
Tomar a vacina 3 
 
 
 
 
 

 
・Preencha na medida que entende, dentro da caixa em negrito da ficha médica preliminar e leve-o para o local de vacinação. 

 
Itens para 

levar no dia 
da vacinação 

* Se esquecer de 
levar, não poderá 
receber a vacina 

Documento para verificação da identidade 
<Exemplos> 
Carteira de motorista, cartão 
de seguro de saúde, cartão 
My Number, etc. 

 

Vacina 
Pfizer 

 

 

Faça uma reserva diretamente com cada instituição médica. 
* Pode ser verificado também pela COVID-19 Vaccine Navi sobre a vacina a ser 

utilizada em cada instituição médica, como reservar, situação de atendimento 
da reserva mais recente, etc.  

* Pode consultar também no local de atendimento de reserva temporário. 
Vaccine Navi 

○ Reserva pela Internet 
Site de reserva de vacinação em massa da vacina contra Covid-19 de Nagoya 
(Pode ser acessado também pelo site da cidade) 
* O ID de usuário e a senha estão descritos no voucher de vacinação 

○ Reserva por telefone (*As reservas não podem ser feitas por fax ou e-mail) 
Central de atendimento para vacina contra Covid-19 de Nagoya 

050-3135-2252 Todos os dias das 9h às 17h30 
* Para contatos de pessoas com dificuldade de consulta por telefone, como 
deficientes auditivos, utilize os canais abaixo: 

FAX: 052-413-5853, E-mail: chogen@meishinren.or.jp 

○ Reserva presencial (local de atendimento de reserva temporário) 
* Consulte o folheto anexo para locais e datas/horário de abertura dos locais. 

Site de reserva 

Vacina 
Takeda/Moderna 

Central de atendimento de Aichi 
0570-666-885 Todos os dias das 9h às 17h 

○ Reserva por telefone 

○ Reserva por LINE Sistema de reservas LINE de Aichi 

Vacinação em 
massa em um 

local de grande 
porte 

* Consulte o folheto 
anexo para locais e 
datas de realização. 

Vacinação individual em 
instituições médicas 
* Consulte o folheto anexo 

para instituições médicas que 
podem tomar a vacina e a 
vacina que será utilizada. 

Como reservar Vacina Divisão 

Local de realização da 
cidade de Nagoya 

Local de realização da 
província de Aichi 

Verificar se é elegível para a vacinação 1 

 
 

 
* Você pode verificar a vacina a ser utilizada consultando o folheto anexo ou o site da cidade, ou então, entrando em contato diretamente com a instituição médica. 

 
 
 
 
  
  
 

 

 

  
As seguintes pessoas que tomaram a 3ª dose da vacina e que passaram mais de 5 meses desde a última dose, 
poderão tomar essa dose. 

 
 

É considerado como pessoa portadora de doença/comorbidade, as seguintes pessoas: 
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 Locais de contato  (Tome cuidado para não ligar errado) 
Central de atendimento para vacina contra Covid-19 de Nagoya 

・Ligue aqui para consultas sobre a vacina contra Covid-19  
050-3135-2252 Todos os dias das 9h às 17h30 

・Ligue aqui para cancelar a reserva da vacinação em um local de grande porte realizada pela cidade de Nagoya 

052-228-7874 Todos os dias das 9h às 17h30 

Balcão de Consultas de Reações Colaterais de Longo Prazo da Covid-19 de Nagoya 
(Considera-se como longo prazo, quando os sintomas continuam mais de 2 semanas) 

090-1886-6370 / 090-1886-6380  Das 9h às 17h (Exceto sábados, domingos e feriados) 

Central de apoio a reservas para deficientes visuais (início previsto para 31 de agosto de 2022) 
052-665-6155, E-mail: shikakucall@nagoya-lighthouse.jp Das 9h30 às 17h 

(Exceto sábados, domingos, feriados, 11 a 15 de agosto) 

          
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

e14191 

Reservar a vacinação  * As reservas não são aceitas nas subprefeituras, filiais e centros de saúde. 2 

(1) Pessoas que possuem as seguintes doenças ou condições e que estejam frequentando o hospital ou 
hospitalizados. 
a) Doença respiratória crônica; 
b) Doença cardíaca crônica (incluindo pressão alta); 
c) Doença renal crônica; 
d) Doença hepática crônica (cirrose hepática, etc.); 
e) Diabetes sendo tratado com insulina ou medicamento oral, ou diabetes com outras doenças; 
f) Doença sanguínea (no entanto, excluindo anemia por deficiência de ferro); 
g) Doenças que reduzem a função imunológica (incluindo tumores malignos em tratamento ou cuidados 

paliativos); 
h) Está recebendo tratamentos que reduzem a função imunológica, como esteroides; 
i) Doenças neurológicas ou neuromusculares associados a anormalidades imunológicas; 
j) Um estado em que a função física diminuiu devido a doenças neurológicas ou neuromusculares 

