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● RECEBENDO A CARTEIRA DE SAÚDE MÃE-FILHO [BOSHI KENKO TECHO]
☐ Esta Carteira de Saúde pode ser requerida no [Iryo Hoken-ka] da Prefeitura, nos diversos postos da Prefeitura (exclui-se o
Posto Tannan) e no Kenko-ka do Centro de Assistência Médica e Social Tannan [Tannan Kenko Fukushi Center].
☐ Para requerer esta Carteira, há necessidade do comprovante de gravidez [ninshin todokedesho] ou [ninshin renrakuhyo]
emitido pelo médico.

✱ O [Boshi Kenko Techo] com versão em inglês, português, tagalogo e japonês, bem como a Carteira
escrita em inglês ou português só poderá ser requerida no Kenko-ka (Tannan Kenko Fukushi
Center).

● CURSO DURANTE A GRAVIDEZ E VISITA ASSISTENCIAL
Curso Papai∙Mamãe

Visita assistencial

CONTEÚDO
Curso a respeito da saúde, nutrição, cuidados com os dentes durante a
gravidez realizado para o pai e para a parturiente em estágio intermediário.
Esta visita tem como objetivo assistir a saúde física da gestante e do feto, de
forma a possibilitar o parto com tranquilidade e segurança.

PROGRAMAÇÃO
Veja os detalhes no
“Calendário Saúde para
todos”
Para as interessadas

✱ A data e o local do curso será informado individualmente. Kenko-ka (Tannan Kenko Fukushi Center) ☎079-594-1117

● EXAME PRÉ-NATAL
☐ Faça o exame pré-natal em médico especializado para verificar o desenvolvimento saudável do feto e a saúde física da gestante. Estes
exames são pagos.

● EMISSÃO DO BILHETE SUBSIDIÁRIO PARA O EXAME PRÉ-NATAL
□ Este bilhete subsidiário será emitido ao requerê-lo no ato do recebimento da Carteira de Saúde Mãe-Filho. É preciso estar residente
neste município.

● REGISTRO DE NASCIMENTO
☐ Faça o registro de nascimento da criança na Prefeitura dentro de 14 dias após o nascimento.
☐ Registre nas devidas embaixadas ou consulados e também providencie o visto de permanência da criança.

● EXAME MÉDICO PERIÓDICO DA CRIANÇA
CONTEÚDO
Visita konnichiwa
Akachan
Exame de 4 meses
Curso sobre
alimentação do bebê
Assistência à
criança (10 meses)
Exame de 1 ano e 7
meses
Exame dentário para
crianças com 2 anos
Exame de 3 anos

Visita assistencial para verificar o desenvolvimento do bebê de até 4 meses.
Envie para a Prefeitura o [shussei renrakuhyo] existente no Boshi techo.
Exame realizado em crianças de 3 à 4 meses (medição, consulta, andamento
do desenvolvimento, orientação sobre alimentação do bebê)
Curso sobre iniciação da alimentação sólida do bebê
Assistência para orientar sobre crescimento, desenvolvimento,
dentição para bebês com 10 meses.

nutrientes e

Exame realizado em crianças com 1 ano e 7 meses (consulta clínica, dentária,
escovação de dente, consulta sobre desenvolvimento, nutrientes e educação
da criança)
Consulta dentária para crianças com 2 anos e 2-3 meses (escovação de
dente, consulta sobre nutrientes e educação da criança)
Exame realizado em crianças com 3 anos e 2~3 meses (consulta clínica e
dentária, escovação de dente, diagnóstico precoce de doenças do ouvido e
dos olhos, consulta sobre educação e nutrição da criança)

✱ A data e o local do curso será informado individualmente.
Kenko-ka (Tannan Kenko Fukushi Center)

☎079-594-1117

PROGRAMAÇÃO
Dentro de 4 meses após o
nascimento
quinta-feira da 4ª semana
Das 13:15h às 15:30h
Curso para os
interessados
Segunda-feria da
2ª.semana
13:15 às 15:00
Quinta-feira da 2ª semana
Das 13:15h às 15:00h
Quinta-feira da 1ª semana
Das 13:15h às 15:00h
Quinta-feira da 3ª semana
Das 13:15h às 15:00h
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● VACINAÇÃO DO BEBÊ
ESPÉCIE
Poliomelite
(paralisia
infantil)
BCG
Tríplice
(difteria,
coqueluche e

