
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Divisão de Melhoramento da Saúde de Obu (Centro de Saúde) 
(Obu Hoken Center)  

Telefone:   0562-47- 8000         
Fax: 0562-48-6667 
E-mail: hkn-c＠city.obu.lg.jp 
Horário de funcionamento: nos dias úteis, das 8h30min às  

17h15min (Nas quartas-feiras, até 19h.) 
Recessos: sábados, domingos, feriados nacionais,  

de 29 de dezembro a 3 de janeiro.  
 
Sala de Consultas para as Grávidas de Obu (dentro do 
Centro de Saúde) 

Telefone: 0562-57-0219 
Horário de funcionamento: das 8h30min às 17h15min 
Recessos: sábados, domingos, feriados nacionais,  

de 29 de dezembro a 3 de janeiro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Saúde (Hoken Center) 
 

 
 

● Centro de Assistência Odontológica de Aichi (Aichi-ken 
Shika Iryu Center) (atendimentos de emergência e para pessoas 
com necessidades especiais)                
 052 (962) 9102  
  

● Centro de Informações sobre Atendimentos 
Emergenciais (Kyuukyuu Iryou Jouhou Center)       
 0562 (33) 1133   

● Consultas Emergenciais por Telefone sobre a Criança 
(de Aichi) (Aichi-ken Shouni Kyuukyuu Denwa Soudan)     
  ♯ 8000 
Funciona por 13 horas, entre 19h e 8h da manhã seguinte.   
Serviço em que os pais podem consultar, por telefone, 
enfermeiros e pediatras.  
(O número simplificado pode ser discado de qualquer parte de Aichi.  
Se o número simplificado não puder ser usado, disque 052–962–9900.)    

 

Utilize também estes servicos 
 

 
 
 Consultas com o agente de saúde:  

de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30min.  
 

 Consultas com o gerente de nutrição ou higienista 
dental (é necessário reservar) 

 
※No hall de entrada do Centro de Saúde (Hoken Center) é 

possível tirar as medidas corporais e medir a pressão.  
 

Consultas sobre saúde 
 

 (Obu-shi Hoken Center) 
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Os Exames de Saúde para Adultos que cada pessoa pode fazer varia conforme o tipo do seguro de saúde e a idade que ela possui. Verifique na 
tabela abaixo o tipo de Exame de Saúde para Adultos que você pode fazer.  
● Lista de Exames de Saúde para Adultos classificados conforme o público alvo 
 

Público alvo Exames de Saúde para adultos que permitidos 

◆① Dos 15 aos 39 anos 

    (pessoas nascidas entre 1 de abril de 1982 e 31 de março de 
2007) 

“Exame de Saúde para Adulto (Exame Coletivo)”  
(Seijin Kenkou Shinsa (Shuudan Kenshin) 

◆ A partir dos 40 

anos 

    (pessoas 
nascidas até 31 
de março de 
1982) 

② Seguro de Saúde Nacional de Obu 

(Obu-shi Kokumin Kenkou Hoken) 

③ Assitência Médica para Idosos de 

Idade Avançada (Kouki Koureisha 
Iryou) 

④ Núcleo Familiar com Auxílio de 

Subsistência (Seikatsu Hogo Setai) 

Um destes exames pode ser realizado: “Exame de Saúde para Adultos 
(Exame Coletivo)” (Seijin Kenkou Shinsa (Shuudan Kenshin)), “Exame de 
Saúde para Adultos (Exame Individual)” (Seijin Kenkou Shinsa (Kobetsu 
Kenshin), “Exame Médico Completo” (Ningen Dokku), “Exame Médico 
Completo para Mulheres” (Redisu Dokku).  

➄ Companhia de seguros diferente das 

citadas acima (segurado dependente)   
Quando possuir o Cupom do Exame de 
Saúde Específico (Tokutei Kenkou 
Shinsa Jushinken) 

O custo que cabe ao segurado (valor do custo do exame de 7.150 ienes 
(sem impostos) menos o valor do auxílio do cupom emitido pela companhia 
de seguros) é pago pelo município, possibilitando a realização de um 
destes exames: “Exame de Saúde para Adultos (Exame Coletivo)” (Seijin 
Kenkou Shinsa (Shuudan Kenshin)), “Exame Médico Completo” (Ningen 
Dokku), “Exame Médico Completo para Mulheres” (Redisu Dokku). 

⑥ Companhia de seguros diferente das 

citadas acima (segurado dependente)   
Quando não possuir o Cupom do 
Exame de Saúde Específico (Tokutei 
Kenkou Shinsa Jushinken) 

O custo que cabe ao segurado no valor de 5.555 ienes (sem impostos) é 
pago pelo município, possibilitando a realização de um destes exames: 
“Exame de Saúde para Adultos (Exame Coletivo)” (Seijin Kenkou Shinsa 
(Shuudan Kenshin)), “Exame Médico Completo” (Ningen Dokku), “Exame 
Médico Completo para Mulheres” (Redisu Dokku). 

⑦ Companhia de seguros diferente das 

citadas acima (segurado titular)   
Faça o exame de saúde oferecido pela companhia de seguro. 

◎Com relação aos itens ⑤ e ⑥, consulte a sua companhia de seguros a respeito da emissão do Cupom do Exame de Saúde Específico.   

◎O exame pode ser suspenso quando houver grande possibilidade do alerta de tempestade ser emitido no dia do exame.  Confirme com o Centro 

de Saúde (Hoken Center).  

◎Não faça o exame caso esteja se sentindo mal. 

◎Venha de máscara sempre que possível. 

◎Todos os exames apresentam desvantagens. Os exames não são 100 % precisos, pois o câncer pode não ser descoberto, dependendo da 
localização, formato ou tamanho. E algumas vezes são solicitados novos exames, mesmo não sendo câncer. Porém, está comprovado que a 
vantagem que o exame tem de evitar a morte por câncer é maior do que as desvantagens, que ocorrem com baixa propabilidade. A realização 
frequente do exame aumenta a probabilidade de descobrir o câncer, aumentando as chances de se evitar a morte por câncer, por isso, faça o 
exame periodicamente.   

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

⚫ Período do exame: de 10 de maio (segunda-feira) a 30 de novembro (terça-feira).   
⚫ Horário de realização: informaremos no momento da marcação.    

