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PROTOCOLO DE MANEJO DO COVID19 NEONATAL – HU/UFSC/EBSERH 

(atualizado com base nas evidências disponíveis até 10/02/2021, sujeito a modificações) 

 

1. Vírus  

O patógeno pertence ao coronavírus tipo β (novo coronavírus 2019, SARS-CoV-2). Suas 

características genéticas são diferentes das do coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, 

porém o vírus utiliza, para entrada na célula, o mesmo receptor: enzima conversora de angiotensina.  

 

2. Transmissão e período de incubação  

O período de incubação na população geral é de 4 a 5 dias em média, podendo variar de 1 a 14 dias. 

Uma pessoa infectada transmite, em média, para 2-4 pessoas, e a carga viral e a taxa de infectividade 

são mais altas no início dos sintomas e nos casos com maior gravidade. Os dados existentes até o 

momento, sugerem que a principal via de transmissão da COVID-19 para o recém-nascido (RN) é 

por gotículas (53,56) (eliminadas pela tosse, espirro ou fala) de cuidadores infectados (53) ou por 

contato com material biológico contaminado (56). É possível, também, a exposição do recém-nascido 

ao vírus no momento do parto vaginal pelo contato com as fezes de adultos infectados. (56) 

A transmissão vertical mãe-concepto parece ser possível, mas não está comprovada nem parece ser 

frequente (53, 56, 57).   

3. Comportamento na população pediátrica  

A infecção em crianças e neonatos geralmente é assintomática ou leve e com sintomas inespecíficos 

e desfechos favoráveis (59), embora casos graves e óbitos tenham sido relatados. Em crianças 

maiores, os principais sintomas são: tosse (48%), eritema faríngeo (46%) e febre (41%), podendo 

ocorrer menos comumente diarreia, fadiga, congestão nasal, vômitos, manifestações cutâneas (rash 

máculo-papular ou vesicular, urticária, lesões isquêmicas), e à Síndrome Inflamatória 

Multiassistência (48). 

 

4. Quadro Clínico no RN 

Com base na experiência com outras doenças virais em RN, sabe-se que as manifestações clínicas 

podem ser inespecíficas: febre, hipotermia ou temperatura normal, taquipnéia, gemência, desconforto 
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respiratório, apnéia, sibilância, tosse, espirros, congestão nasal, hipotensão, cianose, livedo reticular 

(59) taquicardia, recusa alimentar, letargia, vômito, diarreia, distensão abdominal e hemorragia 

digestiva (59).  Há relato de RN de 35+5 semanas com infecção por transmissão vertical documentada 

(PCR-SARS-Cov2 positivo em sangue de cordão) e presença de quadro clínico neurológico 

(pleocitose, irritabilidade e hipertonia) (50), bem como registro de RN prematuro com infecção 

vertical presumida (PCR-SARS-Cov2 positivo em SWAB nasofaringeo coletado com 12hs de vida). 

(61) 

 

5. Investigação de RN suspeitos  

 

Devem ser investigados todos os RN filhos de mãe com infecção confirmada ou suspeita de COVID 

19 independente do RN ser sintomático ou assintomático (53). 

Para RN que, logo após o parto, não tiveram mais contato com a mãe/familiar suspeito (ex.: RN 

provenientes do CO para a unidade neonatal imediatamente ao nascer), recomenda-se realizar PCR-

SARS-CoV-2 de swab nasofaríngeo, orofaríngeo ou swab nasal com 24 horas de vida (53). Se 

resultado negativo ou na impossibilidade de ter sido realizado com 24hs de vida, deve-se realizar uma 

nova coleta com 48hs de vida. Caso os dois resultados sejam negativos do RN ou se afastada infecção 

do contactuante suspeito, podem ser suspensas as medidas de precaução. Se positivo, deve-se 

notificar como caso confirmado e manter medidas de precaução.  

No RN assintomático na Unidade Neonatal e com alta prevista em < 48 horas, pode-se realizar apenas 

1 coleta de PCR-RT entre 24-48 horas de vida. 

