
Sobre a vacinação da Pneumocócica 23-valente  (Pneumovax NP)

2 Antes de vacinar 
Ler o explicativo para estar ciente sobre os efeitos colaterais. Havendo dúvidas ou se não entender direito, consulte o 
médico com quem irá vacinar. Não vacine caso não esteja totalmente convencido.   
No questionário, consta informações importantes para o médico decidir se é possível ou não a vacinação. É dever da 
própria pessoa (a ser vacinada) preencher com total responsabilidade e passar os dados corretos para o médico que irá 
efetuar a vacinação.

（１） Pessoas que não podem efetuar a vacina
a) É evidente que está com febre.
b) É evidente que sofre de doença aguda grave.
c) É evidente que já apresentou anafilaxia devido a substância da vacina.
d) Outros, quando o médico julgar que não é conveniente vacinar.

（２） Pessoas que requerem precauções para vacinação
a) Portadores de doenças cardiovasculares, renais, hepáticas, hematológicas e deficiências no desenvolvimento 

entre outros 
b) Já apresentou febre dentro de 2 dias após a vacinação e sintomas suspeitos de alergia como erupção no corpo 

inteiro ou outros  
c) Histórico de convulsão no passado 
d) Já foi diagnosticado de que tem imuno-deficiência, e que tem parente próximo com imuno-deficiência congênita.  
e) Pessoas que tem riscos de ter reações alérgicas à alguma substância desta vacina.
f) Grávidas ou as com suspeita de gravidez 
g) Já efetuou a vacina Pneumocócica 23-valente no passado 
※ Pessoas que efetuaram a vacina da Pneumocócica dentro de 5 anos, ao efetuar novamente, há possibilidade do 

local da vacina ficar duro, sentir dor e causar vermelhidão. 

3  Relação com outras vacinas
Pessoas que efetuaram a vacina viva atenuada, devem abrir intervalo de mais de 27 dias e pessoas que efetuaram a 
vacina inativada devem abrir intervalo de mais de 6 dias para efetuar esta vacina. Porém, caso o médico observar que 
há necessidade, é possível a vacinação simultânea.  

4  Os cuidados após a vacinação
（１） Evitar exercícios físicos intensos no dia da vacinação. 
（２） Não há problema em tomar banho mas, evite esfregar o local da vacina. 
（３） Após a vacinação, há possibilidade de ficar com febre, o local da vacina inchar ou apresentar vermelhidão mas, 

em geral, estes sintomas são considerados leves e, normalmente, desaparecem em alguns dias.  
（４） Após a vacinação, tomar cuidado com a saúde e caso apresentar febre alta ou mudança na saúde, sintomas 

anormais no local da vacina, consulte o médico imediatamente.  

23価肺炎球菌ワクチン（ニューモバックス NP）の接種について R1.04（ポ語）

1 Verificar sem falta 
(1) Esta vacina não é para ser efetuada todos os anos como a da influenza. 
(2) Pessoas que já realizaram a vacinação da Pneumocócica 23-valente utilizando verba pública, não são alvo de 

vacinação.  
Em caso de ter vacinado anteriormente arcando com a despesa por conta própia com intervalo de mais de 5 
anos, poderá realizar a vacinação com desconto por verba pública . (Porém, pessoas que já vacinaram 3 ou 
mais vezes, não serão alvo de vacinação) 

(3) Verificar sem falta, o histórico da vacinação para solicitação desta vacina. 
(4) Para vacinar, é necessário o cupom de vacinação. 
(5) O valor a ser pago por conta própria é de 4.500 ienes. 

(Porêm, será emitido o cupão gratuito para beneficiários do Auxílio subsistência.  
Para pessoas de familias excentas de imposto municipal (todos os membros da familia) será emitido o cupão 
gratuito, em caso de desejar a isenção do valor a pagar por conta própia. Entrar em contato com a Divisão regional 
de sáude da subprefeitura).  

(6) Verificar a idade alvo no verso. 

1 de abril de 2019 



〈Pessoas alvo por ano fiscal〉
O ano fiscal para receber o auxílio difere de acordo com a idade.  Verifique atentamente quando é o seu ano alvo. 