⚫ Alvo: as pessoas dos itens ②, ③ e ④ (consulte a tabela acima) 

⚫ Itens do exame: consulte os itens do exame descritos acima. 
⚫ Custo: exame gratuito 

⚫ O que levar: Cupom do Exame de Saúde Específico de Obu (Obu-shi Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken/大府市特定健康診査受診券) e 

cartão do seguro de saúde (hokenshou/保険証).    
⚫ Solicitação: por telefone ou diretamente para a instituição médica que realiza o exame individual (enviaremos a lista de instituições médicas junto 

com o Cupom do Exame de Saúde Específico de Obu)  
⚫ Outros: o resultado será informado pela instituição médica de 1 mês a 1,5 mês após a realização do exame.  
 
 

Exame de Saúde para Adultos (Seijin Kenkou Shinsa) [Seijin Kenshin] 

＊Apenas para quem possui o registro de residência 

(juuminhyou) em Obu.  

＊Cada pessoa pode fazer apenas 1 vez por ano. 

Itens do exame: questionário médico (monshin), radiografia do tórax, estatura, peso, circunferência abdominal (exceto pessoas 

inscritas na Assistência Médica para Idosos de Idade Avançada (Kouki Koureisha Iryou)), exame de urina, pressão 

arterial, exame de sangue, eletrocardiograma (a partir dos 40 anos), consulta com o médico (a partir dos 40 anos), 

exame de fundo de olho (gantei kensa) (se houver indicação), exame de vírus da hepatite B e hepatite C (pessoas 

que completarão 40 anos neste ano fiscal e pessoas que nunca fizeram exame similar). 

※ O exame médico (exame individual) realizado nas instituições médicas não inclui exame de fundo de olho e exame de virus da 

hepatite B e hepatite C. Apenas uma parte das instituições médicas realiza radiografia do tórax. 
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Exame de Saúde Individual (Kobetsu Kenshin) 

※Os exames podem ser adiados ou suspensos, dependendo da situação de propagação da COVID-19. 



 
 
⚫ Horário e local: veja a programação do exame de saúde coletivo abaixo. 

⚫ Alvo: as pessoas dos itens de ① a ⑥ (consulte a tabela da página 2) 

⚫ Itens do exame: consulte os itens do exame descritos na página 2 

⚫ Custo: gratuito (serão cobrados os encargos da página 2 das pessoas dos itens ➄⑥) 

⚫ O que levar: Cupom do Exame de Saúde Específico de Obu (Obu-shi Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken/大府市特定健康診査

受診券) (não será necessário se tiver até 39 anos), cartão do seguro de saúde (hokenshou/保険証)  

⚫ Solicitação: no dia, dirija-se diretamente ao local do exame.  
⚫ Outros: o resultado será enviado pelo correio de 1 mês a 1,5 mês após a realização do exame. 
 
⚫ Programação do Exame de Saúde Coletivo ※Os locais do exame de saúde coletivo ficam bastante congestionados. Às pessoas que têm 

seus médicos habituais, recomendamos fazer o Exame de Saúde Individual (página 2).  

Local de realização Data 

Horário da recepção 

Local de realização Data 

Horário da recepção 

Das 9h30min 
às 11h30min 

Das 
13h30min  

às 15h30min 

Das 9h30min 
às 11h30min 

Das 
13h30min  

às 15h30min 

Mitsuya Kouminkan 10 de junho (qui) ○  

Kitayama Kouminkan  

5 de julho (seg) ○ ○ 

Kinoyama Kouminkan 11 de junho (sex) ○  6 de julho (ter) ○ ○  

Higashiyama Kouminkan 
 

14 de junho (seg) ○ ○ 7 de julho (qua) ○  

15 de junho (ter) ○ ○ Morioka Kouminkan 

 

8 de julho (qui) ○ ○ 

Obu Kouminkan  

 

16 de junho (qua) ○ ○ 9 de julho (sex) ○  

17 de junho (qui) ○ ○ 

Yokone Kouminkan 

12 de julho (seg) ○ ○ 

Komeda Kouminkan 18 de junho (sex) 〇  13 de julho (ter) ○  ○ 

Kanda Kouminkan 

 

21 de junho (seg) ○ ○ 14 de julho (qua) ○  

22 de junho (ter) ○  
Kyocho Kouminkan 

15 de julho (qui) ○ ○ 

Nagakusa Kouminkan 

 

23 de junho (qua) ○ ○ 16 de julho (sex) ○ ○ 

24 de junho (qui) ○  

Centro de Saúde 

(Hoken Center) 

27 de julho (ter) ○  
( possui berçário) 

○ 

Salão Multiuso do 
subsolo da Prefeitura 

25 de junho (sex) ○ ○ 28 de julho (qua) ○  
( possui berçário) 

○ 

Yoshida Kouminkan 
29 de junho (ter) ○ ○ 29 de julho (qui) ○  

30 de junho (qua) ○ ○ 

Local de realização Data 

Horário da recepção 

Centro de Saúde 
(Hoken Center) 

1 de julho (qui) ○ ○ 
Das 9h30min 
às 11h30min 

Das 
13h30min 

às 15h30min  2 de julho (sex) ○  
( possui berçário) 

○  
( possui berçário) 

 

Salão Multiuso do 
subsolo da Prefeitura 

28 de outubro (qui) ○  

29 de outubro (sex) ○   

Centro de Saúde 
(Hoken Center) 

19 de janeiro (qua) ○  

＊Nos dias com a observação “possui berçário”, é oferecido um serviço de berçário para as crianças (gratuitamente).  

    Os interessados devem solicitar ao Centro de Saúde (Hoken Center) (10 vagas). 
 
Exames no turno da noite                                                                                      

⚫ Dias: 2 de julho (sexta-feira) e 28 de julho (quarta-feira) 
⚫ Horário da recepção: das 17h30min às 19h               

⚫ Local: Centro de Saúde (Hoken Center) 
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Radiografia do tórax (Toubu Ekkusu Sensatsuei) 

Exame de Saúde Coletivo (Shuudan Kenshin) 

Exame de vírus da hepatite B e C 

⚫ Horário e local: será realizado no Exame de Saúde para Adultos 
(Seijin Kenkou Shinsa) (Exame de Saúde Coletivo), por isso, 
consulte a programação do Exame de Saúde Coletivo 
acima.  

⚫ Alvo: pessoas com registro de residência de Obu (juuminhyou) que 
completarão 40 anos neste ano fiscal ou que nunca fizeram 
o exame de hepatite.  

⚫ Custo: gratuito 
⚫ Solicitação: no dia, dirija-se diretamente ao local do exame. 
⚫ Outros: o método do exame é o exame de sangue. O resultado será 

enviado pelo correio de 1 mês a 1,5 mês após a realização 
do exame. 