Para os RN que tiveram contato com a mãe/familiar suspeito (ex.: RN provenientes da 

emergência/AC/enfermaria pediátrica, ou RN que tiveram contato com a mãe na própria unidade 

neonatal antes que ela fosse identificada como suspeita) recomenda-se realizar PCR-SARS-CoV-2 

de swab nasofaríngeo na admissão (a partir de 24hs de vida) e repetir em 48h caso o primeiro teste 

seja negativo (pela maior chance de contaminação desses bebês e possibilidade de falso negativo), a 

não ser que seja afastado o diagnóstico do contactuante suspeito.  

 

Se as 2 amostras forem negativas, podem ser suspensas as medidas de precaução. Se uma das 

amostras for positiva, deve-se notificar como caso confirmado. 
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Caso haja indisponibilidade de Kits de PCR-SARS-Cov-2, recomenda-se manter as medidas de 

precaução por pelo menos 20 dias e enquanto persistirem os sintomas/suporte ventilatório.   

A coleta deverá ser realizada pelo(a) enfermeiro(a) da unidade. O kit para coleta deve ser solicitado 

ao laboratório e, após a coleta, enviado imediatamente. 

Para os RN sintomáticos, além do PCR SARS-Cov-2, os exames iniciais devem incluir hemograma, 

proteína C-reativa, hemocultura, painel para outros vírus respiratórios e radiografia (Rx) torácica. Se 

necessário, também podem ser realizados testes de função hepática e renal, biomarcadores cardíacos 

e radiografia abdominal. Embora a tomografia de tórax (TC) seja o exame com maior sensibilidade 

para detecção da pneumonia por SARS-CoV-2.em adultos, suas indicações em crianças são mais 

restritas por questões atreladas a dificuldades operacionais e ao risco futuro de exposição à radiação. 

A ecografia pulmonar pode ser útil. 

 

6. Exames laboratoriais e de imagem  

Testes laboratoriais diagnósticos  

A especificidade da PCR-RT é próxima de 100%, entretanto, a sensibilidade varia de 63% a 93% 

(63% em swab de nasofaringe, 72% no escarro, 93% em lavado), aumentando após o terceiro dia de 

sintomas. Os registros atuais evidenciaram que 1 a 3% dos recém-nascidos de mãe com COVID-19 

apresentaram teste positivo 24 a 96hs após o nascimento. (57) Testes sorológicos tem maior 

sensibilidade após 7-9 dias de sintomas (39), porém até o momento não há evidência definitiva sobre 

sua utilidade para diagnóstico de SARS-Cov-2. 

 

Achados laboratoriais e radiológicos  

Pode-se realizar a coleta de exames séricos de gasometria, eletrólitos, marcadores renais, hepáticos e 

cardíacos, hemograma e PCR. (59) 

 

Os exames podem variar de valores normais até leucocitose (59), leucopenia e linfopenia, 

trombocitopenia, níveis elevados de CPK, fosfatase alcalina, aminotransferases, DHL,  lactato e PCR. 

Valores de PCR > 10 podem indicar uma infecção bacteriana concomitante (59). 

 Foram relacionados a piores desfechos na população geral: lesão renal aguda, linfopenia e aumento 

de enzimas hepáticas, DHL, PCR, D-dímero, tempo de protrombina, troponina, CPK.  
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O Rx de tórax pode mostrar pneumonia, e o Rx de abdome, íleo paralítico.  

A TC de tórax em pacientes adultos mais comumente demonstra opacificação em vidro moído, 

geralmente bilateral, periférica e envolvendo os lobos inferiores, com ou sem anormalidades 

consolidativas. Vale ressaltar que as anormalidades pulmonares podem estar presentes em exames de 

imagem antes de o paciente desenvolver manifestações clínicas ou, até mesmo, sem a presença futura 

de manifestações. 

 

7. Definição de caso suspeito de infecção por SARS-Cov-2 no RN 

Casos em que o RN apresente quadro clínico sugestivo; mães com suspeita ou infecção confirmada 

por SARS-Cov-2 no período entre 14 dias antes do parto e 28 dias após o parto; e mães que estiveram 

diretamente expostas (por exemplo: morador do mesmo domicílio) a outros contactantes suspeitos ou 

infectados, independentemente de apresentarem sintomas. 

