
[ここに入力] 

 

ポルトガル語 Português 

 

Público
alvo: 

 

Cidadãos de Minokamo que já recebeu a 3a dose da 

Vacina para a COVID-19 há mais de 5 meses, e que 

categoriza-se no ítem ① e ② 

① Pessoas acima de 60 anos 

② Pessoas acima de 18 anos portadora de doença de 
base 

Além desses grupos, incluem pessoas com alto risco de 
agravamento 

(A princípio, à vacinação ocorrerá na cidade onde 

está registrado o atestado de residência) 

 

 

 

Este manual está sendo enviada para os que receberam a 3a dose 

da vacinação e que tenha completado mais de 5 meses.  

Os que desejam receber a 4a dose, faça a reserva assim que 

receber o cupom da vacina. 

 
● Independentemente da vacina aplicada até então, será aplicada algumas das duas 
vacinas, produzidas pelas empresas “Pfizer” ou “Takeda Moderna”. 
● Não realizaremos vacinação coletiva para a 4a dose como realizada comumente no 

Ginásio de Espotes Nishi. Caso deseje receber a 4a dose, favor seguir as instruções ao verso 
do manual e realize a reserva. 

 

 
As informações são dos dias 23/mai/2022. Para informações mais 
recentes, verifique a página oficial da cidade de Minokamo. 

 

 

IMPORTANTE! 

Custo da Vacina 

Totalmente 
Gratuito 

(Despesa pública) 



 

Procedimentos para a Vacinação da COVID-19 

Escolha o local da vacinação 
① Vacinação coletiva (Centro Médico Internacional do Japão Central) (Takeda Moderna) 

ou,  

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

 
Fazer a reserva da vacinação 
① Vacinação coletiva (Centro Médico Internacional do Japão Central) (Takeda Moderna) 
 

 

 

 

 

 

 
② Vacinação na Instituição Médica, dentro da cidade 
 

A data e horário da vacinação, difere 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 

※ A vacina aplicada poderá ser alterado conforme a refe de suplimento 

[ Lista das instituições médicas ]   (atualizado em 31/mai/2022) 

※1 Poderá haver alteração, dependendo da instituição médica. 

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

Bairro  
Instituição 

Médica 
Endereço 

Tel. p/ 

reserva 
Horários p/ reserva Horários p/ aplicação 

Ota 

1 
Clínica Médica Ota  

Ota-cho 2825 26-2220 
2a~6a: 9:00~17:00 

Sab: 9:00~12:00 
Sab: 14:00~16:00 

2 Clínica Watanabe Ota-cho 3436-8 Preferêancial aos que aplicaram as 3 doses na nossa instituição 2a・6a・(5a): 8:30~ 

3 
Clínica Geral e Pediátrica 

Kuroiwa 
Ota Hon-machi 2-6-18 26-0525 

2a~3a・6a~Dom: 9:00~12:30 

2a・3a・6a: 16:30~19:30 

Sab・Dom・Fer.: 16:30~19:00 

2a・3a: 9:00~12:00, 16:30~18:00 

6a・Sab: 9:00~12:00, 16:30~18:30 

Dom: 11:30~12:00, 16:30~17:00 

4 
Otorrinolaringologista 

Iwanaga 
Ote-machi 2-28 25-8749 Reservas de vacinação somente na clínica 3a・6a: 9:30~12:15 

