
【Detalhes do exame de saúde para adultos e idosos da cidade de Takahama】 ※ Além do cupom que estamos enviando, apresentamos outros exames de saúde. Caso desejar, 
entre em contato com o setor de saúde Kenko Suishin Group (52-9871). 

   

【実施医療機関】 （五十音順） 

【Instituições médicas】 (Lista em ordem do alfabeto japonês) 

 

 

【歯科健診実施医療機関】 （五十音順） 

【Instituições odontológicas】 (ordem do alfabeto japonês) 

歯科医院 電話番号 歯科医院 電話番号 

いづかファミリー歯科 
９５-０３０３ 

しずま歯科クリニック 
９１-８８３８ 

Izuka Family Odontologista Shizuma Clínica Odontológica 

稲垣歯科医院 
５２-５６１１ 

杉浦歯科医院 
５２-５０００ 

Clínica Odontológica Inagaki Suguiura Clínica Odontológica 
おかべ歯科眼科クリニック 

５２-７７７５ 
鈴木歯科医院 

５３-０７６１ 
Clínica Odontológica e Oftalmológica Okabe Suzuki Odontologista 
かじかわ歯科 

５２-６４５６ 
港デンタルクリニック 

５２-６６６６ 
Kajikawa Odontologista Minato Clínica Dentária 
かとう歯科クリニック 

５４-４４８８ 
森歯科医院 

５２-０８８８ 
Clínica Odontológica Kato Mori Clínica Odontológica 
神谷デンタルクリニック 

９５-６６６６ 
森田歯科医院 

５２-２３３６ 
Kamiya Dental Clinic Morita Clínica Odontológica 

キララ歯科 
５４-５４５４ 

ユヤマデンタルオフィス 
５４-０００７ 

Kirara Odontologista Yuyama Dental Office 
グリーン歯科 

５３-１５１５ 
  

Green Odontologista  

 

 

 

 

 
※ A idade indicada exibida é a idade em 31 de março de 2022. Custo referente em yen. 

健診（検診）名 対 象（市民） 実施期間 費用 
費 用 

（国民健康保険被保険者） 
費 用 

（後期高齢者医療被保険者） 
内容 

Nome do exame de 
saúde 

Público alvo 
(cidadãos) 

Período de 
realização 

Custo 
Custo 

(Inscrito no Seguro 
nacional de saúde) 

Custo 
(Inscrito no Sistema 
Médico aos Idosos) 

Conteúdo do exame 

一般住民健康診査 
Exame de saúde para 
cidadãos em geral 

20 ~ 39 anos 1° de julho ~ 
30 de setembro 
Exceto nos dias 

de folga da 
instituição 

médica 

1,700 1,700  

Consulta médica, Exame antropométrico, Medição da pressão 
arterial, Exame de urina, Exame sanguíneo, Radiografia torácica, 
Exame de eletrocardiograma, Exame de fundo de olho. 

特定健康診査 
Exame específico de saúde 

40 ~ 74 anos  gratuito  

後期高齢者健康診査 
Exame de saúde para 
idosos 

Acima de 
75 anos 

  gratuito 

総合検診 
Exame médico geral 

Acima de 
20 anos 

1° de abril 
(ano seguinte) 

~  
31 de março 

 
Exceto nos dias 

de folga da 
instituição 

médica 

12,000 
gratuito ~ 

6,000 
6,000 

Consulta médica, Exame antropométrico, Medição da pressão 
arterial, Exame de urina, Exame sanguíneo, Radiografia torácica, 
Eletrocardiograma, Exame de fundo de olho, Exame de visão e 
medição da pressão intra-ocular, Exame de audição, Marcador 
tumoral, Detecção do H. Pylori (incluso somente no primeiro 
exame de saúde), Ultra-sonografia abdominal, Exame de 
estômago, Exame colorretal, Exame de mama (mulheres), Exame 
de hepatite tipo B e C, Exame de próstata (homens). 

成人ドック 
Exame médico 
completo (Seijin 
dokku) 

Acima de 
20 anos 

6,000 
1,000 ~ 

3,000 
3,000 

Consulta médica, Exame antropométrico, Medição da pressão 
arterial, Exame de urina, Exame sanguíneo, Radiografia torácica, 
Eletrocardiograma, Exame de visão e medição da pressão intra-
ocular, Exame de audição, Exame de estômago, Exame colorretal, 
Exame de hepatite B. 

胃検診  
Exame de estômago 

Acima de 
40 anos 

3,200 
gratuito ~ 

1,600 
1,600 Radiografia do estômago 

大腸検診  
Exame colorretal 
(intestino grosso) 

Acima de 
40 anos 

800 gratuito 400 Exame de sangue oculto nas fezes recolhidas por 2 dias 

乳腺検診 
Exame de mama 

Acima de 
20 anos 

(mulheres) 
1,300 gratuito 650 

Consulta, Mamografia ※O Exame clínico é realizado somente às requerentes. 
 