 

8. Definição da infecção confirmada por SARS-Cov-2 no RN 

O diagnóstico pode ser confirmado se o PCR-SARS-Cov-2 for positivo em amostra de trato 

respiratório. Recomenda-se coleta de swab nasofaríngeo para diagnóstico. 

 

MANEJO DE RN SUSPEITO/CONFIRMADO 

 

1. Parto e nascimento 

A via de parto não deve ser influenciada pela presença de SARS-Cov-2, a menos que a condição 

respiratória da gestante exija parto urgente. A equipe neonatal deve ser informada dos planos para o 

parto de um bebê de gestante suspeita ou confirmada. 

 

O uso de corticóide antenatal e de sulfato de Magnésio para casos em que haja risco de parto 

prematuro não é contra-indicado, e pode ser considerado.  

O parto deve ser feito em sala isolada. Deve ser feito clampeamento oportuno do cordão e a 

parturiente, após realizar higiene na pele da mãe, poderá realizar contato pele a pele e a 
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amamentação (56). O banho precoce para os nascidos de parto vaginal deve ser individualizada, de 

acordo com as condições do RN e rotina de cada serviço. 

A reanimação deve ser realizada normalmente, de acordo com o Programa de Ressuscitação Neonatal, 

idealmente em sala separada de onde se encontra puérpera e sempre em local com distância mínima 

de 2 metros da puérpera. Devido a carga viral baixa/indetectável em RN associada a pequenos 

volumes correntes, a ressuscitação ao nascer não é considerada procedimento com alto risco de 

transmissão para a equipe de saúde, mas vale ressaltar que devem ser usados equipamentos de 

proteção (incluindo gorro, óculos, avental descartável impermeável, luvas, máscaras N95 ou similar, 

face shield). 

2. Manejo do RN assintomático, que não tenha critérios para internação em unidade neonatal  

Todos os RN suspeitos devem ser notificados e transportados em incubadora. Se as condições clínicas 

de ambos permitirem, RN e mãe podem permanecer juntos em AC em quarto privativo. A puérpera 

deve utilizar equipamentos de proteção (máscara cirúrgica) e receber orientações de medidas para 

reduzir a transmissibilidade.  

O isolamento dos recém-nascidos com suspeita ou confirmação de COVID-19 deve ser evitado, a 

menos que sua condição clínica requeira cuidados intensivos (53). Sendo realizadas corretamente as 

medidas preventivas (higiene das mãos e uso de máscara), as evidências atuais sugerem que não há 

risco aumentado de infecção pelo SARS-CoV-2 nos RN mantidos em quarto junto a mãe em relação 

aos que ficam isolados da mesma. (53, 57). 

A circulação de pessoas no quarto deve ser minimizada, não deve ser feito atendimento por alunos e 

doutorandos e devem ser usados equipamentos de proteção (incluindo gorro, óculos, avental, luvas, 

máscaras cirúrgicas).  

Recomenda-se ainda uso de gorro, avental impermeável, máscara N-95/FFP2 e face shield para todas 

os procedimentos que possam produzir aerossóis (como intubação endotraqueal, ventilação não 

invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, aspiração traqueal, 

coleta de amostras respiratórias, etc.).  
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Itens, como estetoscópio e termômetro, devem ser de uso individual e higienizados com desinfetante 

de nível intermediário (polihexametileno biguanida). Recomenda-se que os procedimentos de 

paramentação e retirada de EPIs sejam feitos em dupla, permitindo a observação cuidadosa da rotina 

de biosseguranca preconizada. As portas dos quartos devem ser mantidas fechadas e as janelas, 

sempre que possível, abertas.  