            
 
 
 

Exames nos feriados 

⚫ Dias: 26 de junho (sábado), 4 de julho (domingo) e 16 de outubro (sábado) 
⚫ Horário da recepção: das 9h30min às 11h30min 
⚫ Locais: 26 de junho: no Salão Multiuso do subsolo da Prefeitura de Obu. 
                 4 de julho e 16 de outubro: no Centro de Saúde (Hoken Center). 
 
 
 
 
 
 
          

⚫ Horário e local: será realizado no Exame de Saúde para Adultos 
(Seijin Kenkou Shinsa) (Exame de Saúde Coletivo), por isso, 
consulte a programação do Exame de Saúde Coletivo 
acima.  

⚫ Alvo: pessoas de 15 anos em diante com registro de residência de 
Obu (juuminhyou).  

⚫ Custo: gratuito 
⚫ Solicitação: no dia, dirija-se diretamente ao local do exame. 
⚫ Outros: o resultado será enviado pelo correio de 1 mês a 1,5 mês 

após a realização do exame. 
            
 
 
 
          



 
 
 
 
 
◎ Exame Médico Completo (Dokku) é o nome do exame que reúne o “Exame de Saúde para Adultos” e “Exame de Câncer”. Tanto o Exame 

Médico Completo quanto o Exame de Câncer são exames que podem ser realizados apenas 1 vez por ano. Quem faz o Exame de Saúde para 
Adultos e Exame de Câncer, não pode fazer o Exame Médico Completo.       

◎ Os segurados dependentes que têm direito ao Cupom do Exame de Saúde Específico (Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken/大府市特定
健康診査受診券), devem solicitar o exame somente após o Cupom do Exame de Saúde Específico chegar em suas mãos.   

◎ As pessoas que não têm direito ao Cupom do Exame de Saúde Específico (Tokutei Kenkou Shinsa Jushinken/大府市特定健康診査
受診券) precisam pagar no dia do exame a taxa do exame de saúde (5.050 ienes sem imposto) à parte da taxa do Exame de Câncer. 

Os valores pagos não serão devolvidos após o exame.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dias de realização do exame 

5 de maio (ter) 26 de maio (qua) 31 de maio (seg) 9 de junho (qua) 13 de junho (dom) 20 de julho (ter) 

30 de julho (sex) 31 de julho (sáb) 27 de setembro (seg) 7 de outubro (qua) 14 de outubro (qui) 7 de novembro (dom) 

8 de novembro (seg) 3 de dezembro (sex)     

⚫ Alvo: pessoas dos itens ② a ⑥ (consulte a tabela da página 2) 
⚫ Vagas: 80 pessoas por dia (por ordem de chegada da solicitação) 
⚫ Custo: Exame de câncer de estômago (igan shinsa): 1.000 ienes 
                Exame de câncer de intestino grosso (daichougan shinsa): 500 ienes 
                Exame de câncer de próstata (zenritsusengan shinsa): 500 ienes 
                Exame para detectar o alto risco de câncer de estômago (igan hairisuku kenshin) (500 ienes) 
                (as pessoas dos itens ➄ e ⑥ precisam pagar valores à parte. Consulte a página 2) 
 

 
 
 

Dias de realização do exame 

27 de maio (qui) 28 de maio (sex) 6 de junho (dom) 7 de junho (seg) 8 de junho (ter) 26 de julho (seg) 

17 de setembro (sex) 18 de setembro (sáb) 21 de setembro (ter) 22 de setembro (qua) 30 de setembro (qui) 1 de outubro (sex) 

3 de outubro (dom) 4 de outubro (seg) 12 de outubro (ter) 13 de outubro (qua) 21 de outubro (qui) 22 de outubro (sex) 

23 de outubro (sáb) 26 de outubro (ter) 27 de outubro (qua) 4 de novembro (qui) 18 de novembro (qui) 19 de novembro (sex) 

20 de novembro (sáb) 26 de novembro (sex) 29 de novembro (seg) 30 de novembro (ter) 4 de dezembro (sáb) 6 de dezembro (seg) 

⚫ Alvo: mulheres dos itens ② a ⑥ (consulte a tabela da página 2)  
⚫ Vagas: 50 mulheres por dia (por ordem de chegada da solicitação) 
⚫ Custo: Exame de câncer de estômago (igan shinsa): 1.000 ienes 
                Exame de câncer de intestino grosso (daichougan shinsa): 500 ienes 
                Exame de câncer de colo do útero (shikyuukeigan kenshin): 1.000 ienes 
                Exame de câncer de mama (nyuugan kenshin): 1.000 ienes 
                Exame para detectar o alto risco de câncer de estômago (igan hairisuku kenshin): 500 ienes. 
                (as pessoas dos itens ➄ e ⑥ têm os encargos à parte indicados na página 2) 
 

Estas pessoas estão isentas dos custos do Exame Médico Completo e do Exame Médico Completo para Mulheres: 
(os valores pagos não serão devolvidos após o exame) 
- Pessoas de 70 anos ou mais: a idade será verificada no cartão do seguro saúde (hokenshou). 
- Pessoas de núcleos familiares isentos de impostos (hikazei setai) ou de núcleos familiares com auxílio de subsistência (seikatsu hogo setai): 

entrar em contato com o Centro de Saúde (Hoken Center) pelo menos 2 semanas antes do dia do exame.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Exame Médico Completo (Ningen Dokku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆Como solicitar e marcar o exame: Preencha a carta-envelope de solicitação das páginas 5 e 6, recorte e envie pelo correio.  
    - Cerca de 3 a 4 semanas após o recebimento da solicitação, enviaremos as informações do exame pelo correio. 
    - Faça a solicitação do exame com pelo menos 4 semanas de antecedência.  
      Será por ordem de chegada da solicitação. Encerraremos a marcação assim que as vagas forem preenchidas.  
◆Contatos:  

Para mudar a data ou cancelar:      Handa-shi Ishikai Kenkou Kanri Center, “Obu Dokku Yotei Gakari” (marcação de Obu)     0569–27–7890  
Informações sobre a solicitação e conteúdo do exame        Centro de Saúde (Hoken Center)        0562–47–8000       

 
 
 
 
 
 
 

Exame Médico Completo para Mulheres (Redisu Dokku) 
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Exame Médico Completo (Ningen Dokku) e Exame Médico Completo para Mulheres (Redisu Dokku) 

Horário: no horário determinado na parte da manhã (enviaremos as informações por correio 3 ou 4 semanas após a solicitação do exame). 
Local: Centro de Saúde (Hoken Center)  
Conteúdo dos exames: 
⚫ Exame de saúde: questionário médico (monshin), radiografia do tórax, estatura, peso, circunferência abdominal (exceto pessoas inscritas na 

Assistência Médica para Idosos de Idade Avançada (Kouki Koureisha Iryou)), pressão arterial, exame de urina, exame de sangue, exame de 
fundo de olho (gantei kensa) (se houver indicação), eletrocardiograma, consulta com o médico.  