（Ano fiscal de 2019： 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020）
Idade Data de nascimento Idade Data de nascimento 

65 2 de abril de 1954  a  1 de abril de 1955 70 2 de abril de 1949  a  1 de abril de 1950 

75 2 de abril de 1944  a  1 de abril de 1945 80 2 de abril de 1939  a  1 de abril de 1940 

85 2 de abril de 1934  a  1 de abril de 1935 90 2 de abril de 1929  a  1 de abril de 1930 

95 2 de abril de 1924  a  1 de abril de 1925 100 2 de abril de 1919  a  1 de abril de 1920 
Mas 101 As nascidas antes do dia 1 de abril de 1919  

（Ano fiscal de 2020： 1 de abril de 2020  até  31 de março de 2021）
Idade Data de nascimento Idade Data de nascimento 

65 2 de abril de 1955  a  1 de abril de 1956 70 2 de abril de 1950  a  1 de abril de 1951 

75 2 de abril de 1945  a  1 de abril de 1946 80 2 de abril de 1940  a  1 de abril de 1941 

85 2 de abril de 1935  a  1 de abril de 1936 90 2 de abril de 1930  a  1 de abril de 1931 

95 2 de abril de 1925  a  1 de abril de 1926 100 2 de abril de 1920  a  1 de abril de 1921 

（Ano fiscal de 2021： 1 de abril de 2021  até  31 de março de 2022）
Idade Data de nascimento Idade Data de nascimento 

65 2 de abril de 1956  a  1 de abril de 1957 70 2 de abril de 1951  a  1 de abril de 1952 

75 2 de abril de 1946  a  1 de abril de 1947 80 2 de abril de 1941  a  1 de abril de 1942 

85 2 de abril de 1936  a  1 de abril de 1937 90 2 de abril de 1931  a  1 de abril de 1932 

95 2 de abril de 1926  a  1 de abril de 1927 100 2 de abril de 1921  a  1 de abril de 1922 

（Ano fiscal de 2022： 1 de abril de 2022  até  31 de março de 2023）
Idade Data de nascimento Idade Data de nascimento 

65 2 de abril de 1957  a  1 de abril de 1958 70 2 de abril de 1952  a  1 de abril de 1953 

75 2 de abril de 1947  a  1 de abril de 1948 80 2 de abril de 1942  a  1 de abril de 1943 

85 2 de abril de 1937  a  1 de abril de 1938 90 2 de abril de 1932  a  1 de abril de 1933 

95 2 de abril de 1927  a  1 de abril de 1928 100 2 de abril de 1922  a  1 de abril de 1923 

（Ano fiscal de 2023： 1 de abril de 2023  até  31 de março de 2024）
Idade Data de nascimento Idade Data de nascimento 

65 2 de abril de 1958  a  1 de abril de 1959 70 2 de abril de 1953  a  1 de abril de 1954 

75 2 de abril de 1948  a  1 de abril de 1949 80 2 de abril de 1943  a  1 de abril de 1944 

85 2 de abril de 1938  a  1 de abril de 1939 90 2 de abril de 1933  a  1 de abril de 1934 

95 2 de abril de 1928  a  1 de abril de 1929 100 2 de abril de 1923  a  1 de abril de 1924 

〈Em caso de dúvidas,entre em contato nas Divisões regional de saúde ou no Centro de saúde Pública abaixo〉
【Naka-ku】℡457-2891 【Higashi-ku】℡424-0125 【Nishi-ku】℡597-1120 【Minami-ku】℡425-1590【Kita-ku】℡523-3121 
【Hamakita-ku】℡585-1171 【Tenryu-ku】℡ 922-0075 【Divisão de promoção da saúde pública】℡453-6119 
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1
対象
年齢内

対象年齢外
区
分

無料

2
心

3
腎

Não Sim

Data de
Nascimento
生年月日

明治

　大正 Ano  mês dia
　昭和　　　　　 年　　 月　 日

Você está ciente dos efeitos e reações adversas que a vacina possa vir a causar?
今日の予防接種の効果や副反応などについて理解しましたか

4
呼

5
免

6
生　保

高齢者用肺炎球菌（ニューモバックスNP）予防接種予診票
QUESTIONÁRIO DE VACINAÇÃO DA PNEUMOCÓCICA

23-VALENTE (PNEUMOVAX NP) AOS IDOSOS

【ポルトガル語】高齢者肺炎球菌　R1.10

医療機関確認欄

Temperatura
診察前の体温

℃　　

Favor preencher à caneta os espaços em branco e circule as respostas correspondentes .
(Preencher  com cuidado principalmente os quadros em negrito)

接種券番号

7
非課税

フリガナ

Respostas Dr. 欄
Você leu o explicativo sobre a vacinação que irá efetuar hoje?
今日受ける予防接種について説明書を読みましたか

Não
いいえ

Sim
はい

Endereço
住所

 Hamamatsu-shi Telefone
電話

Idade
年齢 anos歳

Questões 

Nome da pessoa a
vacinar 受ける人の氏名

Sexo 性別
(    ) M男

(    ) F 女

Teve  mal-estar na ocasião da vacinação ?　その際に具合が悪くなりましたか Sim Não
Já teve mal-estar na ocasião da vacinação de algum tipo de vacinação preventiva, além desta da Pneumocócica 23-
valente ?肺炎球菌ワクチン以外の予防接種の際や、薬・食品によって具合が悪くなったことはありますか Sim Não

