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A vacina contra o COVID-19, é eficaz porém 

conforme o tempo passa, o seu efeito diminui. 

Para aumentar o efeito da vacina, recomendamos  

que tome a terceira dose.   

 

 

 

 

 

 

 

 
A terceira dose da vacina previne a infecção do COVID-19, e previne também 
que os sintomas se agravem caso o contraia. 

 

 

Não há problema que a marca da vacina da terceira  

dose seja diferente da primeira ou  

segunda dose. 

 

5 meses

月
げ つ

 

Depois de 2-4  
semanas 

Efeito para impedir a infecção pelo omicron 

Após tomar a segunda dose da vacina 

Depois de 25  
semanas 

Não há problema que a marca da vacina da terceira dose seja 
diferente da primeira ou segunda dose. 

Tomou outra marca de vacina？ 

Tomando a terceira dose, as chances de ficar doente diminui. 

Qual é o benefício da vacina? 

De graça. 

 

Valor

ひよう

Local Hospitais e locais públicos de sua cidade. 

 

Público 
alvo 

Pessoas maiores de 12 anos, que tomaram a segunda  
dose há mais de 5 meses. 

 

Por que a vacina é importante？ 

Conforme o tempo passa, o efeito da vacina 

diminui. 

 

Informações sobre a terceira dose da 

vacina contra o COVID-19 

 
O importante é tomar a 
vacina,ou a Pfiser ou a 
Moderna.  
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Os efeitos colaterais tanto da vacina Pfiser como da Moderna, são 

semelhantes ao da segunda dose.  

A quantidade da terceira dose                                                              

da vacina Moderna, é metade 

da primeira e segunda dose, por isso 

os sintomas são mais leves.  

 

◆ Mesmo as pessoas que pegaram o COVID-19, devem tomar a terceira 

dose da vacina.  

◆ Mesmo depois que tenha tomado a vacina, continue realizando as 

medidas de prevenção contra o COVID-19. 

◆ Não obrigue as pessoas ao seu redor tomarem a vacina. 

◆ Não tenha preconceitos com as pessoas que não tomaram a vacina. 
 

Caso tenha alguma dúvida ligue para se informar.（As ligações não são gratuítas）. 

 

 

Com relação aos cupons 

de vacinação, local, 

reserva, etc.  

Prefeitura de sua cidade. 

Com relação aos sintomas 

após ter tomado a vacina, etc 

Telefone sobre vacinas do COVID-19 na Província de Gunma 

０５７０－７８３－９１０ （２４horas /１９idiomas） 

Outros tipos de 

consulta 

 

Gunma Gaikoku Jin Sougo Soudan One Stop Center 

(Centro de Consulta para estrangeiros de Gunma)  

Telefone : ０２７－２８９－８２７５ 

（Segunda～Sexta 9:00 ～17:00 ５idiomas） 

Informações sobra a 

vacina 

Ministério da Saúde 

e Bem Estar Social  

Governo  

Província  

de Gunma) 

Os efeitos colaterais são semelhantes ao da segunda dose. 

 

É seguro tomar a vacina? 

As pessoas que ainda não tomaram a primeira e segunda dose, ainda podem tomá-las. 


