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Manifestações clínicas Frequência (%) 

Cardiovasculares

Taquicardia, precordialgia, hipotensão arterial, choque 30-35 

Respiratórias 

Dispneia, sibilos, tosse 45-50

Edema de glote 50-60

Espirros, coriza, obstrução, prurido nasal e/ou ocular acompanhados ou 
não de hiperemia (conjuntival e lacrimejamento) 15-20

Cutâneas

Urticária e angioedema (mais comumente em lábios e olhos) 85-90

Erupção cutânea (rash, eritema) 45-55

Prurido sem rash 2-5

Gastrointestinais

Náuseas, vômitos, diarreia, cólicas 25-30

Outras

Cefaleia 5-8

Convulsão 1-2





 Agente Dose(s) e via(s) de administração Comentários

Adrenalina 
1:1000 (1 mg/mL)

- Crianças: 0,01 mg/kg até o máximo de 0,3 mg 
IM na face ântero-lateral da coxa. 

 
- Adultos/Adolescentes: 0,2-0,5 mg (dose 
máxima) IM na face ântero-lateral da coxa. 

 
Obs.: 1 mg = 1 mL

- Administrar imediatamente e repetir, se neces-
sário, a cada 5-15 minutos. 

 
- Monitorizar toxicidade (FC). 

 
- Diluições de 1:10.000 ou 1:100.000 devem 
ser administradas via EV nos casos de PCR 

ou profunda hipotensão que não respondeu à 
expansão de volume ou múltiplas injeções IM.

Expansão de volume 
 

Solução salina  
Ringer lactato

- Crianças: 5- 10 mL/kg EV nos primeiros 5 
minutos e 30 mL/kg na primeira hora 

 
- Adultos/Adolescentes: 1-2 litros rapidamente 

EV. 

- A taxa de infusão é regulada pelo pulso e PA. 
- Estabelecer acesso EV com o maior 

 calibre possível. 
 

- Monitorar sobrecarga de volume.

β2-Agonistas  
 

Sulfato de salbutamol 
(Aerossol – 100 micrograma/jato)

- Crianças: 50 micrograma/kg/dose =  
1 jato/2 kg. 

 Dose máxima: 10 jatos. 
 

- Adultos/Adolescentes: 4-8 jatos,  
a cada 20 min

- Avaliar FC.

Anti-histamínicos 
(Difenidramina)

- Crianças: 1 mg/kg EV 
Dose máxima: 50 mg 

 
- Adultos/Adolescentes: 25-50 mg EV

- Agentes anti-H1 associados a anti-H2 podem 
ser mais eficazes do que os anti-H1 isolados. 

 
- A dose oral pode ser suficiente para episódios 

mais brandos. 
 

- Seu papel na anafilaxia aguda ainda não foi 
bem determinado. 

Metilprednisolona - 1-2 mg/kg/dia EV
- Padronização de doses não estabelecida. 

 
- Prevenção de reações bifásicas. 





IDADE FC EM VIGÍLIA (BPM) FC MÉDIA (BPM) FC DURANTE O SONO (BPM) 

RN – 3 meses 85 – 190 140 80 – 160 

3 meses – 2 anos 100 – 190 130 75 – 160 

2 anos – 10 anos 60 – 140 80 60 – 90 

>10 anos 60 - 100 75 50 – 90 





A (Airway) A via aérea está pérvia? 

B (Breathing) Checar SatO2, suporte ventilatório e ofertar O2 se necessário. * 

C (Circulation) Checar PA, FC, monitorização cardíaca, ECG se disponível, garantir acesso venoso. 

D (Disability) Checar estado neurológico. 

E (Exposure) Checar sinais de trauma, queimadura, fraturas. 



Avaliação e suporte iniciais

• Mantenha as vias aéreas patentes
• Ajude na respiração com ventilação com pressão positiva e oxigênio, conforme necessário
• Monitor cardíaco para identificar ritmo; monitore o pulso, a pressão arterial e a oximetria

Comprometimento
Cardiopulmonar?

• Estado mental
agudamente alterado
• Sinais de choque
• Hipotensão

SIM

SIM

NÃO

NÃO

A bradicardia
persiste?

Verifique o pulso a
cada 2 minutos.

Há pulso presente?

