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Is the neurosurgery procedure urgent or emergent?

No

Consider re-
scheduling after 
discussion with 

hospital management 
and parents*

Yes

COVID-19 diagnosis/ 
Clinical signs and 

symptoms for COVID-19  

Yes

Re-evaluate the patient: 
urgent or emergent 

operation?

No

Cancel/Delay until 
patient recover and/or 
COVID-19 test negative

Yes

Operative management 
with full 

airborne/droplet/contact 
isolation precautions

No COVID-19 pre-op test 
available?

Is the child symptomatic  
to COVID-19 or in 

quarantine ?
No Yes

COVID-19 test negative?

Yes

No

No

Operative management, 
standard precautions

Infection?
Hydrocephalus?
Neoplasm?
Trauma?
Vascular disorders?

Consider current and 
projected COVID-19 

cases in the facility and 
region.

* Elective surgeries and non-essential medical and surgical procedures should be delayed until the COVID-19 outbreak ends. Consider a range of factors when 
deciding whether to postpone a surgery or procedure, including patient risk factors, bed availability, staffing and personal protective equipment supplies

Avoid emergency surgical 
procedures at night when 

possible due to limited 
team staffing
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Urgência ou emergência cirúrgica?

Não

Considerar 
reagendamento após 

discussão com 
administração 

hospitalar e pais*

Sim

Criança com diagnóstico de 
infecção / sinais e sintomas 

compatíveis COVID-19? 

Sim

Urgência ou emergência 
(reavaliar)

Não

Cancelar ou adiar até 
recuperação do paciente 

ou sorologia negativa 
COVID-19

Sim

Cirurgia com
precauções de 

aerossol/gotículas/contato

Não Teste pré-operatório para 
COVID-19 acessível?

A criança está 
sintomática para COVID-
19 ou em quarentena?

Não Sim

Teste para COVID-19 
negativo?

Sim

Não

Não

Cirurgia com cuidados 
rotineiros

Infecção?
Hidrocefalia?
Neoplasia?
Trauma?
Doenças vasculares?

Considerar 
epidemiologia 

local/institucional e 
projeções sobre infeção 

por COVID-19.

* As cirurgias eletivas e os procedimentos médicos e cirúrgicos não essenciais devem ser adiados até o término da pandemia pelo COVID-19. 
Considere uma série de fatores ao decidir adiar uma cirurgia ou procedimento, incluindo fatores de risco do paciente, disponibilidade de 
leitos, equipe, suprimentos e equipamentos de proteção individual


