
Adrenalina nebulitzada (1 mg) si edema laringi

Salbutamol si persistència broncoespasme (sibilàncies)
després de l’adrenalina

Vasopressors (noradrenalina, vasopressina, dopamina)
Afegir altres vasopressors si no millora (manté hipoTA) amb
dosi alta d’adrenalina i SSF.

Blau de metilè 100 mg iv si no millora amb adrenalina

Antihistamínics i glucocorticoides
Milloren els símptomes (pruïja, edema...) però NO redueixen la
mortalitat. En anafilaxi, sempre després de l’adrenalina.

Glucagó
Adults: 1 mg bol iv lent de 5’ i continuar amb BIC a 5-15 mcg/minut
(0,3-0,9 mg/h)
Nens:  20-30 mcg/kg (màx 1 mg) bol iv lent de 5’; pot repetir-se als 5’.

Isoproterenol BIC a 2-10 mcg/min 

Dermatològic o mucosa
• urticària (favasses) o eritema generalitzat
• angioedema, localitzat o generalitzat
• pruïja generalitzada amb erupció cutània

Cardiovascular
• hipotensió
• xoc no compensat;  ≥ 3 dels següents:   

-taquicàrdia   
-reompliment capil·lar >3’’   
-pols central dèbil   
-disminució o pèrdua nivell consciència

Respiratori
• sibilància bilateral (broncoespasme)
• estridor
• edema vies aèries superiors (llavi, llengua,
gola, úvula o laringe)
• destret respiratori; ≥ 2 de les següents:   

-taquipnea   
-ús músculs respiratoris accessoris   
-cianosi   
-grunyir

1. Símptomes típics de la pell i/o mucoses AND 
signes significatius d’algun altre sistema:

-VA/resp. : estridor, broncoespasme, dispnea, hipoxèmia
-CV: hipoTA o clínica de disfunció òrgan diana (síncope,
hipotonia, incontinència...)
-GI sever: dolor abdominal, vòmits persistents...

2. Clínica inici sobtada just després d’exposició a un conegut,
o molt probable, al·lergen per a la persona afectada 
(no requereix afectació pell/mucoses):

-hipoTA (TAS <90 o descens >30% de TAS basal) OR
-broncoespasme OR
-clínica laríngia (estridor, canvis en la veu, odinofàgia)

Embolada lenta
(1'-3') de 5 ml 

(50 mcg)

Administrar adrenalina com més aviat
millor davant la sospita d'anafilaxi.

Única opció que pot reduir mortalitat
Sense contraindicacions absolutes en

sospita d'anafilaxi

Adrenalina Objectiu

Dermatològics o mucoses 
• pruïja generalitzada sense erupció cutània
• sensació formigueig-punxes generalitzada
• urticària localitzada al lloc d'injecció
• ulls vermells i pruriginosos

Cardiovascular
• Hipoperfusió perifèrica; combinació ≥ 2:   
-taquicàrdia   
-reompliment capil·lar >3’’ sense hipoTA   
-disminució nivell de consciència

Respiratori
• tos seca 
• veu ronca
• dificultat respirar sense sibilàncies ni estridor
• sensació de tancament de gola
• esternuts, rinorrea

Gastrointestinal
• dolor abdominal
• diarrea
• nàusees, • vòmits

Laboratori
• Triptasa > límit sup. normalitat [>12.4 ng/mL)

Nivell 1 
≥ 1 crit. dermatològic Mj AND
≥ 1 crit. resp. Mj and/or  ≥ 1 crit. CV Mj

Nivell 2 
Opció a) 

≥ 1 crit. CV Mj AND
≥ 1 crit. resp. Mj

 
Opció b)

≥ 1 crit. CV Mj OR  ≥ 1 crit. resp. Mj AND
≥ 1 crit. Mn que impliqui ≥1 sistema diferent 
(a part de sistemes CV o resp.) 

 
Opció c)

≥ 1 crit. dermatològic Mj AND
≥ 1 crit. CV Mn and/or crit. resp. Mn

Nivell 3
[≥ 1 crit. Mn CV OR resp. ] AND
≥ 1 crit. Mn de cadascun de ≥ 2
sistemes/categories diferents

Repetir igual dosi adrenalina IM + 
seroteràpia intensa + 
preparar adrenalina iv

Greu inestabilitat o 
periaturada

Anafilaxi

Adrenalina amp (1 mg/ml) IM a 0,01 mg/kg (màx 0,5 mg x dosi) 
Adults: 0,3-0,5 mg  //  Nens:  0,01 mg/kg

BIC: Inici a 0,6 ml/kg/h (0,1 mcg/kg/minut) amb augments de 0,3 ml/kg/h
(0,05 mcg/kg/minut) cada 2’-3’ (màx 6 ml/kg/h = 0,05 mcg/kg/minut)

Tractament

Començar a reduir dosi als 20-30 min de la milloria clínica.
Intenció és poder retirar la BIC en menys de 2 hores.

Diagnòstic

Criteris de la World Allergy Organization

Criteris de Brighton

Oxigen  +  2 vies perifèriques  +  monitoratge

SSF: 1-2 L en mín temps.
Nens a 30 ml/kg la 1ª h

1 mg  + 100 ml SSF => 10 mcg/ml

Resposta clínica: absent o
incompleta o empitjorament

En pacient amb blocadors ß que no millora amb adrenalina: 

Bona resposta 2ª
dosi adrenalina IM

Observació 24h  
urgències o

valorar ingrés

Resposta clínica insuficient

Criteris Majors Criteris Menors

Adrenalina iv

No respon 2ª dosi adrenalina IM

Observació:
6-8h a urgències

Tractament 2ª línia

X. Basurto
gener 2021

Bona resposta clínica

Ingrés

Bona resposta

Revalorar als 5'-15'

Nivells indiquen certesa diagnòstica, no gravetat. 
 Nivell 1, el + específic, Nivell 3 el + sensible

Mètode: comprobar si compleix els criteris de
Brighton o els de la World Allergy Organization. 

Objectiu: establir una sospita
diagnòstica, no confirmació

Compleix criteris per estar dins d'un dels nivells?

Revalorar als 5'-15'

http://urgem.cat/anafilaxi-adrenalina/

http://urgem.cat/anafilaxi-adrenalina/

