaquisme intens).
Encara  amb l'evidència de l'eficàcia en assajos clínics, el gran nombre de nens d'aquest grup i la despesa del producte,
aconsellen no tractar sistemàticament aquests casos.
5) Tots els nounats amb ≤ 32 setmanes de gestació o afectes de malaltia pulmonar crònica durant l'estació del VRS seran
tractats immediatament, un mínim de 5 dies, abans de l'alta hospitalària i el que resti d'estació.
6) NO s'han d'usar com a tractament de la malaltia un cop establerta
7) BROTS D'INFECCIONS NOSOCOMIALS cal CONTINUAR AMB LES MESURES D'AÏLLAMENT I CONTROL. Es podria CON-
SIDERAR LA UTILITZACIÓ SI EXISTEIXEN 3 o MÉS NENS AMB VRS en un col·lectiu de risc tributari de prevenció de VRS
al ser donats d'alta
8) NO ESTÀ AUTORITZADA, LA INDICACIÓ PROFILÀCTICA D'IMMUNODEPRIMITS O CARDIÒPATES
9) NO ESTAN ESTABLER TES les indicacions de pacients amb alt risc de patir malaltia greu per VRS, com nens amb fibro-
si quística, infecció VIH, immunodeprimits, etc.
L'administració és d'1 cop al mes a l'inici de l'estació del VRS fins al final de la mateixa, a dosis de 15 mg/kg por via intra-
muscular. Estació del VRS de novembre a abril.



XARAMPIÓ
Període d’incubació: La mitja és de 14 dies fins a l'aparició de l'exantema. 8-12 dies fins a l'aparició dels símptomes.
Transmissió: És interhumana mitjançant contacte amb gotetes o de forma aerotransportada. Els  pacients són contagiants
1-2 dies abans de l'inici dels símptomes fins a  4 dies després de l'aparició de l'exantema.
Infecció nosocomial: És possible. En aquest moment el personal sanitari hauria d'estar vacunat.
Mesures farmacològiques:
Vacuna si s'administra en les 72 hores postexposició. Immunoglobulina si l'exposició ha estat de més de 72 hores,
0,25mL/kg i l'immunodeprimit 0,5 mL/kg. En menors de 12 mesos estaria indicada la immunoglobulina.
En pacients que reben regularment immunoglobulina intravenosa a dosi de 100-400 mg/kg, aquesta hauria de ser més que
suficient.

RUBÈOLA
Període d’incubació: 14-23 dies.
Transmissió: Contacte directe o amb gotetes respiratòries. El període de màxim contagi és des de pocs dies abans de l'a-
parició de l'exantema fins a 5-7 dies després.
Infecció nosocomial: És possible i es recomana la vacunació entre el professional sanitari, preferentment entre el sexe
femení.
Mesures farmacològiques:
Indicació d'immunoglobulina únicament en la dona seronegativa exposada per a període de temps menor a 7 dies postex-
posició. La dosi recomanada és de 0,55 mL/kg, màxim 20 mL. Aquesta  aplicació no és garantia de protecció total després
de l'exposició per a la rubèola congènita. Les immunoglobulines intravenoses no tenen suficient concentració d'anticossos
protectors.
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INFLUENZA
Període d’incubació. De 1 a 3 dies.
Transmissió: De persona a persona per la inhalació de petites partícules, per contacte directe, per contacte amb objectes
contaminats amb secrecions nasofaríngies. 
Existeixen factors d'alt risc de la malaltia: a) majors de 65 anys; b) adults i nens amb malalties cròniques de l'aparell cir-
culatori, ronyó, alteracions metabòliques, anèmies cròniques, neoplàsies o immunodeprimits amb inclusió d'infecció VIH;
c) nens i adolescents que reben tractament crònic amb sal·licilats; d) adults i nens amb malalties cròniques de l'aparell res-
piratori.
Existeixen persones que poden transmetre la malaltia a individus d'alt risc. Són: a) empleats d'institucions geriàtriques i
en general cuidadors de persones d'alt risc; b) treballadors sanitaris en contacte amb pacients d'alt risc.
Infecció nosocomial: És possible ja que la simptomatologia inicial en nens pot ser similar a la causada per altres virus res-
piratoris. És important la confirmació mitjançant els tests de diagnòstic ràpid donades les característiques de fàcil disse-
minació secundària, amb el risc que suposa per a les persones d'alt risc.
Mesures farmacològiques:
Entre el personal sanitari seria recomanable la vacunació antigripal. L'alternativa entre el personal no vacunat o entre el
vacunat d'alt risc durant les dues setmanes següents a l'administració de la vacuna s'indica quimioprofilaxi.
Fàrmacs per a la quimioprofilaxi. 
Influenza A : 
Amantadina 
≥12 mesos: 5 mg/kg/dia repartida en 2 dosis, (dosi màxima de 150 mg si l'edat < 10 anys)
≥ 40 kg: 100 mg /dia repartida en dues dosis. 



Rimantadina 
≥12 mesos y <40 kg: 5 mg/kg/dia repartida en dues dosis. 
≥ 40 kg: 100 mg/dia repartida en dues dosis. 
Zanamivir no està indicat en la profilaxi. 
Oseltamivir 
≥13 anys: 75 mg oral dos cops al dia.
Influenza B sols es pot tractat amb oseltamivir (prescripció ambulatòria).



345

CALENDARI VACUNAL ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PEDIATRIA 2002
Edat vacuna
0 mesos VHB1

2 mesos VHB1 DTPa/DTPw * MNC VPI Hib
4 mesos VHB DTPa/DTPw * MNC VPI Hib
6 mesos VHB DTPa/DTPw * MNC VPI Hib
12-15 mesos Triple vírica

Varicel·la2

15-18 mesos DTPa * VPI Hib
3-6 anys DTPa * Triple vírica VPI
11-12 anys VHB3 Varicel·la 2

(3 dosis)
13-16 anys Td4

* En els lactants i nens en els que el component Pertussis està contraindicat, es substitueix per vacuna DT.



VHB : vacuna de l'hepatitis b
DT: diftèria-tètan tipus infantil
DTPw: diftèria-tètan-tosferina amb cèl·lules senceres de Bordetella pertussis
DTPa: diftèria-tètan-tosferina acel·lular
VPI: vacuna de la poliomielitis intramuscular
MNC: vacuna antiomeningococ C
Hib: vacuna de l'Haemophilus influenzae
Td: tètan-diftèria tipus adult

(1) Existeixen dues opcions, segons grup de població de risc o no:
- als 0,2,6 mesos o
- als 2,4,6 mesos

(2) En els no vacunats prèviament i sense antecedents d'haver passat la malaltia existeix l'opció de vacunació als 11-12 anys 
(3) En els no vacunats en néixer
(4) Revacunació cada 10 anys
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11. HEPATITIS
AGUDA CRÒNICA CIRROSI

(amb elevació de les transaminases) HEPÀTICA
Hepatitis A No tractament 

específic
Hepatitis B Lleu: Salvatge Mutant Portador inactiu Activa /

No tractament (HbeAg +) (HbeAg -) (Seroconversió, Compensada
ALT n)

Greu: anti Hbe - antiHBe + Hbe Ag - ADN +
Lamivudina ADN + ADN + antiHBe +
100 mg/24h OR ADN -

interferó alfa lamivudina No tractament lamivudina
6 MU/ 3 cops/ 100 mg/24h 100 mg/24h
setm (6 mesos)
o
lamivudina 
100 mg/24h 
(12 mesos)



AGUDA CRÒNICA CIRROSI
(amb elevació de les transaminases) HEPÁTICA

Hepatitis C Interferó alfa interferón alfa 3 MU/3 cops/setm o Pegilat 1,5 µg/kg/setm interferó alfa 
o Pegilat + o Pegilat
+ ribavirina 800-1200 mg/dia segons pes corporal +
Ribavirina Genotipus 1 / 4 Genotipus 2 / 3 ribavirina
(pauta com tractament 12 mesos tractament 6 mesos (pauta com
a crònica) a crónica)

Hepatitis D interferó alfa 9 MU/ 3 cops/setm  (12 mesos)
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12. PROFILAXI ANTIMICROBIANA EN LA CIRURGIA D’ACCESSOS VASCULARS 
DEFINITIUS PER A HEMODIÀLISI

INTRODUCCIÓ 

Les infeccions de l'accés vascular són una de les principals causes de morbilitat i mortalitat en el pacient en programa d'he-
modiàlisi (1). La seva prevenció en el moment de la realització de l'accés vascular definitiu és un determinant de la seva
supervivència i qualitat de vida.
Els principis de la profilaxi antimicrobiana perioperatòria en aquests procediments quirúrgics són els mateixos que s'apli-
quen en general a tota la cirurgia:

1) La tècnica assèptica redueix, però no elimina la contaminació del camp quirúrgic (2) (els antisèptics tòpics no solen acon-
seguir eliminar els bacteris a les annexes cutanis) (3) .

2) L'administració d'antibiòtics poc abans (preoperatori immediat) o durant (intraoperatori) la inoculació bacteriana,
redueix significativament la freqüència d'infecció (4) , si els nivells sèrics i tissulars del mateix han estat adequats durant el
procediment quirúrgic.



Característiques de la cirurgia d’accessos vasculars definitius en urèmics

En la cirurgia d’accessos vasculars definitius en els pacients urèmics o en programa d'hemodiàlisi es donen unes condi-
cions particulars:

1) Relacionades amb l'hoste:
1.1. Mecanismes de defensa disminuïts a conseqüència de l'urèmia o el seu tractament:

- Neutròfils amb capacitat fagocítica i quimiotàctica disminuïda.
- Immunitat cel·lular disminuïda (monòcits i limfòcits T natural-killer principalment)

1.2 Característiques desfavorables:
- Edat avançada, ateromatosi, diabetis, malnutrició.
- Presència simultània de focus contaminats, potencialment infectats, en altres parts del cos: p. ex. un catèter 
venós central, usat com accés provisional per hemodiàlisi, o una via perifèrica.
- Trastorns hemostàtics (disfunció plaquetar).

