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予防接種（2010年 月作成） 

 

VacinaçãoVacinaçãoVacinaçãoVacinação    
Antes da vacinação, favor ler o “Antes da vacinação, favor ler o “Antes da vacinação, favor ler o “Antes da vacinação, favor ler o “Yobou Sesshu to Kodomo no Yobou Sesshu to Kodomo no Yobou Sesshu to Kodomo no Yobou Sesshu to Kodomo no 
KenkouKenkouKenkouKenkou (Vacinações e Saúde de Crianças)” (Vacinações e Saúde de Crianças)” (Vacinações e Saúde de Crianças)” (Vacinações e Saúde de Crianças)” ( ( ( (folheto explicativo folheto explicativo folheto explicativo folheto explicativo 

sobre a vacinação). sobre a vacinação). sobre a vacinação). sobre a vacinação).     

 

Método Tipo da vacina Crianças aplicadas e itens importantes 

集団接種  

Vacinação coletiva 

no Nagoyaka Center  

Poliomielite 

(Paralisia 

infantil) 

A partir de 3 meses após o nascimento até 90 meses de idade. 

Tomar 2 vezes com intervalo com mais de 6 semanas. 

Tríplice (Difteria, 

Coqueluche  e 

Tétano)  ☆ 

1ª fase: A partir de 3 meses até 90 meses de idade (Dose 

inicial: 3 vezes / Reforço: 1 vez, enre um ano e um ano e meio 

depois da 1ª faze) 

Vacina mista de 

Sarampo  e 

Rubéola  ○  

1ª fase: Entre 12 e 24 meses de idade 

2ª fase: De um ano antes de se matricular na escola primária. 

até o dia anterior ao dia da matrrícula na escola primária. 

(Entre o dia 1º de abril e o dia 31 de março) 

Encefalite Encefalite Encefalite Encefalite 

Japonesa Japonesa Japonesa Japonesa ＊＊＊＊    

1ª fase: A partir de 36 meses até 90 meses de idade (Dose 

inicial: 2 vezes / Reforço: 1 vez, um ano depois das doses 

iniciais)) 

個別接種 

Vacinação individual  

(bebê e crianças) 

em cada instituição 

médica 

 

BCG     

(Tuberculose) 
A partir de 3 meses até 6 meses de idade   

Dúplice (Difteria 

e Tétano) 

2ª fase: de 11 a menor que 13 anos de idade na 6ª série da 

escola primária mais ou menos 

Encefalite Encefalite Encefalite Encefalite 

Japonesa Japonesa Japonesa Japonesa ＊＊＊＊    

2ª fase: de 9 a menor que 13 anos de idade na 4ª série da 

escola primária mais ou menos 

Vacina mista de 

Sarampo  e 

Rubéola ◎ 

3ª fase: de 12 a 13 anos de idade do 1º ano da escola ginasial 

(Entre o dia 1º de abril e o dia 31 de março) 

4ª fase: de 17 a 18 anos de idade do 3º ano da escola colegial 

(Entre o dia 1º de abril e o dia 31 de março) 

Vacinação individual  

(crianças da idade de 

escola primária) 

em cada instituição 

médica 

個別接種 
※A vacinação (dúplice e encefalite japonesa) para crianças de idade escolar 

primária ou ginasial será realizada somente para aquelas que adquiriram a 

imunidade básica na infância. 

 

Vacinação de encefalite japonesa (＊) 

Quanto à vacinação da encefalite japonesa, está sendo aconselhado, pelo Ministério da Providência 

Social e Trabalho (Kousei Roudou Shou), para evitar tomar a vacina (anunciado em maio de 2005). 

Porém, caso tenha alto risco de pegar a encefalite japonesa, como um caso de dirigir-se ao local onde 

ela tenha se espalhado, e também a própria pessoa ou o responsável da criança queira tomar a vacina, 

poderá tomar a vacina atual após escutar bem a explicação pelo médico e assinar um acordo.  

Vacinação de tríplice (☆)  
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Quanto à vacinação entre 1ª e 2ª dose e 2ª e 3ª dose da 1ª faze do tríplice, deve ter o intervalo de 20 dias 

a 56 dias. Caso ultrapasse 56 dias do intervalo, precisará de um acordo com o médico. Por isso, faça o 

plano para poder tomar a vacina no determinado intervalo.  

Vacinação mista de sarampo e rubéola (○ e ◎) 

A partir de junho de 2006, quanto à 2ª fase da vacinação mista de sarampo e rubéola, aqueles que já 

tomaram a vacina de sarampo e de rubéola separadamente também deverão tomar.  

Aqueles que pegaram o sarampo ou a rubéola também, a princípio, terão que tomar a vacina mista de 

sarampo e rubéola. 

  Durante 5 anos entre 2008 e 2012, para aqueles correspondentes à idade do 1º ano da escola ginasial e 

do 3º ano da escola colegial, daremos a vacina mista de sarampo e rubéola. Aqueles que já pegaram 

sarampo ou rubéola na infância também terão que tomar.  

 

※Ampliação da vacinação em Shiga 

A partir do ano fiscal 2008, estamos dando a vacina individual em algumas instituições médicas de 

Shiga.  

Como precisará fazer o procedimento com antecedência, favor fazer o procedimento sem falta no Centro 

de Saúde Nagoyaka. (Caso não faça o procedimento no Centro, será impossível tomar a vacina.) 

《《《《Vacinação Vacinação Vacinação Vacinação individualindividualindividualindividual》》》》     

Os necessários: Caderneta Materno-Infantil / Suku Suku Card / Cartão de Seguro de Saúde 

《《《《Vacinação coletivaVacinação coletivaVacinação coletivaVacinação coletiva》》》》        ○ Local:  Nagoyaka Center (Centro Municipal de Saúde) 

 ○ Horário da recepção:  das 13h30 às 14h30. (Para fazer a vacinação, 

levará mais ou menos 2 horas.) 

 ○ Os necessários:  Caderneta Materno-Infantil / Suku Suku Card / 

Ficha de Questionário / termômetro / caneta 

VVVVacinaacinaacinaacinaçãoçãoçãoção    dededede    ppppoliomieliteoliomieliteoliomieliteoliomielite    

Data 

Quarta-f., 7 de abril Quarta-f, 29 de setembro 

Segunda, 12 de abril Terça, 5 de outubro 

Sexta, 16 de abril Sexta, 8 de outubro 

Terça, 20 de abril Terça, 19 de outubro 

Segunda, 26 de abril Segunda, 25 de outubro 

Sexta, 14 de maio  

    

VacinaVacinaVacinaVacina    paraparaparapara    influenzainfluenzainfluenzainfluenza    dededede    idososidososidososidosos            高齢者高齢者高齢者高齢者インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ予防接種予防接種予防接種予防接種    

＜Pessoa correspondente＞ Cidadão com 65 anos ou mais.     ＜Taxa a pagar＞ 1.000 yens 

＜Período＞ De outubro a dezembro   ＜Os necessários＞ Taxa da vacinação, Cartão do Seguro de 

Saúde, Kenkou Techou (se tiver). 

(Local de realização): Instituições médicas convencionadas de Ritto e Kusatsu 栗東・草津市内の所定医療機関 

＊No caso da família que está recebendo a Pensão de Subsistência (Seikatsu Hogo), família dispensada 

no imposto de residência ou de baixa renda, o custo será gratuita. Por isso, até uma    semana antes    de 

fazer a consulta, levando um carimbo, favor fazer a solicitação no Nagoyaka Center (Divisão do 

Melhoramento de Saúde: Kenkou Zoushin Ka).  