Paciente com bradicardia

• Mantenha a sequência ABC
• Considere oxigênio
• Observe
• ECG 12 derivações
• Identifique e trate as causas subjacentes

• Continue a RCP se FC < 60/min
• Acesso IV/IO
• Epinefrina
• Atropina para tônus vagal aumentado ou bloqueio AV primário
• Considere estimulação transtorácica ou marca-passo Transvenoso
• Identifique e trate as causas subjacentes

Inicie a RCP, se FC < 60/min, apesar da oxigenação e da ventilação.

Vá para Algoritmo para PCR em pediatria

Doses/detalhes

Dose IV/IO de epinefrina:
0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da concentração de 0,1 mg/mL). 
Repita a cada 3 a 5 minutos. Se o acesso IV/IO não esti-
ver disponível, mas tiver sido colocado tubo endotraque-
al (ET), pode-se administrar dose ET: 0,1 mg/kg (0,1 mL 
kg da concentração 1 mg/mL).

Dose IO/IV de atropina:
0,02 mg/kg. Pode ser repetida uma vez. Dose mínima de 
0,1 mg e dose única máxima de 0,5 mg.

Possíveis Causas

• Hipóxia
• Hipotermia
• Medicações



QRS estreito  (≤ 0,09 s) QRS alargado  (> 0,09 s) 

Fibrilação / flutter atrial Taquicardia ventricular (TV) 

Taquicardia sinusal  Taquicardia supraventricular aberrante 

Taquicardia supraventricular  Checar estado neurológico. 

Taquicardia sinusal (TS) Taquicardia supraventricular (TSV) 

FC bebês *: < 220 bpm FC bebês: ≥220 bpm 

FC crianças *: < 180 bpm  FC crianças: ≥ 180 bpm  

R-R variável  R-R constante, fixo 

Onda P sinusal Onda P ausente ou anormal (não sinusal)

Intervalo PR: constante e normal Intervalo PR: não determinado





Avaliação e suporte iniciais

• Mantenha as vias aéreas patentes e auxilie a respiração, conforme necessário
• Administre oxigênio
• Monitor cardíaco para identificar ritmo; monitore o pulso, a pressão arterial e a oximetria
• Acesso IV/IO
• ECG de 12 derivações, se disponível

Provável taquicardia sinusal se

• Ondas P presentes/normais
• Intervalo RR variável
• Bebês: FC < 220 bpm
• Crianças: FC < 180 bpm

Avalie o ritmo com ECG de
 12 derivações ou

monitor.

SIM

Larga
(> 0,09 s)

Larga
(> 0,09 s)

Comprometimento
Cardiopulmonar?

Pesquise e trate a causa

Avalie a duração
do QRS

Provável taquicardia
supraventricular

• Ondas P ausentes/anormais
• Intervalo RR não variável
• Bebês: FC 3 220 bpm
• Crianças: FC 3 180 bpm
• Histórico de alterações abruptas

Possível Taquicardia
Ventricular

Provável taquicardia
supraventricular

• Ondas P ausentes/anormais
• Intervalo RR não variável
• Bebês: FC 3 220 bpm
• Crianças: FC 3 180 bpm
• Histórico de alterações abruptas

Possível Taquicardia
Ventricular

Se o ritmo for regular e o
QRS monomórfico,

considere adenosina.

Recomenda-se
consultar um
especialista

Considere manobras
vagais

Se houver acesso IV/IO,
administre adenosina

Cardioversão elétrica
sincronizada

É recomendável consultar um
especialista antes de realizar
tratamento medicamentoso
adicional• Se houver acesso IV/IO,

administre adenosina
ou
• Se o acesso IV/IO não estiver
disponível, ou se a adenosina for
ineficaz, execute a cardioversão
sincronizada

Avalie a duração
do QRS

Estreita
(< 0,09 s)

Estreita
(< 0,09 s)

Doses/detalhes

Cardioversão sincronizada

Comece com 0,5 a 1 J/Kg; se ineficaz, aumente para 2 J/Kg.  
Aplique sedação, se necessário, mas não atrase a cardioversão.