2) Relacionats amb els gèrmens patògens més probables
Els pacients en programa d'hemodiàlisi estan colonitzats i són portadors d'Staphylococcus aureus en més d'un 50% dels
casos (si porten més de 6 mesos en programa d'hemodiàlisi) (5), i les soques meticilin-resistents (MRSA) o meticilin ami-
noglicòsid resistents (MARSA) són més freqüents (> 15 %) en els hospitals grans (> 500 llits) (6), com també ho són els
Staphylococcus epidermidis meticilin resistents, els enterococs resistents, i els BGN resistents, respecte a la població
general.
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3) Relacionats amb la tècnica quirúrgica: se sol tractar de cirurgia de curta durada. Malgrat tot hi ha que diferenciar 
dues situacions:

3.1. Cirurgia de fístula arteriovenosa autòloga (sigui realització o reparació), que és cirurgia neta, de baixa probabilitat 
d'infecció (2-3%) i que propor ciona generalment accessos de llarga durada  permeables. Són els accessos de primera
elecció (7).
3.2. Cirurgia de pròtesi vascular arteriovenosa (sigui implantació o reparació), que per implicar la introducció d'un cos
estrany (la pròtesi vascular de Politetrà Fluor Etilè Expandit, PTFE), s'acompanya d'una freqüència d'infeccions 
superiors (10-30%), habitualment del 15% en la implantació i del 10% en les reparacions (8). El risc d'infecció és 
superior en les pròtesis implantades a l'engonal, comparativament amb les implantades en extremitat superior (9). 
Així mateix la cirurgia de pròtesi vascular se sol acompanyar de més traumatisme tissular, generació d'exsudats 
inflamatoris i hematoma que les fístules autòlogues.

Pràctica de la prevenció de la infecció postoperatòria de l'accés vascular

Compren els següents aspectes:

1) Relacionats amb l'hospitalització prèvia a la intervenció
1.1. Reduir al mínim el temps d'estada a l'hospital durant el període preoperatori. 
Reduir al mínim l'ús d'antibiòtics durant el període previ a la intervenció quirúrgica, a fi d'evitar la selecció de 
flora hospitalària resistent, sense oblidar que han d'estar eliminats els focus infecciosos distants (10).



1.2. Tractar aquells pacients amb història d'infeccions recurrents per Staphylococcus aureus i estat de portador
nasal amb mupirocina tòpica nasal o rifampicina oral, quan hi hagi indicació d'implantar un catèter percutani o 
una pròtesi vascular (11).
1.3 Fer una planificació correcta del projecte d’accessos vasculars per un pacient concret, començant pels 
accessos autòlogs (fístules) en extremitats superiors, i acabant amb els accessos protèsics en extremitats 
inferiors. Els accessos percutanis no haurien de persistir durant més de 3 o 4 setmanes, i els accessos 
percutanis de tipus definitiu (tipus catèter de silicona) sols s'haurien de contemplar com a últim recurs, quan ja
s'hagin esgotat les opcions anteriors.

2) Tècnica asèptica (s'aplicarà en tots els casos)
Aplicació d'antisèptics sobre la pell del pacient (clorhexidina o povidona iodada), rasurat just abans de la cirurgia, 
rentat de mans, ús de guants, gorra, mascareta, ambient estèril, correcta tècnica quirúrgica (evitar hematomes, espais
morts, teixits desvitalitzats, drenatges). Retirar el més aviat possible els dispositius intravasculars prescindibles.

3) Profilaxi antibiòtica perioperatòria
Està indicada en la cirurgia d'implantació o reparació d'una pròtesi vascular.
Sempre s'ha d'ajustar a la política d'antibiòtics de l'hospital concret i a la informació de vigilància epidemiològica 
actualitzada de les infeccions de ferides quirúrgiques.
La selecció de l'antibiòtic més adequat és difícil i controvertit, per la poca disponibilitat d'estudis amb mostratge gran i
comparatius.
Donada l'elevada freqüència d'Staphylococcus aureus resistents (per producció de ß-lactamases) a les cefalosporines 
de primera generació (13), en l'àmbit hospitalari valorem com les opcions més acceptables:
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a)  Cefalosporina de segona generació intravenosa (en el nostre Hospital cefazolina 2g IV + gentamicina 240 mg IV)
finalitzada la per fusió 30 minuts abans de la intervenció (inducció de l'anestèsia). Mantenir el nivell del fàrmac durant 
tot l'acte quirúrgic no és dificultós en el pacient urèmic o en programa d'hemodiàlisi, si es té en compte la 
farmacocinètica d'aquests fàrmacs i la relativament curta durada del procés quirúrgic. Inmediatament després de 
finalitzar la inter venció, administrar 1g IV.
b)  vancomicina (15 mg/kg), habitualment 1 g via intravenosa, iniciada en per fusió lenta, a administrar en al menys 
1 hora entre 1 i 2 hores + gentamicina 240 mg IV administrada 30 minuts abans d'iniciar la inter venció.
Persisteixen amb nivells elevats fins a 5-7 dies (si s'usen dialitzadors de baixa permeabilitat) o fins a la següent sessió
d'hemodiàlisi (si s'usa dialitzador d'alta permeabilitat). El seu inconvenient és la seva manca de cobertura front a BGN
(14). L'alternativa és la teicoplanina 600 mg IV en la inducció anestèsica.

BIBLIOGRAFIA

1. Kjellstrand C.M.: The Achille's heel of the hemodialysis patient. Arch Intern Med 1978; 138: 1063 (Editorial).
2. Cubertson W.R., Altemeier WA, Gonzalez LL, et al. Studies on the epidemiology of postoperative infection of clean 

operative wounds. Ann Surg 1961; 154:599-610.
3. Burke J.F. Identification of the sources of staphylococcu contaminating the durgical wound during operation. Ann

Surg 1963; 158: 898-904.
4. Burke J.F. The effective period of preventive antibiotic action in experimental incisions and dermal lesions. 

Surgery 1961; 50: 161-8.



5. Kirmani N. et al. Staphylococcus aureus carriage rate of patients receiving long-term hemodialysis. Arch Intern 
Med 1978; 138: 1657.

6. Panlilio A.L, Culver D.H., Gaynes R.P., et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in U.S. hospitals. Infect
Control Hospital Epidemiol 1992; 13:582-6.

7. Marx A.B., Landmann J, Harder F.M. Surgery for vascular access. Curr Probl. 1990; Surg 27: 1. 
8. Padberg F.I., Lee B.C., Curl G.R: Hemoaccess site infection. Surgery 1992; 174:103.
9. Bennion R.S. et al: A randomized prospective study of perioperative antimicrobial prophilaxis for vascular access

surgery. J Cardiovasc Surg. 1985; 26: 270.
10. Valentine R.J., weigelt, JA, Dryer, et al. Effect of remote infections on clean wound infection rates. 

Am J Infect control. 1986; 14:64-8.
11. Yu VL et al: Staphylococcus aureus nasal carriage and infection in patients on hemodialysis. 

N. Engl J Med 1986; 315: 91.
12. Evans M, Pollock A.V.  Trials on trials: A review of trials of antibiotic prophylaxis. Arch Surg 1984; 119: 109-13.
13. Kernodle DS, Classen DC, Burke JP, et al. Failure of cephalosporins to prevent Staphylococcus aureus surgical 

wound infections. JAMA 1990; 263: 961-6.
14. Maki DG, Bohn MJ, Stolz SM, et al. Comparative study of Cefazolin, cefamandole, and Vancomycin for surgical 

prophylaxis in cardiac and vascular opeations. A Double-blind randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg 1992;
104: 1423-24.

15. Farber BF, Karchmer AW, Buckley MJ, et al. Vancomycin prophylaxis in cardiac operations: Determination of 
optimal dosage regimen. J Thorac Cardiovasc Surg 1983; 85: 933-40.



355

13. INMUNONUTRICIÓ

A partir dels anys 80 es va començar a considerar que alguns nutrients podien tenir efectes farmacològics quan s'admi-
nistraven a dosis supranutricionals (1). Això s'ha anomenat posteriorment farmaconutrició. Els estudis, des de principis
dels anys 90, s'han centrat principalment en els efectes de dietes enterals enriquides amb certs nutrients sobre el sistema
immunològic, el que específicament s'anomena immunonutrició. La seva importància resideix en la possibilitat de dismi-
nuir la taxa d'infeccions en certes patologies. Els nutrients implicats en aquests efectes serien (1,2,3): 

- Arginina, aminoàcid considerat semiessencial i implicat en el metabolisme de l'urea, l'òxid nitrós i les poliamines, la 
secreció hormonal, la funció immunitària, etc. Hi ha abundant bibliografia in vitro i in vivo en animals i humans.

- Glutamina, aminoàcid considerat semiessencial i principal aminoàcid lliure en plasma i múscul esquelètic. 
És considerat el “fuel” principal de l'enteròcit. Participa en la síntesi de nucleòtids i glutatió, estimula el creixement de 
l'enteròcit i de les cèl·lules immunitàries. Hi ha abundant bibliografia in vitro i in vivo en animals i humans (4,5)

- Nucleòtids, compostos de bases púriques i pirimidíniques. Participen en processos energètics cel·lulars (ATP), 
processos enzimàtics o com a mediadors fisiològics (cAMP, cGMP). Són immunostimulants in vitro. Poca bibliografia 
que els estudiï sols.

- Lípids de cadena mitja o MCT, contenen àcids grassos amb cadenes de 6 a 12 àtoms de carboni. No precisen lipasa pan
creàtica ni sals biliars per a la seva absorció intestinal ni carnitina pel seu metabolisme. Semblen ser menys immuno
supresors que els lípids de cadena llarga o LCT. Hi ha bibliografia abundant, però poc concloent.

- Àcids grassos omega-3, àcids grassos essencials, principalment àc. linolènic, EPA i DHA. Generen prostaglandines de 
la sèrie 3 i leucotrienis de la sèrie 4, menys immunosupressors que els generats pels àcids grassos omega-6, i 
possiblement tenen acció sobre la síntesi d'òxid nítric. Bibliografia in vitro i in vivo.



- Antioxidants: àc. ascòrbic, tocoferol, coure i seleni. Tots ells són micronutrients essencials. Acció sobre radicals lliures
i peròxids. Poca bibliografia.

- Altres: retinol, b-caroté i Zn. Són també micronutrients essencials. Tenen acció sobre el sistema immunitari. També són
una mica antioxidants. Poca bibliografia.