PÚBLICO ALVO
Bebês de 3 à 16 meses (é conveniente completar esta vacinação
até os 24 meses após o nascimento)
Os bebês que não tomaram esta vacina, devem tomar antes de
completar os 90 meses.
Bebês de 4 à 6 meses
bebês de 3 à 12 meses (os bebês que não
Dose
foram vacinados devem tomar antes de
inicial
completar os 90 meses)

QUANTIDADE DE DOSES
Deixe um intervalo de mais de 41
dias para tomar a 2ª dose.

ÉPOCA
Maio
Novembro

1 dose
Inoculação de 3 doses, deixando
um intervalo de 20 à 56 dias entre
uma dose e outra.

Todos os meses

Dose de
reforço

bebês de 16 à 18 meses (os bebês que
não tomaram o reforço, devem tomar antes
de completar os 90 meses)

Após o término da dose inicial, o
reforço deve ser dado entre 12 ~
18 meses (1 dose).

A partir do dia em que completar 1 ano até
um dia antes do aniversário de 2 anos

1 dose

O ano todo

Dose inicial

Durante 1 ano que antecede o ingresso ao
primário (1º.de abril~31 de março)

1 dose

O ano todo

Dose de reforço

bebês de 6 à 90 meses incompletos
(normalmente entre 3~4 anos)

Inoculação de 2 doses, deixando
um intervalo de 1 à 4 semanas
entre uma dose e outra.

O ano todo

mais ou menos 1 ano após a
1ª.dose.(normalmente entre a idade de
4~5 anos)

O reforço deve ser dado 1 ano
após o término da dose inicial. (1
dose).

tétano)

Composta
(Sarampo
•Rubéola)

Dose
Inicial
Encefalite
japonesa
Dose de
Reforço

O ano todo

O ano todo

✱ A data e o local da vacinação será informado individualmente.
Kenko-ka (Tannan Kenko Fukushi Center) ☎079-594-1117

● CENTRO DE RELACIONAMENTO DOS PAIS
É um local de estudo para pais com filhos menores de 5 anos de idade. Neste encontro procura-se responder às dúvidas
quanto a criação do filho, além de ser um local de troca de informações entre os pais, de forma a proporcionar um
desenvolvimento saudável da criança. Estes encontros são realizados nos seguintes locais
□ Sasayama Kosodate Fureai Center - Centro de Comunidade Joto ☎079-556-2100 segunda ~ sexta
□ Nishiki Kosodate Fureai Center - Posto de Nishiki ☎079-593-1323 terça/ quarta/ sexta

9:30~12:00

□ Tannan Kosodate Fureai Center – Tannan Kenko Fukushi Center ☎079-594-1040 segunda~ sexta
□ Konda Kosodate Fureai Center - Posto de Konda ☎079-597-2125. terça/ quarta/ quinta 9:30~12:00
Procure participar destes encontros
juntamente com alguém que entenda
japonês e desfrute a alegria de criar
os filhos.

9:00~16:00
9:00~16:00
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● ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA
ESPÉCIE

CONTEÚDO

Sistema de assistência médica Público alvo: crianças de até 6ª.série do curso primário.
para crianças pré-escolares

É um sistema que subsidia parte da despesa médica gasta para

Sistema de assistência médica criança sem pai ou mãe (por morte ou separação), órfã, desde
para família sem pai ou mãe
Sistema

Subsidiário

Despesa Médica

que possua Seguro-Saúde.

INFORMAÇÕES
IryôHokenka
☎079-552-7103
Ramal 525~527

para É um sistema que subsidia parte da despesa médica gasta por
alunos do ginasial, em caso de internação por molestamento.

Subsídio oferecido para família que está criando criança até a
conclusão da 3ª. série ginasial, de modo a manter a
Auxílio

de

puericultura estabilidade de vida dentro do lar, possibilitando a criação

[Kodomo Teate]

saudável assim como a elevação da qualidade de vida, no
valor referente a ¥13.000/criança. O pagamento referente à 4
mêses é feito em junho/ outubro/ fevereiro. É preciso
requerer-se todos os anos, em junho.