Tratamento
medicamentoso

Dose IV/IO de adenosina

Primeira dose: bolus rápido de 0,1 mg/kg (máximo: 6 mg) 

• Segunda dose: bolus rápido de 0,2 mg/kg (segunda dose máxima: 12 mg)
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MEDICAÇÃO DE ALÍVIO: SABA (ou IC-formoterol)

DEGRAU 1
CI de baixa dose

 + SABA
CI dose baixa
DEGRAU 2 CI dose 

moderada

DEGRAU 3 CI dose 
moderada

+ LABA
+ Especialista

DEGRAU 4
CI dose 

moderada
+ LABA

+/- Anti-IgE

DEGRAU 5

MEDICAÇÃO DE ALÍVIO: SABA

DEGRAU 1
CI sempre que um

SABA é administrado

Dose baixa de
manutenção de CI

DEGRAU 2 Dose baixa de
manutenção de

CI-LABA

DEGRAU 3
Dose média/alta
de manutenção

de CI-LABA

DEGRAU 4
Adição LAMA
DEGRAU 5

Referenciar para avaliação
fenotípica = anti-Ige,
anti-IL5/5R, anti-IL4R
Considerar dose elevada
de CI-LABA



MEDICAÇÃO DE ALÍVIO: SABA

DEGRAU 1 CI dose baixa
DEGRAU 2 CI dose baixa 

“dobrada”

DEGRAU 3 Continue tratamento
de manutenção
+ especialista

DEGRAU 4



Característica Clínica 0 1 2

pO2 ou 

Cianose

70 – 100 mmHg 
(AA)  

 
Nenhuma

≤ 70 mmHg  
(AA) 

 
Em AA

≤ 70 mmHg com 
(FiO2 40%) 

 
Com FiO2 = 40%

Murmúrio vesicular Nenhum Desigual Aumentado 

Uso de musculatura acessória Nenhuma Moderada Máxima

Sibilos expiratórios Nenhum Moderado Marcados

Função cerebral Normal Deprimido ou agitado Coma





Crianças com exacerbação da asma ou episódio agudo de sibilância

Considere outros diagnósticos
Identifique fatores de risco para hospitalização

Avalie a gravidade da exacerbação

COMECE O TRATAMENTO

Salbutamol 100 mcg. 2 jatos por pMDI com
espaçador ou nebulização com 2,5 mg de

salbutamol para inalação
Repetir a cada 20 min na 1a h se necessário

Monitorizar a SpO2 se possível: alvo 94-98%

AVALIE RIGOROSAMENTE a cada 1 - 2 h

PIORA

Transferir para unidade de maior complexidade (ex.:UI/UTI)

- não houver resposta ao salbutamol em 1-2h
- for detectado algum sinal de exacerbação grave
- a frequência respiratória aumentar
- a SpO2 cair

MELHORA

Continuar o tratamento se necessário
Avaliar rigorosamente como acima
Se sintomas recorrerem em 3-4h:

- Administrar salbutamon extra 2-3 jatos por h
- Administrar prednisolona 2 mg/kg (máx 20 mg para 
2 anos; máx. 30 mg para 2-5 anos) por via oral

GRAVE OU AMEAÇADORA À VIDA
(pelo menos um)

- Impossibilita de falar ou beber
- Cianose central
- Confusão ou letargia
- Retração subcostal e/ou supraestemal
- FC > 200 bpm ( 0-3 anos) ou > 180 bpm (4-5anos)
- SpO2 < 92%
- Tórax silencioso à ausculta
URGENTE

TRANSFERÊNCIA PARA UTI
(enquanto aguda)

- Salbutamol 100 mcg. 6 jatos por pMDI com
espaçador (ou 2,5 mg por nebulização)
- Repetir a cada 20 min se preciso
- Oxigênio (suporte) para manter SpO2 94-98%
- Prednisolona 2 mg/kg (máx 20mg para 2 anos;
máx 30 mg para 2-5 anos, como dose inicial)
- Considerar 160 mcg de brometo de ipratrópio
spray ( ou 250 mcg por nebulização)
- Repetir a cada 20 min por 1 h, se necessário

ALTA E PLANEJAMENTO DE SEGUIMENTO

- Certifique-se de haver condições para manter o
tratamento em casa
- Mantenha o tratamento de alívio
- Avalie o tratamento de controle e, se necessário,
ajuste as doses
- Verifique a técnica inalatória e a adesão ao tratamento
- Reavalie em 1-7 dias
- Forneça plano de ação escrito e explique