【Importante】 Verificar sem falta.　【重要】必ず確認してください
Já efetuou a vacina da Pneumocócica 23-valente (Pneumovax NP) aos idosos alguma vez ?
高齢者用肺炎球菌ワクチン（ニューモバックス）の接種をうけたことがありますか

Caso já tenha efetuado, quando efetuou ?接種したことある場合は接種年月日 (    20     ano年  mês月   dia日)

Sim Não

Desde a última vez que efetuou, passou mais de 5 anos ? 前回接種してから5年経過していますか
Mais de 5 anos

Menos de 5 anos Não é alvo do subsídio
公費対象外です

Está com algum problema de saúde hoje? 今日体に具合の悪いところがありますか Sim NãoCaso sim, indique os sintomas 具合の悪い症状を書いて下さい (   )
Já apresentou convulsão alguma vez? ひきつけ（けいれん）を起したことがありますか

Atualmente, você está doente?現在、何か病気にかかっていますか Sim Não   Indique a doença:  病名 (                                                                 )
Está fazendo tratamento? (recebendo medicação, etc.) 治療（投薬など）を受けていますか Sim Não

 O médico responsável pelo tratamento autorizou a vacinação de hoje?
その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてよいと言われましたか

Não Sim

Foi diagnosticado alguma vez como sendo portador de imuno-deficiência?免疫不全と診断されたことがありますか Sim Não

Já apresentou alguma doença crónica ou doenças cardíacas, renais, hepáticas ou hematológicas? 心臓病、腎臓病、肝臓病、
血液疾患などの慢性疾患にかかったことがありますか　Nome da doença 病名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Sim Não

Neste último mês apresentou febre ou esteve doente? 最近1ヵ月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか

Caso sim, qual a doença 病名 (            )
Sim Não

Sim Não
Efetuou alguma vacinação neste último mês? ( Caso sim, favor descrever a data e o tipo da última vacinação)
最近1ヵ月以内に予防接種を受けましたか（ある場合には最後に接種した年月日と予防接種の種類を書いてください）

Sim NãoData efetuada 接種年月日      20          ano年   mês月      dia日
Tipo de vacinação予防接種の種類 (                       )

Caso sim, o médico responsável autorizou a vacinação de hoje?
　　その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか

Não Sim

Tem alguma dúvida com relação à vacinação de hoje? 今日の予防接種について質問がありますか Sim Não

医師の
記入欄

Uso
médico

以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は

De acordo com o resultado, a vacinação de hoje será
3可能

Possível
2 見合わせる

Adiada
医師のサイン Assinatura do médico

接種を受ける本人に対して、予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明しました。

A própria pessoa que receberá  a vacinação recebeu a explicação sobre a eficácia e os efeitos colaterais da vacina inclusive
sobre o sistema de compensação por danos causados pela vacinação.

  使用ワクチン   Vacina 接種量  Dosagem 実施場所　Institui  o ・　医師名　Nome do m dico ・　接種年月日  Data de administra  o

ワクチン名 筋肉内・皮下    実施場所 　Institui  o

    医師名 Nome do m dico

0.5 ｍL

（注）ワクチンの種類・有効期限を要確認

Lot No.

（注）有効期限が切れていないか要確認    接種年月日（非接種判定日）　Data de administra  o 20　　　　　Ano 年　　　　　m s月　　　       dia 日

Solicitação da vacinação da Pneumocócica 23-valente (Pneumovax NP) aos idosos 高齢者用肺炎球菌予防接種希望書

Preencha após a realização do exame e receber a autorização médica). 　　（医師の診察の後に記入してください。）
Após avaliação médica, recebida a devida explicação e ciente da eficácia, objetivo e possíveis efeitos colaterais graves da vacina, gostaria de receber
a imunização？

（　 Sim gostaría de vacinar 接種を希望します ・　Não, não gostaría de vacinar 接種を希望しません ）
Este questionário tem como objetivo garantir a segurança da vacinação preventiva.
Assim, estando ciente deste fato, estou de comum acordo de que as informações deste questiónario sejam entregues a cidade de Hamamatsu.

Data: 20   Ano年 Mês月 Dia日
Assinatura da  pessoa a ser vacinada被接種者自署:________________________________________________

(representante代筆者             relação 続柄                             )

(※Caso o própio não esteja em condições de assinar,  pedimos que o representante preencha o nome da pessoa a ser  vacinada e preencha o seu nome também,  indicando a
relação com a pessoa a ser vacinada).


