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BREU RESUM DEL CONTINGUT: 

 
 

El present document recull les indicacions consensuades per tots els serveis implicats a l’hora de 

protocol·litzar la necessitat d‘antibioteràpia empírica als lactants ingressats per bronquiolitis a Hospital 

Universitari Vall d’Hebron a partir de la revisió de la literatura i l’experiència dels professionals del centre. 
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GESTIÓ DE LES MODIFICACIONS  

Periodicitat prevista de revisió: cada 3 anys o en cas d ‘aparició de novetats en aquest camp. 

 

1. JUSTIFICACIÓ 
 
La bronquiolitis aguda (BA) és definida com a primer episodi agut de dificultat 

respiratòria amb sibilàncies, precedit d‘un quadre catarral de vies respiratòries altes (rinitis, tos, 
amb o sense febre) que afecta a menors de dos anys, tot i que preferentment a menors de 12 
mesos. Sovint pot associar febre. 

La BA és un motiu de consulta freqüent amb una elevada morbiditat, i suposa un elevat 
número d‘ ingressos hospitalaris a pediatria, tant  a la planta d’ hospitalització com a les unitats 
de crítics. L‘etiologia és fonamentalment vírica i és el virus respiratori sincitial (VRS) el seu 
principal causant. Fixant-nos  en dades locals, segons l ‘informe de Vigilància Hospitalària del 
VRS a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la temporada 2015-2016, es van detectar un total 
de 1134 casos de VRS en població adulta i pediàtrica, i un 94 % dels aïllaments corresponien a 
nens (75% menors de dos anys). Un 66% dels casos va requerir ingrés  hospitalari.  

En ocasions, la BA pot coexistir amb una infecció bacteriana i la diferenciació clínica 
entre ambdues entitats pot ser complexa atès que comparteixen gran part de la seva 
simptomatologia.  Aquest fet, complica la decisió d’iniciar o no tractament antibiòtic empíric en 
aquests pacients, sovint de curta edat, on les infeccions bacterianes sistèmiques poden tenir 
conseqüències greus.  

 Les guies de pràctica clínica més recents sobre el tractament de la 
bronquiolitis aguda no recomanen l’ús rutinari d’ antibiòtic als pacients amb 
bronquiolitis aguda (grau evidència A) (Annexes, taula 1). Tot i això,  és freqüent l’ús 
indiscriminat d’antibiòtics en aquests tipus de pacients a la pràctica clínica habitual, 
especialment en els nens més petits. Caldrà, doncs, valorar individualment l’ús d’antibiòtic en 
aquells pacients  que presenten signes clínics de gravetat i / o alteracions analítiques a 
l‘hemograma, la proteïna C reactiva (PCR) i/o la procalcitonina (PCT).  

Per aquest motiu, es presenta el protocol d’antibioteràpia empírica a lactants amb 
bronquiolitis aguda ingressats a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron fruit del consens de tots els 
Serveis/Unitats implicats en el tractament d ‘aquests pacients.  

 
 
2. OBJECTIU 
 
 Protocol·litzar l’ús d’antibiòtic als lactants afectes de bronquiolitis viral aguda que 
s’atenen a l‘Hospital Universitari Vall d’Hebron.  
 
3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 

Pacients pediàtrics amb bronquiolitis aguda que són atesos per bronquiolitis aguda a la 
Unitat d‘Urgències Pediàtriques i/o ingressats a les Unitats d‘Hospitalització o Crítics de 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
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Hemograma + PCR i PCT (sol·licitar reactants de fase aguda segons protocols vigents), 

hemocultiu, uroanàlisi (tira reactiva d’orina) +/- sediment orina i urocultiu en menors de 6 

mesos.  

La radiografia de tòrax es realitzarà d’acord amb les guies de bronquiolitis on determinen la 

seva indicació en cas de: dubtes diagnòstics, clínica tòrpida, quadres greus o de mala 

evolució. La presència aïllada de febre no es considera criteri suficient per realitzar 

radiografia de tòrax.   

 

4. ACTIVITATS 
 

ACTUACIÓ AL SERVEI D’URGÈNCIES I UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ: 
 
Es valorarà individualment als pacients que són derivats d’ altres centres que ja hagin iniciat 
tractament antibiòtic.  
 

LACTANTS DE 0–1 MESOS 
 

 Febre o altres signes clínics d’infecció bacteriana:  

 

Estudi diagnòstic 

 

Hemograma + PCR i/o PCT ,  hemocultiu, uroanàlisi (tira reactiva d’orina) +/- sediment 

orina i urocultiu. Punció lumbar: cultiu bacterià i PCRs1 bacterianes (E. coli, S. agalactiae, 

L. mocytogenes,S.pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis).La radiografia de tòrax es 

realitzarà d’acord amb les guies de bronquiolitis on determinen la seva indicació en cas 

de: dubtes diagnòstics, clínica tòrpida, quadres greus o de mala evolució. La presència 

aïllada de febre no es considera criteri suficient per realitzar radiografia de tòrax.   