Fukushi-Somu ka
☎079-552-7101

Subsídio oferecido para pai ou mãe ou pessoa que os
Auxílio de suporte à criança substitua, que está criando criança sem o apoio financeiro do
[Jido Fuyo Teate]

pai ou da mãe. Este subsídio pode ser oferecido ainda que
apesar de viver junto com o pai ou a mãe, o mesmo possua
grave deficiência.

Auxílio especial de suporte à Subsídio oferecido para a mãe, o pai ou pessoa que os
criança [Tokubetsu Jido Fuyo substitua, que cuida de criança com deficiência física ou
Teate]

mental.

Auxílio à criança deficiente Subsídio oferecido para crianças menores de 20 anos que
[Shogaiji Fukushi Teate]

possuam deficiência física ou mental grave e que necessitam

Chiiki Fukushi-ka
☎079-552-7102

de cuidados especiais a todo momento da vida diária.
＊ Existe restrição de renda.
✽Consulte também o Chiiki Fukushi-ka à respeito de assistência à crianças deficientes.
Creche [Hoiku-sho]

Instituição que cuida da criança até a idade escolar, cujos pais
trabalham fora durante o dia, ou devido à doença “não tenham
condições de cuidá-la em casa”.

Kodomo Mirai-ka
☎079-552-1115
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● EDUCAÇÃO
Jardim da Infância
Municipal

2 anos

As informações para inscrição no Jardim da Infância Municipal serão publicadas no Informativo
Municipal [KOHO TANBA SASAYAMA]. Os interessados deverão se inscrever na respectiva
escola.

[Nintei kodomo-en]
Creche e/ou Jardim
da Infância
Escola

Primária

Municipal

6 anos

Ginásio Municipal

3 anos

Quando a criança atingiir a idade escolar (primário ou ginásio), a Secretaria de Educação da Cidade
de Sasayama [Sasayama-shi Kyoiku Iinkai] enviará durante o mês de janeiro, um comunicado
informando a respectiva escola da criança.

O comunicado referente a escola será efetuado pela Prefeitura onde o seu Registro de Estrangeiro (Gaikokujin Toroku)estiver
cadastrado. Portanto, não esqueça de atualizar o seu endereço, sempre que mudar.

Existe um sistema de suporte
financeiro para a educação da
criança. Maiores informações na:
Kyoiku Iinkai Gakko Kyoiku-ka
☎079-552-5653

● CONSULTAS SOBRE EDUCAÇÃO ESPIRITUAL
□ Serão dados prosseguimentos às diversas atividades interligando a família, a escola, a comunidade local, a sociedade, assim
como, os órgãos relacionados, de modo a implementar medidas e procedimentos condizentes aos jovens de uma maneira
global, além de se tornar ponto de apoio. Mesmo entre os diversos assuntos, o problema da delinqüência e da não frequência
à escola, ou seja, a educação espiritual rumo a uma criação saudável das crianças que carregam problemas de caráter
familiar, serão vistos com maior peso. Para tanto, serão realizadas consultas educacionais no que tange à vida escolar e à
educação dentro da família.
▪ Centro de Criação dos Jovens da Cidade de Sasayama [Sasayama-shi Seishonen Ikusei
Center] Nishiki-Shisho 4º.andar ☎ 593-1445
Dias de consultas educacionais:

Free Dial ☎ 0120-711-338

segunda – terça – quinta (das 14h às 17h)

□ Dará apoio às atividades com intuito de trazer de volta o entusiasmo das crianças que mesmo querendo ir à escola não
conseguem ou ainda, que não conseguem se adaptar à vida escolar, retornando-as à escola ou auxiliando a realizar seus
[sonhos] futuros. Serão realizadas formas de estudos e atividades de consultas de acordo com as necessidades de cada um,
mediante a orientação de Orientadores e Especialistas (Conselheiros [Kaunseraa]).
▪ Classe de Orientação Adequada [Tekiou Shido Kyoshitsu] 【YUME HOUSE】 Nishiki-Shisho 2º.andar ☎ 590-8111
Público alvo: alunos matriculados no primário e ginásio da cidade de Sasayama
Dias e horários de atendimento: de segunda à sexta-feira das 9h às 12 h e das 13h às 15h
Dias de atendimento do Conselheiro [Kaunseraa]: sexta-feira (das 10h às 12 h e das 13h às 15h) Telefone previamente.
As pessoas interessadas em participar, devem fazer consultas na escola onde está matriculada ou no【YUME HOUSE】.
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●Exame médico básico, Exame feminino, Exame de prevenção do câncer da mama・útero, Exame de
tuberculose