 

3. Manejo do RN sintomático ou de RN que tenha qualquer critério para internação em unidade 

neonatal (UTI / cuidados intermediários)  

Todos os RN suspeitos devem ser notificados e transportados em incubadora. Durante a internação 

devem ser mantidos em incubadora, sob vigilância e monitorização, em quarto privativo (ou em 

coortes conforme orientações da CCIH, com distância mínima de 2m entre leitos), garantindo que os 

casos confirmados permaneçam em quartos separados dos suspeitos (ver anexo o Plano Emergencial 

da Unidade – anexo 1). As medidas de proteção e uso de EPIs são as mesmas recomendadas para o 

RN assintomático (ver item 2 acima).  

 

A equipe de saúde deve ser organizada de modo a minimizar o número de profissionais a terem 

contato com esse paciente. Se possível, 1 técnico de enfermagem deve ficar responsável 

exclusivamente pelo paciente suspeito/confirmado (ou por pacientes da mesma coorte). Em situações 

de emergência/procedimento no leito, devem estar presentes no quarto no máximo 2-3 profissionais.  

 

Não é permitida a entrada da mães ou acompanhantes e familiares quando caracterizados 

como casos suspeitos ou confirmados de doença infecciosa. Devem manter-se afastados do RN 10 

dias após o início do quadro nos casos leves. Nos casos graves, manter o RN isolado da mãe por 20 

dias. (53, 57).  

Se um paciente infectado compartilhou o quarto com outros RN antes de ser identificado, 

todos os contatos devem ser isolados por pelo menos 14 dias, ou até que a infecção seja descartada. 

Pela possibilidade de falso negativo do PCR-SARS-Cov2 de swabs de via respiratória (33), 

deve-se considerar manter as medidas de precaução em pacientes com amostras negativas nos quais 

o diagnóstico pareça clinicamente provável.  
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RN prematuros com SARS-COV-2 podem exigir suporte respiratório prolongado por outras 

causas relacionadas a própria prematuridade. Nestes casos pode ser suspenso o isolamento após 20 

dias do início do quadro, mesmo que ainda em suporte ventilatório, desde que com 2 PCR-RT 

consecutivos negativos. Caso não seja possível realizar coleta de PCR-RT: manter 20 dias de 

isolamento após início do quadro. 

O uso de máscaras pediátricas não são recomendadas em crianças ou neonatos. (53) 

 

4. Amamentação  

Para os binômios em Alojamento Conjunto (AC), não há até o momento contra-indicação para 

aleitamento materno, desde que seguidas as medidas de proteção (através do uso de máscara e higiene 

das mãos) (61). Para os RN internados em unidade neonatal, recomenda-se a suspensão da 

amamentação ao seio com possibilidade de oferta de leite materno ordenhado (LMO).  

Apesar de existir documentação de PCR-SARS-Cov2 positivo em leite materno, não se sabe se é 

possível a transmissão por esta via para o RN. Também não se tem estabelecido, até o momento, se 

a amamentação confere anticorpos de proteção ao RN. (57) Sendo assim, a decisão de manter 

aleitamento materno deve envolver a mãe/familiar responsável e a equipe de saúde, lembrando 

sempre que a amamentação tem grande importância na redução da morbimortalidade materna e 

infantil (61). 

Puérperas com suspeita de SARS-Cov-2 não devem frequentar o banco de leite ou salas para coleta 

manual de leite, e não devem realizar doação de leite. Se for necessária bomba elétrica, esta deve ser 

de uso individual.  

 

5. Transporte neonatal 

RN provenientes do AC e centro obstétrico (CO) devem ser transportados na incubadora do CO; e os 

provenientes da Emergência Pediátrica ou Unidade de Internação Pediátrica, na incubadora de 

transporte da Unidade de Internação Pediátrica. As incubadoras devem ser higienizadas após cada 

uso com água e sabão e, após secagem, com desinfetante de nível intermediário (polihexametileno 

biguanida) – tendo o cuidado de manter o equipamento sem resíduos, evitando contato da substância 

com o paciente e a equipe. O transporte deverá ser realizado pela equipe de saúde do local de origem 
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do paciente, podendo ser acionada a equipe neonatal se houver necessidade. O uso de EPI deve ser 

mantido durante todo o transporte.  