LEVE A MODERADA

Dispneia agitação
FC < 200 bpm (0-3 anos) ou < 180 bpm (4-5 anos)

SpO2 . 92%



Paciente com exacerbação da asma

Considere outros diagnósticos
Identifique fatores de risco para morte por asma

Avalie a gravidade da exacerbação

COMECE O TRATAMENTO

SABA: Salbutamol 4-10 jatos por pMDI + espaçador;
pode repetir a cada 20 min na 1a h

PREDNISOLONA: Adultos 1mg/kg (máx 60mg);
crianças 1-2 mg/kg (máx 40mg)

MONITORIZAR SpaO2: alvo 93-95% ( emcrianças 94-98%)

CONTINUAR O TRATAMENTO

Com SABA conforme necessário e reavaliar em 1h ou antes

AVALIAR ANTES DA ALTA

Melhora dos sintomas, sem necessidade de SABA extra
PFE melhorando e > 60-80% do melhor pessoal ou do predito

SpaO2 > 94% em ar ambiente
Recursos em casa para tratamento adequado

LEVE A MODERADA

Fala frases, prefere sentar a deitar, não está agitado, 
FR aumentada, sem uso de musculatura acessória

FC 100-120 bpm
SpO2 em ar ambiente 90-95%

PFE . 50% do predito ou do melhor do paciente

GRAVE

Fala palavras, sentado com o
tronco para frente, agitado,

FR>30irpm, uso de musculatura acessória
FC > 120 bpm

SpaO2 em ar ambiente < 90%
PFE < 50% do predito ou melhor

AMEAÇADORA À VIDA

Paciente letárgico, confuso ou tórax silencioso

TRANSFERIR PARA UI/UTI

Enquanto aguarda:
administrar SABA e brometo de ipratrópio,

O2 e corticoide sistêmico

RECOMENDAÇÕES NA ALTA

Medicação de alívio: continuar conforme necessário
Educação de conrtole: começar ou aumentar o tratamento (step-up)

Avaliar a técnica inalatória e a adesçao
Prednisolona: continuar por 5-7 dias (3-5 dias para crianças)

Reavaliar em 2-7 dias









HISTÓRIA NATURAL BVA
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BVA: bronquiolite viral aguda
PI: período de incubação

P.I
4-6 DIAS

PRÓDROMOS
3-4 DIAS

SINTOMAS DE VIAS AÉREAS INFERIORES
5-7 DIAS

CONTATO



















Glicemia (mg/dL) Dose de insulina Exemplo (criança com peso 10 kg)

150-199 0,1 UI/kg/dia 1 UI de insulina

200-299 Uma unidade a mais que acima 2 UI de insulina

300-399 Uma unidade a mais que acima  3UI de insulina 

400-499 Uma unidade a mais que acima 4 UI de insulina 

> 500 Uma unidade a mais que acima 5 UI de insulina 
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Baixo risco para infecção bacteriana grave:

Critérios clínicos  
•Previamente saudável; 
•Nascido a termo e sem complicações durante a hospitalização no berçário;  
•Sem aparência de toxemia ou sem sinais de infecção bacteriana no exame físico;  
•Sem doença crônica. 

Critérios laboratoriais  
•Contagem de leucócitos periféricos entre 5.000 e 15.000 cél/mm3; 
•Contagem absoluta de neutrófilos jovens < 1.500/ mm3; 
•< 10 leucócitos por campo à microscopia de sedimento urinário; 
•< 5 leucócitos por campo à microscopia de fezes em crianças com diarreia. 

O não preenchimento de algum desses critérios já é considerado alto risco para doença bacteriana grave. 



Para crianças abaixo de 28 dias de vida com febre, orienta-se hospitalização,  
investigação de sepse e antibioticoterapia venosa até resultados das culturas.

Lactentes de 29 dias a 3 meses: 
Alto risco: optar por manejo hospitalar: coletar hemocultura, urocultura (por cateterismo vesical ou punção  
suprapúbica) e punção lombar. Iniciar ceftriaxona.  
 
Baixo risco: avaliar manejo ambulatorial,sendo duas formas possíveis:  
•Opção 1: coletar urocultura e retornar em até 24 horas;  
•Opção 2: hemocultura, urocultura e punção lombar. Iniciar ceftriaxona intramuscular e retornar em até 24 horas. 