□Exame Médico Básico
Público Alvo
Idade
Condições

Tipo de Exame
Consulta Básica

Taxa

Residentes registrados no
Município de Sasayama

¥1300

Básico

Para

40~64 anos

65~74 anos

Consulta
Específica

Exame
de Câncer
Exame Ge-ral

20~39 anos

Conteúdo do Exame

Os cadastrados no Seguro
Nacional de Saúde ou no
Seguro Social (Shakai Hoken)
em Sasayama(※é
necessário apresentar o bilhete
de consulta que deve ser
checado）

Acima de
20 anos

Câncer do
Pulmão
Câncer do
Estômago
Câncer do
Intestino Grosso

Acima de
Os residentes
35 anos
Acima de registrados no Município
20 anos
de Sasayama

Exame do Virus
de Hepatite

40 anos ou
acima de
41anos que
nunca fez o
exame
antes

Espécie

exame varia de
acordo com o
tipo de seguro.

Raio X do tórax
Exame de Catarro： Este exame pode
ser realizado em conjunto com o exame
de câncer do pulmão, somente para
pessoas que necessitam.
Raio X do Abdomen
Exame utilizando o bário.
Exame de Fezes（coletado por 2 dias）
recolhido no dia do exame
Exame de Sangue referente ao virus da
Hepatite do tipo B e C

Público
Alvo
O bilhete de consulta é enviado para pessoas com 40 anos・50 anos・60
anos・70 anos

Exame de Piorréia do
alvéolo dentário

quem

Questionário médico・Medição Física
possui
o
Seguro
Consulta
Nacional de
Medição da Pressão・Exame de
Saúde,
o
Sangue・Exame de Urina
exame
é
gratuito.
※Para quem necessitar pode se
quem possui
realizar Eletrocardiograma・Exame da Para
Shakai Hoken,
Conjuntiva Ocular・Anemia.
o valor do

¥500
¥800

¥1200
¥500

¥800

Taxa
¥300

□Exame Feminino (Exame de Mamografia- Osteoporose)
É necessário marcar consulta, portanto solicite previamente ao Departamento de Saúde (Kenko-ka)
(Tannan Kenko Fukushi Center – ☎079-594-1117)
Espécie
Exame de
Mamografia
Exame
Osteoporose

Público Alvo

de

Mulheres
acima de 40
anos
Mulheres
acima de 20
anos

Conteúdo
Raio X dos seios
Ultrasom no calcanhar com os
pés descalsos

Taxa
¥1300

Horário
das 9hs. ~ 12hs.
das 13hs. ~ 16hs.

¥1500

Local
Tannan
Kenko
Fukushi
Center
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□Exame de Câncer de Mama (visual e tato)・Câncer de Útero (câncer de cervix uterino)
Marque a consulta diretamente no órgão médico e faça a consulta munido da caderneta de Seguro Saúde.

Público alvo

Tipo de Exame
Câncer de mama
(visual e tato)

Local (Órgao Médico Designado)

Taxa

Clínica Kawai (552-0308)
mulheres acima Clínica Cirúrgica Hirano (552-0189)
de 20 anos
Hospital Okamoto (594-1616)

(tato+ mamografia)

¥ 700

Clínica Cirúrgica Nishii (595-0221)
Centro Médico-hospitalar Sasayama da Faculdade de
Medicina de Hyogo (552-1181)

¥ 2300

Clínica Maruo (552-0002)
mulheres acima Centro Médico-hospitalar Sasayama da Faculdade de
de 20 anos
Medicina de Hyogo (552-1181)

Câncer de útero
(cervix uterino)

¥ 1200

Clínica Betesda (552-6007)
Clínica Ginecológica Tamar (590-1188)

