
ポルトガル語版 
 

VACINA de INFLUENZA (NOVA) 
 

A vacina da NOVA Influenza, por um determinado tempo haverá limite quanto à 
sua quantidade, o governo nacional estará colocando prioridade para aquelas pessoas, 
cujo risco de agravamento em caso de contágio da Influenza Nova. 

A vacina apesar de possuir o mérito de prevenir a gravidade da doença para muitos, 
entretanto há também possibilidade de sintomas como inchaço, febre após a vacina e 
raramente de sintomas mais graves. 

Portanto, solicitamos a compreenção nestes pontos e através de análise individual, 
requisitar a vacina.  
 
PARTICULARIDADE da INFLUENZA NOVA 

Apesar de forte o contágio (epidêmico), muitos tem se recuperado com sintomas leves e 
sendo válido medicamentos (Tamiflu, Lirenza). Contudo em caso de paciente de doenças 
básicas (diabete, asma e outros), gestantes e crianças há possibilidade de agravamento 
da doença, necessitando de cuidado.  
 
PACIENTES DE DOENÇAS BÁSICAS 

Diz-se os portadores das seguites doenças, havendo necessidade de avaliação médica 
quanto ao nível de prioridade para recebimento da vacina. Quanto a detalhes, consulte o 
médico de hábito.  

‘Doenças do aparelho circulatório crônico’, ‘Doenças cárdio-vasculares crônicas’,’Doenças 
Rinais crônicas’, ‘Doenças hepáticas crônicas’, ‘Doenças neurológicas・  Doenças 
neuro-musculares’, ‘Doenças sanguíneas’, ‘Diabete’, ‘Estado repreensivo 
imunologicamente devido à doença ou tratamento’, ‘Doença crônica pediátrica’ 

DATA DE VACINAÇÃO・DOCUMENTOS NECESSÁRIOS e outros 
ATENÇÃO: Reservar sem falta o horário para vacinação. 

Proibido a reserva em várias instituições médicas, ao mesmo tempo. 
Enquadra-se Data de início para 

reserva Documentos necessários e outros 
GESTANTES 02 de novembro Caderneta materno-infantil (Boshi-techô) 

Portadores de doenças 
básicas 02 de novembro 

Cartão de saúde (HOKENSHÔ) 
*Em caso de tomar a vacina no proprio 
hospital de consulta, apresentar o 
‘comprovante de prioridade à vacina 
(Yusen-sesshu-taishousha-shoumeishô ), 
expedido pelo proprio hospital. 

１～6 anos 16 de novembro Caderneta materno-infantil (Boshi-techô), 
Cartão de saúde (HOKENSHÔ), 
Cartão de cadastro de estrangeiro 

1a.～3a. Série Shougakkô 02 de dezembro 
Pais de crianças de até １
ano de idade 17 de dezembro 

4a.～6a. Série Shougakkô 
e alunos de Chugakkô 

Meados de dezembro 
～ Meados de janeiro Cartão de saúde (HOKENSHÔ), 

Carterinha de Estudante 
Carteira de habilitação 
Cartão de cadastro de estrangeiro 

Até 18 anos de idade 
Dezembro ou janeiro  

Acima de 65 anos de idade 



TAXA DA VACINA 

1a. dose ¥ 3,600 

2a. dose ¥ 2,550  (※ em caso de tomar a vacina em hospital diferente à da 1a.  
dose, o custo será de ¥3,600） 

 

Lista de Instituições Médico-hospitalar da cidade de Chino-Shi 
para Vacina 

HOSPITAL TELEFONE 

Harada Naika Kokyuu Care-Clinic 原田内科呼吸ケアクリニック 0266－82－7055 

Hiraidê Clinic                   平出クリニック 0266－72－1661 

Ikeda Iin 池田医院 0266－73－0555 

Jibiinkou-ka MITA Iin        耳鼻咽喉科三田医院 0266－73－9233 

Kanazawa Shinryoujô         金沢診療所 0266－72－3227 

Kitayama Shinryoujô         北山診療所 0266－78－2310 

Maesima Shinryoujô            前島診療所 0266－78－2324 

Oguti Iin                    小口医院 0266－72－2619 

Oushin Clinic CHINO      往診クリニックちの 0266－82－4104 

River Side Clinic            リバーサイドクリニック 0266－72－7010 

Sakurai Naika Iin             櫻井内科医院 0266－72－6010 

Sanada Iin                     眞田医院 0266－73－0731 

Suwa Chuô Byouin           諏訪中央病院 0266－72－1000 

Togariishi Shinryoujô             尖石診療所 0266－71－6211 

TOMOMI Naika Iin            ともみ内科医院 0266－82－0424 

Tsukada Iin 塚田医院 0266－72－9898 

Uehara Naika-Shounika Iin   上原内科小児科医院 0266－72－2636 
 
 
 
Maiores Informações: Prefeitura de Chino-Shi Setor de Hoken-kâ 

Kenkou-Suishin-kakari (Centro de Controle de Saúde) 
            ℡：0266-82-0105（Somente atendimento em Japonês） 
      

Consulta para Cidadão Estrangeiro da prefeitura de Chino-Shi 
            ℡：0266-72-2101 (ramal 256) 

3a. quinta-feira do mês:  10 hrs ~ 17hrs 


