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■ EXAME DE SAÚDE INFANTIL 

Sistema de subsídio para despesas médicas para crianças dos ensinos fundamental 1 e fundamental 2, conforme tabela abaixo. 

● EXAME INDIVIDUAL 

Faixa etária: bebês de 1 mês e 9 à 10 meses. 

Local: hospital ou clínica médica (pediatria). 

Obs: Levar a caderneta de saúde materno infantil e a ficha do exame de saúde Infantil (anexo à parte na caderneta de cupons de 

consultas). 

O formulário de consulta é válido até o final do mês que completou 1 ano de idade. Para aqueles que nasceram no dia 1, 

será até o último dia do mês anterior. 

● EXAME COLETIVO 

Alvo Criança de 4 meses Criança de 1 ano e 6 meses Criança de 3 anos 

Conteúdo 

・Entrevista 
・Medição corporal 
・Exame médico 
・Consulta 
○Book start ※ 
○Consulta“papinha” 

・Entrevista 
・Medição corporal 
・Exame médico 
・Consulta 
・Exame odontológico 
○Aplicação de fluor 
○Nutrição, Cuidados infantis,  

Consulta psicológica 
(opcional). 

・Entrevista 
・Medição corporal 
・Exame médico 
・Consulta 
・Exame odontológico 
○Urinálise 
○Teste visão, Teste auditivo 
○Nutrição, Cuidados infantis, 

Consulta psicológica 
(opcional). 

Local 

【Mensal】 Salão prefeitura“ Kunibiki Dai Horu ”ou Centro de Saúde de izumo. 
 （O local, é variável. Consultar previamente a Divisão de Promoção da Saúde） 

【Mensal】 Centro de Saúde e Bem Estar de Hikawa（“Mamenaga Ichibankan“） 

Métodos de 
informação 

Publicação pública・Enviaremos informativo individualmente para público alvo. 

Favor entrar em contato, caso queria efetuar consulta sobre data e local específico à qual se enquadra. 

Contato: Prefeitura Central...setor Divisão de Promoção da Saúde . Seção Saúde Materno Infantil 

Centros Administrativos Hirata, Sada, Koryou, Taki, Taisha, Hikawa Divisão do Cidadão. 

※"Book Start" (início do livro)：É presenteado um livro de leitura infantil na consulta de 4 meses de idade, para que haja interação 

entre pais e filhos através da leitura. 

○ EXAME DE SAÚDE E VACINA PREVENTIVA 
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■ Imunização 

● Vacinação regular (vacinação prescrita por lei). 

 

※ Para a vacinação do HIB e vacina pneumocócica pediátrica, a quantidade pode variar de acordo com a idade e início de 

aplicação. 

※ As vacinas regulares são gratuitas, desde que sejam no período estabelecido, no entanto caso sejam aplicadas fora do 

período ou idade inadequada, poderá incidir custos. 

※ Caso efetue parto em outro estado, e seja necessário aplicação de vacinas é feito devolução de gastos, mediante formulário 

de solicitação prévia.(de acordo com critérios ). 

Contato: setor  Divisão de Promoção da Saúde, Tel:0853-21-6829  

Tipos de vacinas Idade alvo Época aconselhável 

Rotavirus 

※ Qualquer 

um dos tipos 

Rotarix 

(valência 1)  
De 6 até 24 semanas e 0 dias. 

Início da inoculação à partir de 2 meses, até 14 

semanas e 6 dias, total de 2 inoculações. 

Rotatec 

(valência 5) 
De 6 até 32 semanas e 0 dias. 

Início da inoculação à partir de 2 meses, até 14 

semanas e 6 dias, total de 3 inoculações. 

HIB De 2 meses,à 5 anos de idade Inocula―ção dos 2 aos 7 meses de idade,4 doses 

Pneumocócica pediátrica De 2 meses,à 5 anos de idade Inoculação dos 2 aos 7 meses de idade,4 doses 

Hepatite Ｂ De 2 meses,à 1 ano de idade Inoculação dos 2 aos 9 meses de idade,3 doses 

4 Misturas 

・Difteria 

・Tétano 

・Coqueluxe 

・Pólio inativada 

De 3 meses, até 7 anos e meio de 

idade. 

1ª aplicação：dos 3 aos 12 meses, 3 doses. 

1 reforço: Após aplicação da primeira dose, 1 aplicação 

até os 7 anos e meio. 

B C G Até 1 ano de idade 1 aplicação:dos 5 aos 8 meses. 

Varicela De 1 à 3 anos de idade 

1ª aplicação：de 1 à 1 ano e 3 meses, 1 aplicação  

Reforço：após a 1ª aplicação, 1 aplicação  

Sarampo/Rubéola 

1ª aplicação:de 1 à 2 anos de idade 1ª aplicação：Logo após completar 1 anos(1 aplicação)  

2 ª aplicação:1 ano que antecede 

entrada ao fundamental 1. 

2 ªaplicação：1 ano antecedente à entrada escolar (1 

aplicação)  

Encefalite Japonesa 

1ª aplicação: dos 6 meses, aos 7 anos 

e meio de idade. 

1ª aplicação：dos 3 aos 4 anos (2 aplicações)  

1ª aplicação：dos 4 aos 5 anos (1 aplicação) 

2 ª aplicação: dos 9 anos até 13 anos 

de idade. 

 2 ª fase：durante o 4º ano ensino fundamental 

(1 aplicação)  

２ Misturas 

・Difteria 

・Tétano 

Dos 11 aos 13 anos de idade 
1 aplicação, quando estiver no 6º ano ensino 

fundamental 1. 