⚫ Exame de Câncer: exame de câncer do estômago (igan kenshin), exame de câncer no intestino grosso (daichougan kenshin), exame para 
detectar o alto risco de câncer de estômago (igan hairisuku kenshin) (para pessoas que nunca fizeram o teste de bactéria Helicobacter Pylori 
(Pirorikin kensa)), exame de câncer de próstata (zenritsusengan kenshin) (para homens que, no dia do exame, tenham 50 anos ou mais), 
exame de câncer de mama (apenas quando for Exame Médico Completo para Mulheres), exame de câncer de colo de útero (shikyuukeigan 
kenshin) (apenas quando for Exame Médico Completo para Mulheres).  

 

☆Antes de fazer a solicitação, leia os pontos importantes dos exames de câncer da página 8. 



 
 
 

★Preencha o formulário abaixo com caneta esferográfica sem ultrapassar as linhas dos quadros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como preencher a carta-envelope de solicitação 
① Preencha o endereço, nome (e nome em hiragana), data de nascimento e circule o sexo correspondente.  

② Marque ✓no □ do tipo de seguro correspondente. Se marcar em “outro”, preencha o nome e o número da companhia de seguro que consta no 

Cupom do Exame de Saúde Específico emitido pela seguradora de assistência médica.  

Se marcou “outro” e recebeu em casa o cupom para fazer o Exame de Saúde Específico (特定健康診査受診券), marque ☑em “Sim” e 

preencha o número de ordem de 11 dígitos do cupom. Se o Cupom do Exame de Saúde Específico não foi emitido, será preciso pagar pelo 

exame, por isso, marque ☑em “Não” e depois marque ☑no consentimento de pagamento. 

③ Verifique o cartão do seguro e preencha o código (記号) e o número (番号) do segurado. Porém, se possuir o Seguro de Assistência 

Médica para Idosos de Idade Avançada (Kouki Koureisha Iryou) ou o Seguro de Saúde Nacional de Obu (Obu-shi Kokumin Kenkou 

Hoken), preencha apenas o número do segurado (番号).     

④ Se desejar fazer o exame de câncer de próstata (zenritsusengan kenshin) ou o exame para detectar o alto risco de câncer de estômago (igan 

hairisuku kenshin), marque ✓no □ correspondente.   

⑤ Preencha 3 opções de dias de sua preferência para fazer o exame.  

     - Se faltar formulário, tire cópia e coloque dentro da mesma carta-envelope. (apenas pessoas do mesmo núcleo familiar) 

     - O formulário e envelope podem ser baixados na página oficial de Obu.        
 
 

 

住所 

Endereço 

〒474-00 
 
Obu-shi                        cho/machi 

日中電話 

Telefone 
de dia 

自宅 Residencial: 

携帯 Celular: 

               ⚫ Sexo masculino: Exame Médico Completo. Sexo feminino: Exame Médico Completo ou Exame Médico Completo para Mulheres.   

 
 
                

ふりがな Nome 
em hiragana     

ふりがな Nome 
em hiragana   

氏名 
Nome 

姓 Sobrenome 名 Nome 
 

氏名 
Nome 

姓 Sobrenome 名 Nome 

性別 
Sexo 

男 Masculino                女 Feminino  
性別 
Sexo 

女 Feminino 

生年月日 
Data de nascimento 

大正 ・ 昭和        年   月   日 
Taishou       Shouwa      ano                 mês                 dia 

 
生年月日 

Data de nascimento 
大正 ・ 昭和        年   月   日 
Taishou       Shouwa      ano                 mês                 dia 

  - あ 
 
保険の種類 

Tipo do seguro 
 
 
 
 
 
 
 
  - い 

＊ 
 

 
＊ 

 
 

□ Assistência Médica para Idosos de Idade Avançada 
(Kouki Koureisha Iryou) (seguro número 39232236) 

  - あ 
 
保険の種類 

Tipo do seguro 
 
 
 
 
 
 
 
 - い 

＊ 
 

 
＊ 

 
 

□ Assistência Médica para Idosos de Idade Avançada 
(Kouki Koureisha Iryou) (Seguro número 39232236) 

□Seguro de Saúde Nacional de Obu (Obu-shi Kokumin 
Kenkou Hoken) (seguro número 230243 67230243)  

 
□Seguro de Saúde Nacional de Obu (Obu-shi Kokumin 

Kenkou Hoken) (Seguro número 230243 67230243)  

□Núcleo Familiar com Auxílio de Subsistência (Seikatsu 
Hogo Seitai) 

 
□Núcleo Familiar com Auxílio de Subsistência (Seikatsu 

Hogo Seitai) 

□Outro: preencha abaixo 
   保険組合名称                           保険者番号 

Nome da Companhia de Seguros     Número da seguradora 
 
     
O Cupom de exame (jushinken) chegou pelo correio? 
□Sim→preencha o número do cupom abaixo: 

 

□Outro: preencha abaixo 
    保険組合名称                保険者番号 

Nome da União de Seguros     Número da União de Seguros 
 
     
O Cupom de exame (jushinken) chegou pelo correio? 
□Sim→preencha o número do cupom abaixo: 

N.º do cupom 
(11 dígitos) 

2 1           
N.º do cupom 
(11 dígitos) 2 1          

□Não→Marque✓no □abaixo se estiver de acordo.  
□O Cupom do Exame de Saúde Específico (Tokutei 

Kenkou Shinsa Jushinken) não foi emitido, por isso 
concordo em pagar 5.555 ienes (sem impostos).  

 

□Não→Marque✓no □abaixo se estiver de acordo. 
□O Cupom do Exame de Saúde Específico (Tokutei 

Kenkou Shinsa Jushinken) não foi emitido, por isso 
concordo em pagar 5.555 ienes. 

