
 

 

Sobre o Exame específico de saúde e Exame de saúde para idosos 

Realizamos exames específicos de saúde e exames de saúde para idosos com base na Lei de Garantia de Assistência Médica aos Idosos.  
Este exame de saúde visa reduzir o número de pessoas com doenças relacionadas ao estilo de vida (Síndrome metabólica) e preparar esse 
grupo, é um exame para verificar seus hábitos de estilo de vida e aprimorá-los. 

【Público】 Cidadãos de 40 a 74 anos, segurados do Seguro Nacional de Saúde ou do Sistema Médico de Aichi aos Idosos. 

【Período】 1° de julho de 2021 (qui.) ~ 30 de setembro (qui.) 
◎ O período final do exame médico pode variar dependendo da instituição médica. 

【M o d o】 Enviamos ao público alvo o questionário-cupom individual. Agende o exame em uma das instituições médicas.  
Veja como preencher o questionário do exame na página 3. A despesa é gratuita. 

Sobre o Exame de saúde para cidadãos em geral 

Para os cidadãos entre 20 a 39 anos de idade que não tem oportunidade de realizar um exame e gostaria de fazê-lo. A despesa é de ¥1,700. 

【Público】 Cidadãos de 20 a 39 anos 

【Período】 1° de julho de 2021 (qui.) ~ 30 de setembro (qui.) 
◎ O período final do exame médico pode variar dependendo da instituição médica. 

【M o d o】 Aos interessados enviaremos o questionário-cupom individual. Agende o exame em uma das instituições médicas. 
Veja como preencher o questionário do exame na página 3. 

Sobre o Exame de câncer 
Para a prevenção e detecção precoce do câncer, realizamos os exames de (Estômago, Colorretal, Cervical e Mama) com base na Lei de 
Prevenção de Saúde. Há um custo separado para cada exame. 

【Público】 Exame de Estômago e Exame Colorretal, cidadãos acima de 40 anos 
Exame Cervical e Exame de Mama, cidadãs acima de 20 anos. 

【Período】 1º de abril de 2021 (qui.) ~ 31 de março de 2022 (qui.) 

【M o d o】 Para quem realizará o Exame específico de saúde ou Exame de saúde para idosos e estiver interessado, anexaremos o cupom 
(bilhete combinado) para o exame de câncer. Agende o exame em uma das instituições médicas. 

Ainda, o público alvo que recebeu o「Cupom gratuito do exame de câncer」(Público Alvo do Exame de Mama: 2 de abril de 1980 

a 1º de abril de 1981 e público alvo do Exame cervical: 2 de abril de 2000 a 1º de abril de 2001) utilize esse cupom.  

 Sobre outros exames de saúde (exame médico)  

「Exame de hepatite」 Exame do vírus da hepatite tipo B e C. 

Incluímos o cupom de exame para os cidadãos de 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 anos que não realizaram antes o rastreio do vírus da 
hepatite. O custo é gratuito. Às outras pessoas que desejarem esse exame, entrem em contato com o setor Kenko Suishin Group. 

【Período de realização】  1º de abril de 2021 (qui.) a 31 de março de 2022 (qui.) 

「Exame odontológico para adultos」 

Incluímos o cupom de exame para os cidadãos de 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 anos. O custo é gratuito. 
Agende o exame em uma das instituições médicas. 

【Período de realização】  1º de julho de 2021 (qui.) a 28 de fevereiro de 2022 (seg.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★PRECAUÇÕES★ 

◎ Necessário levar o “Questionário do exame de saúde”「Kenkou-shinsa Jushin-hyou」e o “Cartão do Seguro de Saúde”「Hoken-shou」(o cupom 

para rastreio de câncer ou outros para quem os realizará). 
◎ É recomendável que você realize o exame com estômago vazio para examinar corretamente sua condição de saúde. 

◎ Às pessoas que não estiverem inscrito no seguro de saúde correspondente no dia do exame, entre em contato com o setor Kenko Suishin Group. 
◎ Aqueles que foram submetidos ao Exame médico geral, Exame médico completo ou estão programados para realizá-los, não podem ser 

submetidos ao exame médico para rastreio de câncer mencionados acima. 
◎ Se você perdeu o questionário do exame de saúde ou o cupom para o exame, entre em contato com o setor Kenko Suishin Group.  
◎ Para relatar os resultados do exame, tornamos anônimos uma parte dos resultados do exame médico e reportamos para o país e a prefeitura, 

esteja ciente antes de fazer o exame médico. 
◎ A cidade poderá entrar em contato com aqueles cujo o resultado do exame médico é desconhecido e que foi determinado a necessidade de um 

exame detalhado. 
◎ Observe que os exames médicos e exames de câncer não serão realizados nas instituições médicas durante a declaração de estado 

de emergência. 

 


