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Sábado 4, é dia “D” para vacinação contra gripe Influenza 

Todos os anos o Ministério da Saúde escolhe um dia, chama-

do dia “D” para realizar a vacinação em massa em todo país, 

este ano o sábado, dia 4 de maio foi o escolhido. Em Parana-

panema as UBSs Irmã Guilhermina e Orlando Torelo no 

CDHU, vão funcionar das 8 hs às 16:30 hs e em Campos de 

Holambra a UBS Onofre na antiga garagem municipal, tam-

bém atenderá no mesmo horário. As pessoas que podem e 

devem ser vacinadas, consideradas grupos prioritários são 

idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos 11 

meses e 29 dias, professores da rede pública e particular, 

gestantes, puérperas (mamães após o parto até 45 dias), 

povos indígenas, funcionários da saúde, pessoas com doen-

ças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 

especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas 

socioeducativas, presidiários e funcionários do sistema prisi-

onal.A vacina é contra a gripe Influenza (A/H1N1), e a campa-

nha é para prevenir e proteger a população de um desenca-

deamento de surto, como ocorreu a alguns anos atrás, onde 

a popular “gripe suína” colocou o país em alerta, inclusive 

em Paranapanema teve um número extremo de atendimen-

tos no hospital municipal.Para sua maior comodidade, infor-

mação e ter consciência da importância da vacinação, saiba 

tudo sobre a gripe Influenza A/H1N1.O que é a gripe A/H1N1 

– Gripe Suína?É uma doença transmitida por um novo tipo 

de vírus da mesma família que transmite a gripe, ficou co-

nhecida como “gripe suína”, porém, na atualidade chamada 

cientificamente de A/H1N1.Como é transmitida a Influenza 

A/H1N1?É transmitida de pessoa para pessoa especialmen-

te através de tosse ou espirro. Algumas pessoas podem se 

infectar entrando em contato com objetos contaminados, 

não há registros de transmissão do novo subtipo da Influenza 

A/H1N1 por meio de ingestão de carne de porco ou produtos 

derivados. O que é transmissão sustentada? Significa que o 

vírus já circula livremente no Brasil, sendo transmitido de 

pessoa para pessoa, sem que uma delas tenha viajado para 

países infectados ou tenha convivido com indivíduos conta-

minados. Quais são os sintomas da Influenza A/H1N1? São 

sintomas semelhantes ao da gripe comum: febre alta e tosse, 

mas em alguns casos também podem aparecer: dor de cabe-

ça e no corpo, garganta inflamada, falta de ar, cansaço, diar-

reia e vômitos. A Influenza A/H1N1 pode apresentar compli-

cações? Como qualquer gripe pode evoluir para sinusite ou 

até um quadro pulmonar. Quais são os sinais de agravamen-

to? Aparecimento de falta de ar, dores no peito, tontura, 

confusão mental, fraqueza, desidratação (somente um pro-

fissional pode identificar). Crianças pequenas podem ter bati-

mento de asa do nariz (dificuldade respiratória) e se recusar 

a ingerir líquidos. Qualquer pessoa pode pegar a Influenza A/

H1N1? O mundo está em alerta, porque muitas pessoas 

viajam o tempo todo para diversos países. Se você chegou de 

uma viagem internacional e nos últimos 10 dias da sua che-

gada surgirem sintomas como febre alta (maior que 38ºC), 

tosse, dor de cabeça, dor no corpo, garganta inflamada, pro-

cure um serviço de saúde e informe sobre sua viagem. O pro-

fissional avaliará se você é um caso suspeito ou apenas um 

caso que deve ser acompanhada sua evolução clínica. Qual é 

o tempo da encubação? De 3 a 7 dias é o tempo para apare-

cerem os sintomas depois da infecção, o contágio de outras 

pessoas aparece até 7 dias após o início da doença. Se eu 

pegar a doença, tem tratamento? Sim, existe remédio por 

via oral, indicado pela OMS que combate o vírus da Influenza 

A/H1N1. Outras medidas como repouso, ingestão de líquidos 

e boa alimentação podem auxiliar na recuperação da sua 

saúde. Dai vem a necessidade da vacinação, que previne con-

tra a doença. Qual o critério para receber o medicamento? O 

medicamento somente será dado, sob orientação médica, 

aos pacientes com agravamento do estado de saúde nas pri-

meiras 48 horas desde o início dos sintomas.  Quem deve 

fazer o exame para saber se pegou a gripe? A confirmação 

por exame laboratorial será feita nos casos graves ou em 

amostras, no caso de surtos localizados. Não serão mais rea-

lizados exames em todas as pessoas com sintomas de gripe. 

É preciso usar máscaras?  Não, o uso de máscaras é indica-

do somente para profissionais de saúde que estejam lidando 

com a Influenza A e outros tipos de virose. O que eu devo 

fazer se tiver dúvida sobre ter contraído a Influenza A/

H1N1? Para proteger as pessoas próximas: Cubra sempre o 

nariz e a boca quando espirrar ou tossir; Lave sempre as 

mãos com água e sabão porque você pode ter tocado numa 

superfície que contenha saliva de uma pessoa infectada e ao 

levar as mãos à boca ou olhos poderá se infectar; Sempre 

que possível evite aglomerações ou locais pouco arejados; 

Mantenha uma boa alimentação e hábitos saudáveis. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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www.ipespem.com.br 

O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da Estância Turística de Paranapanema – IPESPEM, instituído pela Lei Municipal nº 595, de 31 de ou-

tubro de 2001, Lei nº 612, de 26 de março de 2002,  tem por missão assegurar aos funcionários municipais e a seus dependentes o acesso aos benefícios 

previdenciários que lhes são de direito. 

APOSENTADORIAS 

Benefício destinado aos servidores efetivos que completarem os requisi-

tos previstos em lei, Aposentadorias voluntárias Aposentadoria especial 

Aposentadoria por invalidez Aposentadoria compulsória. 

AUXÍLIO DOENÇA 

O auxílio-doença é um benefício destinado quando o servidor ficar impossi-

bilitado de trabalhar temporariamente, em razão de doença ou acidente, por 

mais de 15 dias e equivale à média das últimas 12 bases de contribuição. 

PENSÃO POR MORTE 

A Pensão por Morte é um benefício pago aos dependentes do segurado 

falecido, estando ele ativo ou aposentado. Os dependentes são divididos 

em três classes: 

ABONO PERMANÊNCIA 

Como o próprio nome diz, o abono é um bônus, um prêmio, para o servidor 

que completou os requisitos para a aposentadoria pela regra permanente 

(Artigo 40, § 1o, III, “a”, da Constituição Federal e Artigo 37 da L.C. 215). 

 

Tipos de Benefícios 

Rua: Joaquim Vieria de Medeiros, 695 • Centro CEP 18720-000 

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 07:30 às 17:00  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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