
 

 

 

 

As informações deste panfleto são os dados 
atualizados em 1/abr/2022. Para informações 
mais recentes, checar o site da cidade de 
Minokamo. 

Aviso da 3a Dose da Vacina da COVID-19 

Ao ler este manual de instrução e tenha algo que 

não entenda, favor entrar em contato com a Central de 

Atendimento da Vacinação da COVID-19 de Minokamo. 

Custo da Vacina 

Totalmente 
Gratuito 

(Despesa pública) 

Cidadão de Minokamo com 

mais de 12 anos, e com mais 

de 6 meses após a 2ª dose da 

vacina da COVID-19  
(em princípio, será vacinado na cidade onde está 

registrado o atestado de residência) 

 

IMPORTANTE! 

Alvo 

Está sendo enviada para pessoas com mais de 6 meses 

após a 2a dose da vacinação.  

Para aqueles que desejam receber a 3a dose, assim que 

receber o cupom da vacina, fazer a reserva. 

● Para as pessoas de 12–17 anos de idade, será a vacina da empresa Pfizer. 

● A data no topo do seu Cupom de Vacinação e Questionário, é a data que 
indica o intervalo de 8 meses após a 2a dose, NÃO é a data da sua 
reserva. 
Caso deseje receber a 3a dose, favor efetuar a respectiva reserva. 
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Procedimentos para a Vacinação da COVID-19 

 
Escolha da forma da vacinação 

 

Fazer a reserva da vacinação 

 

① Vacinação coletiva (Takeda/Moderna) ou,  

② Vacinação nas Instituições Médicas de Minokamo (Pfizer ou Takeda/Moderna) 

※ Para as pessoas de 12–17 anos de idade, poderão aplicar a vacina somente da  

empresa Pfizer na Instituição Médica. 

Vacinação coletiva da cidade  

 

Vacinação na Instituição Médica, dentro da cidade 

 City  

Reserva Online (Atendimento 24 horas) Reserva na Central de Atendimento 
Favor utilizar a reserva online 
pois, haverá a possibilidade de 
congestionamento na reserva 
pela Central de Atendimento. 

 

Tel. 0574-66-1281 
Horário: 9:00 – 17:00 (incluindo sáb e dom) 
※ Sujeito a mudanças. Verificar o site da Prefeitura. 

 

Datas 

 

Local 

 

quintas, sábados, domingos 
 
(Haverá alteração, dependendo da situação no 

fornecimento da vacina.) 

Ginásio de Esportes Nishi  

(Nishi Taiikukan) 

(Minokamo-shi Nishi-machi 3-232) 

 

Reservar ligando diretamente 
para a instituição médica onde 
deseja vacinar. 

A data e horário da vacinação, difere dependendo da instituição 
médica. Favor checar a lista atualizada das instituições médicas no site 
da Prefeitura de Minokamo antes de telefonar para fazer a reserva. 

 
Lista atualizada das instituições médicas 

Ota 

Area 

Clínica 
Médica 
Ota 

ou 

 

Região  Nome da Instituição Médica Endereço 
Tel. para 
reserva 

Ota 

1 Clínica Médica Ota Ota-cho 2825 26-2220 

2 Clínica Geral e Pediátrica Kuroiwa Ota Hon-machi 2-6-18 26-0525 

3 Clínica Geral Watanabe Fukata-cho 3-19-1 23-1070 

4 Otorrinolaringologista Iwanaga Ote-machi 2-28 25-8749 

5 Gifu Kenko Kanri Center Nishi-machi 1-292 25-2982 

6 Clínica MInokamo Nishi Nishi-machi 5-337-1 28-5310 

7 Clínica Hayashi Maehira-cho 1-100-1 28-8899 

Kobi 

8 Clínica Cirúrgica Hiei Kobi-cho, Shimo-kobi 2979-6 25-2624 

9 Clínica Kokubo Hongo-cho 9-18-26 28-0133 

10 Clínica Nishida Hongo-cho 7-134-1 28-3371 

11 Clínica Geral Yasuda Tajima-cho 4-8-6 27-5088 

12 Clínica Yamate Tajima-cho 2-13-15 28-5611 

Hachiya 

13 
Centro Médico Internacional 

do Japão Central 
Kenko no Machi 1-1 

Somente 

Reserva Online 

14 Clínica Tsuchiya Hachiya-cho, Naka-hachiya 4479 28-5955 

15 Hospital Nozomi no Oka Hachiya-cho, Kami-hachiya 3555 25-3188 

16 Clínica Horibe Hachiya-cho, Shimo-hachiya 372-1 25-2910 

Kamono 17 Clínica Ikoma Family Kamono-cho, Ichihashi 1065 54-1233 

Shimoyoneda 
18 Clínica Ueda Shimoyoneda-cho, Koyama 1046-7 26-2281 

19 Clínica Geral Nojiri Shimoyoneda-cho, Ima 134-1 24-0633 

 