 
1 
 La determinació sistemàtica de PCRs bacterianes està subjecta a la revisió que s’està realitzant  

actualment al nostre centre. 

 

Tractament empíric: 

 

- Cefotaxima 300mg/kg/dia ev, 4 dosis + ampicil·lina 200mg/kg/dia ev, 4 dosis.  

 

Segons evolució clínica i analítica i resultats microbiològics, es decidirà el tractament de 

continuació.  

 

 
LACTANTS DE  1-12 MESOS 
 
Estudi diagnòstic 

 

 Febre (<39,5ºC) + estat clínic coherent amb quadre de bronquiolitis: 

Es realitzarà tira d’orina en aquells lactants menors de 6 mesos o amb antecedents d’infecció 

urinària. Si negativa, no s’indicarà l’inici d’antibioteràpia i es valorarà clínicament el pacient. Si 

positiva, s’ actuarà segons protocol d’infecció orina. 

 

 Febre (≥39,5ºC) + estat clínic coherent amb quadre de bronquiolitis: 
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Actuacíó segons el resultat de PCT: 

 

-  PCT <1 ng/mL (o PCR ≤5mg/dL quan és l’únic reactant de fase aguda sol·licitat): 
No s’indicarà l’inici d’antibioteràpia i es valorarà clínicament el pacient. 
 

-  PCT >1 ng/mL (o PCR >5 mg/dL quan és l’únic reactant de fase aguda sol·licitat): 

       Es valorarà de manera individual iniciar tractament antibiòtic, Amoxicil·lina-clavulànic 

100mg/kg/dia ev, 3 dosis. 

 

 

 Afectació de l’estat general desproporcionada per una bronquiolitis que faci sospitar una  
infecció bacteriana invasiva associada:  

 

Estudi diagnòstic:  

  

Hemograma +  PCR i PCT (sol·licitar reactants de fase aguda segons protocols vigents), 

hemocultiu, uroanàlisi (tira reactiva d’orina) +/- sediment orina i urocultiu,. Si punció lumbar2: 

cultiu bacterià i PCR bacterianes3 (S.pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis, E. coli, S. 

agalactiae, L. mocytogenes3).La radiografia de tórax es realitzarà d’acord amb les guies de 

bronquiolitis on determinen la seva indicació en cas de: dubtes diagnòstics, clínica tòrpida, 

quadres greus o de mala evolució. La presència aïllada de febre no es considera criteri 

suficient per realitzar radiografia de tòrax.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tractament empíric: 

 

Cefotaxima 200-300mg/kg/dia4 ev, 4 dosis +/- ampicil·lina 200mg/kg/dia ev, 4 dosis 

(afegirem ampicil·lina en cas de pacient < 3mesos o uròpata independentment de l’edat fins a 

descartar la ITU). 

 

 
4
 Dosi serà en funció del pacient i la sospita d’ infecció pneumocòcica invasiva amb potencial afectació de SNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2
Es realitzarà punció lumbar en pacients < 3mesos o si sospita d’ infecció de SNC independentment de 

l’edat, i sempre que l’estat clínic del pacient ho permeti. 
3
La determinació de PCRs bacterianes està subjecta a la revisió que s’està realitzant actualment al 

nostre centre. El demanar PCRs bacterianes d’infecció de transmisió vertical es valorarà individualment 

en funció de l’ edat del pacient i dels factors de risc obstètric. 
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ACTUACIÓ A LA UNITAT DE CURES INTENSIVES PEDIÀTRIQUES 
 

 

LACTANTS DE 0 – 1 MESOS: 

 

 Febre o altres signes clínics o analítics (procalcitonina > 0.5 ng/ml) d’infecció bacteriana: 

 

Estudi diagnòstic:  

 

Anàlisi (hemograma, PCR i PCT), hemocultiu i PCR bacterianes5 (E. coli, S. agalactiae, L. 

mocytogenes, S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis), uroanàlisi (tira reactiva 

d’orina) +/- sediment orina i urocultiu,; aspirat traqueal a virus i bacteris si intubat. Si 

punció lumbar: cultiu bacterià i mateixes PCR. 

 
5 

La determinació de PCRs bacterianes està subjecta a la revisió que s’està realitzant actualment 

al nostre centre. 

 

Tractament empíric: 

 

Sospita de coinfecció bacteriana respiratòria a l’ingrés (< 48 hores ingrés)(SENSE signes 

clínics de sèpsia greu/xoc sèptic): 

 

Cefotaxima 300mg/kg/dia ev, 4 dosis  + ampicil·lina 200mg/kg/dia ev, 4 dosis.  

 
Si l’uroanàlisi (sediment d’orina) és normal iels estudis microbiològics negatius a les 48h, 
es reconsiderarà la situació, no es realitzarà punció lumbar i es valorarà el 
desescalament a amoxicil·lina-àcid clavulànic 100mg/kg/dia ev o 80 mg/kg/dia vo en 3 
dosis fins a completar 7 dies de tractament total. 

