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■ PREFEITURA DE IZUMO 

● Conteúdo da consulta: consulta sobre requerimento de auxílio infantil, auxílio ao sustento infantil, maltrato infantil, 

família constituída somente de um dos pais, desenvolvimento de lactentes,clube da criança etc 

Prefeitura Central setor Divisão de Política Infantil 

Centros Administrativos Hirata,Sada, Taki, Koryou, Taisha, Hikawa, Divisão do cidadão 

 

● Conteúdo da consulta:consulta sobre matrículas Creche e Jardim de Infância 

Prefeitura Central setor Divisão creche e Jardim de Infância 

Centros Administrativos Hirata,Sada, Taki, Koryou, Taisha, Hikawa, Divisão do cidadão 

 

● Conteúdo da consulta: consulta sobre a saúde durante a gravidez e do bebê (crescimento, cuidado do bebê, 

papinha, dentição, etc.) preocupações sobre os cuidados do bebê, etc 

Prefeitura Central setor Divisão de Promoção da Saúde 

Centros Administrativos Hirata, Sada, Taki, Koryou, Taisha, Hikawa, Divisão do cidadão 

Tel: Verificar na página lista de contato.  Horário de consultas: segunda à sexta, 8:30 às 17:15 

 

■ Prefeitura Central de Izumo Centro de apoio à Saúde Materno Infantil Kizuna 

 (Divisão de Promoção da Saúde Seção de Saúde Materno Infantil) 

Conteúdo da consulta:Possibilidades de consultas sobre gestação, parto, cuidados infantis. Há sala de consulta privada. 

Tel: 0853-21-6818 

Horários de consultas: Segunda à sexta 8:30 às 17:15 (Exceto feriados e feriados de final e início de ano) 

 
■ DEPARTAMENTO DE CONSULTA FAMILIAR INFANTIL 

 (Base de apoio geral à crianças e famílias) 
Conteúdo da consulta: Consultas referentes ao desenvolvimento da criança ou situações de violência e abuso infantil. 

Tel: 0853-21-6604 

Horários de consultas: Segunda à sexta 8:30 às 17:15 (Exceto feriados e feriados de final e início de ano) 

 

■ CONSULTORIA INFANTIL DE IZUMO “Izumo Jidou Soudansho” 

Conteúdo da consulta:Consulta sobre o desenvolvimento, crescimento, personalidade, educação e criação, violência infantil, 

consulta infantil e preocupações femininas com consultores especializados. 

Tel: 0853-21-0007 (consulta infantil)  Tel: 0853-21-8789 (consulta feminina) 

Horário: segunda à sexta, 8:30 às 17:15 (consulta feminina até às 17:00, exceto feriado, fferiados de fiinal e início de ano) 

Endereço: Izumo shi Oyama-chou 70 

 

■ CENTRAL DE DISCAGEM EM CASOS DE VIOLÊNCIA 

Conteúdo da consulta: Ligar imediatamente para denunciar em casos de suspeitas de violência doméstica. 

Tel: 189 

 

■ POSTO DE SAÚDE DE IZUMO “Izumo Hokenjô” 

Conteúdo da consulta: Consulta sobre a saúde familiar, melhoramento na saúde, sistema de subsídio médico. 

Tel: 0853-21-1190 (representante) 

Horário: segunda à sexta, 8:30 às 17:00 

Endereço: Izumo shi Enya-chou 223-1 

 

■ CENTRO DE APOIO AOS JOVENS E CRIANÇAS DE IZUMO 

 “Izumo-shi Kodomo・Wakamono Shien Senta” 

Conteúdo da consulta: Consultas relacionadas à crianças e jovens, nos casos em que quer ficar isolado em casa, não quer 

estudar entre outros.  

Tel: 0120-84-7867 

Horário: segunda à sexta, 8:30 às 17:00 , (Não há atendimento, feriados e feriados de final e início de ano) 

Endereço:Imaichi-chou Kita Hon Machi 1-7 ( Izumo Kodomo Home) 

○ CONSULTAS 
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■ SALA DE CONSULTA TELEFÔNICA DA CRIANÇA E FAMÍLIA 

 “Kodomo to Katei Denwa Soudan Shitsu” 

Conteúdo da consulta: Consulta sobre estudos, amigos, escola, cuidado de bebês, disciplina, deliquência, criança que sofre de  

preocupações pessoais, criança que sofre com problemas dos pais, etc. 

Tel: 0120-258-641 

Horário: Todos os dias (exceto feriados, feriados de final e início do ano), 9:00 às 21:30 

Fundador: Província de Shimane 

 

■ DISQUE CONSULTAS FEMININAS “Jyosei Soudan Daiyaru” 

Assunto: A consultora feminina atenderá a consulta sobre agressão física de marido ou companheiro, desarmonia familiar, 

preocupações de relacionamento no trabalho ou vizinhos. 

● Centro de Consulta Feminina da Província de Shimane“Shimane-ken Jyosei Soudan Senta” 

Tel: 0852-25-8071 

Horário de consulta: Horário: todos os dias (exceto feriado, final e início do ano, sábados 12:00 às 13:00), 8:30 às 17:00. 

Endereço: Matsue-shi Kitada-chou 48-1 

● Centro de aconselhamento para mulheres de Shimane “Asuterasu Jyosei Soudan Shitsu” 

(Sala de Consulta Feminina Asuterasu) 

Tel: 0854-84-5661 

Horário: Segunda à sexta 8:30 às 17:00 (exceto feriados, final e início do ano) 

Endereço: Oda-shi Oda-chou Oda I 236-4 

● Consultoria Infantil de Izumo 

Tel: 0853-21-8789 (consulta feminina) 

Horário: Segunda à sexta 8:30 às 17:00  (exceto feriados, feriados de final e início de ano) 

Endereço: Oyama chou 70 

● Divisão de apoio à cidadania de Izumo 

Tel: 0853-22-2085  (consulta feminina)  

Horário: Segunda à sexta, 8:30 às 17:00 (exceto feriados, final e início de ano) 

Endereço: Imaichi-chou 70 (Prefeitura de Izumo 4º andar) 

 

■ CRIAÇÃO DE FILHOS, CENTRO DE APOIO À SAÚDE FEMININA DE SHIMANE 

“Kosodate, Josei Kenkou Shien Senta Shimane”（Dial parteira） 

Assunto: Consulta com parteira sobre criação de filhos e preocupação feminina. 

Tel: 090-7135-4637 (todos os meses, nos dias 1 à 15), 090-7136-4609 (todos os meses, nos dias 16 à 31).   

Horário: Ano todo 8:00 às 23:00 

Responsável: Associação de obstetrícia da prefeitura de Shimane 

 

■ CENTRO DE CONSULTA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECÍFICO DE INFERTILIDADE 

“Funin Senmon Soudan Senta” 

Assunto: Consulta telefônica e entrevista aplicado para casais com preocupações de infertilidade, exame, formas de tratamento, 

etc.  

Tel:0853-21-3584 

Horário: segunda à sexta (exceto feriado, feriados de final e início do ano), 15:00 às 17:00. 

Responsável: Província de Shimane 

 

■ SHIMANE LINHA TELEFÔNICA DA VIDA “Shimane Inoti denwa” 

Assunto: Aborda vários problemas da vida cotidiana. 

Telefone:0852-26-7575 

Horário consulta: Ano todo, segunda à sexta das 9:00 às 22:00 ,Sábado/domingo 9:00 às 22:00 

Responsável: Corporação de bem estar social Shimane Linha Telefônica da vida 



57 

 

■ LINHA DA SAÚDE EMOCIONAL “Kokoro no Daiyaru” 

Assunto: Questões relacionadas com a saúde emocional. 

Tel: 0852-21-2885 

Horário: segunda à sexta, 9:00 às 17:00 (exceto feriado,feriados de final e início do ano) 

Endereço:Centro de consulta corporal e sentimental da prefeitura de shimane “Shimane Kenritsu Kokoro to Karada no Soudan 

Senta” 

 

■ COMITÊ OFICIAL DE BEM ESTAR PÚBLICO, COMITÊ INFANTIL, CHEFE OFICIAL 

INFANTIL 

Assunto: Consulta sobre a vida diária, filhos, etc. Caso seja necessário, entraremos em contato com a instituição relativa  

onde poderá requerer serviços de bem-estar social. Informações, favor entrar em contato com o encarregado da região. 

Contato: Prefeitura Central setor Divisão de Bem estar Social 

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

 

■ CENTRO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA “Kosodate Shien Senta” 

Aconselhamento familiar infantil: Consulta com psicólogo clínico, sobre problemas relativos à criação de filhos（Necessário 

agendar） 

Tel: Centro de apoio e assistência à infância de Izumo  Tel: 0853-21-5772 

Centro de apoio à infância de Hirata  Tel: 0853- 63-3990 

 

■ DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA NÚMERO 110 “Kodomo no Jinken Hyakujyuban” 

Assunto: Consulta sobre a violação de direitos humanos da criança. 

Tel: 0120-007-110 ou 0852-26-7867 

Horário: segunda à sexta, 8:30 às 17:15 (exceto feriado, feriados final e início do ano). 

Responsável: Departamento Jurídico do Distrito de Matsue 

 

■ CONSULTA TELEFÔNICA DE MALTRATOS “Ijime Soudan Telefone” 

Assunto: Consulta e orientação sobre preocupações de maltratos. 

Tel: 0120-0-78310 (Atendimento 24 horas, Dial da criança SOS) 

0120-779-110 (Atendimento de consulta telefônica de maus tratos)  

Horário: segunda à sexta, 9:00 às 19:00, sábado, domingo e feriado, 10:00 às17:00 (exceto feriado de final e início do ano) 

Responsável: Conselho de Educação da Prefeitura de Shimane 

 

■ “PURARINETTO” 

Assunto: Puberdade, local para acolher adolescentes que não gostam de se relacionar com outras pessoas, e tendem à se 

isolar. 

Tel: 0853 - 25-2189 

Horário: segunda à sexta, 9:15 às 16:45 

Endereço: Imaichi-chou 1213 (Centro de Saúde de Izumo) 


