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INTRODUCCIÓ

L’objectiu de la profilaxi antibiòtica en cirurgia cardíaca és disminuir la morbiditat i 
mortalitat postoperatòria de causa infecciosa, així com escurçar l’hospitalització i el 
respectiu cost econòmic associat. 

Es tracta d’una cirurgia neta o neta-contaminda, sent la ferida quirúrgica la principal 
causa d’infecció. La contaminació de la ferida es considera inevitable, variant les 
possibilitats d’infecció segons la immunitat del pacient, el tipus de cirurgia (risc d’infecció 
tres vegades superior en cirurgia urgent) i l’inòcul bacterià. La font de contaminació sol 
ser exògena: flora cutània, derivada de l’acte quirúrgic (instrumental, mans del cirurgià, 
ambient del quiròfan) o relacionada amb les cures de la ferida al postoperatori. 

La profilaxi antibiòtica s’ha de considerar un sistema addicional per evitar el creixement 
dels microorganismes contaminants de la ferida, sent el punt més important en la 
prevenció de la infecció de ferida l’optimització de l’acte quirúrgic. 

La màxima contaminació bacteriana es produeix intraoperatòriament, per el que resulta 
imprescindible l’administració de l’antibiòtic durant la inducció anestèsica, amb l’objectiu 
d’aconseguir concentracions suficients d’antibiòtic als teixits adjacents a la ferida 
quirúrgica, en el moment de la intervenció. 
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L’antibiòtic utilitzat a la profilaxi ha de ser actiu front els microorganismes que més 
freqüentment causen infecció de ferida quirúrgica, en aquest cas els habituals de la 
pell1,2. L’objectiu no és eradicar tots els microorganismes potencialment patògens, sinó 
reduir l’inòcul per sota del llindar crític necessari per a produir infecció. Cal destacar que 
la prolongació de la profilaxi antibiòtica no augmenta l’eficàcia de la quimioprofilaxi i sí 
els costos i riscos. Així doncs, l’ús incorrecte dels antibiòtics afavoreix l’aparició de 
soques resistents, l’augment d’efectes adversos i suposa una despesa econòmica 
innecessària. 

Les taxes d’infecció en cirurgia cardíaca, així com els seus factors de risc, estan ben 
documentats en pacients adults. En canvi, la informació disponible en població 
pediàtrica és escassa, amb taxes d’infecció que oscil·len entre el 0,5% i el 5%3,4,5. 
L’estudi d’Allpress i cols3, de caràcter retrospectiu, inclou 826 pacients pediàtrics i 
descriu una taxa d’infecció del 2,3%. Detecta com a factors independents associats 
significativament al risc d’infecció, la durada de la cirurgia i l’edat inferior al mes. Els 
únics treballs prospectius publicats fins al moment són els realitzats per Nateghian i 
cols4 al Canadà entre 1998 i 2002, amb una incidència d’infecció del 3,4% (0,9% 
d’infecció superficial, 0,1% profunda i 2,4% d’òrgan i espai), i el realitzat per Holzmann-
Pazgal i cols5 amb xifres que s’han anat incrementant els últims anys, des de l’1,4% al 
2001 fins el 4,8% al 2003, i amb la presència d’una infecció prèvia i la realització de més 
d’un procediment al mateix acte quirúrgic, com a factors de risc  independents. 

A nivell internacional, l’ús de cefazolina o vancomicina en cas d’al·lèrgia a 
betalactàmics- està molt extès a la profilaxi antibiòtica en cirurgia cardíaca6,7,8,9. La 
durada de la profilaxi és un aspecte en el que, cada cop  més, es tendeix a diferenciar 
en funció de si el postoperatori transcorre amb el tòrax obert o no. D’altra banda, la 
major prevalença en altres països respecte al nostre, de Staphylococcus aureus 
resistent a meticil·lina, es tradueix en una major utilització a les guies descrites a la 
literatura d’antibiòtics actius front aquest microorganisme6. Atesa la baixa prevalença 
d’aquest microorganisme al nostre centre a data d’avui, la profilaxi antibiòtica no 
pretendrà la seva cobertura de forma rutinària.   
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Algunes publicacions proposen la cobertura rutinària de bacils gram negatius a la 
cirurgia de tòrax obert10. La majoria de textos recomanen l’ús de gentamicina, deixant-
se aquest fàrmac com a segona opció al nostre centre pel risc de nefrotoxicitat, 
especialment important en aquests pacients.
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ

1. MESURES NO FARMACOLÒGIQUES: 

1.1. Preoperatòries

Assegurar una preparació adequada del pacient a planta:

 Realitzar la higiene preoperatòria 2 hores abans de la intervenció amb sabó 
antisèptic de clorhexidina. En prematurs i nens menors d’1 mes s’utilitzarà 
sabó higiènic. 

 Canviar la roba del pacient i del llit després de la higiene preoperatòria.

 En cas de requerir l’eliminació del pèl, s’haurà d’utilitzar maquineta de tallar 
amb capçal rebutjable. No rasurar. Es realitzarà sempre abans de la dutxa.

1.2. Intraoperatòries

1.2.1. Establir les mesures necessàries per evitar la contaminació de l’aire, les  
superfícies i els materials del quiròfan:  

 Utilitzar el quiròfan nº 1 per a cirurgia cardíaca. Si fos necessari compartir 
aquest quiròfan amb altres tipus de cirurgies, únicament s’hi poden realitzar 
procediments de cirurgia neta. 

 Realitzar diàriament una revisió del bon funcionament de les portes i sistemes 
de ventilació i climatització. 

 Mantenir les portes tancades mentre es realitza la cirurgia. 

 Només es permetrà l’entrada dels professionals amb tasques específiques a 
realitzar durant la intervenció.

 No introduir en el quiròfan materials ni mobiliari que no sigui necessari. 
Assegurar-se de que els aparells i mobiliari no presenten parts trencades o 
escletxes que pugin servir de reservori pels microorganismes. 

 Realitzar la neteja i desinfecció d’acord al protocol establert i sempre amb 
baietes d’un sol ús.
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1.2.2. Mantenir una disciplina quirúrgica per a minimitzar el risc de infecció:

 Tot el personal ha de vestir roba quirúrgica no estèril específica per a l’àrea 
quirúrgica: pijama de cotó d’ús exclusiu per a l’àrea quirúrgica, gorra i 
mascareta d’un sol ús, calçat exclusiu per a l’àrea quirúrgica o cobert amb 
polaines.

 No sortir amb la roba quirúrgica fora de l’àrea quirúrgica.

 L’equip quirúrgic ha de treure’s totes les joies i accessoris de les mans abans 
de la intervenció. 

 No portar ungles artificials ni esmaltades.

 L’equip quirúrgic ha de realitzar el rentat de mans seguint el protocol establert 
pel centre.

 El cirurgià s’ha de canviar els guants durant la intervenció quirúrgica al menys 
en 2 moments: 1) després de realitzar l’esternotomia i 2) després de tancar 
l’estèrnum i abans de la sutura.

1.2.3. Assegurar una preparació adequada del pacient a quiròfan:

 Preparar la pell de la zona operatòria abans de la incisió, utilitzat  clorhexidina 
alcohòlica al 2%. 

 Utilitzar cobertura quirúrgica estèril d’un sol ús.

 Col·locar apòsit quirúrgic interactiu amb  part central de gassa i la resta 
transparent (Sorbact®). Evitar haver d’aixecar-lo al realitzar la ecocardiografia 
de comprovació, en el postoperatori. Col·locar petits apòsits transparents amb 
part central de gassa en els orificis de sortida dels drenatges. 

 En cas de cirurgia on romangui el tòrax obert, la membrana que cobreix la 
ferida es podrà mantenir segellada amb povidona iodada en gel, fins el 
tancament quirúrgic definitiu.  
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1.3. Postoperatòries

Utilitzar els apòsits i realitzar les cures d’acord amb les darreres recomanacions 
avalades per l’evidencia científica: 

 Mantenir la ferida tapada les primeres 48 hores. Si la ferida requereix una 
revisió per sagnat, exsudat o febre, utilitzar tècnica asèptica.  

