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AÇÃO 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
 

ANAFILAXIA 

Atendimento prestado a pacientes 
acometidos por quadros agudos ou 
agudizações de patologias crônicas, de 
baixa complexidade, que são acolhidos 
nas unidades básicas de saúde, sem 
agendamento prévio, onde recebem 
atendimento e tem sua necessidade 
assistencial atendida. 

PACIENTE COM HISTÓRIA DE CONTATO COM ALÉRGENOS E QUE APRESENTA SINTOMAS 
RESPIRATÓRIOS, CARDIOVASCULARES, DERMATOLÓGICOS OU GASTROINTESTINAIS 
 
Apresenta comprometimento de vias aéreas, dispneia grave, ausência de murmúrio 
vesicular, sibilos, sinais de choque (taquicardia, palidez, hipotensão, diminuição de perfusão 
periférica), angioedema ou alteração do nível de consciência? 
 
SIM: atendimento médico IMEDIATO 
- Acionar serviço móvel de urgência (SAMU). 
- Manter via aérea pérvea, administrar O2 a 100% em máscara. Em caso de edema de glote, 
considerar cricostomia 
- Adrenalina 0,3 a 0,5ml IM ou SC a cada 15 min (repetir 3 vezes). Para crianças a dose é de 
0,01mg/kg 
-  Monitorar dados vitais (FC, PA, FR). Posição de Trendelemburg. Se sinais de choque, fazer 
infusão rápida de SF0,9% 
- Considerar uso de corticóide EV (100mg de hidrocortisona) ou anti-histamínico (25mg de 
prometazina) 
-  Para broncoespasmo usar salbutamol (5mg/ml aerosol, 2mg-4mg VO de 6h/6h), 
bromidato de fenoterol (até 1 gota para cada 3 quilos em crianças, máximo de 8 gotas, 
adultos 8 a 10 gotas) ou terbutalina (0,5mg-1mg/inalação de 6h/6h, 2,5mg-5 mgVO de 
6h/6h) 



 

NÃO: atendimento PRIORITÁRIO 
- Avaliar prurido cutâneo e/ou urticária e tratamento com anti-histamínicos, corticoide oral 
e, em alguns casos (edema de glote), epinefrina 
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