Número do cartão 
do seguro 

(hokenshou bangou) 

記号 Código 
 

番号 Número (se tiver o Kokumin Hoken ou 75 
anos ou mais, preencher apenas o número)  

Número do cartão 
do seguro 

(hokenshou bangou) 

記号 Código 
 

番号 Número (se tiver Kokumin Hoken ou 75 
anos em diante, preencher apenas o número) 

追加がん検診
Exames 

adicionais de 
câncer 

□Câncer de próstata (zenritsusen gan) (apenas homens 

com idade igual ou superior a 50 anos) 
 □Alto risco de câncer de estômago (igan hairisuku) 

(apenas quem nunca fez este exame anteriormente)  

 

追加がん検診
Exames 

adicionais de 
câncer 

□ Alto risco de câncer de estômago (igan hairisuku) 

(apenas quem nunca fez este exame anteriormente) 

第 1希望 
1.ª opção 

    月   日（    ） 
mês     dia           dia da semana 

□ Se não houver 
vaga nas minhas 
opções, desejo 
que seja marcado 
para o dia mais 
próximo. 

 
第 1希望 
1.ª opção 

     月   日（    ） 
mês     dia           dia da semana 

□ Se não houver 
vaga nas minhas 
opções, desejo 
que seja marcado 
para o dia mais 
próximo. 

第 2希望 
2.ª opção 

     月   日（    ） 
mês     dia           dia da semana 

 
第 2希望 
2.ª opção 

     月   日（    ） 
mês     dia           dia da semana 

第 3希望 
3.ª opção 

     月   日（    ） 
mês     dia           dia da semana 

 
第 3希望 
3.ª opção 

     月   日（    ） 
mês     dia           dia da semana 

                                   
 

Preencha sem falta 

um dos dois (＊) 

Preencha sem falta 

um dos dois (＊) 

 
Carta-envelope para solicitação do Exame Médico Completo (Ningen Dokku)  
e Exame Médico Completo para Mulheres (Redisu Dokku)                             (a partir dos 40 anos) 

③ 

Exame Médico Completo (Ningen Dokku Moushikomi) 
do ano fiscal 2021                   N.º_______________ 
 
 

Exame Médico Completo para Mulheres (Redisu Dokku 
Moushikomi) do ano fiscal 2021     N.º_______________ 
 
 

④ 

⑤ 

① 

③ 

⑤ 

④ 

① 

② ② 

② 
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② 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos importantes 

- No mesmo formulário é possível fazer a solicitação do Exame Médico Completo (Ningen Dokku) para uma pessoa e do Exame 
Médico Completo para Mulheres (Redisu Dokku) para outra pessoa. Para cada pessoa, um tipo de exame. O formulário deve ser 
preenchido por alguém do mesmo núcleo familiar.  

- Caso não tenha o Seguro de Saúde Nacional de Obu (Obu-shi Kokumin Kenkou Hoken) ou Assistência Médica para Idosos de Idade 
Avançada (Kouki Koureisha Iryou) ou não seja de Núcleo Familiar com Auxílio de Subsistência (Seikatsu Hogo Seitai), faça a 
solicitação apenas depois de receber da sua companhia de seguro o Cupom do Exame de Saúde Específico (Tokutei Kenkou Shinsa 
Jushinken).   

- Veja na página 2 os requisitos que a pessoa precisa preencher para fazer a solicitação.   
- Faça a solicitação do exame médico completo com pelo menos 4 semanas de antecedência.  
- Se não for fazer todos os itens (testes) do exame, comunique pessoalmente no atendimento da recepção no dia do exame. 

(Não é possível cancelar na fase de solicitação) 
- Leia com atenção o questionário médico (monshinhyou) que enviaremos com antecedência.  
 

Recorte nesta linha  

 

Passe cola aqui 
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P
asse cola aqui 

R
ec

or
te

 n
es

ta
 li

nh
a 

1137 

R
ecorte nesta linha 

 


 

2022年 3月 

P
asse cola aqui 

Até 31 de março 
de 2021, não 
precisa selar.   

 
Passe cola aqui 

Recorte nesta linha 
Depois de preencher o formulário da página 5, recorte o 
envelope acima na linha indicada, dobre (com o formulário 
dentro), cole e deposite na caixa do correio. Não precisa selar.  



 
 
 
⚫ Alvo: pessoa com idade igual ou superior a 15 anos que tenha o registro de residência (juuminhyou) de Obu e não tenha oportunidade de fazer o 

exame na empresa onde trabalha ou em outra prestadora de serviço.  
    ◎O exame de câncer pode ser realizado independentemente do tipo de seguro.  
    ◎Caso apresente sintomas de doença, faça o exame em uma instituição médica (hospital ou clínica).   
    ◎O Exame de Câncer (Gan Kenshin) acrescido do Exame de Saúde Específico (Tokutei Kenkou Shinsa) tem o mesmo conteúdo do Exame 

Médico Completo (Ningen) e Exame Médico Completo para Mulheres (Redisu Dokku).   
 

 
 
◎O exame de câncer pode ser realizado independentemente do tipo de seguro. 

⚫ Período de realização: de 1 de abril de 2021 (quinta-feira) a 31 de março de 2022 (quinta-feira). 
⚫ Reserva: para fazer o exame é preciso marcar horário em uma das instituições médicas abaixo.  
⚫ O que levar: cartão do seguro de saúde (hokenshou) 
⚫ Resultado: será enviado pela instituição médica e chegará pelo correio cerca de 1 mês após o exame.  

 

Exame de câncer de colo do útero (shikyuukeigan kenshin) 
⚫ Alvo: pessoa com idade igual ou superior a 15 anos que tenha registro de residência (juuminhyou) de Obu e não tenha oportunidade de fazer o 

exame na empresa onde trabalha ou em outra prestadora de serviço. 

⚫ Custo do exame: 1.000 ienes ※       ⚫ É imprescindível fazer a reserva prévia.  

Nome da instituição médica Endereço Telefone Horário de atendimento para marcar horário 

Hirokawa Ladies Clinic 
※possui  serviço de berçário (apenas de manhã). 
- Em alguns dias dispõe de médica (mulher). 
- O exame pode ser realizado antes de completar 

1 ano após o parto.  

Obu-shi, Hitotsuya-cho 4-88        0562-44-1188 

De segunda-feira a sábado, das 9h às 
12h30min. 
Segundas-feiras, quintas-feiras e sextas-
feiras:  das 17h às 19h (exceto nos feriados 
nacionais) 

San-in Ishigase no Mori 
※possui serviço de berçário 
- O exame pode ser realizado antes de completar 1 

ano após o parto. 

Obu-shi, Morioka-cho 1-193        0562-44-4131 
Segundas-feiras, terças-feiras, quintas-
feiras, sextas-feiras e sábados, das 9h às 
16h. (exceto nos feriados nacionais).  

(Assoc.) Centro de Gerência da Saúde da 
Associação de Médicos de Handa (Handa-shi 
Ishikai Kenkou Kanri Center) 

Handa-shi, Kanda-cho 1-1        0569-27-7887 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
Aos sábados, das 9h às 12h (exceto nos 
feriados nacionais). 

