"Nossa missão é servir com excelência, ética e eficiência, contando com servidores
competentes e valorizados, primando todos pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente,
contribuindo para fazer de Natal uma cidade cada vez mais humana, socialmente mais
justa, solidária e sustentável, com a melhor qualidade de vida para toda a população”.

NOTA TÉCNICA
FLUXO PARA NOTIFICAÇÃO DE SURTO DE SÍNDROME GRIPAL EM ESCOLAS
Introdução
Este documento tem como objetivo orientar aos profissionais da educação
para a identificação de um surto de gripe (síndrome gripal) bem como informar
aos pais e alunos quanto a os cuidados a serem adotados para a prevenção desta
doença.
O que é influenza a (H1N1)?
É uma doença Respiratória aguda (gripe), causada pelo vírus
Influenza A (H1N1). Esse novo subtipo do vírus da Influenza é transmitido
pessoa a pessoa por meio de tosse ou espirro e de contato com secreções
respiratórias de pessoas infectadas.
Sinais e Sintomas de Gripe
•

Febre e tosse, podendo apresentar também coriza (nariz escorrendo), dor de
cabeça, dor de garganta, dor no corpo e nas articulações.

OBS.: O professor deverá ficar atento também para identificar um ou
mais alunos que estejam queixando-se de não se sentirem bem ou ainda no caso de
alguma mudança no comportamento (menos participativo e mais contido) e com
dificuldade para comer.
O que fazer quando um aluno apresentar sinais e sintomas de gripe em sala
de aula?
•
•

O professor deverá comunicar à Direção da escola da identificação de um aluno
com os sinais e sintomas descritos
O diretor informará ao pai ou responsável que seu filho necessita ser levado
para um atendimento médico a fim de receber o tratamento desta doença.

Ações preventivas:
1. Aos responsáveis:
Se o seu filho apresentar os sintomas relacionados anteriormente:
• Não levá-lo à escola.
• Informar a coordenação da escola,
• Conduzi-lo à Unidade de Saúde mais próxima de sua residência, para avaliação
médica.

OBS: Apenas os casos graves serão encaminhados pelo médico aos Hospitais
de Referência, a saber:
1. Hospital Giselda Trigueiro - Adultos e gestantes
2. Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes - Crianças
2. Aos professores:
•
•
•
•

Orientar os alunos para a freqüente higienização das mãos.
Orientar os alunos para não compartilhar objetos de uso pessoal e alimentos.
Orientar aos responsáveis para que disponibilizem copos para seus filhos.
Evitar o uso de aparelhos de ar condicionado em salas de aula, devendo
substituí-los pela ventilação natural, janelas abertas, para garantir ambientes
mais arejados.

FLUXOGRAMA EM CASO DE SURTO
SURTO DE SINDROME GRIPAL EM ESTUDANTES:
quando da ocorrência de, pelo menos, 3 casos de gripe em uma
sala de aula, com intervalo de até 5 dias entre as datas de início
de sintomas.

1- Preencher as Fichas de comunicação surto de síndrome gripal.
2- Coordenação da Escola entrará em contato com o plantão da
Unidade de Resposta Rápida - URR da SMS Natal das 7:00 as
19:00 horas no telefone 0800 285 9435.
A partir das 19:00 horas entrar em contato com a URR
Estadual no telefone 0800 281 2801.
3- Enviar por FAX a ficha de comunicação para a URR pelo
número 3232 9435.

A coordenação deverá:
1- Comunicar aos pais ou
responsáveis para que levem estes
alunos doentes (febre, tosse, dor
no corpo, dor de garganta, coriza,
cefaléia) para a Unidade de Saúde
mais próxima, para que receba o
atendimento e atestado médico.
2- Orientar aos pais para que a
criança permaneça em casa por
no mínimo 5 dias e que serão
asseguradas formas de reposição
do conteúdo pedagógico perdido.

A URR procederá à investigação
do surto com base nas
informações dos casos suspeitos e
informará se ocorreu realmente
ou não um surto nesta sala de
aula, e tomará as devidas
providências.

FLUXOGRAMA PARA ENCAMINHAMENTO DO ALUNO À UNIDADE
DE SAÚDE:

CASO DE SINDROME GRIPAL EM ESTUDANTES:
• Febre e tosse, podendo apresentar também coriza (nariz
escorrendo), dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo e
nas articulações.

1- Preencher Ficha de encaminhamento do caso
suspeito de síndrome gripal.
2- Coordenação da Escola deverá comunicar aos pais
ou responsáveis para que levem estes alunos
doentes para a Unidade de Saúde mais próxima,
para que receba o atendimento médico.

Viviane Albuquerque de Farias
Chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica

Maria Cristiana da Silva Souto
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

"Nossa missão é servir com excelência, ética e eficiência, contando com
servidores competentes e valorizados, primando todos pelo respeito ao
cidadão e ao meio ambiente, contribuindo para fazer de Natal uma cidade cada
vez mais humana, socialmente mais justa, solidária e sustentável, com a melhor
qualidade de vida para toda a população”.

Ficha de Comunicação de Surto de Síndrome Gripal

Instituição de ensino:
Endereço da Instituição:
Telefone da Instituição:
Nome do aluno:
Pai:
Mãe:
Idade:
Escolaridade:
Turno:

Turma:
Endereço do Aluno

Distrito:

Bairro:

Logradouro (rua, avenida...):

Telefone :
Número:

Celular:
Complemento (aptº, casa...):

Ponto de Referência:
CEP:
Responsável pela notificação
Nome:
Função:

Data:

Unidade de Resposta Rápida (URR): 0800 285 9435 / 3232-9435

"Nossa missão é servir com excelência, ética e eficiência, contando com
servidores competentes e valorizados, primando todos pelo respeito ao
cidadão e ao meio ambiente, contribuindo para fazer de Natal uma cidade cada
vez mais humana, socialmente mais justa, solidária e sustentável, com a melhor
qualidade de vida para toda a população”.

Ficha de Encaminhamento de aluno com Síndrome Gripal

Instituição de ensino:
Endereço da Instituição:
Telefone da Instituição:
Nome do aluno:
Pai:
Mãe:
Idade:
Escolaridade:
Turno:

Turma:
Endereço do Aluno

Distrito:

Bairro:

Logradouro (rua, avenida...):

Telefone :
Número:

Celular:
Complemento (aptº, casa...):

Ponto de Referência:
CEP:
Responsável pela notificação:
Nome:
Função:

Data:

