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Calendário dos Exames Médicos Materno Infantil e outros

P6

P7

P8

●Especial para Adolescentes da KIA. “Que tal participar de um 

divertido intercâmbio internacional? ”

●Aviso sobre o Auxílio Especial de Bem-Estar 

(parcela da medida econômica)

●Todos devem se inscrever a partir dos 20 anos na 

Pensão Nacional

●Aviso sobre a vacinação preventiva

●Sistema de Auxílio Escolar

●Aviso sobre os Exames Médicos para Bebês, cursos, etc.

P2

P3

P4

P5●Novo Plano Básico do 6º Plano Geral do Município de Komaki

●O próximo prazo de vencimento para o pagamento dos 

impostos é o dia 28/02(terça)

●Partida de abertura do Beisebol Profissional pela disputa da 

Taça Prefeito de Komaki Chunichi Dragons x Yomiuri Giants

●Praça da Música FUREAI

●Aviso sobre o balcão de consultas para estrangeiros

●Aviso do local de consultas sobre a Declaração Definitiva 

do ano de 2016
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Festa de Integração e Intercâmbio Internacional (imagem do ano passado)

  14/Fev(Ter)

 21/Fev(Ter)

  28/Fev(Ter)

 07/Mar(Ter)

  03/Fev(Sex)

  10/Fev(Sex)

  17/Fev(Sex)

  01/Fev(Qua)

  08/Fev(Qua)

  22/Fev(Qua)

  27/Fev(Seg)

  15/Fev(Qua)

  06/Fev(Seg)

  02/Fev(Qui)

  16/Fev(Qui)

Centro de Saúde

Centro de Saúde

Centro de Saúde

Centro de Saúde

※Enviaremos uma carta para o público-alvo. Favor verificar os detalhes do horário de recepção pela carta.
※Não deixe de submeter as crianças aos exames médicos. Caso não possa comparecer, favor consultar o Centro de Saúde.

Exame médico para 
bebês de 4 meses e exame 

odontológico da mãe

Exame médico para 
crianças de 1 ano 

e 6 meses

Exame odontológico para 
crianças de 2 anos e 3 meses

Exame médico para 
crianças de 3 anos

Vacina BCG

13h05 às 13h55

13h05 às 14h15

09h00 às 10h10

13h05 às 14h15

Nascidos entre 01 a 09/08/2015

Nascidos entre 10 a 20/08/2015

Nascidos entre 21 a 31/08/2015

Nascidos entre 01 a 15/11/2014

Nascidos entre 16 a 30/11/2014

Centro de Saúde 13h45 às 14h30

Nascidos entre 01 a 09/02/2014

Nascidos entre 10 a 21/02/2014

Nascidos entre 22 a 28/02/2014

Nascidos entre 01 a 08/10/2016

Nascidos entre 09 a 14/10/2016

Nascidos entre 15 a 24/10/2016

Nascidos entre 25 a 31/10/2016

※Não se esqueça de trazer a Caderneta de 
   Saúde Materno-Infantil.

Conteúdo Local Horário de 
recepção Público-alvo, conteúdo, inscrições, etc.

Calendário dos Exames Médicos Materno Infantil e outrosCalendário dos Exames Médicos Materno Infantil e outrosCalendário dos Exames Médicos Materno Infantil e outros
Data

Informações sobre Exames Médicos

Centro de Saúde　TEL.0568-75-6471  FAX.0568-75-8545Contato

(O período padrão de vacinação é de 5 a 8 
meses após o nascimento)

De 5 meses a 1 ano incompletos após o nascimento

Visita ao bebê

08/Fev(Qua)

05/Mar(Dom)

24/Fev(Sex)

Centro de Saúde

Centro de Saúde

Centro de Saúde

Curso de introdução 
alimentar para bebês 

(Primeira parte: Curso Gokkun)

Curso de introdução 
alimentar para bebês

(Segunda parte: Curso Kami-kami)

Consulta sobre Prevenção 
Contra a Cárie “Niko-Niko”

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

Centro de Saúde 10h00 às 12h00

Responsáveis (27 pessoas) com bebê de mais de 4 meses de 
idade, sendo que o bebê também pode participar.
●Taxa/ Gratuito　●Inscrições/ Centro de Saúde

Necessário 
agendar

Necessário 
agendar

Necessário 
agendar

Necessário 
agendar

Não é necessário 
agendar

21 Pares composto por mãe ou pai com filho(a) de 
mais de 9 meses de idade.
●Taxa/ Gratuito　●Inscrições/ Centro de Saúde

●Conteúdo/ Consulta sobre as preocupações e inseguranças relacionadas à escovação e alinhamento dos dentes.
●Trazer/ A Caderneta de Saúde Materno-Infantil e escova dental.  ●Taxa/ Gratuito

Bebês (Recomendamos principalmente para crianças 
com cerca de 1 ano de idade.)

10h00 às 12h00

10h00 às 12h00

13h00 às 16h00

10:00 às 11:15

21/Fev(Ter)

14/Fev(Ter)

07/Fev(Ter)

03/Fev(Sex)

●Taxa/ Gratuito
●Inscrições/ Centro de Saúde

Consulta sobre o 
aleitamento materno

Curso para Pais e Mães

27/Jan(Seg)

●Conteúdo/ O convívio com o bebê, o papel do pai, a alimentação durante a gestação, sobre a saúde bucal do pai e 
da mãe, experiência de pegar um boneco de bebê no colo e simulação de uma gravidez.
●Trazer/ A Caderneta de Saúde Materno-Infantil　●Inscrições/ Centro de Saúde

10:00 às 11:15

●Conteúdo/ Consulta sobre as preocupações e 
inseguranças relacionadas à educação e criação da 
criança, medição da massa corporal, medição da pressão 
arterial e exame de urina (somente os interessados).

Komaki Jidokan

Komaki Jidokan

Komaki Minami 
Jidokan

Shinooka Jidokan

03/Fev(Sex)

Seibu Jidokan10/Fev(Sex)

17/Fev(Sex)

24/Fev(Sex)

28/Fev(Ter)

Consultas sobre o cuidado 
das crianças e consultas 

sobre a saúde para 
gestantes e parturientes

Gestantes e os seus maridos que residem no Município de Komaki. 
(É aceito também a participação somente da gestante) 30 casais

Ao nascer um bebê com menos de 2500g de peso no ato do nascimento, favor entregar a notificação para bebês 
de baixo peso. Local de entrega: Centro de Saúde ou na Divisão de Seguro e Pensão

Notificação para bebês 
de baixo peso

Os Guardiões da Saúde e os Guardiões da Saúde veteranos farão uma visita às residências com bebês de 2 a 3 meses após o 
nascimento para levar um presente de felicitações pelo nascimento da criança. (Perguntaremos por telefone a data mais conveniente)

Tel: 0568-76-1173 Fax: 0568-75-8283

Seção de Geração de Atrações da Divisão para o Estímulo Municipal, Setor de 
Assuntos para a Revitalização Local da Prefeitura de Komaki
Endereço: Código postal 485-8650 - Aichi-ken Komaki-shi Horinouchi 3-1

Edição 
& 

publicação

※Para mais detalhes, confirme o 
conteúdo nos respectivos balcões.

Uso de papel reciclável para preservação do meio ambiente.
Uso de tinta à base de óleo de soja 
para preservação do meio ambiente.

http://www.city.komaki.aichi.jp/otherlanguage/portugal.html
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