Guia do Episódio de Cuidado

Urticária Aguda e Angioedema em crianças e
adolescentes
Definição: Urticária aguda é uma reação desencadeada por medicações, ingestão de alimentos, picadas de insetos ou de origem
infecciosa, com liberação de mastócitos ou IgE mediada, com duração de até 6 semanas.

I - ASSISTENCIAL
1.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

Confirmação diagnóstica (clínica e/ou laboratorial)
O diagnóstico é clínico:
•

Urticária: erupção de início agudo caracterizada por pápulas e placas eritemato-edematosas pruriginosas, não fixas ao
longo de um período de 24 horas, com redução sem sequelas na pele.

•

Angioedema: edema da derme profunda, tecido subcutâneo e submucosa, acometendo frequentemente as pálpebras,
lábios, mãos, pés, genitálias e laringe. Está presente em 50% dos casos de urticária.

•

Lembrar sempre a importância de afastar o diagnóstico de Anafilaxia.

Indicação de exames diagnósticos
•

Exames complementares geralmente não são necessários para investigação de urticária aguda.

2. INDICAÇÃO INTERNAÇÃO

Critérios para internação
Pacientes com urticária que não melhoraram ou pioram após tratamento inicial. Descartar sempre que não estamos
frente a uma Anafilaxia.
Critérios para internação na UTI
Não se aplica
3.TRATAMENTO
Tratamento inicial
• anti-histamínicos de 2ª geração são as drogas de escolha para diminuir o prurido:
• Desloratadina, loratadina, cetirizina, levocetirizina, fexofenadina
• anti-histamínicos de 1ª geração para crianças menores de 6 meses de idade:
• Hidroxizine
Uso de corticoide:
• angioedema (principalmente de face): prednisolona ou prednisona (1mg/kg/dia) por 3 a 5 dias.
• pacientes que não obtiveram melhora clínica após 2 dias de uso de anti-histamínicos H1.

Anti-histamínicos de 2ª geração utilizados no tratamento da urticária
MEDICAMENTO

DOSE

Desloratadina (Desalex®)
Solução 0,5mg/ml
Comprimido 5mg

> 12 anos: 5mg (10ml) 1x/dia
6 – 11 anos: 2,5mg (5ml) 1x/dia
1 – 5 anos: 1,25mg (2,5ml) 1x/dia
6 – 11 meses: 1mg (2ml) 1x/dia

Loratadina (Claritin®)
Solução 1mg/ml
Comprimido 10mg

> 12 anos: 10mg 1x/dia
2 – 11 anos:
> 30 Kg 10mg 1x/dia
< 30 Kg 5mg 1x/dia

Cetirizina (Zyrtec®)
Solução 1mg/ml
Comprimido 10mg

> 12 anos: 10mg 1x/dia
6 – 11 anos: 5mg 1x/dia
2 – 5 anos: 2,5mg 1x/dia

Levocetirizina (Zyxem®)
Comprimido 5mg

> 6 anos: 5mg 1x/dia

Fexofenadina (Allegra®)
Solução 6mg/ml
Comprimido 60, 120 e 180 mg

> 12 anos: 180mg 1x/dia
2 – 11 anos: 30mg (5ml) 2x/dia
6 meses – 2 anos (< 10,5Kg): 15mg (2,5ml) 2x/dia

3.1 Fluxograma de manejo de Urticária

Erupção de início agudo caracterizada por pápulas e placas eritemato-edematosas pruriginosas na pele

Erupção de início agudo caracterizada por pápulas e placas eritemato-edematosas pruriginosas na pele

•
•

Lesões muito sintomáticas ou sem
resposta adequada com o uso de antiH1 isolado

•

Anti-H1 em dose dobrada*
• Associar corticoide
*

Angioedema
Sem melhora clínica após 2 dias de
uso de anti-histamínicos H1.

Associar prednisolona ou prednisona
1mg/kg/dia

Loratadina ou Cetirizina

4. ALTA HOSPITALAR
Remissão parcial das lesões urticariformes

Indicação de avaliação com especialista
• Pacientes com urticárias com duração > 6 semanas
• Pacientes com suspeita de alergia a alimentos ou medicamentos

II. INDICADORES DE QUALIDADE
•
•
•

Melhorar a acurácia do diagnóstico de urticária
Melhorar o manejo da urticária aguda
Reduzir a utilização inadequada de corticosteróides nos casos de urticária aguda.

III. HISTÓRICO DE REVISÃO
Versão 2: - alteração no fluxograma de manejo da urticária
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