
A  ÁREA  SANITARIA  DE  VIGO  PRESENTOU  AS  NOVAS  GUÍAS  PARA  O
TRATAMENTO ANTIBIÓTICO DAS INFECCIÓNS EN ATENCIÓN PRIMARIA

• Nunha xuntanza con profesionais responsables dos centros de saúde, o
Comité  de  Infeccións  amosou  as  guías  actualizadas  co  obxecto  de
prescribir  un  tempo  de  duración  do  antibiótico  axeitado  ao  tipo  de
infección

• Un menor tempo de utilización de antibióticos deriva en menos efectos
secundarios, máis seguridade para o paciente e igual eficacia clínica

Vigo, 30 de novembro de 2021. O Comité de Infeccións e Política Antimicrobiana da
Área Sanitaria de Vigo, xunto co Grupo PROA (Programa de Optimización do Uso dos
Antimicrobiáns), presentaron aos responsables de atención primaria as novas Guías
2.0 de “Tratamento empírico das infeccións máis habituais en Atención Primaria”, tanto
de adultos como de pediatría. Trátase dun tríptico de bolsillo e en versión dixital, que os
profesionais levan nas súas batas ou nos móbiles, de fácil manexo e de gran utilidade
para a súa actividade diaria. 

Segundo explica a coordinadora do Comité, María Teresa Pérez, “tras un traballo de
revisión  e  actualización,  aprobamos  estas  guías  de  tratamento  co  obxecto  de
adecualas  aos  últimos  estudos  científicos,  que  demostran  que  as  pautas  que
estabamos a utilizar eran demasiado longas polo que era necesario adecuar a duración
dos tratamentos antibióticos ao tipo de infección a tratar”.

As novas Guías recollen as novas recomendacións en patoloxías moi frecuentes como
a infección de ouriños ou a pneumonía.

“Tradicionalmente, relacionábase os tratamentos curtos coa aparición de resistencias
nas  bacterias  ou  co  fracaso  clínico.  Hoxe  en  día  sabemos  que  é  exactamente  o



contrario.  A maioría  das  infeccións  precisan  de  poucos  días  de  antibióticos  para
resolverse. Ademais,  a duración excesiva dos tratamentos antibióticos asóciase con
máis  efectos  adversos  como  a  diarrea,  e  coa  selección  de  bacterias  resistentes”,
explica a doutora Pérez.

Menos días para a pneumonía ou a cistites
Hai  3  anos  o  Comité  de  Infeccións  publicou  nunha  revista  internacional  a  súa
experiencia no tratamento de infección na sangue por enterobacterias. Neste estudo
observouse que a duración de 7-10 días era igual de eficaz para a curación clínica que
pautas de máis de 10 días. 

En definitiva, un menor tempo de utilización de antibióticos, deriva en menos efectos
secundarios, máis seguridade para o paciente e igual eficacia clínica.

Así,  nesta  Guía  recóllense  as  novas  recomendacións  para  o  tratamento  de
enfermidades  como  a  pneumonía,  que  pasa  da  pauta  actual  entre  7-10  días  de
antibiótico a 5 días; a pielonefrite, que pasa de 10 a 7 días, ou a cistites, para a que se
pauta 1 só día de tratamento.