[ Lista das instituições médicas ]   (atualizado em 1/abr/2022) 

※1 Poderá haver alteração, dependendo da instituição médica. 

※2 Não há atendimento nos feriados, exceto a Clínica Geral e Pediátrica Kuroiwa. 



 

 

 

Receber a 3a dose 
No dia será necessário  
trazer 

 

Cuidados ao tomar a vacina 

Programação no dia da vacina  

 

Medir a temperatura em casa e caso esteja com mais de 37.0oC ou a sua condição física não esteja boa, não 
tomar a vacina. ＊No caso de cancelamento, quem fez a reserva na vacinação em grupo, avisar a Central 
de Atendimento (tel. 0574-66-1281). A pessoa que tiver acima de 37.0oC na medição feita na recepção, a 
temperatura será medida novamente. Haverá casos em que não poderá entrar dependendo do resultado. 
Quem fez a reserva da vacinação na instituição médica, avisar a instituição médica onde fez a reserva. 

Comparecer com uma 
roupa onde possa erguer 
a manga até o ombro. 

Caso tenha uma doença crônica, consultar 
o seu médico antes de ser vacinado.  
(Caso não tenha consultado o seu médico, 
pode ser que não possa ser vacinado). 

 

 

Recepção 

 

Consulta com o médico 

 

Vacinação 

 

Após a vacinação, 

ficar em repouso 

(15 – 30 minutos) 

 

Emissão do 

Atestado da 

Vacinação 

 

Caso tenha alguma 
preocupação, perguntar 
ao médico. 

Após receber o  
Atestado da 
Vacinação, voltar 
para casa 

Para maiores detalhes, verificar o site de inf. geral para a vacinação: 

Site de Inform. da Vacinação 

Não será possível fazer a reserva para a vacinação através do site acima. 

 

Pode-se utilizar o Ai ai bus para ir ao local da vacinação  

Como ir com o Ai ai bus 
  
Antes de pegar o ônibus… 
Verificar o horário, destino,  

rota (a cor), ponto para 

descer, etc. 

 Cor da rota 

1.Este cupom especial gratuito, será válido apenas para o Ai ai bus.  2.Será inválido se descer no meio do caminho.  

3.Este cupom não será reemitido.  4.Este cupom não poderá ser comprado nem vendido, não poderá fazer trocas, 

e nem dar para outras pessoas.  5.Não poderá utilizar para outros fins, além da vacinação.  

 

Documento de Identidade 

Atestado da Vacinação･
Cupom da Vacinação 
(tamanho A3 com uma linha 

de perfuração) 

 

Caderneta de Remédio  
(Se possuir) 

Caneta 

Calçado de  

uso interno 

 

 

(Devido a prevenção 
contra a infecção, não 
haverá chinelos no local 
da vacinação em grupo) 

 

(Não poderá ser lápis ou 
caneta apagável) 

 

No questionário, preencher os campos dentro da linha 

grossa e trazer sem destacar. Sobre o preenchimento do 

questionário, favor ler sem falta a versão atualizado da 

“Explicação da vacinação da COVID-19” no site do 

Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social. 

(Zairyu Card, ou Carteira de 
Motorista, Cartão My Number, 
Cartão do Seguro de Saúde, etc.) 

Contato de emergência: Favor preparar, pois no dia, será solicitado o nome e o telefone. 

Ai ai bus 
Cupom especial gratuito 

para pegar o ônibus. 
validade：do início da vacinação 

até 30 / set / 2022. 

Ai ai bus 
Cupom especial gratuito 

para pegar o ônibus. 
validade：do início da vacinação 

até 30 / set / 2022. 

Ai ai bus 
Cupom especial gratuito 

para pegar o ônibus. 
validade：do início da vacinação 

até 30 / set / 2022. 

