
CONSULTA PARA OS ESTUDANTES 

DE ODA E SEUS FAMILIARES 

 
 
 
 
A Prefeitura de Oda e a cidade oferecem mutos serviços gratuitos de consultas 
referente aos problemas enfrentados no dia-a-dia. Veja a lista completa abaixo e se 
necessário entre em contato para tirar dúvidas e se consultar. 
 
OBS: Para se consultar na Prefeitura, basta agendar o horário pelo telefone 0854-83-8013 ou pelo 
e-mail (o-sosoumu02@city.ohda.lg.jp). Para o atendimento em outras instituições e ou 
orgãos, se faz necessário a contratação de um intérprete particular ou solicitar o 
intérprete gratuito do Centro Internacional Shimane – SIC, o atendimento é realizado 

através do Skype. Veja mais informações no site pelo QR code.  
 

 

PREFEITURA DE ODA 
Horário: de segunda à sexta-feira das 08:30 – 17:15 (com intérprete 08:30 – 16:30) 
 
◎ Divisão de suporte à criação dos filhos   0854-83-8149 
Consultas referente à matrícula do berçário 
 
◎ Divisão de apoio ao aluno e à família   0854-83-8147 ou 8148 
Consultas referente à auxílios da prefeitura, auxílio a subexistência, problemas de bullying 
na escola, família monoparental, sobre o jido kurabu, problemas de “hikikomori” onde a 
criança / adolescente não quer mais sair de casa ou do quarto etc 
 
◎ Divisão de promoção ao bem-estar   0854-83-8152 
Consultas referente ao período de gravidez, saúde do rescem nascido, desenvolvimento, criação, papinha, dentes 
do bebê e também sobre os problemas enfrentados com crianças que possuem necessidades especiais. 
 
 

LOCAL DE CONSULTA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
◎ Hotto Space Yukimiru   0854-83-7373 (endereço no QR code) 

Consultas referente aos adolescentes que não vão à escola, não ajudam com as tarefas domésticas, não 
procuram empregos e não querem nem se candidatar ao treinamento de procura de emprego nas 
agências. Problemas com “hikikomori” onde a criança / adolescente não quer mais sair de casa ou do 
quarto, consultas sobre as crianças e adolescentes que fingem ir para a escola e não vão etc 
 
Horário: segunda, terça, quarta e sexta das 10:00 – 17:00 
Quinta 13:00 – 17:00 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA PROVINCIAL 

◎ 0854-84-9821 Nagahisa-cho (endereço no QR code) 

Consultas referente à saúde da família, sobre a melhor forma de manter a saúde no dia a dia, referente 
aos auxílios oferecidos pelo governo de Shimane para tratamento médico. Se você se sente triste e 
desanimado, venha se consultar também! Os profissionais atendem inclusive os adolescentes na 
puberdade / rebeldia.  
 
Horário: segunda à sexta das 08:30 – 17:00 



CONSULTÓRIO DAS CRIANÇAS DE HAMADA 

◎ 0855-28-3560 Hamada-shi  (endereço no QR code) 

Consultas referente ao desenvolvimento da criança, educação, personalidade, como educar e dar 
bronca, nutrição, bullying e o atendimento pode se extender às mulheres também, no consultório há 
uma profissional que pode te atender.  
 
Horário: segunda à sexta das 08:30 – 17:15 (fechado aos finais de semana e na semana do final de ano) 
 

TELEFONE COMUM – CENTRO DE CONSULTA INFANTIL 

PARA TODO O PAÍS 

◎ 189 

Se você pensar “será que isso é abuso???” ligue imediatamente e tire suas 
dúvidas 
 

CONSULTÓRIO TELEFÔNICO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA 

◎ 0120-258-641 

Consultas referente aos estudos, amigos, escola, educação, como dar bronca, referente às crianças que 
pararam de frequentar a escola, os profissionais podem conversar sobre o corpo da criança e do 
adolescente e também podem conversar com os responsáveis sobre os problemas citados. 
 
Horário: diariamente das 09:00 – 21:30 (fechado aos 
finais de semana e na semana do final de ano) 
 

SHIMANE CHILD LINE (O TELEFONE 

DAS CRIANÇAS) 

◎ 0120-99-7777 

Consultas referente à abusos e bullying para 
crianças e adolescentes de até 18 anos 
 
Horário: diariamente das 16:00 – 21:00 
 

HOT LINE DAS CRIANÇAS MOSHI-MOSHI NYANKO 

◎ 0120-225-044 

Horário: somente aos domingos das 14:00 – 18:00 
 

TELEFONE DA VIDA DE SHIMANE 

◎ 0852-26-7575 

Consultas referente à todos os problemas da vida 
 
Horário: atendimento diário 
segunda à sexta das 09:00 – 22:00 
Aos sábados 09:00 até às 22:00 do domingo (aproveite o final de semana para se consultar com mais 

calma) 
 

TELEFONE DO “CORAÇÃO” 

◎ 0852-21-2885 

Consultas referente à saúde mental 
 
Horário: segunda à sexta das 08:30 – 17:15 (fechado aos finais de semana e    
na semana do final de ano) 
 
 

 

Responsáveis: 
Ensinem os seus filhos a ligarem neste 
número, algumas crianças não querem 
falar com os pais sobre os seus problemas 
enfrentados nas escolas, eles preferem 
conversar com uma pessoa diferente e 
talvez este número venha a ajudar! 