 Passades les 48 hores després de la intervenció quirúrgica, realitzar la cura de 
la ferida,  utilitzant  sèrum salí estèril i tècnica asèptica. 

1.4. Controls ecocardiogràfics:

 En tot pacient sotmés a cirurgia cardíaca complexa, es realitzarà 
ecocardiografia transesofàgica a la sortida de la CEC, excepte en nounats 
amb  pes inferior a 3 kg o en els casos que no es pugui realitzar ETE, que es 
valorarà realitzar l’estudi transtoràcic des d’un pla subcostal. 

 Si per la situació del pacient i les seqüeles quirúrgiques, es considera 
necessari aixecar l’apòsit, es farà en condicions d’asèpsia: s’haurà de netejar 
el transductor amb Tristel duo® i s’utilitzarà caputxó de protecció i gel estèril 
per el transductor.
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2. ANTIBIÒTICS D’ELECCIÓ: 

2.1. Cefazolina IV.

2.2. Si es tracta de cirurgia amb tòrax obert, s’afegirà aztreonam IV (o gentamicina IV  en 
cas que no es disposi del primer). 

2.3. Si al·lèrgia a ß–lactàmics o colonització coneguda per Staphylococcus aureus 
resistent a meticil·lina: se substituirà cefazolina per vancomicina.

3. DOSIFICACIÓ DE LA PROFILAXI:

3.1. Cefazolina: 25 mg/kg/dosi cada 6 hores. A l'inici de la intervenció s’afegiran 90 mg 
per cada 500 ml de líquid de perfusió al sistema i es repetirà aquest procediment cada 3 
hores mentre duri la intervenció. Si es produeix un sagnat significatiu que suposi un 
recanvi de la volèmia efectiva del pacient, es repetirà la dosi d’antibiòtic al pacient.

3.2. Vancomicina: 10mg/kg/dosi cada 8 hores. A l'inici de la intervenció s’afegiran 10 mg 
per cada 500 ml de líquid de perfusió al sistema i es repetirà aquest procediment cada 4 
hores mentre duri la intervenció. Si es produeix un sagnat significatiu que suposi un 
recanvi de la volèmia efectiva del pacient, es repetirà la dosi d’antibiòtic al pacient 

3.3. Aztreonam: s’iniciarà al finalitzar la circulació extracorpòrea a dosis de 50mg/kg/
dosi cada 8 hores,  en aquells casos en els que el tòrax romangui obert.

3.4. Gentamicina: s’iniciarà al finalitzar la circulació extracorpòrea a dosis de 5mg/kg/
dosi cada 24 hores, en aquells casos en els que el tòrax romangui obert.

4. DURADA DE LA PROFILAXI: 

4.1. Cirurgia amb tòrax tancat: 4 dosis de cefazolina o 3 dosis de vancomicina. 

4.2. Cirurgia amb tòrax obert: la profilaxi es mantindrà, mentre romangui el tòrax obert i 
se suspendrà a les 24 hores del seu tancament quirúrgic.
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5. ALTRES ASPECTES: 

5.1. S’ha d’administrar la primera dosi de la profilaxi antibiòtica al moment de la inducció 
anestèsica (60 minuts abans de la primera incisió).

5.2. S’ajustarà la dosificació de l’antibiòtic en funció del filtrat glomerular a partir de la 
segona dosi (taula 1). 

5.3. Pacients amb antibioticoteràpia prèvia a la intervenció per altres motius: si no han 
completat el tractament de la seva infecció, es mantindrà el tractament antibiòtic que 
reben durant la infecció, assegurant-se que una de les dosis coincideix amb  la inducció 
anestèsica i que l’antibiòtic emprat és actiu front a Staphylococcus aureus i 
Streptococcus pyogenes (taula 2). Si es mantenen antibiòtics diferents de cefazolina o 
vancomicina durant la intervenció, a quiròfan es disposa d’una taula que indica la 
quantitat dels diferents antibiòtics per a cebar el circuit cada 3-4 hores. En cas contrari, 
s’haurà d’afegir cefazolina o vancomicina, aztreonam o gentamicina segons l’establert al 
punt 2. 