Ha existit molta controvèrsia sobre el benefici que poden aportar les dietes enterals d'immunutrició a pacients crítics,
neoplàstics o post-quirúrgics en la disminució d'infeccions o de la gravetat d'aquestes. Molts autors han donat la seva opi-
nió més des del punt de vista subjectiu que amb dades contrastades. Recentment, i després de la publicació de tres meta-
anàlisi (6,7,8) i dues revisions (9,10), sembla que la situació es va aclarint poc a poc. En aquest moment, i amb el nivell
de coneixements actuals, podríem dir que:

a) La immunonutrició és activa i té efectes quantificables.
b) La immunonutrició actua per mecanismes encara poc coneguts. Es  desconeix també quina importància té cada 

immunonutrient individualment i si són sinèrgics entre ells.
c) La immunonutrició, en general, no redueix la mortalitat. Malgrat tot, en un estudi metodològicament acceptable (11) es

va observar una reducció de mortalitat del 15% especialment en pacients crítics amb APACHE II entre 10 i 15. Amb tot,
alguns autors suposen que podria haver-hi un augment de mortalitat en algun subgrup de pacients crítics, encara per 
definir quin, tractats amb immunodietes (10).

d) La immunonutrició redueix la taxa d'infeccions d'una manera significativa (aproximadament en un 40-50%), 
especialment en pacients post-quirúrgics de neoplàsies gastrointestinals, però també en pacients crítics.

e) La immunonutrició podria reduir en uns 2.5 dies la ventilació mecànica en pacients crítics.
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f) La immunonutrició reduiria en uns 2 dies l'estada hospitalària en pacients crítics, però no així la seva estada a la UCI.
g) La immunonutrició no sembla que tingui efectes adversos superiors a la nutrició enteral amb dietes convencionals. En

l'últim metanàlisi (8) es comptabilitzen més de 2400 pacients estudiats en assajos randomitzats de bona qualitat 
metodològica sense que s'hagi detectat una morbilitat superior.

Un dels punts més controvertits, però a la vegada menys estudiats sistemàticament, és determinar si hi ha una dosi míni-
ma necessària d'immunodieta, i si hi fos, quina seria aquesta i durant quant temps s'ha d'administarar per produir un efec-
te terapèutic. A partir de dos estudis (12,13) es pot deduir que la dosi mínima estaria al voltant de 850 mL/dia i s'hauria
d'administrar durant un mínim de 5 – 7 dies per obtenir beneficis terapèutics.

Pocs estudis han avaluat de manera correcta el cost-efectivitat de l'ús d'aquestes dietes. Tres estudis doble cec, prospec-
tius i randomitzats (14,15,16) comparen despeses en pacients post-quirúrgics utilitzant una immunodieta, més cara, ver-
sus a una dieta convencional. La immunodieta és en els tres casos cost-efectiva, però l'estalvi obtingut és dispar, de 736
a 1365 euros/pacient.

En quant a l'elecció de la immunodieta a utilitzar, es planteja un seriós problema ja que les dietes enterals comercialitzades
difereixen substancialment en el contingut d'immunonutrients i en el nombre d'estudis en els que s'han utilitzat. Veient l'úl-
tim meta-anàlisi (8), possiblement s'hauria d'escollir una dieta amb un alt contingut en arginina.
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14. NORMES GENERALS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DE MOSTRES 
PER A ESTUDI MICROBIOLÒGIC

El principal objectiu dels laboratoris de microbiologia és identificar el més aviat possible els microorganismes clínicament
significatius. Per tant, el material necessari per a l'estudi ha d'estar correctament recollit i transportat.
Freqüentment, les mostres per a cultiu són inadequades,  i es dòna lloc a confusions diagnòstiques, que en determinats
casos porten a greus errors i/o tractaments antimicrobians innecessaris.

Consideracions generals:
• Elecció del material que millor reflecteixi el procés infecciós.
• Evitar la contaminació amb la flora del propi malalt.
• Obtenir un volum de mostra suficient, per a poder sembrar tots els medis necessaris.
• La mostra ha de ser recollida abans de la instauració del tractament antibiòtic.
• Utilitzar mitjans de transport adequats.
• Rotulat correcte de les mostres:

- Nom del malalt.
- Data i hora de l'obtenció.
- Unitat en la qual està ingressat.

• Tota mostra ha d'anar acompanyada d'una petició correctament complimentada amb les dades del malalt i l'orientació
diagnòstica.

La descripció de la recollida detallada de tots els tipus de mostra del nostre catàleg està inclosa en la direcció d'Internet
del Laboratori: www.lrc.es
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15. NORMES GENERALS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DE MOSTRES PER A 
ESTUDI FARMACOCINÈTIC

El principal objectiu de determinar els nivells plasmàtics d'antibiòtics és optimitzar el més aviat possible la posologia, dis-
minuint la variabilitat interindividual, incrementant l'eficàcia i disminuint l'aparició de toxicitat.
Freqüentment, les mostres per a l'estudi farmacocinètic són inadequades, i donen lloc a confusions, que en determinats
casos provoquen greus errors i/o pautes de tractaments antimicrobians incorrectes.
La monitorització de nivells plasmàtics s'aplica fonamentalment als fàrmacs en els que s'ha demostrat una bona relació
concentració plasmàtica-efecte farmacològic, que presenten un marge terapèutic estret i una àmplia variabilitat interindivi-
dual.

Temps de mostratge:
El temps de mostratge està relacionat tant amb l'inici del tractament antibiòtic com del temps transcorregut des de l'últi-
ma administració del fàrmac.
Perquè el nivell plasmàtic del fàrmac tingui significació clínica i resulti útil des del punt de vista farmacocinètic, s'ha d'ob-
tenir un cop s'hagi assolit l'equilibri estacionari (steady state), que a efectes pràctics es considera quan transcorre un
temps igual a 5 vegades la semivida d'eliminació del fàrmac (t1/2). En casos excepcionals, com quan existeix la necessitat
d'una resposta ràpida al tractament, pot realitzar-se la monitorització abans que s'hagi assolit aquest equilibri, pel que
s'haurà de tenir en compte en la decisió de la interpretació del resultat obtingut.
Un cop assolit aquest equilibri, el moment d'obtenció de la mostra dins de l’inter val posològic és summament important.
SEMPRE s'haurà d'obtenir la mostra un cop finalitzada la distribució de l'antibiòtic dins de l'organisme, que dependrà del
propi antibiòtic.



FÀRMAC STEADY STATE (5 T1/2) MOMENT D’OBTENCIÓ DE LA MOSTRA
AMINOGLUCÒSIDS: 2º-3º dia de ttm En administracions múltiples diàries
-gentamicina (cada 8-12 hores):
-amikacina Cmin (vall): abans de la administració

Cmax (pic): 30 min després de finalitzar la 
perfusió de 30 min

En administració única diària (cada 24 hores):
1 mostra a las 10 h de l’inici de la perfusió

VANCOMICINA 3º dia de ttm Cmin (vall): abans de l’administració
Cmax (pic): 1 h després de finalitzar 
la perfusió de 1 h.
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Consideracions generals:
• Obtenir un volum de mostra suficient: 4 mL sang (excepte en nounats: 2 mL).
• Utilitzar el tub de recollida de mostra corresponent. Generalment un tub sense anticoagulant (bioquímica o tap vermell).

Molt important en la determinació d'aminoglucòsids no utilitzar tub amb heparina (tap verd).
• Rotular el tub per a la identificació de la mostra:

- Nom del malalt.
- Moment de l'obtenció (hora, Cmin, Cmàx, pic, vall, etc….).

• Tota mostra hauria d'anar acompanyada d'una petició correctament complimentada amb la màxima informació del 
pacient:
- Edat, sexe, pes i alçada del pacient.
- Indicació del tractament antibiòtic o localització de la infecció.
- Inici del tractament antibiòtic i/o canvis de dosi (data i hora).
- Pauta (dosi, freqüència i via d' administració).
- Hora de l'última administració.
- Hora de l'extracció de la mostra.
- Alteracions fisiopatològiques que alterin el comportament farmacocinètic del pacient: insuficiència renal, diàlisi, 
edemes, malnutrició, tractament concomitant,….
En cas que no es complimentin aquestes dades, el Servei de Farmàcia es veurà obligat a buscar-los un per un ja que 
són imprescindibles per a realitzar la interpretació dels nivells plasmàtics, produint-se retards innecessaris en l'entrega
del resultat.

• Entregar el més aviat possible la mostra al Servei de Farmàcia. En cas contrari, guardar en nevera (2-8ºC).



FÀRMAC CONCENTRACIONS TERAPÈUTIQUES
AMINOGLUCÒSIDS: En administracions múltiples diàries (cada 8-12 hores):
-gentamicina gentamicina: 
-amikacina Cmin (vall)< 2µg/mL

Cmax (pic): 5-12 µg/mL
amikacina:     
Cmin (vall)< 5µg/mL
Cmax (pic): 15-30 µg/mL

En administració única diària (cada 24 hores):
gentamicina: C10h: 4 µg/mL
amikacina: C10h: 10 µg/mL

VANCOMICINA Cmin (vall): 10 µg/mL
Cmax (pic): 25-40 µg/mL
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16. ANTINBIÒTICS EN INSUFICIÈNCIA RENAL
SEMIVIDA  DOSI ADULTS I AJUSTAMENT INTERVAL SEGONS CLCR (H)
BIOLÒGICA
(H) SEGONS DOSIS CLCR
CLCR (ML/MIN) NORMAL ML/MIN

QUIMIOTERÀPIC >80 <10 ADULTOS >80 80-50 50-10 <10
aciclovir 2-2,5 20 5mg/kg 8 12 12-24 2,5mg/kg/24h
albendazole 8 8 400 dosi dosi dosi dosi dosi

única única única única única
400mg 12 12 12 12

amantadina 15-20 170 100mg 12 12 24-48 setmana
amikacina 2 30 7,5mg/kg 12 12 24-36 36-48

15mg/kg 24 règim no règim no règim no
recomenat recomenat recomenat

amoxicil·lina 1 15-20 500mg 8 8 12 12-24
amoxicil·lina/clavulànic 1 8-16 500mg 8 8 12 12-24
ampicil·lina 1 8-12 1-3g 4-6 4-6 1-2g/8 1-2g/12
amfotericina B 
desoxicolato 24 - 0.5-1.5mg/kg 24 24 24 24
amfotericina B 
liposomal 8-9 - 1-5 mg/kg 24 24 24 24



