
Apresentação: Cápsulas de 30, 45 e 75mg que podem ser diluídas para 

concentração 10mg/mL. Em casos de insuficiência renal, proceder com o 

ajuste de dose conforme o Protocolo de tratamento de Influenza do 

Ministério da Saúde. Iniciar preferencialmente nas primeiras 48 h até 5 dias 

após o início dos sintomas. Duração: 5 dias. 

OSELTAMIVIR (TAMIFLU®) TRATAMENTO:

SIM

SRAG/Sinais de alarme

NÃO 

RN com Síndrome Gripal

ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR

1. Encaminhar para internamento

2. Teste covid-19 e Influenza

3. Prescrever Oseltamivir

Prescrever antibiótico

Realizar Rx de tórax

6. Realizar exames laboratoriais

7. Notificar

ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL

1. Teste covid-19

2. Prescrever Oseltamivir

3. Manter aleitamento materno

4. Orientar sinais de alarme

5. Retornar com 24-48h

6. Prevenção transmissão

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AOS CASOS DE RECÉM-NASCIDOS 

SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19/SÍNDROME GRIPAL

Unidade de Atenção 

Primária em Saúde (UAPS)

Cenário:

Unidade de Pronto-

atendimento (UPA)

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Presença de: 

dispneia/desconforto respiratório (batimentos de asa de nariz, tiragem 

intercostal) OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de O  2

menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos 

lábios ou rosto.

SÍNDROME GRIPAL (SG): Para menores de 2 anos 

Febre de início súbito (mesmo que referida) e 

sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução 

nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.

SINAIS DE ALARME: 

Ÿ menor oxigenação no sangue (saturação de 

oxigênio < 95%); ou

Ÿ rosto ou lábios azuis ou arroxeados.

Ÿ dificuldade ou desconforto para respirar; ou

Em crianças, também podem ocorrer sinais como:

Ÿ falta de ar (frequência respiratória elevada para a faixa etária, tiragem intercostal, 

subcostal, retração esternal, batimento de asa nasal);

Ÿ desidratação (mucosa oral sem saliva, turgor da pele reduzido, fontanela deprimida, 

diurese reduzida);

Ÿ recusa de água e/ou alimentos.

ORIENTAÇÕES ALEITAMENTO MATERNO: não há impedimento à mãe que deseje amamentar e esteja clinicamente bem.

Ÿ Lavar as mãos com água e sabão antes e após amamentar por, pelo menos, 20 segundos;

Ÿ Usar álcool em gel, se não houver água e sabão disponíveis.

Ÿ Após a mamada, os cuidados com o RN (banhos, sono, troca de fraldas) devem ser preferencialmente realizados por outra pessoa na casa 

que não tenha sintomas ou que não seja um caso confirmado de covid-19. Em caso de troca de fraldas, recomenda-se, quando possível, o 

uso de luvas cirúrgicas ou de procedimento descartável;

Ÿ Usar máscara facial para cobrir boca e nariz durante a amamentação;

Ÿ Sugere-se respeitar a distância de 2 metros entre o leito da mãe e o berço do RN;

Ÿ Em ambiente hospitalar, visando a proteção do RN, podem ser consideradas algumas alternativas, como utilização de incubadora, ao 

invés de berços, ou barreiras físicas entre a mãe e o RN, como cortinas.

Ÿ Evitar que o RN toque o rosto da mãe, especialmente boca, nariz, olhos e cabelo;
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AOS CASOS DE RECÉM-NASCIDOS 

SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19/SÍNDROME GRIPAL

MÃE COM SÍNDROME GRIPAL (SG) LEVE OU GRAVE

Luvas

Óculos protetores/viseira 
(face shields)

Máscara N95 ou similares

Avental descartável

Máscaras cirúrgicas 
em cenários não 
geradores de aerossóisŸ  Contato pele-a-pele conforme condição clínica e 

vontade materna

Ÿ  Transportar RN em incubadora de transporte

Ÿ  Clampeamento oportuno do cordão umbilical

Ÿ Recepcionar o RN com EPI (avental impermeável, gorro, 

óculos/capacete, máscara N95 e luvas)

RN ASSINTOMÁTICO RN SINTOMÁTICO

RN EM ISOLAMENTO

UTIN/UCINCO/LOCAL

APROPRIADO(Coorte)

Ÿ C a s o  s e j a  i m p re s c i n d í ve l  a  p re s e n ç a  d o 

acompanhante, o mesmo deverá manter as 

precauções padrão.

Ÿ Alojamento conjunto com a mãe;

Ÿ Uso de máscara cirúrgica e realização de lavagem de 

mãos antes e após manuseio do RN (mãe e/ou 

equipe);

MÃE COM SG LEVE:

Ÿ Distância mãe-RN de pelo menos 2 metros;

Ÿ Amamentação com máscara e lavagem de mãos 

antes e após;

Ÿ A mãe não deve utilizar o posto de coleta de leite 

humano;

MÃE COM SG GRAVE:

RN entraria no fluxo de “RN EM ISOLAMENTO EM 

UTIN/UCINCO/LOCAL APROPRIADO”

Ÿ Iniciar Oseltamivir até comprovação do agente 

materno;

Ÿ Uso de precauções-padrão com EPI (avental 

impermeável, óculos, máscara N95, óculos/capacete 

e luvas) nos procedimentos;

Ÿ RN atendido por técnica de enfermagem específica;

Ÿ Colher swab do RN com 72 horas de vida ou, 

imediatamente no caso de evolução com sintomas 

suspeitos de covid-19;

Ÿ 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).

Ÿ Colher hemograma, PCR, TGO, TGP, Raio X do tórax e, 

se piora clínica ou sob suporte ventilatório, 

gasometria arterial e Painel FilmArray;

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.
Apresentação: Cápsulas de 30, 45 e 75mg que podem ser 

diluídas para concentração 10mg/mL. Em casos de 

insuficiência renal, proceder com o ajuste de dose conforme o 

Protocolo de tratamento de Influenza do Ministério da Saúde. 

Iniciar preferencialmente nas primeiras 48 h até 5 dias após o 

início dos sintomas. Duração: 5 dias. 

OSELTAMIVIR (TAMIFLU®) TRATAMENTO:

!


