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Assunto: VAssunto: Vacinação contra Meningite no Câmpus São Paulo - 09/08/2022acinação contra Meningite no Câmpus São Paulo - 09/08/2022

 

A Direção-Geral do Câmpus São Paulo comunica aos(às) servidores(as), alunos(as), profissionais terceirizados(as)

e demais interessados(as) que, considerando a ocorrência de surto de meningite na região em que o Câmpus São Paulo está

localizado, a Assistência Médica Ambulatorial/Unidade Básica de Saúde do Pari (AMA/UBS-Pari) realizará em nosso câmpus a

aplicação da vacina, conforme indicado abaixo::

DATA: DATA: 09/08/2022 (terça-feira)09/08/2022 (terça-feira)

HORÁRIO: HORÁRIO: das 9h às 16h30

LOCAL: LOCAL: Serviço Médico Odontológico – localizado no saguão, próximo à sala da Direção Geral..

REQUISITOS:REQUISITOS:

Ter idade entre 13 e 59 anos;

Menores de 18 anos deverão entregar impressa, preenchida e assinada, a autorização do(a) responsável, conforme

modelo em anexo;

Apresentar Cartão do SUS ou documento de identidade;

Apresentar Carteira de Vacinação – se possuir;

Apresentar documento que comprove vínculo com o Câmpus São Paulo ou Reitoria do Ins tuto Federal de São Paulo –

IFSP.

A AMA/UBS/PARI esclarece que a Meningite é uma inflamação que ocorre nas meninges, que são membranas

que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por diferentes microrganismos, sendo mais frequentes os vírus e

as bactérias. A doença é transmi da pela tosse ou espirro do(a) paciente, por meio de secreções eliminadas pelo nariz e boca. Os

sintomas e sinais mais frequentes da meningite são febre alta, dor de cabeça, vômitos (muitas vezes em jato), rigidez de nuca

(dificuldade para flexionar a cabeça), sonolência, convulsões, dor nas articulações e aversão à luz.

Informamos ainda que a AMA/UBS PARI, situada na Rua das Olarias, 503 – Pari, realiza a vacinação contra a

Meningite de segunda a sábado, das 7h às 17h30, sendo man dos os mesmos requisitos indicados acima para todos(as) que

possuem vínculo com o Câmpus São Paulo ou Reitoria do IFSP. As demais vacinas também podem ser realizadas nesse mesmo

endereço.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

Alberto Akio Shiga
Diretor-Geral 

Câmpus São Paulo - IFSP
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