Ai ai bus 
Cupom especial gratuito 

para pegar o ônibus. 
validade：do início da vacinação 

até 30 / set / 2022. 

ESTE É UM MODELO. 
 

Utilizar o cupom do panfleto em japonês. 



Atualmente, em relação a vacinação no Japão (empresa Pfizer, Takeda/Moderna, Astrazeneca), após a 

sua aplicação, incluindo os sintomas não relacionadas à vacinação, foi relatado que foram observadas 

dores na região vacinada, dor de cabeça, mal-estar, dores musculares, etc. De uma maneira geral, são 

casos raros mas não se pode evitar os efeitos colaterais ao aplicar uma vacina, que  

podem causar danos à saúde (ficar doente ou ficar com sequelas). Devido a isso foi  

estabelecido o sistema de auxílio. Para maiores detalhes do sistema de auxílio, 

informar-se na Central de Atendimento à Vacinação do Novo Coronavírus do Ministério  

da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social. 

 

 

 

 

 Sobre a Vacinação da COVID-19 

 Terá que aplicar a vacina de qualquer maneira? 

A vacinação não é obrigatória. A vacina será aplicada, somente caso haja o consentimento da pessoa que 

irá receber a vacina. A pessoa que irá receber a vacina, aplicará por sua própria iniciativa, depois de estar 

ciente da sua eficácia e dos efeitos colaterais. A pessoa que estiver insegura para receber a vacina, favor 

consultar o médico da família antes de receber a vacina. 

 Pessoas que tem alto risco de agravamento da doença como os idosos e pessoas que possuem doenças que sejam 
causa de outras doenças. 

 Pessoas que tem contato próximo e frequente, com aqueles que correm o alto risco de agravamento da doença, 
etc (como as pessoas que cuidam de idosos com necessidades.) 

 Pessoas que em razão do seu trabalho, tem um contato frequente com o vírus (como os profissionais da área 
médica.) 

 

 
Por que é necessário tomar a dose adicional (3a dose)? 

A vacina dada no Japão, embora tenha alta eficácia na prevenção da infecção e no agravamento dos 

sintomas dos idosos, a sua eficácia vai diminuindo gradualmente com o tempo. Devido a isto, visando a 

prevenção do aumento da infecção e o risco de agravamento da doença, o governo está fornecendo a 

dose adicional (3a dose) para todas as pessoas que receberam a 1a e a 2a dose da vacina. 

Sobre a dose adicional (3a dose), os testes clínicos e várias pesquisas epidemiológicas, mostraram uma alta 

eficácia na prevenção da infecção e na prevenção do agravamento da doença. Também, independente 

do tipo da vacina que tomou na 1a e 2a dose, na dose adicional (3a dose) poderá tomar a vacina das 

empresas Pfizer ou Takeda/Moderna. 

Quais são os efeitos colaterais da dose adicional (3a dose)? 

Os resultados dos testes clínicos internacionais mostram que para a vacina Pfizer e Takeda/Moderna, os 

efeitos colaterais são geralmente os mesmos da 2a dose, mas a tendência na ocorrência do inchaço linfático 

é maior do que na 1a e 2a dose. Os resultados das pesquisas (relatório interino) no Japão, também, mostram 

que os casos dos fenômenos nocivos que aparecem dentro de 1 semana após a 3a dose são praticamente 

os mesmos dos casos após a 2a dose. Porém, verificou-se que há uma tendência de que a dor embaixo das 

axilas aparece com mais frequênmcia após a 3a dose. 

O que fazer quando ocorrer o efeito colateral?  

 

Sobre as dúvidas da vacina (Q&A)  

Informações detalhadas sobre a eficácia e segurança da vacina contra o novo coronavírus, favor verificar o site especial do 

Gabinete do Primeiro Ministro, ou informar-se na Central de Atendimento do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social.  
 
Central de Atendimento Sobre a Vacina do Novo Coronavírus do Ministério da Saúde,  
Trabalho e Bem Estar Social 

Para obter informações sobre os efeitos colaterais após a vacinação, e de como proceder nestes casos,  
 

Central de Atendimento sobre a Vacinação do Novo Coronavírus da Prov. de Gifu 

Official corona vaccine 
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A vacinação é 
recomendada  
principalmente 
para : 
 

 

(9:00-21:00, incluindo sáb, dom e feriados) 

(9:00-21:00, incluindo sáb, dom e feriados) 