 

6. Suporte ventilatório 

Deve ser mantida a rotina da unidade na indicação de suporte ventilatório, quando necessário. Não 

há contraindicação para uso de cateter nasal de alto fluxo ou suporte não invasivo (VNI), desde que 

a equipe de saúde use EPI adequado (proteção para gotículas e aerossol). (29) 

Quando necessário VPP ou reanimação com ventilador mecânico manual recomenda-se que seja 

realizada por 2 profissionais (melhor vedamento da máscara quando utilizadas as 2 mãos). Apesar da 

dispersão de aerossol na VPP em RN ser relativamente pequena e do risco de transmissão com uso 

de EPI adequado ser mínimo, deve-se considerar o uso de filtro HMEF (Heat and Moisture 

Exchanging Filter) nos RN>1Kg, entre a máscara e o reanimador manual.  

Quando RN em ventilação mecânica ou VNI, devem ser usados filtros para evitar a dispersão de vírus 

para o ambiente, posicionados na extremidade distal do ramo expiratório do circuito, próximo à 

válvula exalatória. No período neonatal, os dispositivos HME (Heat and Moisture Exchangers), com 

função de umidificação passiva, não são recomendados devido à baixa eficácia na umidificação e 

aquecimento e ao maior risco de obstrução por secreção. Sendo assim, deve ser mantido o sistema de 

umidificação ativa convencional (51). 

Para os RN com necessidade de VM, deve-se avaliar se apresenta critérios para diagnóstico de 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) Neonatal por SARS-CoV-2. Nos casos de 

SDRA, deve-se ainda avaliar a gravidade da insuficiência respiratória pelo índice de oxigenação (IO 

= MAP x FiO2/PaO2 pré-ductal, sendo MAP = pressão média de vias aéreas): SDRA leve: 4 ≤ IO < 

8 / SDRA moderada: 8≤ IO <16 / SDRA grave IO ≥16. 

Recomendações mais detalhadas em relação ao suporte ventilatório, elaboradas pela equipe de 

fisioterapia respiratória, estão em anexo (anexo 2). 

 

7. Medicamentos  

Até o momento não existe medicamento antiviral comprovadamente eficaz e seguro (45 e 52).  
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Antibióticos devem ser usados apenas se houver evidência de infecção bacteriana. Se for necessária 

FiO2 > 40% deve-se considerar o uso de surfactante pulmonar em altas doses (200mg/Kg), 

administrado idealmente por sistema fechado. Tem sido indicado o uso de glicocorticóides por curto 

período de tempo em casos específicos na população adulta e pediátrica com SARS-Cov-2, baseando-

se na gravidade da resposta infamatória sistêmica e no comprometimento respiratório. (41). 

O uso de salbutamol inalatório, quando indicado, deve ser feito preferencialmente por sistema 

fechado e não por nebulização.  

Não há benefício comprovado até o momento do uso de Oseltamivir, porém este deve ser considerado 

se houver suspeita de Influenza, até que este diagnóstico seja descartado.   

Até o momento, não há nenhum estudo que evidencia uma melhora no desfecho dos quadros graves 

de neonatos com COVID-19 com o uso de imunoglobulinas ou corticoides. (55) 

 

8. Critérios de alta 

Os RN assintomáticos podem receber alta conforme o protocolo habitual da unidade. Não é necessário 

esperar o resultado do RT-PCR para SARS-CoV-2 para a alta hospitalar. Nestes casos, o médico 

responsável pela alta poderá informar a família do resultado, visto que já foi realizada a notificação 

do caso. (53) 

Nos sintomáticos, deve haver melhora do quadro clínico, laboratorial e radiológico, e temperatura 

normal por >72h. 

Caso não haja, antes da alta, critérios para suspensão das medidas de precaução/isolamento, estas 

devem ser mantidas em ambiente domiciliar até completar pelo menos 14 dias do contato com 

suspeito ou do início dos sintomas ou do resultado laboratorial positivo, quaisquer que tenha surgido 

primeiro.  