(Corp.) Kyuuaikai Chuukyou Saiteraito 
Kurinikku (Kyuuaikai Chuukyou Satellite 
Clinic) 
- O exame pode ser realizado 6 meses ou mais 

após o parto. 

Toyoake-shi, Kutsukake-
cho, Ishibata 180-1 

       0562-93-8222 
De segunda-feira a sábado, das 8h às 17h. 
(exceto nos feriados nacionais). 

 

Exame de câncer de mama (nyuugan kenshin)  
⚫ Alvo: pessoa com idade igual ou superior a 15 anos que tenha registro de residência (juuminhyou) de Obu e não tenha oportunidade de fazer o 

exame na empresa onde trabalha ou outra prestadora de serviço. (A partir dos 40 anos, mamografia. Até 39 anos, ultrassonografia).  

⚫ Custo do exame: 1.000 ienes ＊       ⚫ É imprescindível fazer a reserva prévia. 

Nome da instituição médica Endereço Telefone Horário de atendimento para marcar horário 
(Assoc.) Centro de Gerência da Saúde da 
Associação de Médicos de Handa (Handa-
shi Ishikai Kenkou Kanri Center) 
※com exame visual e físico (palpação) 

Handa-shi, Kanda-cho 1-1        0569-27-7887 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
Aos ábados, das 9h ao meio-dia (exceto 
nos feriados nacionais). 

(Corp.) Kyuuaikai Chuukyou Sateraito 
Kurinikku (Kyuuaikai Chuukyou Satellite 
Clinic)  
※com exame visual e físico (palpação) 

Toyoake-shi, Kutsukake-
cho, Ishibata 180-1 

       0562-93-8222 
De segunda-feira a sábado, das 8h às 17h. 
(exceto nos feriados nacionais). 

 
 

Exame de câncer de estômago (radiografia do tórax) 
⚫ Alvo: pessoa com idade igual ou superior a 15 anos que tenha registro de residência (juuminhyou) de Obu e não tenha oportunidade de fazer o 

exame na empresa onde trabalha ou em outra prestadora de serviço. 

⚫ Custo do exame: 1.000 ienes ＊       ⚫ É imprescindível fazer a reserva prévia. 

Nome da instituição médica Endereço Telefone Horário de atendimento para marcar horário 

Tokutei Iryou Houjin Kyouwa Kai  
Kyouwa Byouin 

Kajita-cho 2-123        0562-46-2222 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 
(exceto nos feriados nacionais). 

Iryou Houjin Shadan Meishou Kai 
Obu Aozora Yuushou Clinic 

Yoshida-machi,         0562-85-1510 
De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 
17h. (exceto nos feriados nacionais). 

 

＊Pessoas isentas de pagar os valores dos exames de câncer (não haverá devolução de valores após o exame ser pago): 

- Pessoas com 70 anos ou mais: a idade será verificada no cartão do seguro de saúde. 
- Núcleos familiares isentos de impostos (hikazei setai) e núcleos familiares que recebem auxílio de subsistência (seikatsu hogo setai): entrar 

em contato com o Centro de Saúde (Hoken Center) pelo menos 2 semanas antes do dia do exame. 

 

Exames de Câncer  (Gan Kenshin)                                                
 

＊É preciso ter o registro de residência (juuminhyou) de Obu. 
＊Cada pessoa pode fazer apenas 1 vez por ano fiscal. 
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Exame individual (kojin kenshin)      Local: instituições médicas e laboratórios 



 
 
 

Itens do exame Método do exame Vagas Custos ＊ Pontos importantes Como solicitar 

Exame de câncer de 
estômago (igan 
kenshin) 

Radiografia contrastada 
do estômago (ibu 
ekkususen toushi 
satsuei) 

55 
pessoas 

1.000 
ienes 

As seguintes pessoas não podem fazer o exame: 
①Pessoas grávidas ou com possibilidade de estarem 

grávidas. 
②Pessoas que tiveram reação alérgica no exame com 

bário.  
③Pessoas que já fizeram anteriormente tratamento de 

doença no intestino (Ileus, Vólvulo, Doença de Crohn, 
etc.). 

④Pessoas que estão em observação ou fizeram cirurgia 
de esôfago, estômago, intestino grosso, fígado, 
pâncreas, vesícula biliar, etc. há menos de 1 ano.  
⑤Pessoas que fazem tratamento de doença cardíaca ou 

diálise artificial.  
⑥Pessoas com paralisia que não conseguem mudar de 

postura. 
⑦Pessoas que se engasgam nas refeições e precisam de 

cuidado ao engolir.   
⑧Pessoas que habitualmente têm pressão alta igual ou 

superior a 180mmHg por 110mmHg.  
- Há restrições alimentares.  
Se tiver alguma doença, consulte seu médico antes de 
fazer a reserva do exame. 

É preciso 
marcar 
horário. 
Solicite o 
exame pelo 
telefone 
abaixo.  Exame de câncer de 

colo do útero 
(shikyuukeigan 
kenshin)  

Exame citológico pelo 
médico 

75 
pessoas 

1.000 
ienes 

Este exame não pode ser feito por grávidas ou pessoas 
com a possibilidade de entarem grávidas. 
Este exame não pode ser feito durante a menstruação. 
Pessoas que não completaram 1 ano após o parto.  
As pessoas interessadas devem fazer o exame de 
saúde individual da página 7.  

Exame de câncer de 
mama (nyuugan 
kenshin) 

Exame clínico (exame 
físico)  
+ 
Mamografia (a partir dos 
40 anos completados 
neste ano fiscal)  
ou 
Ultrassonografia (até 39 
anos completados neste 
ano fiscal) 

50 
pessoas  

1.000 
ienes 

Este exame não pode ser feito por grávidas ou pessoas 
com a possibilidade de entarem grávidas. 
Pessoas que estão amamentando, que deixaram de 
amamentar não faz 1 ano ou que fizeram cirurgia de 
aumento de seios não podem fazer este exame.   
Mamografia a partir dos 40 anos:  
As imagens são feitas com as mamas pressionadas, o que 
pode causar dor. Pessoas com possibilidade de estarem 
grávidas não podem fazer este exame. 
Ultrassonografia até 39 anos:  
É realizada nos dias com a observação “ultrassonografia”.  

Exame de câncer de 
próstata 
(zenritsusengan 
kenshin) 

Exame de sangue 
30 

pessoas 
500 

ienes 
＊Alvo: homens que no dia do exame tiverem 50 anos ou 
mais.  

