
Nome:  _________________________________________________________________________  Nasc.:  ____________________

Alergia a:  __________________________________________________________________________________________________

Peso:  ________________ lbs.   Asma:  [   ] SIM (nível alto para reações graves)   [   ] Não

COLOCAR  
FOTO
AQUI

1.  Anti-histamínicos podem ser dados, se receitado por
um pro�ssional de saúde..

2.  Fique com a pessoa; alerte contatos emergenciais.

3.  Olhe bem por mudanças, se os sintomas piorarem,
dê adrenalina.
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1.  INJETE ADRENALINA IMEDIATAMENTE
2.  Ligue 911. Avise que a criança está em ana�laxia e pode precisar

•  Considere administrar medicamentos adicionais após a adrenalina:

 » Anti-histamínicos
 » Inalador (broncodilatador) se sibilo estiver presente

•  Deite a pessoa em superfície plana, eleve as pernas e mantenha-na
aquecida. Respiração di�cultosa ou vômito, deite-a de lado.

•  Se os sintomas não melhorarem ou retornarem, mais doses de adrenalina 
podem ser administradas após aproximadamente 5 minutos da primeira.

•  Alerte contatos emergenciais.

•  Leve-a até a Sala de Emergência mesmo resolvidos os sintomas.
A pessoa deve permanecer na SE por 4 horas, caso voltem os sintomas.

CORAÇÃO
Pálido, azul
fraco, pulso
fraco, tontura

BOCA  
Inchaço 

signi�cante da
língua e/ou lábios

OU UMA
COMBINAÇÃO

de sintomas  
em diferentes

áreas do corpo.

PULMÃO
Falta de ar,

sibilos, 
tosses repetitivas

PELE
Urticárias por todo
o corpo, espalhadas

e avermelhadas

TGI
Vômito

repetitivo e 
diarreia grave

NARIZ
Coriza e co-

ceira no nariz,  
espirros

BOCA
Boca coçando

PELE
Poucas ur- 

ticárias, co-
ceira moderada.

TGI
Nausea mode-
rada, discom-

forto.

GARGANTA
Respiração  

di�cultosa
di�culdade 
em engolir

OUTRO
Sentir que

algo ruim está 
prestes a acontecer
ansiedade, confusão

Marca da Adrenalina: __________________________________________

Dose da Adrenalina:      [   ] 0.15 mg IM       [   ] 0.3 mg IM

Marca do Anti-histamínico ou Genérico: _______________________________

Dose do anti-histamínico: __________________________________________

Outro (p.ex.: inalador broncodilatador, se sibilos)  __________________

____________________________________________________________

MEDICAMENTOS/DOSES

GRAVESSINTOMAS

PARA SINTOMAS MODERADOS EM MAIS DE UMA
ÁREA/SISTEMA, DÊ ADRENALINA.

 

PARA QUAISQUER UM DESSES:

NOTA: Não dependa de anti-histamínicos ou inaladores (broncodilatadores) para tratar reações graves. USE ADRENALINA.

Extremamente reativo aos alimentos:  ____________________________________________________________

PORTANTO:
[   ] Se marcado, aplique adrenalina imediatamente após QUAISQUER sintomas se o alérgeno provavelmente foi consumido.

[   ] Se marcado, aplique adrenalina imediatamente se o alérgeno foi definitavemente consumido, mesmo que não haja sintomas.

PLANO DE CUIDADO EMERGENCIAL EM ANAFILAXIA E ALERGIAS A ALIMENTOS

MODERADOSSINTOMAS

PARA SINTOMAS MODERADOS EM ÚNICA ÁREA
SISTEMA, SIGA AS DIREÇÕES:

de adrenalina quando eles chegarem.



EPIPEN® (ADRENALINA) AUTO-INJETOR, INSTRUÇÕES
1.  Remova o EpiPen Auto-Injetor do plástico da embalagem;

2.  Retire a tampa azul de liberação de segurança;

3.  Chacoalhe e empurre a ponta laranja contra a coxa na porção lateral;

4.  Segure por aproximadamente 10 segundos.

5.  Remova e massageie a área por 10 segundos.

AUVI-QTM (INJEÇÃO DE ADRENALINA, USP) INSTRUÇÕES
1.  Remova a embalagem exterior do Auvi-Q. Isso irá automaticamente iniciar 

as instruções de voz;

2.  Retire a tampa de segurança vermelha;

3.  Posicione a extremidade preta contra a coxa na porção lateral;

4.  Pressione �rmemente e segure por 5 segundos;

5.  Remova da coxa;

ADRENACLICK®/ADRENACLICK® GENÉRICO, INSTRUÇÕES
1.  Remova a embalagem externa;

2.  Remova as tampas cinzas chamadas de 1 e 2;

3.  Posicione a extremidade vermelha contra a coxa lateral;

4.  Pressione fundo até que a agulha penetre;

5.  Segure por 10 segundos. Remova da coxa.

OUTRAS DIREÇÕES/INFORMAÇÕES (pode aplicar adrenalina em si mesmo, pode carregar adrenalina consigo mesmo, etc.)::
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 DATA  

CONTATOS EMERGENCIAIS - LIGUE 911

EQUIPE DE RESGATE: ______________________________________________________________________  

MÉDICO:  _________________________________________________ TEL.:  ____________________

PAI/RESPONSÁVEL:  ______________________________________  TEL.:  ____________________

OUTROS CONTATOS EMERGENCIAIS

NOME/PARENTESCO:  __________________________________________________________________

 TEL.:  ______________________________________________________________________________

NOME/PARENTESCO:  __________________________________________________________________  

TEL.:  _______________________________________________________________________________

Trate a pessoa antes de ligar para Contatos Emergenciais. Os primeiros sinais da reação podem ser moderados, mas pioram rapidamente.

PLANO DE CUIDADO EMERGENCIAL EM ANAFILAXIA E ALERGIAS A ALIMENTOS
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