SEMIVIDA  DOSI ADULTS I AJUSTAMENT INTERVAL SEGONS CLCR (H)
BIOLÒGICA
(H) SEGONS DOSIS CLCR
CLCR (ML/MIN) NORMAL ML/MIN

QUIMIOTERÀPIC >80 <10 ADULTOS >80 80-50 50-10 <10
antimoniat de no 
meglumina 76 - 20mg/kg Sb 24 24 24 recomenat
atovaquona 70 70 750mg 8 8 8 8
azitromicina 68 68 500mg 24 24 24 24
aztreonam 1,3-2,2 6-9 0,5-2g 6-12 8-12 12-24 24-36
caspofungina 9-11 9-11 50mg 24 24 24 24
cefazolina 1,8 18-36 1g 6-8 8 8-12 24
cefepima 2 13 1-2g 12 24 0,5-1g/24 250-500mg/24
cefixima 3-4 12 200mg 12 12 300mg/24 200mg/24
cefonicid 4-5 50-60 1g 24 24 24-48 3-5 dies
cefotaxima 0,9-1,1 2,5-3,4 1-2g 4-8 4-8 6-12 12
ceftriaxona 5,4-10,9 12,2-18,2 0,5-2g 12-24 12-24 12-24 12-24
cetoconazole 1,4 1,4 0,2-0,4 g 12-24 12-24 12-24 12-24
cicloserina 8-12 - 250-500mg 12 12 250-500mg/24 250mg/24
ciprofloxacina 4 5-10 250-750mg or 12 12 12 250-500mg/24

200-400mg iv 12 12 12 200mg/24
claritromicina 4 250-500mg 12 12 12 250-500mg/24
clindamicina 2-2,5 3,4-6 150-900mg 6-8 6-8 6-8 6-8
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SEMIVIDA  DOSI ADULTS I AJUSTAMENT INTERVAL SEGONS CLCR (H)
BIOLÒGICA
(H) SEGONS DOSIS CLCR
CLCR (ML/MIN) NORMAL ML/MIN

QUIMIOTERÀPIC >80 <10 ADULTOS >80 80-50 50-10 <10
clofazimina 8 dies 8 dies 100mg 24 24 24 24
cloroquina 48-120 300-600mg 24 24 24 150-300mg/24
cloxacil·lina 0,5 0,8 0,5-1g 6 6 6 6
colistina 3-8 10-20 1,5mg/kg 6-12 2,5-3,8mg/ 1,5-2,5mg/ 0,6mg/

kg/24 kg/24-36 kg/24
cotrimoxazole 8-15 T/ 24 T/ 4-5mg/kg T 6-12 12 18 24-48

7-12 S 22-50 S
dapsona 30 - 50-100mg 24 24 24 -
didanosina (ddI) 1,3-1,6 - 250-400mg 24 24 125-200 mg 100-125mg
dietilcarbamazina - - - - - - -
doxiciclina 14-25 15-36 100mg 12 12 12 12
efavirenz 50 - - - - - -
estavudina 1 - 40 mg or 12 12 12-24 -
estreptomicina 2,5 100-110 0,5-1 g 12 24 24-72 72-96
etambutol 3-4 8 15 mg/kg 24 24 7,5 mg/kg/24 5 mg/kg/24
famciclovir 2,3 13 500 mg or 8 8 12-24 250 mg/48
fluconazole 24 48 0,1-0,2 g 24 24 48 72



SEMIVIDA  DOSI ADULTS I AJUSTAMENT INTERVAL SEGONS CLCR (H)
BIOLÒGICA
(H) SEGONS DOSIS CLCR
CLCR (ML/MIN) NORMAL ML/MIN

QUIMIOTERÀPIC >80 <10 ADULTOS >80 80-50 50-10 <10
foscarnet 3-5 - 40 mg/kg 8 20-30 mg/kg/8 10-15 mg/kg/8 Evitar
fosfomicina/
trometamol 3-5 - 3 g dosi única dosi única dosi única dosi única
ganciclovir 1,5-3 10 5 mg/kg 12 2,5 mg/kg/12 2,5 mg/kg/24 1,25 mg/kg/24
gentamicina 2 48 1,5 mg/kg 8 8-12 12-24 24-48
griseofulvina 24 24 0,5-1 g 24 24 24 24
imipenem/cilastatina 0,8-1 3,5 0,5-1 g 6-8 0,5 g/6-8 0,5 g/6-12 0,25-0,5 g/24
indinavir 1,5-2 ? 800 mg 8 8 8 8
isoniacida 0,5-4 2-10 5 mg/kg 24 24 24 24
itraconazole 20-60 20-60 100-200 mg 24 24 24 24
lamivudina 3-6 - 150 mg 12 12 100-150 mg/24 25-50 mg/24
levofloxacina 7 - 500 mg 24 24 100 mg 100 mg/48h
linezolid 5 5 600mg 12 12 12 12
mebendazole 2 5 100 mg 12 12 12 12
meropenem 1 ˆ 1 g 8 8 500 mg/12 500 mg/24
metronidazole 6-14 8-15 0,5 g 6-8 6-8 6-8 6-8
nelfinavir 3,5-5 3,5-5 750 mg 8 8 8 8
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SEMIVIDA  DOSI ADULTS I AJUSTAMENT INTERVAL SEGONS CLCR (H)
BIOLÒGICA
(H) SEGONS DOSIS CLCR
CLCR (ML/MIN) NORMAL ML/MIN

QUIMIOTERÀPIC >80 <10 ADULTOS >80 80-50 50-10 <10
nevirapina 25 - 200 mg 12 12 12 12 (precaució)
nistatina - - - - - - -
nitrofurantoïna 0,3 1 50-100 mg 6-8 6-8 Evitar Evitar
norfloxacino 3,5 8 0,4 g 12 12 24 24
ofloxacina 6 40 200-400 mg 12 12 24 100-200 mg/24
paromomicina - - - - - - -
PAS - - - - - - -
penicil·lina G varis - 0,6-1,2 MU im - - - -
benzatina dies
penicil·lina G procaïna 24 - 0,6-1,2 MU im 12 12 12 12
penicil·lina G sódica 0,5 7-10 1-4 MU 4-6 4-6 4-6 1/2 dosi 

habitual
penicil·lina V 0,5 7-10 0,25-0,5 g 6 6 8 12
pentamidina 6 - 4 mg/kg 24 24 24-36 48
piperacilina 1 3 4 g 6 6 8 12
piperacilina/tazobactam 1 3 3/0,375 g 6 6 2/0,25 g /6 2/0,25 g /8 
pirazinamida 10-16 - 15-25 mg/kg 24 24 24 12-20mg/kg/24
pirimetamina 1,5-5 - 25-100 mg 24 24 24 24



SEMIVIDA  DOSI ADULTS I AJUSTAMENT INTERVAL SEGONS CLCR (H)
BIOLÒGICA
(H) SEGONS DOSIS CLCR
CLCR (ML/MIN) NORMAL ML/MIN

QUIMIOTERÀPIC >80 <10 ADULTOS >80 80-50 50-10 <10
protionamida - - - - - - -
quinina 4-5 4-5 650 mg 8 8 8 8
rifampicina 2-5 2-5 0,6 g 24 24 24 24
ritonavir 3-4 - 600 mg 12 12 12 12
roxitromicina - - - - - - -
saquinavir 1-2 1-2 600 mg 8 8 8 8
sulfadiazina 17 34 0,5-1,5 g 6 6 8-12 12-24
teicoplanina 6 41 6-12 mg/kg 24 24 1/2 dosi habitual 1/3 dosi 

habitual
tetraciclina clorhidrat 8 50-100 0,25-0,5 g 6 6 usar doxiciclina usar doxiciclina
tiabendazole - - - - - - -
tobramicina 2,5 56 1,5 mg/kg 8 8-12 12-24 24-48
vancomicina 6-8 240 1 g 12 24 3-10 dies 5-10 dies
voriconazol 6 6 6mg/kg 12 12 12 12

no adm IV no adm IV
zalcitabina (ddC) 2 8 0,75 mg 8 8 12 24
zidovudina 1 3 250-300 mg 12 12 12 100 mg /6-8
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17. ANTIBIÒTICS EN INSUFICIÈNCIA HEPÀTICA
Els pacients amb insuficiència hepàtica són tractats habitualment amb diversos fàrmacs amb la intenció de millorar les pro-
fundes alteracions fisiològiques relacionades amb aquesta patologia. Amb  freqüència, els antibiòtics formen part de la
terapèutica associada a aquests malalts.
La farmacocinètica dels antibiòtics pot veure's modificada de forma significativa com a conseqüència de les alteracions
produïdes per la insuficiència hepàtica. Així, en determinats casos, és precís realitzar modificacions en la dosi d'aquests
fàrmacs, mentre que en altres és convenient, fins i tot, valorar altres alternatives.

Funcionalisme hepàtic
El fetge és l'òrgan principal pel metabolisme dels fàrmacs. Aquesta funció es du a terme per diversos enzims situats en les
cèl·lules hepàtiques, destacant el sistema citocrom P-450 encarregat de múltiples reaccions oxidatives que converteixen
els compostos lipofílics en altres de major solubilitat aquosa. Posteriorment, altres enzims s'encarreguen de transformar
aquests metabòlits, mitjançant conjugació amb sucres, aminoàcids, grups sulfat o acetat, en productes excretables per via
biliar o renal. 
Aquestes funcions metabòliques es veuen compromeses en situació d'insuficiència hepàtica. El grau de dany hepàtic pot
variar àmpliament depenent de l'entitat patològica que es tracti i, per tant, tenir una major o menor implicació en el que
respecta al metabolisme dels fàrmacs. Per altra banda, no cal oblidar que la insuficiència hepàtica pot comportar altera-
cions en el funcionalisme renal, el que complica enormement el criteri a aplicar en quant a les pautes de dosificació dels
antimicrobians.



Influència de la insuficiència hepàtica en la farmacocinètica dels antibiòtics
En primer lloc, cal conèixer la via metabòlica de cada antibiòtic ja que, en alguns casos, és diferent de l'hepàtica. Així, un
fàrmac que s'excreti inalterat per via renal no es veurà afectat per l'existència d'insuficiència hepàtica.
En segon lloc, s'ha de destacar que no totes les vies metabòliques hepàtiques es veuen afectades de la mateixa manera,
pel que el metabolisme d'alguns fàrmacs pot quedar inalterat en determinades situacions d'insuficiència hepàtica.
Les alteracions farmacocinètiques relacionades amb la patologia hepàtica poden afectar als processos d'absorció, distri-
bució, metabolisme i excreció dels fàrmacs.

