
Para pessoas do grupo de risco de agravamento da covid
(Idosos, portadores de doenças subjacentes ou gestantes)

e pais ou responsáveis de crianças das quais o self check
(autoteste) é praticamente impossível de ser realizado

Considere a opção de se vacinar, antes da ocorrência de um surto

・Vacina contra covid
Favor vacinar-se o mais breve possível.

・Vacina contra influenza
Se você tem mais do que 65 anos, faz parte do

público-alvo da vacinação periódica e pretende se
vacinar: favor vacinar-se o mais breve possível.

Se você sentir dor de garganta, apresentar febre ou outros sintomas...

□ Colesterol
alto□ Hipertensão □ Suspeita de 

imunodepressão
□ Doenças 
cardiovasculares

□ Histórico de 
fumante

□ Doenças respiratórias 
crônicas (como DPOC, etc.)

□ Obesos (ICM acima de 30)

□ Diabetes □ Doença 
renal crônica

□ Câncer
□ Doenças 
cerebrovasculares

□ Idade acima de 65 
anos

□ Gestantes

Pacientes que se enquadram em uma das condições ou doenças abaixo são considerados do grupo de risco para 

agravamento da covid.

Caso tenha realizado autoteste qualitativo de antígeno para covid, com resultado positivo: 

comunique o médico no momento da consulta.

Passe sem demora por um atendimento médico.

Consulte o Centro de Informações por telefone.

Centro de Atendimento Médico・Informações e demais balcões regionais 

próximos à você, consulta ao 「Manual de utilização da ambulância」, etc.

Se ficar em dúvida sobre o 

atendimento médico

Consulte-o
Se possui um médico que

costuma se consultar

Consulte o médico onde costuma se consultar ou o pediatra.

Quem são os pacientes do grupo de risco?

Crianças pequenas nas quais o autoteste é praticamente 
impossível se ser realizado

Os sintomas podem variar muito, conforme a idade ou outras particularidades.

Se a criança estiver bem humorada e não apresentar indisposição, observe-a sem desespero e 

consulte o seu médico.

Risco de agravamento das duas doenças em crianças: covid (menores de 2 anos); influenza (menores de 

5 anos). Crianças com doenças subjacentes: em qualquer idade. Caso tenha alguma dúvida, consulte 

previamente o seu médico.

Emergência
pediátrica

Dúvidas sobre atendimento médico ou

Atendimento noturno/feriados

Consulte os websites「Manual de utilização da ambulânica」,「Emergência 

pediátrica」ou ligue para o disque ♯8000(Consulta telefônica de emergência 

pediátrica)

Consulte o Centro de Informações por 

telefone.

Centro de 
Atendimento médico・

Informações

Manual de utilização da 
ambulância

Covid Influenza

※Informações sobre as vacinas

＜Fonte de citação＞
Home page do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão 

「Preparação para surtos simultâneos de covid e influenza」

Província de Shiga