Exame de câncer de 
intestino grosso 
(daichougan kensa) 
(※1) 

Exame de sangue oculto 
nas fezes (bensenketsu 
kensa) 

Durante 
todo o 

ano 

500 
ienes 

Não há restrições alimentares. Colha as fezes por dois dias 
no recipiente de exame e leve ao balcão de atendimento 
do Centro de Saúde (Hoken Center).  
Não é possível fazer o exame durante a menstruação.  

Faça a 
solicitação 
no balcão de 
atendimento 
do Centro de 
Saúde 
(Hoken 
Center).  

Exame de câncer dos 
pulmões (haigan 
kensa) 

Exame de citologia do 
escarro (kakutan 
saiboushin) 

Durante 
todo o 

ano 

500 
ienes 

Colha os escarros por 3 dias nos recipientes de exame e 
traga ao Centro de Saúde (Hoken Center)  

Exame para detectar 
o alto risco de câncer 
de estômago (igan 
hairisuku kenshin) 

Teste de antígeno da 
bactéria helicobacter 
pylori nas fezes (pirorikin 
benchuu kougen kensa) 

Durante 
todo o 

ano 

500 
ienes 

Destina-se às pessoas que terão 40 anos ou mais até o fim 
do ano fiscal e que nunca fizeram o teste de bactéria 
helicobacter pylori. Colher as fezes de 1 dia no recipiente 
de teste e levar ao Centro de Saúde (Hoken Center).  

 
※1  Os recipientes serão enviados por correio às pessoas que também forem fazer o exame de câncer de estômago, exame de câncer de colo de 

útero e exame de câncer de próstata.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicite os exames de câncer por telefone 
(Assoc.) Centro de Gerência da Saúde da Associação de Médicos de Handa (Setor de exames de Obu) 

 (issha) (Handa-shi Ishikai Kenkou Kanri Center (Gan Kenshin Yoyaku Gakari))                                        

          0569 – 27 – 7890      Início da marcação de horário: 7 de abril (quarta-feira)             
⚫ Horário de atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. Aos sábados, das 9h ao meio-dia (exceto feriados). 

    ◎De 13 (quinta-feira) a 16 (domingo) de agosto e de 27 de dezembro (domingo) a 4 de janeiro (segunda-feira) será recesso.  

     Informações: 

       Para alterar o dia ou cancelar o exame ⇒ ligue para o telefone acima (não há lista de espera de cancelamento). 

       Sobre o conteúdo do exame ⇒ Centro de Saúde (Hoken Center)         0562 – 47 – 8000  

    ＊Apenas quando for o exame de câncer de intestino grosso ou exame para detectar o alto risco de câncer de estômago, 

 ir diretamente ao Centro de Saúde para fazer a solicitação. 

Exame coletivo (shuudan kenshin)      Local: Centro de Saúde (Hoken Center)  

Ligue para o Centro  
de Gerência da Saúde da 
Associação de Médicos de  

Handa  
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⚫ Programação dos exames 
    Marque o dia do exame de câncer consultando os dias abaixo. Posteriormente entraremos em contato para marcar o horário 

individualmente. 
 (Câncer de estômago, colo do útero,  mama, próstata, (intestino grosso), (alto risco de câncer de estômago): de manhã.)  

4 de junho (sex) 
Ultrassonografia.  
Possui berçário. 

19 de junho (sáb) 
19 de julho (seg) 

Ultrassonografia.  
Possui berçário. 

26 de agosto (qui) 
Ultrassonografia.  
Possui berçário 

7 de setembro (ter) 
15 de setembro (qua) 

Ultrassonografia.  
Possui berçário. 

11 de outubro (seg) 
Ultrassonografia.  
Possui berçário. 

31 de outubro (dom) 12 de novembro (sex) 
Possui berçário. 

13 de novembro (sáb) 
Ultrassonografia.  

12 de janeiro (qua) 8 de fevereiro (ter) 

 
     
⚫ Resultado: enviaremos por correio cerca de 1 mês a 1,5 mês após a realização do exame. 
    ＊Nos dias com a observação “possui berçário”, disponibilizamos um berçário para deixar as crianças. Os interessados devem 

solicitar o serviço ao Centro de Saúde (Hoken Center). (10 vagas) 
 
＊Pessoas isentas de pagar os valores dos exames de câncer (não haverá devolução de valores após o exame ser pago): 

- Pessoas com 70 anos ou mais: a idade será verificada no cartão do seguro de saúde. 
- Núcleos familiares isentos de impostos (hikazei setai) e núcleos familiares que recebem auxílio de subsistência (seikatsu hogo setai): entrar 

em contato com o Centro de Saúde (Hoken Center) pelo menos 2 semanas antes do dia do exame. 

 
 
 
 

 
 
Esta medida contra o câncer tem o objetivo de aumentar a quantidade de exames de câncer realizados. O “Cupom de Exame de 
Câncer Gratuito” é distribuído para as pessoas que atendem aos critérios.  
⚫ Alvo: mulheres com 20 anos [exame de câncer de colo do útero] ou 40 anos [exame de câncer de mama] em 1.º de abril de 2021.              
   ◎O Cupom pode ser utilizado nas instituições médicas de Obu que fazem o exame coletivo e o exame individual acima. Se o 

exame for realizado em outras instituições médicas ou sem utilizar o cupom, o valor pago não será devolvido. 

   ◎O “Cupom de Exame de Câncer Gratuito (Gan Kenshin Muryou Cuuponken)” é enviado pelo correio por volta do mês de maio.    
 
 
 
 
 
 

Auxílio parcial do custo do “Exame Médico Completo da Longevidade” (Chouju Dokku) implementado pelo NCGG - Centro Nacional 
de Geriatria e Gerontologia.  
⚫ Alvo (pessoas que atenderem às condições a seguir): 

   ① Pessoas com 60 anos ou mais que tenham o registro de residência (juuminhyou) em Obu. 

   ② Pessoas que não fazem o exame de saúde, exame médico completo, exame médico completo para mulheres, exame de câncer 

do estômago, exame de câncer de intestino grosso e exame de câncer de próstata realizados pelo município. 

   ※ não pode ser realizado por 2 anos consecutivos. 