5 Gifu Kenko Kanri Center Nishi-machi 1-292 25-2982 
2a~6a: 8:30~16:00 

Sab: 8:30~12:00 

2a・4a・5a: Recepção: 15:45~ 

Vainação 16:00~, Sab: 13:30~16:00 

6 Clínica MInokamo Nishi Nishi-machi 5-337-1 28-5310 
Tel: 2a・5a・6a: 11:30~12:30 

Ou reservar na recepição da clínica 

3a: 9:00~11:00 

(Julho・Agosto) 6a: 9:00~11:00 

7 Clínica Hayashi Maehira-cho 1-100-1 28-8899 
2a・3a・5a・6a: 9:00~17:00, 16:00~18:00 

4a・Sab: 9:00~12:00 

Data e horário marcado marcado 

pela instituição 

Kobi 

8 Clínica Cirúrgica Hiei 
Kobi-cho, Shimo-kobi 

2979-6 
25-2624 

2a~6a: 8:30~12:00, 15:30~19:00 

Sab: 8:30~12:00 

Data e horário marcado marcado 

pela instituição 

9 Clínica Kokubo Hongo-cho 9-18-26 28-0133 
2a・3a・5a・6a: 9:00~11:30, 16:00~18:30 

4a・Sab: 9:00~11:30 

2a・3a・5a・6a: 10:00~10:30, 

17:00~17:30 

10 Clínica Nishida Hongo-cho 7-134-1 28-3371 2a・3a・4a・6a: 15:00~17:00 2a・3a・4a・6a: 15:00~17:00 

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

2a・3a・5a・6a: 9:30~11:00, 16:00~18:00 

4a: 9:30~11:00  

※Somente aos que tem consulta periódica 

2a~6a: 8:00~8:45 

Sab: 13:30~14:00 

12 Clínica Yamate Tajima-cho 2-13-15 28-5611 2a・4a・5a・6a: 9:00~11:30, 15:30~17:30 2a・5a・6a・Sab: 9:30~11:00 

Hachiya 

13 Clínica Tsuchiya 
Hachiya-cho, Naka-

hachiya 4479 
28-5955 2a~Sab: 8:30~11:30 2a・4a・6a: 9:30~11:00 

14 Hospital Nozomi no Oka 
Hachiya-cho, Kami-

hachiya 3555 
25-3188 4a・5a: 14:00~16:00 4a: 15:00~16:00 

15 Clínica Horibe 
Hachiya-cho, Shimo-

hachiya 372-1 
25-2910 

2a~6a: 8:00~12:00, 15:30~18:30 

Sab・Don: 8:30~12:00 

2a~6a: 8:00~12:00, 15:30~18:00 

Sab・Don: 8:30~12:00 

Kamono 

16 Clínica Ikoma Family 
Kamono-cho, Ichihashi 

1065 
54-1233 

2a・4a・5a・6a: 9:00~11:30, 15:30~17:30 

4a・Sab: 9:00~11:30 

※Não aceita primeira consulta 

2a・4a・5a・6a: 10:00~11:00, 

17:00~18:00 

4a・Sab: 10:00~11:00 

17 Clínica Geral Saguchi 
Kamono-cho, Imaizumi 

1046-7 
27-7314 

Somente aos que aplicaram as 3 doses 

anteriores nesta instituição 
2a・3a・4a・6a・Sab: 9:00~11:00 

Shimoyoneda 

18 Clínica Ueda 
Shimoyoneda-cho, 

Koyama 1046-7 
26-2281 

2a・3a・4a・6a: 10:00~11:30, 15:30~18:30 

5a・Sab: 10:00~11:30 
2a~Sab: 9:00~11:00 

19 Clínica Geral Nojiri 
Shimoyoneda-cho, Ima 

134-1 
24-0633 

2a・3a・5a・6a: 9:00~11:30, 16:00~18:00 

Sab: 9:00~11:30 ※Somente aos que 

aplicaram as vacinas nesta instituição 

2a・3a・5a・6a・Sab: 8:30~11:30 

 

Reserva Online (Atendimento 24 horas) 

Favor utilizar a reserva online pois, 
possivelmente criará transtorno ao 
reservar pela Central de 
Atendimento. 

ou 

 

Reserva: Central de Atendimento 

Tel. 0574-66-1281 
Horário: 9:00 – 17:00 (excto sáb e dom) 

※ Sujeito a mudanças. Verificar na página da Prefeitura. 

 

Data         Dia 24/jun/2022, Julho: quartas, quintas das 14:00 as 16:00. 
 

(Haverá alteração, dependendo da situação no fornecimento da vacina.) 

Para reservar, ligue diretamente 
para a instituição médica na 
qual deseja ser vacinado. 
 



 

Receber a 4a dose 
 
Traga na vacinação:  

 

Atestado da Vacinação ･  

Cupom da Vacinação 

(tamanho A3 com uma  

linhas para destacar) 

 

Documento de Identidade 

(Zairyu Card, ou Carteira de Motorista, 

Cartão My Number, Cartão do Seguro 

de Saúde, etc.) 

 

Cuidados ao tomar a 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, deve avisar o instituto médico na qual realizou a reserva.  

 

● Comparecer com uma 

roupa onde possa erguer 

a manga até o ombro. 

