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Sobre o exame de saúdeSobre o exame de saúdeSobre o exame de saúdeSobre o exame de saúde    

 
A partir do ano fiscal 2008, começou o “Exame Específico de Saúde (okutei Kenkou Shinsa)” contra 
a Síndrome Metabólica. De acordo com a idade e o tipo do seguro médico, a forma de fazer o exame 
será diferente. Favor verificar vendo a tabela. Quanto ao período de enviar o Bilhete para a 
Consulta para o “Exame Específico de Saúde” daqueles com 40 anos ou mais, favor pedir 
informações na seguradora afiliada.  

           
Aqueles de 19 a 39 anos de idade, 
no dado do dia 31 de março de 2011 

 Aqueles de 40 a 74 anos de idade, no dado do dia 31 de 
março de 2011 

 Aqueles com 75 anos ou 
mais 

 
 

  
 
 

        

Há ocasião de fazer o exame de 
saúde pela escola, local de trablho 
ou outro ? 

 O seguro médico afiliado é “Seguro Nacional de Saúde em 
Ritto (Ritto-shi Kokumin Kenkou Hoken) ?” 

  

 
 
Há.  

  
 
Não há. 

  
  Sim 

           
 

  
 
 

  
 
 
Não 

  

    Há ocasião de fazer o exame pelo local 
de trabalho ou outro ? 

  
 

  

 
 

    
Há. 

 

  
Não há. 
 
 

    

Favor fazer o 
exame na 
escola ou no 
local de 
trabalho ou 
outro. 

 Pode fazer o “Exame 
aos Jovens” 
praticado em Ritto 
(※3).  
※Não há o Bilhete 
para a Consulta 
(Jushin Ken). 
Favor fazer a 
inscrição 
diretamente na 
instituição médica. 

 Favor fazer o 
exame no 
local de 
trabalho ou 
outro. 

 Favor fazer o “Exame 
Específico de Saúde 
(Tokutei Kenkou 
Shinsa) em Ritto (※1)” 
praticado pelo Seguro 
Nacional de Saúde de 
Ritto. 
Para aqueles 
correspondentes, 
enviaremo o Bilhete 
para a Consulta por 
volta de junho 
(previsão).  
Favor levar sem falta 
na hora da consulta. 

 Favor fazer o 
exame de saúde 
praticado pela 
seguradora. 
(Quanto aos 
detalhes, favor 
pedir 
informação na 
seguradora.) 

 Pode fazer o “exame de 
saúde aos idoso com a idade 
mais velha (※2)” realizado 
pela Associação na Área 
Ampla de Tratamento 
Médico aos Idosos com a 
Idade Mais Velha em Shiga.  
※ Para aqueles corres- 
pondentes, enviaremos o 
Bilhete para a Consulta por 
volta de meadas de junho 
(previsão).  
Favor levar sem falta ao 
fazer a consulta. 
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※1 
Exame Específico 
de Saúde (Tokutei 
Kenkou Shinsa) 
em Ritto 

Os afiliados do Seguro 
Nacional de Saúde em Ritto 
que têm entre 40 e 74 anos no 
ano fiscal ao fazer o exame. 
Porém, não incluem 
gestantes e outros definidos 
pelo Ministério de 
Previdência Social e 
Trabalho. 
(Nascido entre 1º de abril de 
1936 e 31 de março de 1971)   

De 40 a 64 anos: 1.500 yens 
De 65 a 74 anos: grátis 

※2 
Exame de Saúde 
aos Idosos com a 
Idade Mais Velha 
(Kouki Koureisha 
Kenkou Shinsa) 

Os afiliados aos 75 anos ou 
mais do Sistema Médico aos 
Idosos com a idade mais 
velha. Porém, não incluem 
aqueles internados ou que 
ficam na casa de idosos ou 
outros definidos pelo 
Ministério de Previdência 
Social e Trabalho. 

Instituição 
médica 
designada em 
Shiga 

De junho de 
2010 ao fim 
de outubro 
de 2010 

Grátis 

・ Bilhete para a 
Consulta  （ Jushin 
Ken） 
・ Cartão do Seguro 
Nacional de Saúde 
em Ritto 
・ Taxa da consulta 
médica 
・Kenkou Techou (Se 
tiver) 
・Resultado do exame 
feito no ano anterior 
(que consta os dados 
do exame feito de 
saúde) 

※3 
Exame Específico 
de Saúde aos 
Jovens (Pré 
Tokutei Kenkou 
Shinsa) 

Aqueles que têm entre 19 e 
39 anos no ano fiscal de fazer 
o exame. Porém, não incluem 
aqueles que têm ocasião de 
fazer o exame pela escola ou 
local de trabalho ou outro e 
gestantes. 
(Nascido entre 1º de abril de 
1971 e 1º de abril de 1992) 

Instituição 
médica 
designada de 
Ritto e 
Kusatsu 
Veja as 
páginas 8 e 
12. 

De junho de 
2010 ao fim 
de outubro 
de 2010 

1.500 yens 
※Porém, caso seja a família 
que está recebndo a Pensão de 
Subsistência ou dispensada de 
Imposto de Residência ou está 
pagando apenas o valor da 
cobrança por família do 
Imposto de Residência ficará 
gratuita, até 1 semana antes da 
data prevista da consulta 
médica, favor fazer o pedido 
levando um carimbo no balcão 
da Divisão do Melhoramento de 
Saúde (Kenkou Zoushin Ka). 

・ Taxa da consulta 
médica 
・Cartão do Seguro de  
Saúde  
・Kenkou Techou (Se 
tiver) 

※Se for a pessoa não afiliada no Seguro de Saúde que está recebendo a Pensão de Subsistência, favor pedir informações na 
Divisão do Melhoramento de Saúde(Kenkou Zoushin Ka).  
◎◎◎◎ Quanto  Quanto  Quanto  Quanto àsàsàsàs informações ligadas à consulta médica realizada em Ritto, favor entrar em contato com a Divisão do Melhoramento  informações ligadas à consulta médica realizada em Ritto, favor entrar em contato com a Divisão do Melhoramento  informações ligadas à consulta médica realizada em Ritto, favor entrar em contato com a Divisão do Melhoramento  informações ligadas à consulta médica realizada em Ritto, favor entrar em contato com a Divisão do Melhoramento 
de Saúde (de Saúde (de Saúde (de Saúde (Kenkou Zoushin KaKenkou Zoushin KaKenkou Zoushin KaKenkou Zoushin Ka) ) ) ) dddde Ritto (TEL 554e Ritto (TEL 554e Ritto (TEL 554e Ritto (TEL 554----6100).6100).6100).6100).    