 
 
 

PARTEIRA 

◎ Do dia 01 ao dia 15 do mês 090-7135-4637 

◎ Do dia 16 ao dia 31 do mês 090-7136-4609 

Consultas referente à gravidez, parto, início da criação do bebê, rebeldia, 
menopausa, problemas com a fertilidade e etc 
 
Horário: 24 horas por dia, o ano todo 
 

CENTRAL DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS EM FERTILIDADE 

◎ 0853-21-3584 

Consultas referente à infertilidade tanto para a esposa quanto para o marido, o especialista explica 
detalhadamente sobre os procedimentos dos exames e das consultas quando o casal decide realizar o 
tratamento. A consulta pode ser por telefone ou pessoalmente. 
 
Horário: segunda à sexta das 15:00 – 17:00 (fechado aos finais de semana e na semana do final de ano) 
 

CENTRO DE CONSULTÓRIO PARA AS MULHERES DA PROVÍNCIA DE 

SHIMANE 

◎ 0852-25-8071 Matsue  (endereço no QR code) 

Consultas referente à abusos e violências domésticas por parte do marido / companheiro, 
referente aos problemas enfrentados dentro de casa e inclusive no trabalho. 
 
Horário: diariamente das 08:30 – 17:00 (fechado aos feriados e na semana 
do final de ano) 
 

CONSULTÓRIO DA MULHER ASUTERASU 

◎ 0854-84-5661 Oda  (endereço no QR code) 

Consultas referente à abusos e violências domésticas por parte do marido 
/ companheiro, referente aos problemas enfrentados dentro de casa e 
inclusive no trabalho.   
 
Horário: diariamente das 08:30 – 17:00 (fechado aos feriados e na 
semana do final de ano) 
 

COMITÊ DO LÍDER INFANTIL E DO BEM-ESTAR PÚBLICO 

◎ 0854-83-8141 

Consultas referente à vida cotidiana e sobre os filhos. Havendo a necessidade, podemos ajudar a 
contatar o órgão responsável e conseguir os auxílios e benefícios. Temos pessoas responsáveis por cada 
bairro, entre em contato para saber mais informações. 
 

CENTRO DE SUPORTE À CRIAÇÃO DOS FILHOS (Prefeitura) 

◎ Centro de suporte à criação dos filhos Oda 0854-82-1791 

◎ Centro de suporte à criação dos filhos Nima 0854-88-4933 ou 9100 

◎ Centro de suporte à criação dos filhos Yunotsu 0855-65-2075 

Consultas referente à criação dos filhos com uma enfermeira pública. 
 

 

Eu vivo 

preocupada... 

Não fique sofrendo sozinho (a), ligue e converse sobre os seus problemas!!! 

Para as mulheres! 



CONSULTA SOBRE A EDUCAÇÃO 

◎ Centro de treinamento à educação da Prefeitura de Oda 0854-82-6333 

Consultas referente à bullying, crianças que pararam de frequentar a escola, 
problemas com os amigos ou sobre as preocupações diárias etc. 
 
Horário: segunda à sexta das 09:00 – 16:00 (fechado aos finais de semana e na semana 
do final de ano) 

 

TELEFONE DE CONSULTA SOBRE BULLYING 

◎ 0120-874-371 ou 0120-779-110 

Consultas referente à bullying dentro da educação no geral  
 
Horário: segunda à sexta das 09:00 – 19:00  
Sábado, domingo e feriados das 10:00 – 17:00 (fechado na semana do final de ano) 
 

DIREITO DAS CRIANÇAS 110 

◎ 0120-007-110 ou 0852-26-7867 

Consultas referente ao direito da criança 
 
Horário: segunda à sexta das 08:30 – 17:15 (fechado aos finais de semana e na semana do final de ano) 
 

BALCÃO DE CONSULTAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO COM DEFICIÊNCIA 

FÍSICA 

◎ Balcão de centro de apoio ao desenvolvimento com deficiência física da província de 

shimane 0855-28-0208 
Consultas referente ao desenvolvimento de pessoas com deficiência física e sobre o apoio ao 
desenvolvimento 
 
Horário: segunda à sexta das 09:00 – 17:00 (fechado aos finais de semana e na semana do final de ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato / Dúvidas: Prefeitura de Oda Shimane 
TEL: 0854-83-8013   FAX: 0854-82-6667   E-MAIL: o-sosoumu02@city.ohda.lg.jp 

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 17:15 
Intérprete em Português e Inglês: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 16:30 

Endereço: 1111 Oda, Oda-cho, Oda-shi, Shimane-ken 〒694-0064 

A minha filha não faz 

nada do que eu peço e 

agora não quer ir nem 

para a escola! Não sei 

mais o que fazer! 