 
 

子宮（頸部）検診 
Exame cervical 
(colo do útero)  

Acima de 
20 anos 

(mulheres) 
1,200 gratuito 600 

Consulta, Exame clínico, Exame pélvico e citológico 
 
 
 

骨粗しょう症検診 
Exame de osteoporose 

Acima de 
20 anos 

1,000 Medição da densidade óssea por inspeção de raio X  

肺検診 
Exame de pulmão 

Acima de 
40 anos 

gratuito Radiografia torácica 

肺（喀痰）検診 
Exame de pulmão 
(por expectoração) 

Acima de 
40 anos 

1,000 gratuito 500 

Análise celular de expectoração (por acúmulo de expectoração de 3 dias) 
Para quem realizou a radiografia direta do tórax, e o índice de 
tabagismo foi acima de 600 (multiplica-se o n° de cigarros 
fumados/dia, pelo n° de anos de tabagismo)  

前立腺がん検診 
Exame de câncer de 
próstata 

Acima de 50 anos 
(homens) 

1,000 
Exame sanguíneo (exame PSA) 
Realizado como exame adicional apenas para quem ralizar o 
exame de saúde. 

肝炎ウイルス検診 
Exame de hepatite 

①  
40･45･50･55･
60･65 anos e 
acima de 70 anos, 
que ainda não 
realizaram este 
exame 

gratuito 

Exame do vírus da hepatite tipo B e tipo C ②  
Acima de 41 até 
69 anos 
(excluindo as 
idades citadas no 
①) e que nunca 
realizaram este 
exame 

Realizado em conjunto com o exame de saúde 

600 
 

Realizado individualmente 

1,700 

成人歯科健診 
Exame odontológico 
para adultos 

40･45･50･55･

60･65･70 anos 
de idade 

1° de julho 
(ano seguinte) ~ 
28 de fevereiro 

Exceto nos dias de 
folga da 

instituição médica 

gratuito 

Exame geral da cavidade bucal (cárie dentária, doença 
periodontal, membrana mucosa, língua, articulação 
temporomandibular, oclusão dentária, dentadura, etc.) 
orientação de saúde dentária e escovação. 

医療機関名 電話番号 
一般 

住健 

特定 

後期高齢 

総検 

成人ドック 
乳腺 胃 大腸 子宮 骨粗 肺 前立腺 肝炎 

Nome das istituições 
médicas 

Telefone 
Cidadãos 

em geral 

Específico / 

Idosos 

Geral / 

Completo 
Mama Estômago 

Intestino 

grosso 
Útero Osteoporose Pulmão Próstata Hepatite 

磯貝医院 

Clínica Isogai 
53-0013 ● ●    ●   ● ● ● 

岩井内科クリニック 

Clínica Médica Iwai 
54-1019 ● ●   ● ●   ● ● ● 

岩月外科内科クリニック 

Clínica Médica e Cirúrgica 
Iwatsuki 

53-3458 ● ●   ● ●  ● ● ● ● 

きぬうら整形外科泌尿器科 

Clínica Ortopédica e 
Urológica Kinuura 

54-5255        ●    

近藤医院 

Clínica Kondo 
53-0029 ● ●   ● ●   ● ● ● 

泰生医院 

Clínica Taisei 
52-1001 ● ●   ● ●   ● ● ● 

高浜愛レディースクリニック 

Clínica Takahama Ai Ladys 
54-5161      ● ●    ● 

たかはま整形リウマチクリニック 

Clínica Takahama Ortopedia 
e Reumatologia 

52-5221        ●    

つばさクリニック 

Clínica Tsubasa 
54-5283 ● ●    ●   ● ● ● 

寺尾内科小児科 

Clínica Médica e Pediátrica 
Terao 

53-0073 ● ●   ● ●   ● ● ● 

中沢内科クリニック 

Clínica Médica Nakazawa 
54-0606 ● ●   ● ●   ● ● ● 

吉浜クリニック 

Clínica Yoshihama 
52-5110 ● ●   ● ●  ● ● ● ● 

 高浜豊田病院 

Hospital Takahama-Toyota 

52-8660 ●  ● ● ● ● ●※ ● ● ● ● 
(para reserva) 

 

※ Conta como exame adicional somente para quem realizar o Exame Médico Geral ou o Exame médico completo. 

Para maiores informações, consulte a instituição médica. 

★Pontos importantes★ 

◎ Para pessoas seguradas pelo Seguro Nacional de Saúde, o valor do custo varia de acordo com a categoria do 
subsídio. Caso tenha realizado o exame antes de chegar este aviso, o setor Shimin Madoguchi Group informará 
sobre a concessão posteriormente.  
(O alvo do subsídio do Seguro Nacional de Saúde é somente para os segurados acima de 40 anos pelo Seguro 
Nacional de Saúde da cidade de Takahama no dia da consulta.)  

◎ São gratuitas para as famílias que recebem o auxílio de subsistência e as famílias isentas do imposto municipal 
do ano fiscal “Reiwa 3” (requer insenção antecipada). 

がん検診無料クーポン対象S55.4.2生～S56.4.1生 

Cupom gratuito do exame de câncer para público alvo 
Nascidos em 2/4/1980 ~ 1/4/1981 

がん検診無料クーポン対象H12.4.2生～H13.4.1生 

Cupom gratuito do exame de câncer para público alvo 
Nascidos em 2/4/2000 ~ 1/4/2001 