Absorció
Pot produir-se un augment en les concentracions plasmàtiques dels fàrmacs que pateixen un efecte de primer pas elevat.
En aquest grup s'inclouen aquelles substàncies que, un cop absorbides, es degraden al fetge en més d'un 50% abans d’as-
solir la circulació sistémica.

Distribució
El fàrmac, un cop absorbit o introduït directament al torrent circulatori per via intravenosa, es distribueix en els fluids
cel·lulars i intersticials. En general, la distribució dels antibiòtics es veu afectada en major grau quan es tracta de substàn-
cies amb elevada proporció d'unió a proteïnes plasmàtiques, volum de distribució petit i baixa fracció d'extracció hepàtica
(depenents de la capacitat metabòlica hepàtica).
El grau d'unió a les proteïnes plasmàtiques ve donat per la seva afinitat i capacitat d'unió, principalment, a l'albúmina i
∂-1 glicoproteïna. Un antibiòtic que s'uneixi en alta proporció a proteïnes plasmàtiques veurà limitat l'accés al seu lloc d'ac-
ció, sent metabolitzat i eliminat lentament. Cal recordar que l'antibiòtic únicament és actiu quan es troba en forma lliure 
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(no unit a les proteïnes plasmàtiques).
La unió dels fàrmacs a les proteïnes plasmàtiques pot disminuir per:
a) Disminució de la síntesi d'albúmina, el que comporta una major fracció d'antibiòtic lliure (actiu). Aquesta circumstància
té especial importància quan es tracta d'antibiòtics amb un alt percentatge d'unió a aquesta proteïna (més d'un 80%).
b) Disminució de la síntesi d'∂1-glicoproteïna
c) Hiperbilirrubinèmia. L'administració de sulfamides a prematurs pot ocasionar un desplaçament de la unió de la bilirubi-
na a l'albúmina, produint-se una impregnació de bilirubina en els nuclis grisos cerebrals (ictericia nuclear o kernicterus).

Excreció renal
Les alteracions hepàtiques poden tenir conseqüències a nivell renal (en cirrosi la funció renal es troba disminuïda).

Excreció biliar
La insuficiència hepàtica pot donar lloc a colèstasi. L'impacte d'aquesta alteració dependrà de:
a) El percentatge d'excreció biliar.
b) Si l'excreció biliar és activa o inactiva.
c) La presència o no de circulació enterohepàtica.
En el cas concret dels antibiòtics que s'excreten per via biliar, quan aquesta es troba disminuïda com a conseqüència de la
insuficiència hepàtica, existeix un mecanisme compensatori d'excreció por via renal.



Metabolisme
En general, els fàrmacs han de presentar una sèrie de característiques (entre les que destaqui una elevada liposolubilitat)
per poder travessar les membranes biològiques i assolir el seu lloc d'acció. Posteriorment, són necessàries una sèrie de
modificacions en la molècula amb la finalitat d'incrementar la seva solubilitat en un medi aquós, facilitant d'aquesta mane-
ra l'excreció del fàrmac.
Aquesta sèrie de transformacions es realitzen mitjançant reaccions metabòliques classificades com a reaccions de fase I
(oxidació, reducció i hidròlisi) i reaccions de fase II (conjugació). En insuficiència hepàtica queden afectades principalment
les reaccions d'oxidació, reducció i conjugació.
El sistema citocrom P-450, compost per un grup d'isoenzims amb localització preferentment hepàtica i intestinal, té com
a  funció el metabolisme de substàncies endògenes i exògenes mitjançant reaccions de monooxidació. La seva finalitat
principal radica en la transformació de substàncies liposolubles en hidrosolubles per fer-les més fàcilment excretables per
via urinària i biliar. Existeixen alguns antibiòtics que es comporten com a inductors o inhibidors d'alguns isoenzims del
citocrom P-450 i afectan la farmacocinètica d'aquelles substàncies que utilitzin aquests isoenzims per a metabolitzar-se
(taula I). Ritonavir es comporta generalment com a  inhibidor enzimàtic encara que és inductor dels isoenzims 2D6 i 1A2.
Els processos que regulen el metabolisme maduren a un ritme diferent des del naixement, fins a igualar-se progressiva-
ment al de l'adult. En primer lloc s'adquireixen els processos de sulfatació, posteriorment els d'acetilació i en últim lloc els
de glucuronidació (conjugació amb àcid glucurònid). Aquesta última fase és d'especial importància en determinats antibò-
tics. Així, el cloramfenicol té un metabolisme que implica processos de conjugació hepàtica. En nens tractats amb aquest
antibiòtic que tenen deficiències de maduració en la glucuronidació (principalment en menors de 2 mesos) pot produir-se
la síndrome grisa, produïda per l'acumulació de cloramfenicol i caracteritzat per colapse vasomotor i cianosi.



375

Per altra banda, la importància de la insuficiència hepàtica en el metabolisme dels antibiòtics ve influenciada per l'existèn
cia o no d'altres vies metabòliques alternatives, i la presència d'altres fàrmacs que modifiquin el flux sanguini hepàtic, de
l'existència d'altres fàrmacs que indueixin o deshinibeixin el metabolisme hepàtic, o que alterin la unió a les proteïnes
plasmàtiques.

Criteris d'ajustament de dosi en insuficiència hepàtica
S'han de  tenir en compte una sèrie de consideracions en quant a ajustament de dosi de fàrmacs en insuficiència hepàtica
(taula 2).
En general, és convenient efectuar monitorització d'aquells antibiòtics amb estret marge terapèutic i àmplia metabolització
hepàtica, així com aquells que, en determinades situacions, puguin veure alterada significativament la seva unió a proteï-
nes plasmàtiques.
En la taula 3 es relacionen els principals antibiòtics que s'han de sotmetre a modificació de dosi en insuficiència hepàtica.

Hepatotoxicitat dels antibiòtics
La toxicitat provocada pels antibiòtics pot ser hepatocel·lular, colestàsica i mixta, amb una rellevància clínica que va des de
lleu a mortal. Els mecanismes a través dels quals es produeix la toxicitat hepàtica poden ser directes o idiosincràsics. 
En la taula 4 es relacionen els principals antibiòtics amb capacitat de produir afectació hepàtica. Cal destacar que els anti-
biòtics que s'han relacionat amb un major nombre de casos letals per toxicitat hepàtica són els antituberculosos.
Existeixen alguns antimicrobians llur ús és desaconsellable en insuficiència hepàtica, com és el cas del cloramfenicol que
veu disminuïda la seva eliminació, pel que augmenta el risc de depressió medul·lar dosi-depenent. 



Per altra banda, la utilització d'alguns tuberculostàtics va estretament lligada a l'aparició d'alteracions del funcionalisme
hepàtic. Aquesta circumstància és especialment rellevant en el cas d'isoniazida, rifampicina i piracinamida. Malgrat tot,
donat que es tracta de tuberculostàtics de primera línia, la seva substitució per altres alternatives comporta una prolonga-
ció important del tractament de la infecció, pel que es recomana, sempre que sigui possible, la substitució de tan sols un
d'ells realitzant una estreta monitorització de la funció hepàtica. 
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TAULA 1. Antibiòtics que poden afectar la metabolització hepàtica d'altres substàncies (acció en
distints isoenzims del sistema citocrom P-450)
Inductors enzimàtics Inhibidors enzimàtics
efavirenz claritromicina
nevirapina cloranfenicole
rifabutina efavirenz
rifampicina eritromicina

fluconazole
indinavir
isoniacida
itraconazole
cetoconazole
metronidazole
miconazole
nelfinavir
norfloxacino
quinidina
quinina
ritonavir



TAULA 2 . Consideracions per l'ajustament de dosi en insuficiència hepàtica
Modificació de dosi Condició requerida
Sense canvis o lleugeres 1. Malaltia hepàtica lleu o moderada
modificacions de la dosi 2. Malaltia hepàtica greu

2.1 Fàrmacs A i B
2.2 Fàrmacs C i D administrats en dosi única per
via intravenosa
2.3 Fàrmacs C i D que desenvolupin un ampli 
mecanisme compensatori d'eliminació renal 
(funcionalisme renal normal)
2.4 No alteració de la sensibilitat al fàrmac en 
situació d'insuficiència hepàtica

Disminució de un 25% de la dosi 1. Malaltia hepàtica greu
1.1 Fàrmac C administrat en patologia aguda  per
via oral 
1.2 Fàrmac D administrat per via intravenosa, 
únicament en el cas que no existeixi alteració 
important en la concentració sèrica de proteïnes
1.3 Fàrmacs C i D amb un marge terapèutic 
especialment ampli (moderada repercussió 
clínica en insuficiència hepàtica)
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Modificació de dosi Condició requerida
Disminució de un 50% de la dosi 1. Malaltia hepàtica greu

1.1 Fàrmac C administrat crònicament 
per via oral
1.2 Fàrmac D administrat por via oral o per via 
intravenosa quan existeixi una alteració 
important en la concentració sèrica de proteïnes
1.3 Fàrmacs C i D desenvolupen un ampli 
mecanisme compensatori d'eliminació renal 
(en insuficiència renal)
1.4 Alteració de la sensibilitat al fàrmac en 
situació d'insuficiència hepàtica

A = Fàrmac llur metabolisme i excreció no depenen del funcionalisme hepàtic ni de la unió a 
proteïnes plasmàtiques

B = Fàrmac sense metabolisme hepàtic però elevada proporció d'unió a proteïnes plasmàtiques
C = Fàrmac amb aclariment hepàtic depenent de l'activitat intrínseca dels enzims hepàtics
D = Fàrmac amb metabolisme hepàtic important i elevada proporció d'unió a proteïnes plasmàtiques