Para crianças febris < 36 meses de vida e com aspecto toxêmico: 
deve ser indicada internação hospitalar para investigação de sepse com hemocultura, 
urocultura e punção lombar e antibioticoterapia venosa.  

Para crianças de 3 a 36 meses de aspecto não toxêmico:  

Se temperatura retal > 39 °C:  
•Coletar urocultura em meninos < 6 meses e meninas < 2 anos ou gram, leucócitos, nitrito e esterase na urina para indicar 
urocultura; 
•Coletar hemocultura e leucograma em todas as crianças ou em casos de leucocitose > 15.000/mm3; 
•Coletar coprocultura se houver sangue ou muco nas fezes ou leucócitos fecais > 5/campo; 
•Solicitar raio X de tórax se houver dispneia, taquipneia, diminuição de murmúrio ou estertores; 
•Iniciar antibioticoterapia expectante em todas as crianças ou em casos de leucocitose > 15.000/mm3; 
•Reavaliar em 24 a 48 horas.  

Se temperatura retal < 39 °C:  
•Sem necessidade de exames ou antibiótico; 
•Avaliar o uso de paracetamol;  
•Retorno se a febre persistir mais do que 48 horas ou piora clínica.











Critérios Pneumonia leve Pneumonia grave

Temperatura Menor que 38,5°C Maior ou igual a 38°C

Esforço respiratório 

Taquipneia até 70 irpm para crianças até um 
ano e até 50 irpm para crianças maiores;

Retrações leves ou ausentes;

Sem gemência;

Sem BAN;

Sem apneia.

Taquipneia acima de 70 irpm para 
 crianças até um ano e acima de 50 irpm  

para crianças maiores;

Retrações subcostais, intercostais e de 
 fúrcula esternal moderadas a graves; 

Gemência;

BAN;

Apneia.

Cor Normal Cianose

Estado mental Normal Alterado

Saturação de oxigênio em ar ambiente Maior ou igual a 92% Menor que 90% (hipoxemia)

Alimentação Normal, sem vômitos Recusa alimentar ou sinais de desidratação

Frequência cardíaca Normal Taquicardia

Perfusão capilar periférica Normal (menor que 2 segundos) Lenta (maior ou igual a 2 segundos)



Faixa etária Primeira escolha Alternativas

2 meses - 5 anos Amoxicilina (50 mg/kg/dia)

Amoxicilina + Clavulanato (45 a 90 mg/kg/dia)

Cefuroxima (20 a 30 mg/kg/dia)

Macrolídeos: 

- Azitromicina (10 mg/kg/dia)

- Claritromicina (15mg/kg/dia)

- Eritromicina (40 mg/kg/dia)

> 5 anos Amoxicilina (50 mg/kg/dia) Associar macrolídeos



Faixa etária Primeira escolha Alternativas

< 2 meses

Ampicilina (200 mg/kg/dia)  
+ Gentamicina (7,5 mg/kg/dia)

Penicilina cristalina (150.000 UI/kg/dia) 
+ Gentamicina (7,5 mg/kg/dia)

Cefotaxima (100 a 200 mg/kg/dia)

Ceftriaxona (100 mg/kg/dia)

> 2 meses
Penicilina cristalina (150.000 UI/kg/dia)

Ampicilina (200mg/kg/dia)

Amoxicilina + Clavulanato (45 a 90 mg/kg/dia)
Ampicilina + Sulbactam (200 mg/kg/dia)

Cefuroxima (100 a 150 mg/kg/dia)
Ceftriaxona (100 mg/kg/dia) 
Azitromicina (10mg/kg/dia)

Claritromicina (15 mg/kg/dia)
Clindamicina (40 mg/kg/dia)

Oxacilina (200mg/kg/dia)
Vancomicina (60 mg/kg/dia)







Doença de Kawasaki SIM-P

Idade < 5 anos 0-21 anos

Ascendência Mais frequente em asiáticos  Negros e hispânicos

Sintomas gastrointestinais Raros Muito comuns

Sintomas Kawasaki-like Sim Variável

Acometimento cardíaco agudo Raro Comum

Aneurisma de coronária Comum Variável



Manifestações clínicas mais comuns Febre, prostração, vômito, diarreia, náusea, rash cutâneo, conjuntivite,  
edema de extremidades, mucosite, taquicardia, hipotensão, choque. 

