
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO COVID-19 NA NEONATOLOGIA 

MÃE COM SÍNDROME GRIPAL (SG) LEVE OU GRAVE 

RN 
ASSINTOMÁTICO 

RN 
SINTOMÁTICO 

RN EM ISOLAMENTO EM  
UTIN 

SG LEVE: 

• Alojamento conjunto com a mãe 

• Distância mãe-RN de pelo menos 2 metros; 

• Uso de máscara cirúrgica e realização de lavagem de 
mãos antes e após manuseio do RN (mãe e/ou 
equipe); 

• Amamentação com máscara e lavagem de mãos antes 
e após. 

• A mãe deve evitar o posto de coleta de leite humano  

• Caso seja imprescindível a presença do 
acompanhante, o mesmo deverá manter as 
precauções padrão.      

 
SG GRAVE: 

• Manter RN em incubadora, se a mãe não puder 
receber o RN; 

• Uso de máscara cirúrgica e realização de lavagem de 
mãos antes e após manuseio do RN (mãe e/ou 
equipe). 

• Recepcionar o RN com EPI (avental impermeável, gorro, óculos/capacete, 
N95, luvas) 

• Clampeamento oportuno do cordão umbilical  

• Evitar fazer contato pele-a-pele 

• Transportar em incubadora de transporte 
 

• RN atendido por técnica de enfermagem específica; 

• Iniciar Oseltamivir até comprovação do agente 
materno; 

• Colher hemograma, PCR, TGO, TGP e, se piora clínica 
ou sob suporte ventilatório, gasometria arterial; 

• Uso de precauções-padrão com EPI (avental 
impermeável, óculos, N95, óculos/capacete e luvas) 
nos procedimentos; 

• Colher swab do RN com 72 horas de vida, se 
disponível, com recoleta a avaliar; 

• Se sinais clínicos de insuficiência respiratória ou piora 
clínica avaliar intubação precoce protegida 
(lembrando que se aparecimento nas primeiras 24 
horas o RN pode realizar CPAP nasal em ventilador). 
 

 
 

ALTA HOSPITALAR:  
Isolamento domiciliar com mãe ou responsável (se a mãe permanecer internada) com acompanhamento do RN por telefone 
por 14 dias.  
Equipe de Saúde deverá realizar avaliação do RN entre o 3º e 5º dias de vida. Se RN sintomático, encaminhar para hospital 
de referência 

  
 

Fonte: Protocolo de Manejo Clínico do Novo Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde – MS, março,2020                                                           

Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (Covid-19) – MS, março,2020                                                                                                                          

Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº04/2020. Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que devem ser 
adotadas durante a assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo do Novo Coronavírus (SARS-Cov-2) 

 

 

 

                                                             