Cal tenir en compte que si es tracta de cirurgia amb tòrax obert, l’antibiòticoteràpia 
emprada també haurà de ser activa front a bacils gram negatius. En cas contrari s’haurà 
d’afegir aztreonam o gentamicina si no es disposa d’aquest primer. 
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Taula 1. Dosis màximes i segons funció renal dels antibiòtics recomanats11 

Antibiòtic Dosi màxima diària Dosificació en insuficiència renalDosificació en insuficiència renalDosificació en insuficiència renal Dosi extra 
postdiàlisi
Dosi extra 
postdiàlisi

Cefazolina
Lactants i nens: 6 g

Adults: 12 g 

FG Dosi Interval HE PE

Cefazolina
Lactants i nens: 6 g

Adults: 12 g 

>50 Igual Igual

Sí No
Cefazolina

Lactants i nens: 6 g

Adults: 12 g 10-50 50% 12h Sí No
Cefazolina

Lactants i nens: 6 g

Adults: 12 g 

<10 50% 24h

Sí No

Vancomicina 4 g

>50

Igual

8-12h

No NoVancomicina 4 g 10-50 Igual 18-36h No NoVancomicina 4 g

<10

Igual

3-5d

No No

Aztreonam 8g

>50 Igual

Igual Sí SíAztreonam 8g 10-50 50% Igual Sí SíAztreonam 8g

<10 25%

Igual Sí Sí

Gentamicina 240mg

>50 60-90% 12h

Sí SíGentamicina 240mg 10-50 30-70% 24-36h Sí SíGentamicina 240mg

<10 20-30% 48h

Sí Sí

Taula 2. Antibiòtics emprats habitualment per al tractament de processos 
infecciosos en aquests pacients i activitat front S. aureus, S. pyogenes i BGN. 

Antibiòtic S. aureus S. pyogenes BGN Necessitat d’afegir 
cefazolina o 
vancomicina

Necessitat d’afegir 
aztreonam o gentamicina 

en cas de tòrax obert

Ampicil·lina - + - Sí Sí

Amoxicil·lina-àc. 
clavulànic + + + No No

Piperacil·lina-
tazobactam + + + No No

Meropenem + + + No No

Amikacina + - + Sí No

Clindamicina + + - No Sí

Vancomicina + + - No Sí
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ANNEX

Nota del Servei de Farmàcia per l’optimització d’ús de vials d’aztreonam: Elaboració de 
xeringues amb solució mare d’aztreonam de 20 mg/ml

Arran del desproveïment reiterat que s’està produint els últims anys per part del laboratori 
fabricant d’aztreonam i la necessitat d’utilitzar-lo en certs protocols (profilaxi perioperatòria a 
cirurgia cardíaca pediàtrica amb tòrax obert), es crea la necessitat del reaprofitament dels vials 
d’aztreonam (500 mg i 1000 mg) per tal de poder garantir al màxim un subministre continuat 
d’aquest fàrmac. 

El Servei de Farmàcia proposa l’elaboració de xeringues amb solució mare d’aztreonam de 20 
mg/ml.

Estabilitat1: Aztreonam 20 mg/ml (diluent: solució salina fisiològica): 120 dies a -20ºC. 
Condicions de conservació un cop  descongelat: 24 hores a temperatura ambient o 72 hores en 
nevera.

Volum de xeringues: Tenint en compte que la dosi/kg d’aztreonam és de 50 mg/kg/dosi i que la 
majoria dels pacients tenen un pes inferior als 6 kg, podríem tenir en estoc:

xeringues de 18 ml: 15 ml (300 mg d’aztreonam) + 3 ml per a la purga. Aquestes xeringues ens 
cobririen dosis de nens amb un pes ≤ a 6 kg.

Les xeringues aniran sobredosificades amb 3 ml per a que es pugui purgar l’allargadera. El 
personal d’infermeria haurà de rebutjar el volum d’aztreonam no necessari abans de 
l’administració. 

En cas de nens amb pes > 6 kg s’utilitzaran els vials de 500 mg o de 1000 mg segons el cas.
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