 

 
Sospita de sèpsia comunitària o transmissió vertical a l’ingrés (< 48 hores ingrés) (AMB 

signes clínics de sèpsia greu/xoc sèptic): 

 

Cefotaxima 300mg/kg/dia ev en 4 dosis + ampicil·lina 200mg/kg/dia ev, 4 dosis.  

 Es realitzarà punció lumbar tan aviat com la clínica ho permeti. 
 

Sospita de sèpsia nosocomial durant l’ingrés (> 48 hores ingrés)(PCT  > 1 ng/ml  o signes 

clínics de sèpsia greu/xoc sèptic): 

 

Cefepima6 120mg/kg/dia ev, 4 dosis+/- vancomicina 60mg/kg/dia ev, 4 dosis 

 

 Es realitzarà punció lumbar tan aviat com la clínica ho permeti.   
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 En cas de sospita d’infecció nosocomial però amb cultius negatius sense 

afectació SNC, es desesglaonarà a piperacilina-tazobactam 300mg/kg/dia ev, 4  
dosis. 

 

 
6 
Caldrà evitar l’ús de cefepima en cas de disfunció renal pel risc de neurotoxicitat. 

 

Segons els resultats dels cultius i de les PCRs bacterianes, caldrà desesglaonar el tractament 

segons antibiograma, avaluar la necessitat de punció lumbar o suspendre els antibiòtics. 

 

 

LACTANTS DE  1-12 MESOS 

 

 Febre o altres signes clínics o analítics (procalcitonina > 0,5ng/mL) d’infecció 
bacteriana: 

 

 

Estudi diagnòstic:  

 

 

Hemograma + PCR i PCT,  hemocultiu i PCRs bacterianes7, uroanàlisi (tira reactiva 

d’orina) +/- sediment orina i urocultiu, aspirat traqueal a virus i bacteris si intubat. Si 

punció lumbar: cultiu bacterià i mateixes PCR bacterianes6 (S. pneumoniae, H. 

influenzae, N. Meningitidis) 

 

 

 7 
La determinació de PCRs bacterianes està subjecta a la revisió que s’està realitzant actualment 

al nostre centre. 

 

 

Tractament empíric: 

 

Sospita de coinfecció respiratòria comunitària a l’ingrés (SENSE signes clínics de sèpsia 

greu/xoc sèptic): 

 

Amoxicil·lina-àcid clavulànic 100mg/kg/dia ev o 80 mg/kg/dia vo, 3dosis. 

 

 

Sospita de sèpsia comunitària a l’ingrés (AMB signes clínics de sèpsia greu/xoc sèptic): 

 

Cefotaxima 300mg/kg/dia ev,  4dosis. Si uroanàlisi (sediment orina) patològic a l’ingrés 

en menors de 3 mesoso uropatia cal afegir ampicil·lina 200mg/kg/dia ev, 4 dosis. En 

menors de 3 mesos o sospita clínica d’infecció del SNC s’ha de realitzar punció lumbar 

quan la clínica ho permeti. 

 

Sospita de  sèpsia nosocomial durant l’ingrés(signes clínics o analítics  de sèpsia 

greu/xoc sèptic): piperacilina-tazobactam 300 mg/kg/dia ev,  4 dosis +/- teicoplanina 

10-15 mg/kg/dia ev, 1 dosi segons protocol corresponent.  
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En pacients amb colonitzacions conegudes de via respiratòria on se sospiti aquest focus 

com a causa de la infecció, es valorarà individualment adaptar l’antibioticoteràpia. 
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9. ANNEXOS 

Taula 1: Recomanacions de laGuía de práctica clínica sobre la bronquiolitis aguda 2010 (Simó 

Nebot et al.)2 

 

RECOMANACIONS EVIDÈNCIA 

No s’ han d’usar de manera rutinària antibiòtics a la 

BA. 

 
A 

No existeix evidència suficient sobre el valor dels 

macròlids a la BA. No se’n recomana l’ús. 

 
B 

Quan existeix infecció bacteriana (pex. Infecció 

d’orina o otitis aguda) s’ha de tractar igual que en 

absència de BA. 

 
B 

En pacients amb BA greu que requereixen ventilació 

mecànica es troba un percentatge elevat de  

coinfecció bacteriana pulmomar. Es recomana 

valorar l’ús d’antibiòtics en aquests pacients. 

 
D 

Als pacients amb BA amb atelèctasis o ocupació 

alveolar no es recomana l’ús rutinari d’ antibiòtics. 

 
B 

►Es recomana valorar l’ús d’ antibiòtics als pacients amb BA que presenten signes clínics de 

gravetat i / o alteracions a l‘hemograma, la proteïna C reactiva (PCR) i/o la procalcitonina (PCT). 
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