 

 

 

Programação no dia da vacina 

Recepção   Consulta médica    Vacinação 

 

 

 

 

 

 

Para maiores detalhes, verifique a página de inf. geral para a vacinação: 

Página Informativa da Vacinação 

 

※ Não reservamos diretamente pela página acima. 

 

 

Utilize o Ai ai bus ao vir vacinar 

 
Como vir de Ai ai bus 

 
Antes de pegar o ônibus… 
Verificar o horário, destino, a cor 

indicativa da rota, o ponto para 

descer, etc. 
 
1. Este cupom especial gratuito, será válido apenas para o Ai ai bus. 

2. Será inválidado caso desça antes do destino. 

3. O cupom não será reemitido. 

4. Não é permitido a venda, compra, ou transferência do direito de uso para terceiros. 

5. Não poderá utilizar para outros fins, além da vacinação. 

 

Caderneta de Remédio  

(Se possuir) 

 

Caneta 

(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, leia sem falta 
a versão atualizado da “Explicação da 
vacinação da COVID-19” no site do Ministério 
da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social. 

● 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). 

Pós-vacinação, 

ficar em repouso 

(15~30 minutos) 

Emissão do 

Atestado da 

Vacinação

  

Quaisquer preocupação, 

perguntar ao médico. 

Após receber o Atestado da 

Vacinação, voltar para casa. 

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. 



Vacina Corona Gabinete 

 

Sobre a Vacinação da COVID-19 
 
A vacinação é obrigatória? 
 
A vacinação não é obrigatória. Só será aplicada com o consentimento da pessoa a ser 
vacinada. O receptor a vacinação deve compreender tanto a eficácia, quanto o riscos das 
reações adversas, e deve estar disposta a receber a vacinação por sua própria iniciativa. 
Priorize a sua vontade. Caso haja preocupações com a vacinação, consulte seu médico 
com antecedência. 
 
Qual a necessidade de vacinar-se com a 4a dose? 
 
Embora as vacinas disponíveis no Japão, sejam altamente eficazes na prevenção em toda 
as idades vacináveis e no agravamento dos sintomas nos idosos, a sua eficácia degrada 
gradualmente com o passar do tempo. Portanto, visando a prevenção e o risco de 
agravamento da doença, será fornecido a 4a dose. Tendo como alvo, todos os que 
receberam até a 3a dose da vacina e que seja acima de 60 anos ou acima de 18 anos 
portadora de doença de base. Independente do tipo da vacina aplicada na 1a a 3a dose, 
a 4a dose poderá ser as vacinas das empresas Pfizer ou Takeda/Moderna. 
Como observação, os dados epidemiológios no exterior, indicaram que com a aplicação 
da 4a dose da Pfizer em idosos acima de 60 anos, tendo intervalo maior de 4 meses entre a 
3a dose e 4a dose, preveniu o agravamento dos sintomas nas 6 semanas pós-vacinação, isto 
no periodo da onda gerada pela variante Omicron. 
 
 
 
Quais são os efeitos colaterais da dose adicional (3a dose)? 
 
As pesqisas no exterior, indicam que não houve relatos de efeitos colateriais graves no 
intervalo até o 21o dia após a aplicação da 4a dose. Os relatos tendêm a indicar ocorrência 
de variados tipos de dores nas regiões aplicda, moleza, fadiga e dor de cabeça. A 
intensidade da reação pode variar. 
 
 
O que fazer quando tiver o efeito colateral?  
 
Em relação as vacinas aplicadas no Japão (empresa Pfizer, Takeda/Moderna, Astrazeneca), 
houve relatos de dor pós-vacinação nas regiões aplicada, dor de cabeça, mialgia, fadiga, 
mal-estar e entre outros, isto inclui aquelas não relacionadas causalmente à vacinação. De 
uma maneira geral, os efeitos adversos são inevitáveis. Entretanto, mesmo sendo raro, o 
adverso pode elevar à efeito colateral, causando danos à saúde (doença e/ou 
incapacitação). Devido a isso, estabeleceram o sistema de auxílio.  
Para informações detalhadas do sistema de auxílio, busque a Central de 
Atendimento à Vacinação do Novo Coronavírus do Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem Estar Social. 
 

Dúvidas sobre a vacina (Q&A) 

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

página 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 

Tel. 0120-761-770 (9:00-21:00, incluindo sáb, dom e feriados) 
Para 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 

Tel. 058-272-8222 (9:00-21:00, incluindo sáb, dom e feriados) 
Vacina Corona Gabinete 


