
                                        10 de julho de 2016 

 

Informações do Centro de Saúde 
 

Exames de saúde nos mêses de setembro à dezembro!! 

 

Para as pessoas que estão cadastradas no Seguro Nacional de Saúde, e estão 

na idade de (40, 45, 50, 55, 60, 65,70) contando da data de 1º de abril de 2016 até 

31 de março de 2017, poderão fazer o exame de saúde gratuitamente. 

   Os exames de triagem do vírus de hepatite, exame de sangue para detectar os 

riscos de câncer de estômago poderá ser feito somente uma única vez; os exames 

de câncer de estômago, colo do útero, poderá ser feito 1 vez a cada 2 anos. Outros 

exames poderão ser feitos 1 vez a cada ano.  

 

 

 

No caso de pessoas isentas do Imposto Municipal 

 

Quanto aos exames de câncer de pulmão, cólon, estômago, colo do útero, câncer 

de mama, se fizer uma aplicação prévia no Centro de Saúde do município, o valor a 

ser pago poderá ser isento. Mas preste atenção, se pagar a conta no ato do exame, 

o valor pago não poderá ser reembolsado.  

 

 

 

TIPO (conteúdo) ALVO 
VALOR PARCIAL A SER 

PAGO 

Exame médico específico 

(Exame do corpo, pressão 

sanguínea, urina, sangue, 

eletrocardiograma) 

Pessoas entre 40～74 

anos , residentes no 

município de Fukui e que 

estão cadastradas no 

Seguro Nacional de Saúde 

40～64 anos 1,300 ienes 

65～74 anos 1,000 ienes 

 

Exame médico de longevidade 

(Exame do corpo, pressão 

Pessoas idosas acima de 75 

anos de idade que estão 
Taxa gratuíta 



sanguínea, urina, sangue, 

eletrocardiograma) 

cadastradas no Seguro de 

Saúde para Idade 

Avançada 

Exame “Fresh” 

(Exame do corpo, pressão 

sanguínea, urina, sangue, 

eletrocardiograma) 

Pessoas entre 18～39 anos 

que não tem possibilidade 

de fazer os exames pela 

firma onde trabalha. 

3,000 ienes 

Exame de vírus da hepatite 

(exame de sangue) 

Pessoas acima de 40 anos 

de idade, que nunca 

fizeram o exame de vírus 

da hepatite 

700 ienes 

Exame de câncer de próstata 

(exame de sangue) 
Homens acima de 50 anos 700 ienes 

Exame de sangue para detectar os 

riscos de câncer de estômago 
40～69 anos de idade 1,000 ienes 

Exame de câncer do pulmão Acima de 40 anos de idade 500 ienes 

Exame de câncer colorretal Acima de 40 anos de idade 500 ienes 

Exame de 

câncer de 

estômago 

Radiografia Acima de 40 anos de idade 1,000 ienes 

Endoscopia 50～74 anos de idade 

3,000 ienes 

Somente em instituições 

médicas 

Exame de colo do útero 

(especular, pélvico,citodiagnóstico) 

Mulheres acima de 20 anos 

de idade 
1,000 ienes 

Exame de câncer de mama 

(mamografia) 

Mulheres acima 40 anos de 

idade 
1000 ienes 

 

Quando 

Local Horario 

Específico 

Longevidade 

Hepatite 

Próstata 

Risco câncer 

estômago 

Pulmão 

Colorretal 

Estômago 

(somente 

radiografia) 

Útero 

Mama 

 
Mês Data 

Dia da 

semana 

9 

4 domingo Fukui manhã ● ● ● 

5 
segunda Fukui manhã 

●◎ 
● ― 

tarde ― ● 

10 sábado Shimizu manhã ● ● ● 

 20 terça Fukui manhã ● ● ― 



 ― ● 

26 
segunda Fukui manhã 

● 
● ― 

 ― ● 

10 

5 
quarta Fukui manhã 

● 
● ― 

 ― ● 

11 terça Fukui manhã ● ● ● 

12 quarta Fukui  ● ― ● 

17 
segunda Shimizu manhã 

● 
● ― 

 ― ● 

23 domingo Fukui manhã ● ● ● 

28 
sexta Fukui manhã 

● 
● ― 

 ― ● 

29 sábado Shimizu manhã ● ● ● 

11 

2 quarta Fukui manhã ● ● ● 

5 sábado Fukui manhã ● ● ● 

7 
segunda 

Fukui 
manhã 

● 
● ― 

tarde ― ● 

13 domingo Shimizu manhã ● ● ● 

14 segunda Fukui tarde ● ― ● 

19 sábado Fukui manhã ● ● ● 

24 
quinta 

Fukui 
manhã 

● 
● ― 

tarde ― ● 

25 
sexta 

Shimizu 
manhã 

● 
● ― 

tarde ― ● 

12 

1 
quinta 

Fukui 
manhã 

● 
● ―  

tarde ― ● 

2 
sexta 

Shimizu 
manhã 

● 
● ― 

tarde ― ● 

4 domingo Fukui tarde ● ― ● 

6 
terça 

Fukui 
manhã 

● 
● ― 

tarde ― ● 

10 sábado Shimizu manhã ● ● ● 

13 
terça 

Fukui 
manhã 

● 
● ― 

tarde ― ● 

16 
sexta 

Shimizu 
manhã 

● 
● ― 

tarde ― ● 



 

Aplicação: Telefonar para o Centro de Saúde 3 mêses antes do dia da consulta. 

 

O que levar: O cartão de exame (somente as pessoas que tiverem) 

            A caderneta de Seguro Nacional de Saúde 

            A quantia em dinheiro a ser paga 

 

Informações: Centro de Saúde  Tel: 28-1256 

 

 


