
 

        

 

 

 

 

 

Consulta com Advogado durante 30 minutos por pessoa. Só poderá utilizar este serviço 

uma vez ao Ano.(No dia da Consulta trazer tradutora caso tenha dificuldade na conversação). 

Dia das Consultas:  

＊ Dia 17 ( terça )  Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka 

                           Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas ) 

       Fazer reserva pelo Telefone dia 10 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 24 ( terça )  Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka 

                  Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas ) 

             Fazer reserva pelo telefone dia 17 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 31 ( terça )  Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka 

                  Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas ) 

Fazer reserva pelo telefone dia 24 à partir de 09:00 hs.  

Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA 

                                      IP: 050-5801-5616 

 

 

 

 

 

 

 

   Todos os anos em agosto, para renovar o Cartão do Subsídio de despesas Médicas é 

necessário fazer a inscrição. Para as pessoas indicadas será enviado em meados de maio o 

formulário da inscrição. 

   Fique atento pois se não for feito a inscrição ou se a renda não estiver dentro do critério, não 

será emitido o Cartão do Subsídio.  

    Para as crianças que ainda não frequentam o Primário (Cartão do Subsídio do Bebê), ou 

Cartão do Subsídio para crianças de até 3 ano do chugakkou, não precisam fazer a inscrição da 

renovação em agosto.  

   ★ Emissão do Cartão do Subsídio (meados de Julho) 

Maiores Informações  HOKEN NENKIN KA 

                         IP 050 - 5801 - 5631 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

  Quem tem mais de 20 anos, terá que inscrever₋se na Aposentadoria (Kokumin Nenkin ) 

mesmo sendo estudantes. 

  Se a renda do ano anterior for abaixo do padrão poderá fazer inscrição para o sistema de 

pagamento especial de mensalidade. 

  Período desse sistema do Ano 2022 (Reiwa 4) será à partir de Abril de 2022 à Março de 

2023. Se pretende renovar, é necessário fazer a inscrição todos os anos em Abril. 

  Os trâmites podem ser feitos no Setor de Hoken Nenkin ka ou nas Subprefeituras. 

  O que é necessário para Inscrição ː documento que conste o número da aposentadoria, 

carimbo e carteira de estudante (pode ser cópia) ou Certificado de Escola. 

                       Maiores Informações ː HOKEN NENKIN KA 

                               IP: 050-5801-5631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) é um vírus comum que infectam as mulheres uma 

vez na vida. Na maioria das vezes o vírus desaparece espontaneamente, mas algumas pessoas 

podem ter câncer do útero. 

     Como não se sabe que tipo de pessoa terá câncer após a infecção, a vacinação é 

considerada um meio eficaz para prevenir a infecção e prevenir o câncer do colo do útero. 

 

        

 

1) Tomar a vacina quando estiver na 6ª série do primário até 1ª série do colegial. 

Previne a infecção e reduz o risco de câncer cervical futuro 

2) Á partir de 20 anos de idade fazer exame do câncer do colo no útero a cada 2 anos. 

Mesmo tomando a vacina é necessário fazer o exame de câncer do colo no útero. 

 

 

 

 

 

 

O que se pode fazer para evitar o câncer do colo do útero 



 

 

 

 

 

REFERENTE AOS HORÁRIOS DOS EXAMES DE SAÚDE  

CRIANÇAS 

NASCIDAS 

HORÁRIOS 

Dia 1 ao dia 5 Das 13:00 hrs até às 

     13:20 hrs 

CONSULTA DE 7 MESES 

Dia 11 ao dia 15 Para todas as crianças o horário de 

recepção será das 9:30 hrs até às 10:00 

hrs. 

Dia 21 ao dia 25 

Dia 6 ao dia 10 Das 13:20 hrs até às 

     13:40hrs 

 

Dia 16 ao dia 20 

Dia 26 até fim do mês 

 

 

EXAME CRIANÇAS  DATA DO EXAME 

EXAME DE 4 

MESES 

 

Nasc. dia 1 a dia 10 de janeiro de 2022 9 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 de janeiro de 2022 17 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de janeiro de 2022 27 de maio 

CONSULTA DE 

7 MESES 

Nascidas dia 1 a dia 15 outubro de 2021 17 de maio 

Nasc.dia 16 até fim de outubro de 2021 27 de maio 

EXAME DE 10 

MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 julho de 2021 11 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 julho de 2021 18 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de julho de 

2021 

25 de maio 

EXAME DE 1 

ANO E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de outubro de 2020 10 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 de outubro de 2020 24 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro de 

2020 

31 de maio 

EXAME DE 2 

ANOS E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de outubro de 2019 20 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 de outubro de 2019 23 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro de 

2019 

30 de maio 

EXAME DE 3 

ANOS E 6 MESES 

Nasc. Dia 1 a 10 de outubro de 2018 12 de maio 

Nasc. dia 11 a dia 20 de outubro de 2018 19 de maio 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro de 

2018 

26 de maio 

 

EXAME DE SAÚDE PEDIÁTRICO NO HOKEN CENTER 

DE HIGASHIOMI 

 


