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Vacinação das crianças de 
5 a 11 anos

As crianças de 5 a 11 anos já podem estar recebendo a vacina contra o Novo Coronavírus.

No geral, o percentual do índice de crianças infectadas pelo Novo Coronavírus dentro do país, vem aumentando.

Leia as elucidações e estudem com as crianças sobre aplicar ou não a vacina.

① Pessoas sujeitas a vacinação:

● Pessoas entre 5 a 11 de anos (A);

● Recomendado especialmente às crianças com doenças silenciosas como doenças respiratórias crônicas,

cardiopatia congênita, etc., que tenham risco de agravamento. Quanto a vacinação, faça uma consulta antecipadamente

com o médico que acompanha o tratamento, etc.

② Vacina utilizada:

Será utilizada vacina Pfizer Ltda própria para crianças de 5 a 11 anos. É uma vacina específica para crianças.

Normalmente, é deixado um espaço de 3 semanas entre as vacinas, no total de 2 aplicações.

③ Taxa para aplicação da vacina:

Gratuita.



Instituições médicas que 
aplicam a vacina

Nome das instituições

médicas
Endereço

Nome das instituições

médicas
Endereço

Ogaki Central Clinic
Akasaka

Shinden
Numaguchi Iin Kasaki- cho

Kanbe Naika Clinic Kido-Cho
Hashimoto Naika Tonyobyo・
Naibunpi Clinic

Tsukizute-

Cho

Sunomata Iin
Sunomata-

Cho Kamijuku
Hinoki Kodomo Clinic Hinoki-Cho

Takenaka Iin
Muromura-

Cho
Yasuda Clinic Shonika・Naika

Kitakiriishi-

Cho

Takemoto Kodomo Clinic Higashi Mae Yamakawa Iin Hon Machi

Tomita Kodomo Clinic
Hayashi

Machi

(atualizado 9. 2. 2022)

※ O agendamento não será pela instituição 

médica. Por favor, evite ligar diretamente. 



Método de agendamento
Existem 2 formas para agendar a vacina.

① Agendamento pela internet

Pelo link de agendamento da vacinação infantil pela WEB 

“Shoni Wakuchin Sesshu WEB Yoyaku (小児ワクチン接種WEB予約ページ)”.

https://vaccine.tsunasou.net/vac_reservation/ogaki-child/reserve

② Agendamento por telefone

Pela Central de Atendimento da cidade (0584-47-6101) (Somente no idioma japones).

Não é possível agendar por telefone nas instituições médicas.



Método de agendamento 
pela internet
Agendamento da vacinação infantil da WEB, passo à passo (小児ワクチン接種WEB予約ページ):

① Insira o número do cupom de vacinação e a data de nascimento;

② No calendário que aparecerá no visor, selecione uma data para vacinação de sua
preferência;

③ Na data selecionada, será exibido o nome das instituições médicas e os horários
disponíveis, selecione a instituição médica e o horário de sua preferência;

④ Insira o nome da criança, número de telefone e endereço de e-mail;

⑤ Ao ser exibido a data definida para 2ª dose, selecione o horário de sua preferência;

⑥ Ao ser exibido a tela de confirmação, cheque o conteúdo e clique em “agendar deste
modo (これで予約する)”;

⑦ No endereço de e-mail especificado, será enviada a mensagem de confirmação do
agendamento.



OBS:
① Na parte da assinatura do questionário do diagnóstico preliminar da vacinação “Yoshin-Hyo (予診票)”, deve

ser assinado pelo tutor;

② Na hora de vacinar a criança, à princípio, solicita-se o acompanhamento dos tutores.

※ É dito tutor, aquele que possui o direito paternal ou a guarda do adolescente;

③ Caso o tutor, fique impossibilitado de acompanhar a criança, é possível que a criança seja acompanhada por

familiares, etc., que estejam familiarizados do estado de saúde desde o habitual.

É possível acompanhar a criança à pedido do tutor (de forma verbal);

④ Haverá consulta médica em japones. Aqueles que tiverem dificuldades na comunicação, ir acompanhado de

alguém que fale o idioma;

⑤ No dia da vacinação, não esquecer de levar a Caderneta de Saúde Materno-Infantil (Boshi Kenko Techo),

cupom de vacinação e todos os papeis enviados no envelope, juntamente com o documento de identificação

(Cartão My Number, Cartão do Seguro de Saúde, etc.);

⑥ Quanto a criança que tiver alguma outra vacina prevista, ou que tiver alguma doença silenciosa, etc., se

tiver dúvidas ou insegurança sobre a vacina, consultar o médico que acompanha o tratamento.