(distúrbios respiratórios, etc.); 
k) Anormalidade cromossômica; 
l) Distúrbios mentais e físicos graves (uma condição com deficiência física grave e deficiência intelectual 

grave ao mesmo tempo); 
m) Síndrome da apneia do sono; 
n) Doença mental grave (hospitalizado para tratamento de doença mental, portadora de uma caderneta 

de saúde e bem-estar de deficiente mental ou quando corresponde a “grave e contínuo” em 
assistência médica de apoio à independência (atendimento psiquiátrico ambulatorial)) ou deficiência 
intelectual (quando é portadora de uma caderneta de deficiente mental); 

(2) Pessoas obesas que satisfazem os critérios (IMC 30 ou acima). 
IMC estimado de 30: Altura 170cm, peso aproximado de 87kg; Altura 160cm, peso aproximado de 77kg 

Voucher de vacinação 
(modelo integrado da ficha médica preliminar) 

Fluxo até a vacinação 
Vacina 

Takeda/Moderna 
 

●  Em princípio, é necessário reservar antecipadamente. Siga os passos abaixo para fazer uma reserva. 
* Dependendo da disponibilidade de vacinas, pode não ser possível fazer uma reserva de imediato. 

Central de apoio a reservas para deficientes auditivos (início previsto para 31 de agosto de 2022) 
FAX: 052-413-5853, E-mail: chogen@meishinren.or.jp (Exceto quarta-feira) 
* Para mais detalhes, consulte o Wellnet Nagoya. 

 

Verifique o site da cidade 
para obter as informações 
mais recentes sobre a vacina 
contra Covid-19 

Covid-19 
Informativo da 4ª dose da vacina 

Elaborado em maio de 2022 

Veja aqui para 
perguntas e 
respostas 
frequentes → 

Veja aqui para 
acessar o site da 
cidade →  

・Anote a data de vacinação e a instituição médica/local no voucher de vacinação 
* Para quem reservou várias vezes, certifique-se de cancelar as reservas que não sejam aquelas programadas para vacinação. 
 

1) Pessoas com mais de 60 anos 

2) Pessoas com mais de 18 anos e que sejam portadoras de doença/comorbidade ou que sejam reconhecidos pelo 
médico como tendo alto risco de agravamento 

Estamos enviando o voucher de vacinação sem solicitação para portadores de uma caderneta de deficiência, etc. 

Na cidade de Nagoya, estamos enviando o voucher de vacinação sem solicitação para pessoas entre 18 e 60 anos que possuem as 
seguintes cadernetas de deficiência ou certificados médicos de beneficiário (*), considerando que possui uma doença/comorbidade, e assim 
julgando que há grande possibilidade de ser elegível para a 4ª dose da vacina. 

* Caderneta de deficiência e certificado médico de beneficiário, etc. 
(Pessoas que possuem o documento válido na data de 30 de maio de 2022) 
1. Caderneta de deficiente físico 
2. Caderneta de reabilitação (tratamento médico) 
3. Caderneta de saúde e bem-estar de deficiência mental 
4. Certificado de beneficiário de assistência médica de apoio à independência 
5. Certificado de beneficiário de cuidados médicos de doenças crônicas pediátricas 
6. Certificado de beneficiário de despesas médicas específicas, etc. 

Se for elegível para a 4ª dose da vacina, avalie tomar a vacina. (A vacinação não é obrigatória.) 
Mesmo que o voucher de vacinação seja enviado, se você não possui uma doença/comorbidade, etc. e não seja uma pessoa elegível, não 
poderá receber a vacinação. Consulte o seu médico com antecedência. Caso não possa consultar com antecedência, pode consultar no 
momento do pré-exame do local de vacinação. 

Gabinete de Controle de Covid-19 da Secretaria de Saúde e Bem-Estar 
Divisão de Planejamento de Deficiência da Secretaria de Saúde e Bem-Estar 
Divisão de Apoio ao Cuidado Infantil da Secretaria da Infância e Juventude 

FN-2 Elaborado com base nas informações de 26 de maio de 2022. 
Cidade de 
Nagoya Custo de vacinação 

Gratuito 
(toda despesa assumida 

pelo governo) 


