
 

 Sobre a Vacinação contra o Coronavírus 

A Vacina 

As pessoas 
aplicáveis 

A Reserva 

 Embora a vacinação tenha o efeito de prevenir o aparecimento da 
doença e não agravar, existem riscos dos efeitos colaterais.  

 A vacina da Pfizer será aplicada em 2 doses. 

 O custo é gratuito. 

 Serão vacinadas as pessoas a partir dos 12 anos completos. 

 A vacinação é opcional (não é obrigatória). 

 Terão prioridade na vacinação as crianças de 12 a 18 anos, os pais 
e responsáveis dessas crianças, as pessoas que trabalham nas 
escolas do município de Akitakata e pessoas com doenças 
subjacentes. 

※As crianças devem estar acompanhadas por uma responsável. Os alunos que 

moram em outras cidades e estudam nas escolas de Akitakata, também estarão 

incluídos no grupo prioritário 

 E necessário fazer a reserva. 

 Poderá ser feito a reserva pela internet ou por telefone. Porém a 
reserva pela internet iniciará mais cedo. 

 

① Pessoas com as seguintes doenças abaixo ou que estão em tratamento médico ou internados 

1. Doença respiratória crônica 

2. Doença cardíaca crônica（inclusive hipertensão） 

3. Doença renal crônica 

4. Doença hepática crônica（cirrose hepática, etc） 

5. Diabete sendo tratada com insulina ou 

medicamentos ou diabetes associadas com 

outras doenças 

6. Doenças sanguíneas (exceto anemia por 

deficiência de ferro） 

7. Doença que prejudicam o funcionamento do 

sistema imunológico (incluindo tumores 

malignos em tratamento） 

8. Recebendo tratamento que deprime o sistema 

imunológico, incluindo esteroides 

9. Doença neurológicas e neuromusculares com 

anormalidades imunológicas 

 

10. Diminuição das funções corporais devido a doença 

neurológica ou neuromusculares （ incluindo 

distúrbios respiratórios） 

11. Anomalia cromossômica 

12. Deficiência física e mentais graves  

13. Síndrome de apneia do sono 

14. Doenças mentais graves 

15. Internado para tratamento de doenças mentais 

16. Possui o cartão de deficientes mentais 

17. Tem assistência medica para autossuficiência 

(assistência medica psiquiátrica) que se enquadra 

na categoria “grave e continua” 

18. Deficiente intelectual (possui o cartão de 

tratamento） 

Pessoa com doenças subjacentes 

② Pessoas obesas que atendem os critérios (IMC igual ou superior a 30) 

IMC＝peso corporal（kg）÷ altura（ｍ）÷ altura（ｍ）※Diretriz para IMC 30：altura de 160 cm e peso de 77kg 

 Checaremos o estado da doença subjacente e o estado de saúde no dia da vacinação. 
Não há necessidades de atestado médico. 

 Consulte com seu médico com antecedência. 


