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                                 6 de outubro de 2010 

 

A vacinação contra a influenza será realizada até 31 de março de 2011, quinta feira. 

Comunicamos abaixo o sistema de auxílio nos custos da vacinação contra a influenza 

para o ano fiscal 22. 

 

 

  Prazo  1 de outubro de 2010～31 de março de 2011 

 

Não poderá receber o auxílio de custo(restituir) se tiver pago o valor integral da vacina. 

 

 

          

                   

 

 

 A vacina HA é uma vacina para prevenção da influenza A(Ａ／Ｈ１Ｎ１), que 

houve uma epidemia no ano passado e a influenza sazonal. 

    O bom efeito da vacina dura entre 2 semanas a 5 meses. 

  Consulte o médico da família e tome a vacina. 
 

 

 

 

 

Pessoas acima de 65 anos: ¥3600 (valor de encargo: ¥1100) 
Valor máximo para pessoas abaixo de 65 anos: 1ª dose: ¥3600, 2ª dose: ¥2550 
Porém se a vacinação não for realizada na mesma instituição médica onde foi 

dada a 1ª dose, será cobrado ¥3600 também pela 2ª dose pois há necessidade de 

uma averigação básica da saúde. 
 

    Pessoas correspondentes a 2ª dose 

Pessoas com idade inferior a 13 anos ou que o médico  

avaliou que há necessidade. 

 

 

 

 

P.２：Quanto custa a vacina? 

 

P.１：Sobre a vacina contra influenza. 

 

ポルトガル語 
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   Pessoas correspondentes： 
A：Medidas para as pessoas com baixa renda 

  Pessoas que recebem assistência social・・・・gratuito 

Pessoas de famílias isentas de imposto municipal e estadual・・・ 

valor de encargo: ¥500 

   (Somente no caso de apresentar o comprovante no ato da vacina)→  Vá a P.6 
 

 B：Auxílio parcial 

   Pessoas com idade de 1 ano à idade do 3º ano do primário no momento da 

vacinação exceto as que se enquadram ao A(medidas para as pessoas com 

baixa renda) 

      ・・・Auxílio de ¥600 para o custo da 1ª dose→  Vá a P.6 

 

 

 
   

Pessoas com baixa renda e que a família é isenta de imposto 

municipal e estadual deve solicitar o comprovante de isenção 

antes da vacinação.. 

 

    

           

Apresentar um documento de identidade para a solicitação. 

Pessoas correspondentes e o número de  

vacinas com o auxílio em Suzuka 
  Pessoas que estão registradas em Suzuka  

①  Que recebe a assistência social                          

②  Família isenta de impostos 

(É necessário apresentar comprovante que  

a família é isenta de impostos) 

③  Com idade de 1 ano à idade do 3º ano do primário no 

 momento da vacinação (exceto o ① e ② acima) 
 

  Quantidade de vacinas com auxílio de custo 

   Até 2 vezes para o ① e ② acima. Acima de 13 anos,  

1 vez de acordo com a avaliação médica. 

Para o número ③, somente uma vacina. 

 

P.３：Quem corresponde ao auxílio de custos da vacina? 

P.５：(A) Como funciona o auxílio de custo para pessoas com baixa renda? 

Documentos necessários para a vacinação 

P.４：Como é o auxílio? 
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Fazer a solicitação para cada pessoa que receberá a vacina e para o número 

de vacinação (pode fazer em uma única vez). 
Apresentar procuração quando a solicitação for feita por pessoa exceto 

familiares que vivem juntos.  
 

   Pessoas que recebem a assistência social 

 →Informe-se na Divisão de Saúde Pública 

            Apresentando o comprovante de isenção de impostos da 

família na instituição médica, a vacinação na província de 

Mie ficará gratuita. 
 

   Família isenta de imposto municipal e estadual 

→Solicite o comprovante de isenção de impostos da família na 

Divisão de Saúde Pública ou Centro Cívico Regional 
Apresentando o comprovante de isenção de impostos da 

família na instituição médica, a vacinação na 

província de Mie custará ¥500. 

 

Divisão de Saúde Pública  

Departamento de Saúde Pública e Assistência Social de 

Suzuka 

〒513-0809 Suzuka-shi Nishijo 5 chome 118-3 

Tel. 382-2252    Fax 382-4187 

 

 

 

                                  

 

 

 

【B：一部費用助成制度として接種ごとに 1,000 円の費用助成を行います】       

この制度は，鈴鹿市独自の制度となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas correspondentes： 
Com idade de 1 ano à idade do 3º ano do primário no momento da vacinação:    

É dado o auxílio de ¥600 para a primeira vacina. 

                                           

   

①  Documento que comprove o endereço em Suzuka 

②  Caderneta da mãe e da criança, cartão do seguro  

de saúde, documento que comprove a idade e o ano escolar  

 

         

①  Preencha os documentos necessários para a solicitação (na 

instituição médica).  

②  Pague o valor da vacina extraído ¥600 na instituição médica. 

      É necessário preencher um formulário 

Não poderá receber o auxílio de custo(restituir) se tiver pago o 

valor integral da vacina. 

Documentos necessários para a vacinação 

Após a vacinação 

P.６：(B) Referente ao auxílio de custo às pessoas que não correspondem 

a baixa renda【para vacinação na cidade】 
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 Pessoas correspondentes：  

Com idade de 1 ano à idade do 3º ano do primário no momento da vacinação:    

É dado o auxílio de ¥600 para a primeira vacina. 

 

Comunique a Divisão de Saúde Pública do Departamento de Saúde 

Pública e Assistência Social de Suzuka(Centro de Saúde) antes da 

vacinação. Através da comunicação a Divisão de Saúde Pública 

solicitará o auxílio de custo a instituição médica. 

 

Não poderá receber o auxílio de custo(restituir) se tiver pago o valor 

integral da vacina. 

 

                                 

①  Documento que comprove o endereço em Suzuka 

②  Caderneta da mãe e da criança, cartão do seguro de saúde,  

documento que comprove a idade e o ano escolar  

 

      

①  Preencha os documentos necessários para a solicitação (na instituição médica).  

②  Pague o valor da vacina extraído ¥600 na instituição médica. 

      É necessário preencher um formulário 

 

 

 

 

 

Divisão de Saúde Pública  

Departamento de Saúde Pública e Assistência Social de Suzuka 

         〒513-0809 Suzuka-shi Nishijo 5 chome 118-3 

         TEL：３８２－２２５２ 

         FAX：３８２－４１８７ 

         Segunda ～ Sexta  ８：３０ à １７：１５ 

 

P.７：(B) Referente ao auxílio de custo às pessoas que não correspondem a 

baixa renda【para vacinação fora da cidade】 

Documentos necessários para a vacinação 

Informações 

Após a vacinação 

 




