
Consultas gratuitas oferecidas pelo Governo da província de 
Shimane em caso de emergência na madrugada 

 
Se o bebê ficar doente de repente e não souber o que fazer, dê uma ligadinha para se 
consultar por telefone e tirar as primeiras dúvidas. 
Não sabe se deve ir ao hospital? Ligue para receber orientações antes de sair de casa. 
O sistema foi criado para dar suporte às mamães durante a madrugada! 
 

Número:  #8000 

*Pode ligar do telefone celular também 
Após ligar no #8000, se a linha se manter ocupada,  

ligue para o segundo número 03-3478-1060 
(Alguns telefones não realizam a ligação dependendo do número IP) 
 
Horário comercial: 19:00 e 09:00 do dia seguinte  
Aos finais de semana e feriados: 09:00 e 09:00 (24 horas)  
incluindo a semana do final de ano 
 

Itens importantes ao utilizar o serviço 
1. Não haverá cobrança para a consulta, somente o valor da ligação até o centro de Tokyo. 
2. Pedimos a vossa compreensão, pois a consulta é somente como orientação e não uma consulta oficial com o médico ou 

exame médico 
3. A ligação será gravada para uma verificação posterior caso necessário, pedimos a vossa compreensão. 
 
Para mais informações, veja no site pelo QR code. 
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Itens importantes ao utilizar o serviço 
4. Não haverá cobrança para a consulta, somente o valor da ligação até o centro de Tokyo. 
5. Pedimos a vossa compreensão, pois a consulta é somente como orientação e não uma consulta oficial com o médico ou 

exame médico 
6. A ligação será gravada para uma verificação posterior caso necessário, pedimos a vossa compreensão. 
 
Para mais informações, veja no site pelo QR code. 