Alterações laboratoriais mais comuns 
Anemia, leucocitose, linfopenia, plaquetopenia, hipoalbuminemia, coagulopatia 

(fibrinogênio, d-dímero, TAP, PTT), disfunção cardíaca (troponina, BNP)  
e elevação de marcadores inflamatórios (PCR, VHS, procalcitonina). 











Área Avaliada Convencional Modificada (< 2 Anos) Classificação

Abertura ocular 

Espontâneo Espontâneo 4

Ao comando verbal Ao comando verbal 3

À dor À dor 2

Nenhuma Nenhuma 1

Resposta verbal

Orientado Balbucio 5

Conversação confusa Choro irritado 4

Palavras inapropriadas Choro à dor 3

Sons incompreensíveis Gemidos à dor 2

Nenhum Nenhum 1

Resposta motora

Obedece a comandos Movimento espontâneo normal 6

Localiza a dor Retirada ao toque 5

Flexão normal Retirada à dor 4

Decorticação Flexão anormal 3

Descerebração Extensão anormal 2

Nenhuma Nenhuma 1



Área Avaliada > 1 ano < 1 ano 

Abertura dos olhos

4 Espontânea Espontânea

3 Ao comando verbal Ao comando verbal

2 À dor À dor

1 Sem resposta Sem resposta

Melhor resposta  
motora

> 1 ano < 1 ano 

6 Obedece

5 Localiza dor Localiza dor

4 Flexão-retirada Flexão normal

3 Flexão anormal (decortificação) Flexão anormal (decortificação)

2 Extensão (decerebração) Extensão (decerebração)

1 Sem resposta Sem resposta

Melhor resposta  
verbal

> 5 anos 2-5 anos 0-23 meses

5 Orientado e conversa Frases e palavras apropriadas Sorrisos, choro, balbucios normais

4 Desorientado e conversa Palavras inapropriadas Choro

3 Palavras inapropriadas Choros ou gritos Choro inapropriadp ou gritos

2 Sons incompreensíveis Grunhidos Grunhidos

1 Sem resposta Sem resposta Sem resposta



Físicos Cognitivos Emocionais Distúrbios do sono

Cefaléia
Náuseas
Vômitos

Problemas de Equilíbrio
Problemas visuais

Fadiga
Fotofobia

Sensível a ruído
Atordoado

Mentalmente confuso
Raciocínio lento

Dificuldade de concentração
Confuso sobre eventos recentes

Responde questões devagar
Repete perguntas

Irritabilidade
Tristeza

Mais emocional
Nervoso

Labilidade emocional

Sonolência
Dormindo mais que o habitual

Dormindo menos que o habitual
Dificuldade para dormir



Faixa etária Causas mais comuns

Recém-nascidos

Tocotraumatismo
Hemorragia intracraniana

Cefalohematoma
Hematoma subgaleal

Lactentes Acidentes domésticos
Traumas não acidentais (abuso infantil, síndrome do bebê sacudido)

Pré-escolares e escolares

Acidentes ligados a brincadeiras e esportes
Acidentes domésticos

Queda de Laje
Abuso infantil

Adolescentes
Acidentes ligados a esportes

Queda de Laje
Acidentes ligados a veiculos (bicicleta, moto, acidentes automobilísticos)





< 2 anos > 2 anos

ECG 15-14

ECG < 13

Moderado 
ou grave

TCE

Realizar TC

Alto Risco:

- Glasgow 14;
-Alterações nível de
consciência
- Sinais de fratura de 
base de crânio

Alto Risco:

- Glasgow 14;
-Alterações nível de
consciência
- Sinais de fratura
de crânio

Realizar TC

Risco intermediário:

- Hemaloma Subgaleal;
-Perda de
consciência > 5s;
- Mecanismo grave;
- Comportamento
anormal

Realizar TC ou
observar por 24-72
horas

Realizar TC ou
observar por 24-72
horas

Risco intermediário:

- Vômito
- Qualquer perda de
consciência ou
mecanismo grave;
- Cefaleia intensa

Realizar TC
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