Os cuidadores devem receber orientações por escrito, sendo orientada reavaliação dentro de 14 dias 

após a alta. (59) 
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(ANEXO 1: Plano Emergencial da UCISIN) 
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ANEXO 2: SUPORTE VENTILATÓRIO EM CASOS SUSPEITOS / CONFIRMADOS DE 

COVID19 NEONATAL  

(elaborado pela equipe de fisioterapia respiratória do setor de Neonatologia) 

 

A escolha da terapêutica quanto ao suporte respiratório deve basear-se na fisiologia e 

fisiopatologia do RN, seguindo as melhores evidências disponíveis nos cuidados intensivos neonatais 

de acordo com as diretrizes nacionais e internacionais. A nota da Rede Brasileira de Pesquisas 

Neonatais sugere que se deve manter a rotina da unidade se o bebê de mãe com suspeita ou 

confirmação de COVID-19 necessitar de suporte respiratório na UTI neonatal. Importante ressaltar 

que, até o momento, não há clareza sobre a segurança de estratégias de cuidados de suporte 

respiratório, bem como risco de mortalidade.  

A avaliação do RN e os passos iniciais da reanimação (ventilação com pressão positiva VPP, 

intubação traqueal ou uso do CPAP – continuous positive airway pressure) devem ser realizados de 

acordo com o Programa de Reanimação Neonatal 7ª edição.  

Até o momento, não é contraindicado o uso de VPP em RN. Se for necessária, recomenda-se 

utilizar filtro HMEF (Heat and Moisture Exchanging Filter) com volume de espaço morto menor 

possível (entre 8 e 10mL), quando disponível. Os filtros devem ser instalados nos equipamentos de 

ventilação manual, entre a máscara e o Ambu (conforme a figura 8). Considerando a possibilidade 

teórica mínima de o RN exalar o vírus ao nascimento, e o risco de prejuízo a ventilação pelo aumento 

do espaço morto, não é recomendado filtro na ventilação manual nos RN < 1000g. Na unidade 

neonatal, deve-se dar preferência a reanimação neonatal com o ventilador microprocessado Bennet 

por meio da tecla “manual insp”, evitando desconexão do sistema, porém em caso de não melhora do 

RN, fazer a VPP conforme recomendado neste documento. 

Não há evidências de que os recém-nascidos precisem ser imediatamente intubados em caso 

de deterioração respiratória apenas por causa da infecção Covid-19. Até o momento as evidências 

disponíveis, mostraram que a intubação endotraqueal está associada a maior risco de  transmissão 

viral, devido à curta distância entre rosto do profissional e as vias aéreas do paciente, com risco de 

dispersão  do vírus proveniente da respiração espontânea do paciente.  

De início, recomenda-se optar pelo suporte menos invasivo – cateter nasal, CPAP nasal, 

ventilação com pressão positiva intermitente (VPPI), e, se necessário, ventilação invasiva 
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convencional (VM) e alta  frequência (VOAF), de acordo com os protocolos da unidade e em decisão 

conjunta com a equipe médica. 

Não há contraindicação para o uso de VNI nessa população. CPAP e VPPI parecem ser 

seguros em neonatos se usados em sala adequadamente ventilada, com medidas de proteção 

adequadas, ajuste cuidadoso da interface e adição de filtro HEPA na extremidade distal do ramo 

expiratório do circuito, próximo a válvula exalatória. 

Não existem dados sobre administração de surfactante com a instilação tradicional no tubo 

endotraqueal ou usando técnicas menos invasivas. Portanto, orienta-se a administração em sistema 

de aspiração fechado nos pacientes em VMI, com o objetivo de evitar desconexões desnecessárias.    

Não há dados claros que indiquem qualquer modo específico de ventilação para tratar 

pneumonia viral / SDRA em neonatos ou diminuir a dispersão em aerossol. A ventilação de alta 

frequência parece ser segura, como investigado em um estudo em adultos. 

Recomenda-se avaliar, conforme quadro clínico e condição do paciente, indicação de sedação 

enquanto em ventilação invasiva, evitando o risco de extubação, tosse e dificuldade de ventilação.   

