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Prezadas famílias,  

 

Fomos informados pelas famílias de nossos alunos de diagnóstico da gripe 

H1N1. Até o momento, 11 alunos e 1 profissional da escola foram 

diagnosticados com esta doença (1 caso no 1º ano A, 1 caso no 2º ano B, 3 

casos no 3º ano A, 3 casos no 6º ano A, 2 no 6º ano B e 1 caso no 7º ano B). 

Todos passam bem, estão medicados e afastados das atividades escolares.  

 

H1N1, também conhecida como Influenza A, é uma doença provocada por 

vírus e os sintomas são bem parecidos com os da gripe comum e a 

transmissão também ocorre da mesma forma.  

 

Caso seu filho ou sua filha apresente alguns dos sintomas é indicado que 

procurem orientação médica. Em caso de confirmação da doença, solicitamos 

que a escola seja informada e o aluno convalescente deve permanecer em 

casa durante o tratamento.  

 

Nosso objetivo é continuar zelando pelo bem-estar dos nossos alunos e evitar 

a possível propagação do vírus na comunidade escolar. Ressaltamos que 

reforçamos as medidas para prevenir a disseminação deste vírus, entre elas:  

 

- Intensificação da higiene dos ambientes comuns com água, sabão e álcool 

70% (conforme recomendação da Anvisa);  

 

- Comunicação dos casos confirmados aos órgãos competentes (Unidade 

Básica de Saúde e Vigilância Epidemiológica);  

 

- Orientação de toda a equipe escolar sobre os sintomas e medidas preventivas 

para que orientem os alunos e também monitorem sua saúde;  

 



 

- Manutenção de todos os ambientes ventilados, evitando ar condicionado por 

mais de 3 horas seguidas, o que favorece a renovação do ar;  

 

- Orientação da equipe de apoio, cozinha, higiene e demais funcionários sobre 

as medidas de higienização dos ambientes;  

 

- Reforço da utilização de álcool gel nas mãos e higienização das mãos com 

água e sabão para todos os alunos e equipe escolar.  

 

Atenciosamente,  

 

Carla Oliveira  

Lilian Ceile 