□Exame de Tuberculose
Espécie
Exame
tuberculose

Público alvo

Conteúdo

Taxa

cidadãos acima de 19 anos

Raio X do tórax

de

¥ 200

※gratuito para pessoas acima de 65 anos
＊Gratuito para pessoas acima de 70 anos ou aqueles cadastrados no Seguro Nacional de Saúde em Sasayama.
＊O local e a data de realização do exame serão publicados no calendário-saúde e no folheto de anúncio.
Kenko-ka (Tannan Kenko Fukushi Center)

☎079-594-1117

●Sistema de Assistência Hospitalar para Idosos em fase avançada (acima de 75 anos)・
Sistema Subsidiário para Despesa de Assistência Médica e Previdência Social・Seguro
Assistencial para Debilitado
Sistema de Assistência Hospitalar para idosos em fase avançada (acima de 75 anos),
Assistência Médica para Idosos, Assistência Médica para Deficientes Físicos e Mentais Graves,
Assistência Médica Infantil, Assistência para famílias sem Pai ou Mãe, Assistência para
Deficientes Físicos e Mentais Graves com Idade Avançada e subsídios para uso de aparelhos
auxiliares e consultas em órgãos médicos fora da Província.

Consultas referentes a Assistência para Pessoas Debilitadas
Seguro Kaigo do Município de Sasayama：Iryô Hoken-ka ☎079-552-6928

Iryô Hoken-ka
☎079-552-6928
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● CONSULTAS SOBRE DIREITOS HUMANOS (IGUALDADE SOCIAL, ESTRANGEIROS RESIDENTES,
DEFICIENTES, PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS, PROBLEMAS DE MULHERES, ETC.)
□ Setor de Consulta Geral
 Este setor foi estabelecido de forma que qualquer pessoa possa consultar sem receio, objetivando a construção de uma
cidade que assegura uma vida segura e tranquila, respeitando assim, os direitos humanos de cada cidadão.
 Consulte-nos sem receio, pois tentaremos oferecer uma colaboração que lhe satisfaça.
□ Dias de Consulta - Fundamentalmente, todos os dias exceto quarta-feira, das 9:00 horas às 17:00 horas. Contudo, há
atendimento na parte da manhã na 1ª. e 3ª. quartas-feiras do mês.
 O atendimento poderá ser feito por telefone ou pessoalmente.
 Todas as consultas são gratuitas. O sigilo será mantido.

Depto. de Implementação dos Direitos Humanos da Pref. de Sasayama
 Local: 〒669-2397 Sasayama-shi Kita Shinmachi 41
Município de Sasayama
 ☎ 079-552-6926

Departamento de Implementação dos Direitos Humanos

Fax: 079-554-2332

E-mail: jinken_div@city.sasayama.hyogo.jp

● CONSULTAS ESPECÍFICAS PARA MULHERES
□ Para preocupação ou insegurança como os abaixo especificados, haverá uma atendente do sexo feminino, para ajudá-la:
 Relacionamento com marido ou familiares, relacionamento pessoal dentro do trabalho ou da comunidade.
 Violência corporal ou de palavras do marido ou do homem com quem convive (domestic violence = violência doméstica).
 Estar passando por situações desagradáveis dentro do trabalho, da comunidade ou da escola. Estar sendo alvo de
importunação sexual (Sexual Harassment).
 Estar demasiadamente exausta com os trabalhos domésticos, criação de filhos ou cuidados a uma pessoa enferma.
 Preocupações biológicas próprias de mulheres, como gravidez, incapacidade de se engravidar ou menopausa.
□ Dias de consulta: todas as semanas de segunda à sexta das 9:00 ~ 16 hs.
 O atendimento poderá ser feito por telefone ou pessoalmente.
 Todas as consultas são gratuitas. O sigilo será mantido.

SASAYAMA-SHI

DANJO KYODO SANGAKU CENTER ‟FIFTY‟

Centro de Participação Igualitária do Homem e da Mulher do Município de Sasayama ‟FIFTY‟
 Local: 〒669-2397 Sasayama-shi Kita Shinmachi 41 Edifício II da Prefeitura de Sasayama 3º. andar
Município de Sasayama-Departamento de Implementação dos Direitos Humanos

Centro de Participação Igualitária

do Homem e da Mulher
 Horário: de segunda à sexta-feira das 8:30 h às 17:15 h
 ☎ 079-552-6926

Fax: 079-552-2332

E-mail: jinken_div@city.sasayama.hyogo.jp