 Não há evidência de diminuição expressiva de aerossóis na intubação traqueal com o uso de 

cânula com balonete. Sabe-se ainda que estas aumentam de forma expressiva o risco de complicações 

futuras, como a estenose subglótica. Dessa forma, a intubação deve usar cânulas de diâmetro uniforme 

e sem balonete, de acordo com as diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal. Vale ressaltar 

também que não há evidências que indiquem a intubação com cânula traqueal obstruída por qualquer 

dispositivo, na tentativa de diminuir a transmissão de vírus por aerossol, sendo tal prática 

possivelmente associada ao risco de demora para ventilação efetiva do RN e menor efetividade do 

procedimento de reanimação. 

É recomendada para os cuidados respiratórios atuais a utilização de filtros hidrofóbicos 

bacterianos/virais (HEPA) posicionados na parte expiratória dos sistemas. É importante enfatizar que 

a adição de um filtro, embora eficaz na redução da dispersão viral, agrega espaço morto e aumenta a 

resistência do sistema, o que pode ser prejudicial para os prematuros se por longos períodos. 

Portanto, ao utilizar esses filtros, os profissionais de saúde devem estar atentos às possíveis 

complicações e monitorar os bebês de perto. Qualquer estratégia nesses neonatos deve ser adaptada 

ao paciente específico, e não à doença. Isso já foi claramente descrito pela Sociedade Brasileira de 

Pediatria e pelo Programa Nacional de Reanimação Neonatal. 
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Trocadores de Calor, Umidade e Filtro Barreira. 

• É recomendado instalar filtros de barreira nos equipamentos para suporte respiratório 

(ventilação invasiva e não invasiva); 

• Utilizar sempre em equipamentos com ramo duplo e, de preferência, com filtro HEPA na 

saída expiratória; 

• Providenciar as trocas periódicas de acordo com as recomendações de cada fabricante; 

Observar o volume corrente e espaço morto mínimos para a utilização do filtro conforme 

normas do fabricante; 

• Filtro e Sistema Ativo (umidificador aquoso e aquecido);   

• Mesmo com o uso de HEPA no ramo expiratório (imediatamente antes da válvula exalatória), 

o sistema ativo de umidificação continua sendo necessário.   

 

Recomenda-se para fazer a troca de filtros colocar o ventilador mecânico em modo de espera 

(stand by). No caso do VM do serviço (Puritan Bennett 840), devemos desligar o aparelho e 

imediatamente realizar a desconexão da peça Y ao COT, ligar o VM e programar para “mesmo 

paciente”, neste momento o VM entrará em modo de espera, fazer a troca de filtros e conectar o 

circuito ao paciente, indicado realizar este procedimento em dois profissionais. Não importa o quão 

breve seja a desconexão, ela pode desestabilizar o paciente. É recomendável ter por perto o ventilador 

manual conectado preferencialmente ao filtro HMEF.    

 

Cuidados específicos para minimizar a dispersão de aerossóis contaminados 

• Manter o RN durante todo o curso da doença em incubadora com distância mínima de 2m 

entre os leitos;  

• Para o RN intubado e em ventilação invasiva, utilizar o sistema de aspiração fechado para 

aspiração traqueal (trach care);  

• Não aspirar de horário, apenas se necessário; 

• Conectar o Equipo com água destilada na jarra (panela), afim de evitar desconexões 

desnecessárias (Ver Figura 1). 
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        Figura 1. Instalação de equipo simples na jarra de umidificação ativa. Fonte: Arquivo Pessoal, 

2020. 

• Como a intubação traqueal e a ventilação com pressão positiva manual parecem ser os 

procedimentos que mais geram aerossóis, é indicado que o profissional utilize os EPIs 

preconizados. Ao término do procedimento retirar e desprezar um conjunto, mantendo 

o segundo para o restante do atendimento. 

• Toda manipulação de qualquer componente do circuito respiratório deve ser realizada 

somente com o profissional devidamente paramentado com EPIs para precauções de 

contato e aerossóis: avental descartável e impermeável de mangas longas, luvas de 

procedimento, óculos de proteção, protetor facial, gorro e máscara N95. 