TAULA 3 .  Principals antibiòtics que han de sotmetre’s a modificació 
de dosi en insuficiència hepàtica.
Antibiòtic % eliminació hepàtica % reducció de dosi
azitromicina 90 (hepatobiliar) evitar en IH greu
cefotaxima 40 25
ceftriaxona 60 sols si IH+IR
cefalotina 30-50 25-40
cloranfenicol 90 evitar
ciprofloxacino >60 sols si IH greu
claritromicina >80 sols si IH+IR
clindamicina 90 sols si IH greu o IH+IR
didanosina >80 25
doxiciclina <10 sols si IH+IR
eritromicina >90 25% si IH greu
isoniacida 85 valorar alternatives en IH greu
mezlocilina ≥50 50% o doblar intèrval
rifampicina 90 valorar alternatives en IH greu
trimetoprim 30 sols si IH+IR
vancomicina <10 50-60
zidovudina >75 50% o doblar intèrval
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TAULA 4 . Antibiòtics que s'han relacionat amb una major incidència d'afectació hepàtica.
Antibiòtic Tipus d’afectació hepàtica
didanosina hepatitis
eritromicina colestasis
isoniacida elevació d’enzims hepàtics, hepatitis fulminant
cetoconazole hepatitis colestàsica o mixta, hepatitis fulminant
nevirapina síndrome hepatotòxic, hepatitis fulminant
penicil·lines necrosis hepàtica, granuloma, hepatitis colestàsica
piracinamida hepatitis
rifampicina elevació d’enzims hepàtics
sulfamides icterícia colestàsica, afectació hepatocelular mixta, altres
tetraciclines degeneració greu
zalcitabina necrosis hepàtica aguda



18. ANTIBIÓTICS A L’EMBARÀS I LACTÀNCIA
Una infecció durant l'embaràs pot tenir conseqüències tant per la mare com pel fetus, el que és molt important a l'hora de
considerar la teràpia més adequada des del punt de vista risc/benefici per ambdós. Per altra banda, existeixen substàncies
llur ús pot contemplar-se en les fases inicials de l'embaràs mentre que estan contraindicades al final del mateix. Al con-
trari, altres haurien d'evitar-se durant el primer trimestre, sent pràcticament inoqües en fases posteriors de maduració fetal.
Per a qualificar el grau de risc d'un antibiòtic durant l'embaràs hem utilitzat la classificació de categories de la FDA (A, B,
C, D, X). Per a aquelles substàncies llur risc en l'embaràs no ha estat referenciat en la bibliografia internacional s'ha emprat
el qualificatiu “no descrit” (ND).

Categoria A: Estudis controlats en dones no han demostrat risc fetal durant el primer trimestre de l'embaràs, considerant-
se com a remota la possibilitat de dany fetal.

Categoria B: Estudis de reproducció en animals no han demostrat risc fetal però no es disposa d'estudis controlats en
dones embarassades o bé estudis de reproducció realitzats en animals han mostrat un efecte advers que no va poder con-
firmar-se en estudis controlats durant el primer trimestre. 

Categoria C : Estudis en animals han revelat efectes adversos en el fetus i no es disposa d'estudis controlats en dones o no
es disposa d'estudis ni en dones ni en animals. Els antibiòtics en aquest grup sols han d'administrar-se si el benefici poten-
cial justifica el risc potencial pel fetus.
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Categoria D : Existeix evidència demostrada de risc fetal humà però els beneficis del seu ús en dones gestants pot ser accep-
table malgrat el risc.

Categoria X: Estudis tant en animals com en humans han demostrat alteracions fetals, o existeix evidència de risc fetal
basat en l'experiència en humans o ambdós. El risc d'ús de l'antibiòtic en la dona gestant sobrepassa clarament qualsevol
possible benefici. Aquests antibiòtics estan contraindicats en dones gestants o que puguin ser-ho.



Aminoglucòsids
amikacina C
estreptomicina D
gentamicina C
neomicina C
paromomicina B
tobramicina C

Antifúngics
amfotericina B B
ciclopirox olamina B
clotrimazole B
fluconazole C
griseofulvina C
itraconazole C
cetoconazole C
nistatina B

Antihelmíntics
albendazole C
dietilcarbamazina C
mebendazole C
tiabendazole C
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Antiprotozoaris
antimoniato de meglumina C
atovaquona C
cloroquina C
pentamidina C
pirimetamina C
quinina B

Antituberculosos
cicloserina C
clofazimina C
dapsona C
etambutol B
isoniazida C
ofloxacino C
PAS C
pirazinamida C
protionamida ND
rifampicina C



Antivírics
abacavir C
aciclovir C
amantadina C
amprenavir C
cidofovir ND
didanosina (ddI) B
efavirenz C
estavudina C
foscarnet C
ganciclovir C
indinavir C
interferón alfa C
lamivudina C
lopinavir C
nelfinavir B
nevirapina C
ribavirina X
ritonavir B
saquinavir B
tenofovir B
zalcitabina (ddC) C
zidovudina C
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ß-lactàmics
amoxicil·lina B
amoxicil·lina/clavulànic B
ampicil·lina B
aztreonam B
cefazolina B
cefepima C
cefixima B
cefonicid B
cefotaxima B
ceftriaxona C
cefuroxima B
cloxacil·lina B
imipenem/cilastatina C
penicil·lina G benzatina B
penicil·lina G procaína B
penicil·lina G sódica B
penicil·lina V B
piperacil·lina B
piperacil·lina/tazobactam C



Glucopèptids
teicoplanina Evitar
vancomicina C

Lincosamines
clindamicina B

Macròlids
azitromicina C
claritromicina C

Nitroimidazoles
metronidazole B

Quinolones
ciprofloxacina C
levofloxacina C
norfloxacina C
ofloxacina C

Altres
colistina C
fosfomicina/trometamol B
lindane B
mupirocina B
nitrofurantoïna B
piretrinas C
polimixina B ND
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Sulfamides
sulfadiazina B; D (embaràs a termini)
sulfadiazina argèntica ND

Sulfamides 
associades cotrimoxazole C (primers mesos); D (a termin)
Tetraciclines

clortetraciclina D
doxiciclina D
tetraciclina clorhidrat D



Antibiòtics i lactància
Pràcticament tots els antibiòtics s'excreten per la llet materna en major o menor grau. La quantitat d'antimicrobià excretat
dependrà de la seva hidro o liposolubilitat, grau i capacitat d'ionització i del pes mol·lecular. El pH de la llet és lleugerament
més àcid que el del plasma. En aquestes condicions, els fàrmacs de característiques alcalines tenen tendència a acumular-
se en la llet, la qual actua com a “trampa d'ions”. Malgrat que, en general, les concentracions d'antibiòtic en llet materna
no solen ser molt altes, en determinades circumstàncies (principalment en prematurs o en nens amb alteracions o defi -
ciències enzimàtiques) poden aparéixer reaccions adverses greus. Per altra banda, els betalactàmics, llur toxicitat depenent
de la concentració és molt baixa, poden ocasionar sensibilitzacions amb el risc potencial de reaccions d'hipersensibilitat
en tractaments posteriors.

ANTIBIÒTIC ÚS EN LA LACTÀNCIA COMENT ARI
Aminoglucòsids Sí Baixa absorció en tracte gastrointestinal del nen.
ß-lactàmics Sí Risc de sensibilització
Cloranfenicol No Risc d’aplasia medular
Isoniacida Sí Valorar administració de vitamina B6 al nen.
Metronidazole No Altes concentracions en llet materna
Nitrofurantoïna Sí Evitar en deficiència de G-6-PDH.
Quinolones No Risc d’artropaties
Sulfamides Sí Evitar en prematurs, hiperbilirrubinemia i deficiència de G-6-PDH
Tetraciclines No Risc d’alteracions en el desenvolupament òssi i dental
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19. ADMINISTRACIÓ D’ANTIBIÒTICS PER VÍA PARENTERAL
ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMPATI-

DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÍT (estabilitat BILITATS
dilució)

aciclovir No No Sí. Reconstituir el 12 h TA. SF/SGS/SRL
vial de 250 mg amb No refrigerar (24 h TA.)
10 mL i diluir fins No refrigerar
50-100 mL de sèrum. 
Administrar al 
menys en 60 min

amfotericina B No No Sí. Reconstituir el 24 h a TA SG SF/SGS/SRL/SB
vial de 50 mg amb 7 d en nevera. (24 h a TA)
10 mL de API. Protegir de la llum
Diluir en 500 mL 
de SG. Administrar 
en 6 h

amikacina Sí No Sí. Diluir el vial en Es presenta SG/SF/SGS/SRL
aconsellable 100-200 mL en solució (24 h TA)

de sèrum.
Administrar en 
30-60 min



ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
amoxicil.lina/ No Sí. Sí. Diluir el vial de Utilitzar SF/SRL SG/SB
clavulànic Reconstituir 500/50 mg en inmediatament. (1 h a TA)

el vial de 25 mL i el vial de Estabilitat
500/50 mg 1g/200 mg en aproximada
amb 10 mL i 100 mL de sèrum. 15 min
el vial de Administrar
1g/200 mg en 30 min
amb 20 mL de 
API o SF.
Administrar 
en 3-5 min
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ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
ampicil·lina Sí Sí. Sí. Diluir el vial 1 h a TA SF SG/SGS/SRL/SB

Reconstituir reconstituit en 4 h en nevera (24 h a TA/
el vial de 1g 100 mL de SF. 48 h a la 
amb 20 mL Administrar en nevera)
de API o 15-30 min
sèrum.
Administrar 
en 3-5 min

antimoniat de Sí No No Es presenta 
meglumina en solució
aztreonam Sí. Sí. Sí. Diluir el vial 48 h a TA SG/SF/SGS/SRL

Reconstituir Reconstituir en 50 mL de sèrum. 7 d en nevera (48 h a TA
el vial de el vial amb Administrar en 7 d en nevera)
1g amb 10-20 mL 20-60 min
3 mL de de API.
API Administrar

en 10 min



ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
caspofungina No. No. Sí. Reconstituir 24 h a TA SF/SRL SG/SGS

el vial de 50 mg (24 h a TA
amb 10,5 mL d’API. 48 h en nevera)
Diluir en 250-100 mL
de SF. Administrar
en 60 min.

cefazolina Sí. Sí. Sí. 24 h a TA SF/SG/SGS/SRL
Reconstituir Reconstituir Reconstituir 96 h en nevera (24 h a TA
el vial de el vial de 1g el vial de 1g 96 h en nevera)
1g amb amb 4 mL i amb 10 mL de
3 mL de el vial de 2g API i el vial de
API. Afegir amb 10 mL 2g amb 20 mL
1ml de de API. de API. Diluir
lidocaïna Administrar en 50-100 mL
al 1% en 3-5 min   de sèrum.

