
1.Lavar as mãos antes e após tocar o bebê, amamentar ou retirar o leite materno (extração manual ou na
bomba extratora);
2. Usar máscara facial (cobrindo completamente nariz e boca) durante as mamadas e evitar falar ou tossir
durante a amamentação;
3. A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada;
4. Em caso de extração do leite, o profissional deverá orientar corretamente o procedimento, atendo às
medidas de controle e prevenção de infecções, seguindo as recomendações da Rede Brasileira de Bancos
de Leite Humano, conforme a Nota Técnica nº 7 DAPES/SAPS/MS de 18 de março de 2020, cuidando para
que a bomba de extração seja de uso exclusivo e higienizada corretamente. Pode-se considerar a
possibilidade de solicitar a ajuda de alguém que esteja saudável para oferecer o leite materno em
copinho, xícara ou colher ao bebê. 
5. A coleta de material para testagem de coronavirus está indicada apenas para RN com sintomas
respiratórios, configurado caso suspeito (vínculo epidemiológico materno ou na comunidade).

- Priorizar as coletas ainda na maternidade;
- Quando realizado na unidade de saúde, esta deverá ser imediata, a fim de manter os
cuidados de proteção do RN e familiares;
- Orienta-se a antecipação da coleta para as 24 horas de vida e nos casos em que esta 
seja realizada num prazo inferior, deverá existir uma recoleta para nova testagem de
fenilalanina;
- Ater as normas de preenchimento dos cartões de coleta
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MANTER a amamentação mesmo em casos de infecção materna, desde que a mãe
deseja em condições clínicas adequadas.

O presente documento destina-se a orientar os profissionais de saúde quanto às diretrizes para a
área da Saúde da Criança no enfrentamento a Covid-19. Formulado pela Coordenação do Núcleo
Municipal de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC), contou com o acesso a várias publicações
oficinais direcionadas ao assunto. Revisão: 28/04/2020

AMAMENTAÇÃO

Em caso de infecção materna orientar

TRIAGEM NEONATAL

VACINAÇÃO
- Manter a imunização das crianças, estando sempre atento às informações no SIPNI;
- Estimular que os calendários vacinais estejam atualizados; 
- Desenvolver estratégias de distanciamento na unidade de saúde;

- Sugere-se a realização de horários diferenciados na unidade para a vacinação de crianças;
- O calendário deve ser otimizado, respeitando o intervalo mínimo entre as doses;
- Casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 poderão ser vacinados após a resolução dos
sintomas e passado o período de 14 dias do isolamento.
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PUERICULTURA

Manter, prioritariamente, o acompanhamento apenas das crianças de alto risco, com
parâmetros de crescimento e desenvolvimento fora do preconizado. Ou ainda nos
casos de dificuldade de aceitação da amamentação, introdução alimentar  ou
comorbidades.

Pré-agendar os atendimentos a fim de
evitar a permanência na recepção. 

Preferir atender em horários com menor circulação
de pessoas, minimizando o risco de contágio.

Sugere-se o horário da tarde a fim de possibilitar que os
cuidados de higiene da sala e utensílios sejam reforçados

Riscos de
uma criança
ficar doente
com o SARS-

CoV-2

As crianças são tão propensas a se infectarem quanto
os adultos, mas apresentam menos sintomas ou risco
de desenvolver doença grave.

Os sintomas são os comuns de
uma síndrome gripal, como
febre, tosse, congestão nasal,
coriza, dor de garganta, mas
também podem ocorrer
aumento da frequência
respiratória, sibilos (chiado) e
pneumonia. Os sintomas
gastrointestinais como
vômitos e diarreia podem
ocorrer, sendo mais comuns em
crianças do que em adultos

ORIENTAÇÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO

- Lavagem correta das mãos para todas as pessoas do domicílio;
- Limpeza e desinfecção das superfícies de toque frequente nas
áreas comuns da casa;
- Limpar e desinfetar com frequência as telas, em especial de
telefones celulares e televisores;
- Lavar objetos e brinquedos, incluindo os de pelúcia;
- Evitar contato com pessoas que apresentem tosse, espirro ou
febre;
- Manter distância de outras pessoas de no mínimo 1m;
- Permanecer em casa o máximo possível, evitando locais públicos;
- Manter os ambientes bem ventilados com janelas abertas;
- Ensinar as crianças a tossirem e espirrarem em um lenço de papel
e, se não tiver disponível, frisar que utilizem o braço ou o cotovelo,
não nas mãos;
 - Orientar as crianças a evitarem tocar o rosto, os olhos e boca;
- É um ótimo momento para lembra-las do que podem fazer para
ajudar, adotando estas medidas de prevenção;
- Orientar aos responsáveis que prestem atenção aos sinais de
ansiedade. Procurando manter a segurança e suas rotinas normais;
- Ser um bom exemplo para as crianças.
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