** observações: 

• A coleta de swab deverá ser realizada pelo(a) enfermeiro(a) da unidade; 

• A coleta de aspirado traqueal poderá ser realizada pela fisioterapeuta durante seu atendimento. 

 

Material necessário intubação orotraqueal (Ver figura 2 a 7): 

1. Laringoscópio com pilha funcionante e lâminas adequadas;  

2. Tubo orotraqueal 2.5; 3.0; 3.5 ou 4.0; 
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3. Sonda de aspiração sistema fechado;  

4. AMBU (com Filtro HEPA ou HMEF, quando disponível e apenas para >1Kg) e intermediário para 

O2. 

5. Fixação cortada (tensoplast);  

6. Luva de procedimento;  

7. Sonda de aspiração sistema aberto (utilizar somente se extremamente necessário);  

                       

Figuras 2, 3 e 4. Material necessário intubação orotraqueal. Fonte: Arquivo Pessoal, 2020. 

 

8. Lâmina de bisturi se precisar cortar o tubo orotraqueal;  

9. Sistema vácuo e intermediário para aspiração.  

10. Circuito Ventilação Mecânica;  

11. Ventilador mecânico;  

12. Monitor multiparamétrico  

13. Carrinho de emergência.      

                   

Figuras 5, 6 e 7. Equipamento necessário intubação orotraqueal. Fonte: Arquivo Pessoal, 2020. 
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Montagem do sistema fechado para intubação:   

1. Conectar o conjunto bolsa-válvula (AMBU) à fonte de oxigênio;  

2. Conectar filtro HMEF entre o AMBU e a máscara, quando este filtro estiver disponível e apenas 

para RN>1Kg (ver figura 8); 

3. Iniciar com menor fluxo de oxigênio possível 5l/min para manter SpO2 > 90% (se possível não 

ventilar o paciente) 

4. Conectar sistema de aspiração fechado ao circuito do ventilador (ver figura 9) 

 

            

 Figuras 8 e 9. Filtro HMEF entre o AMBU e a máscara. Fonte: Arquivo Pessoal, 2020. 

 

Pré-Oxigenação 

Caso o RN esteja em uso de cânula nasal, deixar fluxo em 2l/min para pré-oxigenação e então 

proceder sequência rápida de intubação, se indicada. Manter entre 3 a 5 minutos oferta de O2 a 100% 

por meio de unidade “máscara-bolsa-reservatório”, evitando ventilação assistida até que paciente 

esteja intubado, pelo potencial de produção de aerossol e contaminação do ambiente e dos 

profissionais. Obs.: caso o RN apresente queda da SpO2 e bradicardia, deverá ser imediatamente 

ventilado com a unidade “máscara- bolsa- reservatório”. Neste caso, realizar a técnica de ventilação, 

com 2 profissionais: o primeiro, faz a vedação firme da máscara na face do paciente e posiciona a via 

aérea utilizando as 2 mãos (tendo por objetivo minimizar a dispersão de aerossóis) e o segundo 

profissional, comprime a bolsa (Ver figura 10). 
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Figura 10. Montagem do Filtro HEPA no Balão auto inflável sem ou com válvula PEEP. FONTE: 

SBP 2020 

Procedimentos para realizar após a intubação orotraqueal  

• RX de tórax;  

• Aspirações de secreções sempre com sistema fechado de aspiração;  

• Evitar ao máximo desconexão do VM;  

• Avaliar indicação de sedação e analgesia contínuas, segundo protocolo do serviço; 

• Troca do sistema fechado de aspiração (trach care) a cada 7 dias ou antes se necessário. 

Ventilador Mecânico 

Montar o circuito do ventilador mecânico com filtro HEPA (High Efficiency Particular Air – 

filtros de ar para partículas finas de alta eficácia) eletrostático e hidrofóbico nos equipamentos para 

suporte respiratório (ventilação invasiva e não invasiva), no ramo expiratório (Ver figura 11 e 12). 
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Figuras 11 e 12. Figura 11.  Montagem de equipamentos para suporte respiratório invasivo, não 

invasivo e ventiladores manuais com filtro viral e bacteriano no ramo expiratório. Fonte: SBP, 2020.  
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