⚫ Valor do auxílio: 25.000 ienes           
⚫ Vagas: 40 pessoas (por ordem de chegada da solicitação) 
⚫ Período do auxílio: valor referente ao Exame Médico Completo da Longevidade de abril de 2021 a março de 2022. 
⚫ Como fazer a solicitação: ir ao guichê da Divisão de Melhoramento da Saúde (Kenkou Zoushin Ka) portando o carimbo (inkan) e o 

cartão do seguro de saúde (hokenshou). (Se um casal pretender fazer a solicitação ao mesmo tempo, trazer os dois carimbos.)  
⚫ Informações: para marcar horário e obter informações sobre o conteúdo do exame e valor, fale com o Centro Nacional de Geriatria 

e Gerontologia (Kokuritsu Chouju Iryou Kenkyuu Center).  
    Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia   -   Centro de Marcação de Horário         0562- 46-2547 (dias úteis, das 13h às 16h)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame de câncer (gan kenshin)      Cupom de Exame Gratuito (Muryou Kuupomken) 

Auxílio para o Custo do Exame Médico Completo da Longevidade (Chouju Dokku Jushinryou no Josei)  
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⚫ Alvos: 
   (1) Os doadores: pessoas que atendam a todas as condições abaixo: 
       ① Ser residente de Obu no dia da doação de medula óssea e ser registrado no livro de registro de residentes de Obu. 
       ② Ter doado a medula óssea ao banco de medula óssea implementado por uma fundação e ter recebido um documento que 

comprova isso.   
       ③ Não ter pendências no pagamento dos impostos municipais de Obu. 
       ④ Não receber o mesmo tipo de auxílio de outra corporação pública distrital.  
   (2) O empregadores dos doadores: 
       ① Empresas que estão no Japão (com exceção dos empregadores individuais (kojin jigyoushu), o Estado, corporações públicas 

distritais (chihou koukyou dantai), agências administrativas independentes (dokuritsu gyousei houjin), agências 
administrativas independentes distritais (chihou dokuritsu gyousei houjin), universidades federais e universidades públicas.)  

⚫ Conteúdo do auxílio: 
    (1) Doadores: 20.000 ienes por dia x quantidade de dias que o doador necessita ir ao hospital (limite de 140.000 ienes).  
    (2) Empregadores dos doadores: 10.000 ienes por dia x quantidade de dias que o doador necessita ir ao hospital (limite de 70.000 

ienes). 
⚫ Como fazer a solicitação: no prazo de 1 ano após a doação de medula óssea, juntar os documentos necessários e fazer a solicitação 

na Divisão de Melhoramento da Saúde (Centro de Saúde/Hoken Center).   
 
 
 
Auxílio parcial das despesas com exame de infertilidade e tratamentos comuns de infertilidade (incluindo fecundação artificial). ※O 
auxílio para as Despesas com Tratamento Comum de Infertilidade (Ippan Funin Chiryou Hi) e auxílio para as Despesas com 
Tratamento de Infertilidade Específico (Tokutei Funin Chiryou Hi) têm modos de solicitação e valores diferentes.  
⚫ Alvo: pessoas que atendam a todas as condições abaixo: 
   ① Um dos cônjuges ter o endereço residencial em Obu.   
   ② Terem o diagnóstico, em instituição médica, de que necessitam fazer o tratamento de infertilidade.  
   ③ Ser titular (hihokensha) ou segurado dependente (hifuyousha) segundo as leis de seguro assistência médica.  
   ④ Se for Tratamento de Infertilidade Específico, estar recebendo subsídio (hojo) da Província de Aichi. 
⚫ Informações: consulte o Website Oficial de Obu ou entre em contato com a Divisão de Melhoramento da Saúde (Hoken 

Center/Centro de Saúde) para obter informações sobre o modo de solicitar, valor do auxílio, etc.   
 
 
 
Auxílio parcial dos custos que o casal teve com exames ou tratamento para a “perda gestacional recorrente”. 
⚫ Informações: sobre o modo de solicitar, valor do auxílio e outras informações, consulte o Website Oficial de Obu ou a Divisão  de 

Melhoramento da Saúde (Hoken Center). 
 
 
 
⚫ Alvo: pessoas que atendam a todas as condições abaixo: 
    ① Ser residente de Obu, desde o início do tratamento ambulatorial para deixar de fumar até a data da cobrança do auxílio.  
    ② Ter 20 anos ou mais na data de início do tratamento ambulatorial para deixar de fumar. 
    ③ Receber o diagnóstico de dependente de nicotina, ter concluído o processo do tratamento ambulatorial para deixar de fumar 

que é coberto pelo seguro de assistência médica público (por regra, 5 vezes durante 12 semanas) e ter pago o valor que o 
seguro não cobre (jikofutan)   

    ④ Não ter dependências no pagamento do imposto municipal. 
    ➄ Não receber o mesmo tipo de auxílio de outro sistema de auxílio para despesas médicas, de outra companhia de seguro de 

saúde do qual faz parte, etc..  
⚫ Valor do auxílio: metade do valor (no limite de 10.000 ienes) do custo do tratamento ambulatorial para deixar de fumar (incuindo 

as despesas com remédios).  
⚫ Como fazer a solicitação: no prazo de 60 dias após a conclusão do tratamento ambulatorial para deixar de fumar, reunir os 

documentos necessários e fazer a solicitação na Divisão de Melhoramento da Saúde (Centro de Saúde/Hoken Center).  
 
 
 

Auxílio para as taxas de utilização dos equipamentos de musculação e esteira ergométrica da sala de atletismo do Aichi Kenkou 
Plaza.   
⚫ Alvo: pessoas de 40 a 64 anos que queiram adquirir o hábito de fazer exercícios e sejam registradas (juuminhyou) em Obu. 
⚫ Valor do auxílio: metade do valor de 3 vezes de utilização da sala de atletismo (620 ienes X 3 vezes). 
                               Metade do valor de 1 vez do curso simples de avaliação da saúde (410 ienes) (kenkoudo hyouka kan-i koosu).   
⚫ Vagas: 200 pessoas. 
⚫ Período de vigência do auxílio: de 13 de abril de 2021 a 31 de março de 2022 (Período de solicitação: de 13 de abril de 2021 a 31 

de janeiro de 2022.) 
⚫ Como fazer a solicitação: dirija-se à Divisão de Melhoramento da Saúde (Hoken Center / Centro de Saúde) portando o carimbo 

pessoal (inkan). 
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Auxílio para Tratamento Ambulatorial para Deixar de Fumar (Kin-em Gairai Chiryouhi no Josei)  

Auxílio para Doação de Medula Óssea para Transplante (Kotsuzui Ishoku Donaa Shien no Josei)  

Auxílio para Tratamento de Infertilidade (Funin Chiryouhi no Josei)  

Outros 

 

Auxílio para Utilizar as Instalações de Melhoramento da Saúde (Kenkouzukuri)  

Auxílio para Perda Gestacional Recorrente (Fuikushou Chiryouhi)  


