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Orientações para investigação de Surto de Síndrome Gripal

Surto de Síndrome Gripal: Ocorrência de, pelo menos, 3 (três) casos de SG (pessoa), 

com intervalo de até cinco dias  entre as  datas  de início de sintomas,  contados desde o 

primeiro até  o terceiro caso  (tempo),  em ambientes fechados/restritos  (lugar)  -  asilos e 

clínicas  de  repouso,  creches,  unidades  prisionais  ou  correcionais,  população  albergada, 

dormitórios coletivos, bases militares, uma mesma unidade de produção de empresas ou 

indústrias, dentre outros. Situações especiais como hospitais deverão ser considerados 

Para  que  seja  definido  o  surto  em escolas,  a  equipe  de  saúde  deve  estabelecer 

vínculo epidemiológico na mesma sala de aula. As medidas de controle devem ocorrer assim 

que os primeiros casos forem aparecendo, ou seja,  deve haver afastamento de todas as 

pessoas com síndrome gripal assim que se iniciarem os sintomas. 

A  partir  da  identificação  de  um  surto,  deve  haver  a  suspensão  temporária  de 

atividades  da  sala  de  aula  onde  ocorreram  os  casos,  por  7  dias  a  partir  do  último  dia 

freqüentado  pelo  último  caso.  Este  período  de  afastamento  está  baseado  no  período 

máximo de incubação da doença a partir da exposição. Além disto, é fundamental que haja 

adequações nas rotinas das escolas para que novos surtos sejam evitados. (higienização de 

brinquedos e colchonetes, lavagem das mãos, manter ambientes arejados, distância entre 

crianças nos momentos de repouso dentre outras). Situações onde houver surtos em mais 

de uma sala e outros tipos de instituições merecem avaliação particularizada que será feita 

conforme a ocorrência.

As  demais  orientações  para  investigação  de  surtos  de  Síndrome  Gripal  estão 

presentes na Norma Técnica do CVE “ Infecção humana pelo vírus Influenza A (H1N1) novo 

subtipo viral”, elaborada em 17/8/2009.
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