Administrar en 
30-60 min
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ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
cefepima Sí. Sí. Sí. 24 h a TA SF/SG/SRL

Reconstituir Reconstituir Diluir en 7 d en nevera. (12 h a TA
el vial amb el vial amb 50-100 mL Protegir de la llum 24 h en nevera)
3 mL de  10 mL de API o sèrum. Protegir de la llum
API o de API. Administrar
lidocaïna Administrar  en 30-60 min
al 0,5-1% en 3-5 min

cefonicid Sí. Sí. Sí. 12 h a TA SF/SG/SGS/SRL 
Reconstituir Reconstituir Diluir en 72 h en nevera. (24 h a TA
el vial amb el vial amb 50-100 mL 72 h en nevera)
2,5 mL de 2,5 mL de de sèrum.
disolvent disolvent Administrar
especial especial en 15 min
via IM via IV.

Administrar 
en 3-5 min



ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
cefotaxima Sí. Sí. Sí. 24 h a TA SF/SG/SGS/SRL

Reconstituir Reconstituir Diluir en 10 d en nevera (24 h a TA
el vial amb el vial amb 50-100 mL 5 d en nevera)
3 mL+2 mL 10 mL. de sèrum.
de lidocaïna Administrar Administrar
al 2% en 3-5 min en 30-60 min

ceftriaxona Sí . Sí. Sí. 6 h a TA SF/SG/SRL/SB SGS 
Reconstituir Reconstituir Diluir en 24 h en nevera (24 h TA
el vial amb el vial amb 50-100 mL 96 h en nevera)
3,5 mL de 10 mL de sèrum.
disolvent de API. Administrar
especial Administrar en 15-30 min
via IM en 3-5 min   

ciprofloxacino No No Sí. Administrar Es presenta en solució
en 30-60 min
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ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
claritromicina No No Sí. Reconstituir 24 h a TA SF/SG/SGS/SRL

amb 10 mL de API. 48 h en nevera (6 h a TA
Diluir en 250 mL 48 h en nevera)
de sèrum.
Administrar en 
60 min

clindamicina Sí No Sí. Diluir en Se presenta SF/SG/SGS/SRL
100 mL de sèrum. en solució (16 d a TA
Administrar en 32 d en nevera)
30-60 min

cloxacil·lina Sí. Sí. Sí. 48 h a TA SF/SG/SGS/SRL
Reconstituir Reconstituir Diluir en 7 d en nevera (6 h a TA)
el vial amb el vial amb 50-100 mL
3,5 mL 10-20 mL de sèrum.
de API de sèrum. Administrar

Administrar en 30 min
en 3-5 min



ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
colistina Sí Sí. 7 d a TA i en nevera SF/SG/SGS/SRL

Reconstituir (24h a TA)
el vial amb 
2 mL de API.
Administrar 
en 3-5 min

cotrimoxazole Sí. No Sí. Diluir en 24 h a TA SF/SG/SGS/SRL/ SB
Reconstituir 250 mL de sèrum. (6 h a TA)
el vial amb Administrar 
disolvent en 60-90 min
especial

doxiciclina No Sí. Sí. Es presenta SF/SG/SGS SRL
Administrar Diluir en en solució (12 h a TA)
en 3-5 min 50-100 mL de sèrum.

Administrar en 
30-60 min
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ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
estreptomicina Sí. No No 5 d en nevera

Reconstituir 
el vial amb 
4 mL de 
API o SF

etambutol No No Sí. Diluir en Es presenta SF/SG/SGS.
200 mL de sèrum. en solució Ús immediat.
Administrar en Protegir 
30-60 min de la llum

fluconazole No No Sí. Es presenta
Administrar en en solució
15-30 min

foscarnet No No Sí. Es dilueix en el SG/SF
Servei de Farmàcia. (24 h a TA
Administrar en 14 d en nevera)
60-90 min



ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
fosfomicina No No Sí. Reconstituir 

el vial de 1g amb 
10 mL de API. 
Afegir API o SG a API/SG 
raó de 4 mL per (24 h a TA)
cada 1 mL de 
solució 
reconstituida.
Administrar en 
60 min.

ganciclovir No No Sí. Se reconstitueix SF/SG
i dilueix en el (24 h a TA
Servei de Farmàcia. 14 d en nevera)
Administrar en 
60 min
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ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
gentamicina Sí No Sí. Diluir en Es presenta SF/SG/SGS/SRL

50-200 mL en solució (24 h a TA)
de sèrum.
Administrar en 
30-60 min

imipenem No No Sí. Diluir en 12 h a TA SF SRL
disponible 50-100 mL 48 h en nevera (12 h a TA
la presenta- de sèrum. 48 h en nevera)
ció per a Administrar
aquesta via en 20-30 min

isoniazida Sí Sí. Si. Diluir en Es presenta SF. SG/SGS/SRL
Administra- 250-500 mL de SF. en solució Protegir
ció molt Administrar de la llum
lenta en 30-60 min

levofloxacina No No Si. Diluir en 72 h a TA SF/SF/SGS SB
100-250 mL 14 d en nevera
de sèrum. Protegir de la llum
Administrar 
en 60 min.



ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
linezolida No No Sí. Administrar Es presenta SG/SF/SRL

en 30-120 min. en solució
metronidazole No No Sí. Administrar Es presenta

en 20 min en solució
penicil·lina G Sí, Sí. Si. 7 d en nevera SF/SG/SGS SB
sòdica dosi baixes. Reconstitiuir Diluir en (24h a TA)

Reconstituir 1MU amb 50-100 mL
1MU amb 10 mL de sèrum.
4ml de API. Administrar en

Administrar 20-30 min
en 3-5 min

pentamidina Sí No Si. Diluir en 48 h a TA SG/SF
50-250 mL Protegir de la llum
de sèrum.
Administrar 
en 60 min.
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ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
piperacilina/ No Sí. Sí. 48 h en nevera SF/SG/SGS SB
tazobactam Reconstituir Diluir en (48 h en nevera)

el vial de 50-100 mL
4/0,5 g amb de sèrum.
20 mL de API. Administrar
Administració en 20-30min
lenta

rifampicina No No Si. Reconstituir 6h a TA SF/SG/SGS.
el vial amb 12h en nevera Ús immediat
disolvent especial, 
diluir en 500 mL 
de sèrum.
Administrar en 
3 h mínim. 

tobramicina Sí No Sí. Diluir en 24 h a TA SF/SG
50-100 mL 96 h en nevera
de sèrum.
Administrar en 
30-60 min



ANTIBIÒTIC IM IV IV ESTABILITAT VIAL DILUIENT INCOMP ATI-
DIRECTA INTERMITENT RECONSTITUÏT (estabilitat BILITATS

dilució)
vancomicina No No Sí. Reconstituir el 96 h en nevera SF/SG/SGS

vial amb 10 mL (24 h a TA
de API, diluir en 14 d en nevera)
100-200 mL 
de sèrum.
Administrar en 
30-60 min

voriconazole No No Sí. Reconstituir el 24 h en nevera SF/SG/SGS/SRL SB
vial amb 19 mL 
d’API, diluir en 
500-1000 mL
de sèrum
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ÍNDEX ALFABÈTIC pàg

ABACAVIR 53
ABACAVIR (ABC) 59
ABSCÉS DE PULMÓ 226
ACICLOVIR 53, 54, 60
ÀCID NALIDÍXIC 49
ÀCID OXOLÍNIC 49
ÀCID PIPEMÍDIC 49
ÀCID PIROMÍDIC 49
ADHERÈNCIA 325
ALBENDAZOLE 62
AMANTADINA 54, 55
AMFOTERICINA B 56
AMFOTERICINA B LIPOSOMAL 73
AMEBIASIS INTESTINALS 261
AMIKACINA 38, 63
AMINOGLUCÒSIDS 37



AMINOPENICIL·LINES 41
AMOXICIL·LINA 41, 65
AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAVULÀNIC 42, 66
AMPICIL·LINA 41
AMPICIL·LINA/SULBACTAM 42
AMPRENAVIR (APV) 54, 69
ANFOTERICINA B-DESOXICOLATO 71
ANTIFÚNGICS 55
ANTIMICOBACTERIS 55
ANTIMONIAT DE MEGLUMINA 74
APENDICECTOMIA 34
ARABINÒSID D'ADENOSINA 53
ARTROPLASTIA 33
ARTRITIS 207
ASCARIDIOSI 266
ASPERGILOSI 267
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ATOVAQUONA 75
AUDITORIES TERAPÈUTIQUES 23
AVORTAMENT 34
AZITROMICINA 47, 76
AZLOCILINA 41
AZTREONAM 42, 78

B. ANTRACIS 41
BABESIOSI 261
BACITRACINA 52
BACTERIÈMIA 221
BACTERIÚRIA ASINTOMÀTICA DE L'EMBARÀS 235
ß-LACTÁMICS 39
BIFONAZOLE 56
BRONCOASPIRACIÓ 226
BYPASS CORONARI 33

CALENDARI VACUNAL 345



CANDIDIASI 267
CARBAPENÈMICS 42
CARBENICIL·LINA 41
CARBOXIPENICIL·LINES 41
CEFACETRILO 44
CEFACLOR 43, 44
CEFADROXILO 43
CEFALEXINA 43, 44
CEFALORIDINA 44
CEFALOSPORINES 43
CEFALOTINA 43, 44
CEFAMANDOL 43, 44
CEFAPERAZONA 45
CEFAPIRINA 43
CEFARIRINA 44
CEFAZOLINA 43, 44, 80
CEFEPIMA 44, 45, 82
CEFIXIMA 43, 45, 83
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CEFLORIDINA 43
CEFMETAZOLE 43, 45
CEFMINOX 43, 45
CEFONICID 43, 44
CEFONICIDA 84
CEFOPERAZONA 43
CEFOTAXIMA 43, 45, 85
CEFOTETAN 43, 45
CEFOXITINA 43, 45
CEFPODOXIMA 45
CEFPROCILO 44
CEFRADINA 43, 44
CEFRADOXILO 44
CEFSULODINA 43, 45
CEFTAZIDIMA 43, 45
CEFTIBUTENO 45
CEFTIZOXIMA 43, 45
CEFTRIAXONA 43, 45, 87



CEFUROXIMA 43, 44
CEFUROXIMA  AXETILO 43
CEFUROXIMA AXETILO 44
CERVICITIS 242
CESÀRIA 34
CETOCONAZOLE 56
CHANCROIDE 240
CICLOPIROX OLAMINA 56, 90
CICLOSERINA 55, 91
CIDOFOVIR 53, 92
CIPROFLOXACINA 49, 93
CIRURGIA ENDOSCÒPICA DIGESTIVA 34
CIRURGIA ENDOSCÒPICA UROLÒGICA 34
CIRURGIA NETA 205
CIRURGIA NETA-CONTAMINADA 34
CIRURGIA UROINTESTINAL 36
CISTITIS AGUDA EN LA DONA 235
CISTITIS NOSOCOMIAL 235

CISTITIS RECURRENT 237
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CLARITROMICINA 4 7, 95
CLINDAMICINA 46, 97
CLOFAZIMINA 55, 99
CLOROQUINA 100
CLOTRIMAZOLE 56
CLOXACIL·LINA 101
COLANGITIS 249
COLECISTITIS 249
COLISTINA 52, 103
COLORECTAL 34
CONJUNTIVITIS 256
COT PROTÈSICA 208
COTRIMOXAZOLE 53, 104
CRANEOTOMIA 33
CREMADES 205
CRIPTOCOCOSI 268
CRIPTOSPORIDIASI 261
CYCLING 21, 24

DACRIOCISTITIS AGUDA 258



DAPSONA 106
DELAVIRDINA 53
DENTARI 202
DERMATOFITOSI 269
DIAMINOPIRIMIDINES 53
DIBECACINA 38
DIDANOSINA 53
DIRITROMICINA 47
DOXICICLINA 110

ECONAZOLE 56
EFAVIRENZ 53, 54
EFAVIRENZ (EFV) 112
EMBARÀS 382
ENDOCARDITIS BACTERIANA 243
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ENDOFTALMITIS 251
ENOXACINO 49
ENTEROBIASI 266
EPIGLOTITIS 222
ERISIPELA 203
ESPIRAMICINA 47
ESPONDILODISCITIS 213
ESTAVUDINA 53
ESTAVUDINA (D4T) 114
ESTREPTOMICINA 38, 55, 115
ESTUDI FARMACOCINÈTIC 361
ESTUDI MICROBIOLÒGIC 360
ETAMBUTOL 55, 116

FAMCICLOVIR 53
FARINGITIS GONOCÒCCICA 240
FARINGOAMIGDALITIS 222
FASCITIS NECROTITZANT 204
FEBRE TIFOÏDAL 246
FERIDA TRAUMÀTICA 36



FILARIOSI 266
FLUCONAZOLE 56, 118
FOLICULITIS 204
FORUNCULOSI 204
FOSCARNET 54, 120
FOSFOMICINA 52
FOSFOMICINA-TROMETAMOL 52, 121
FRACTURA OBERTA 208
FRACTURES 33
FUROZOLIDONA 48
FUSÍDIC, ÀCID 122

GANCICLOVIR 53, 54, 123
GASTRODUODENAL 35
GASTROENTERITIS 246
GENTAMICINA 38, 124
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GIARDIASI 261
GINGIVITIS ULCERONECRÒTICA 202
GLICOPÈPTIDS 46
GONOCÒCCIA ANORECTAL 240
GONOCÒCCIA DISEMINADA 240
GRAMICIDINA 52

HEPATITIS 347
HEPATITIS A 337
HEPATITIS B 337
HERPÈTIQUES 331
HISTERECTOMIA VAGINAL 35
HIDATIDOSI 266

IDOXURIDINA 53
IMIPENEM 42
IMIPENEM / CILASTATINA 127
IMPETIGEN 205
INCISIÓ ENGONAL 33
INDINAVIR 54



INDINAVIR (IDV) 128
INDUCTORS ENZIMÀTICS 377
INFECCIÓ BRONQUIAL 234
INFECCIÓ CARDIOVASCULAR 243
INFECCIÓ QUIRÚRGICA ABDOMINAL 248
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL 240
INFECCIONS FÚNGIQUES 267
INFECCIONS GASTROINTESTINALS 246
INFECCIONS OFTALMOLÓGIQUES 251
INFECCIONS PROTOZOÀRIES 261
INFECCIONS URINÀRIES 235
INFECCIONS VASCULARS 250
INFECCIONS VÍRIQUES 331
INFLUENZA 343
INHIBIDORS DE ß-LACTAMASES 42
INHIBIDORS ENZIMÀTICS 377



INMUNONUTRICIÓ 355
INSUFICIÈNCIA HEPÀTICA 371
INSUFICIÈNCIA RENAL 365
INTERFERÓ ALFA 54
INTERFERONS 54
ISONIAZIDA 55, 130
ISOSPORIASI 262
ITRACONAZOLE 56, 132

JOSAMICINA 47

KANAMICINA 38
KITASAMICINA 47

LACTÀNCIA 382
LAMIVUDINA 53
LAMIVUDINA (3TC) 133
LEISHMANIASI CUTÀNEA 262
LEISHMANIASIS VISCERAL 262
LEVOFLOXACINA 49, 55
LINCOSAMINES 46
LINDANE 136



LINFANGITIS ASCENDENT 205
LINFOGRANULOMA VENERI 240
LOPINAVIR 54
LOPINAVIR (LPV) 139
LORACARBEF 43, 44

MACRÒLIDS 47
MARCAPASSOS 33
MEBENDAZOLE 140
MEROPENEM 42
METRONIDAZOLE 48, 142
MEZLOCILINA 41
MICONAZOLE 56
MICOBACTERIS 273



MICROSPOROSI 262
MIDECAMICINA 47
MIOCAMICINA 47
MOSSEGADA 203
MOXIFLOXACINA 49
MOXOLACTAM 43, 45
MUPIROCINA 144
MUSSOL 258

NELFINAVIR 54
NELFINAVIR (NFV) 145
NEOMICINA 38
NETILMICINA 38
NEUROSÍFILIS 240
NEUTROPÈNICS FEBRILS 218
NEVIRAPINA 53, 54
NEVIRAPINA (NVP) 146
NIFURATEL 48
NISTATINA 56, 148
NITROFURANS 48
NITROFURANTOÏNA 149
NITROFURANTOÏNA 48



NITROFURAZONA 48, 150
NITROIMIDAZOLES 48
NORFLOXACINA 49, 151

OFLOXACINA 49, 55, 153
OFTALMIA NEONATORUM 258
ORQUIOEPIDIDIMITIS 235
OSTEOMIELITIS 209
OTITIS EXTERNA 223
OTITIS MITJA 223

PALIVIZUMAB 154
PALUDISME 263
PAROMOMICINA 38, 156



PARVOVIRUS B19 338
PAS 55, 157
PEFLOXACINO 49
PENCICLOVIR 53
PENICIL·LINA BENZATINA 41
PENICIL·LINA G 41
PENICIL·LINA G BENZATINA 159
PENICIL·LINA G PROCAÏNA 160
PENICIL·LINA G SÒDICA 158
PENICIL·LINA PROCAÏNA 41
PENICIL·LINA V 41, 162
PENICIL·LINES 40
PENTAMIDINA 163
PÈPTIDS CÍCLICS 52
PERICARDITIS 244
PERITONITIS 246
PEU DEL DIABÈTIC 250
PIELONEFRITIS 235
PIPERACILINA 41
PIPERACIL·LINA / TAZOBACTAM 164
PIPERACIL·LINA/TAZOBACTAM 42
PIRAZINAMIDA 55, 166



PIRIMETAMINA 53, 167
PITIRIASI 269
PNEUMONIA EXTRAHOSPITALÀRIA 224, 229
PNEUMONIA INTRAHOSPITALÀRIA 231
PNEUMÒNIA NECROTITZANT 226
POLIMIXINA B 52
POLÍTICA D'ANTIBIÒTICS 27
POLÍTICA D’ANTIBIÒTICS 21
PRAZIQUANTEL 168
PROSTATITIS AGUDA 236
PRÒTESIS VALVULARS 33
PROTIONAMIDA 55, 170



QUERATITIS 254
QUINIDINA 171
QUININA 172
QUINOLONES 48

RIBARAVINA 54
RIBAVIRINA 53, 174
RIFABUTINA 55, 175
RIFAMPICINA 55, 177
RIMANTADINA 54
RITONAVIR 54
RITONAVIR (RTV) 178
ROKITAMICINA 47
ROXITROMICINA 47
RUBÈOLA 342

SAQUINAVIR 54
SAQUINAVIR (SQV) 180
SÈPSIA 215
SÍFILIS 241
SINUSITIS 223
SULFADIAZINA 51, 182



SULFADIAZINA ARGÉNTICA 184
SULFADIAZINA ARGÈNTICA 51
SULFAMIDAS I COTRIMOXAZOLE 51

TEICOPLANINA 46, 185
TENIASI 266
TENOFOVIR 53
TENOFOVIR (TNV) 186
TERBINAFINA 56
TETRACICLINA, CLORHIDRAT 188
TETRACICLINES 51
TIABENDAZOLE 189
TIACETAZONA 55
TICARCIL·LINA 41
TIROTRICINA 52

TOBRAMICINA 38, 190
TOS FERINA 224
TOXOPLASMOSI 264
TRACTAMENT INFECCIONS PER VERMES 266
TRAUMATISME CRANIAL 212
TRICOMONIASI VAGINAL 264



TRIFLURIDINA 53
TRIMETOPRIM 53
TRIPANOSOMIASI AFRICANA 265
TRIPANOSOMIASI AMERICANA 265
TROMBOFLEBITIS 244
TUBERCULOSI 273

ÚLCERA DE DECÚBIT 206
ULCUS GASTRODUODENAL RECIDIVANT 247
UREIDOPENICIL·LINES 41
URETRITIS 237, 242

VALACICLOVIR 53
VÀLVULA DE DRENATGE 33
VANCOMICINA 46, 193
VARICEL·LA 333, 339
VIH 283
VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL (VRS) 340
VÍSCERA PERFORADA PERITONITIS 36

XARAMPIÓ 342



ZALCITABINA 53
ZALCITABINA (DDC) 196
ZIDOVUDINA (AZT, ZDV) 53, 197
ZIGOMICOSI 270


