
Sistema de auxílio para o tratamento da fertilidade 
 

Sonha em ser mamãe ou papai? 

Oda auxilia os casais que queiram realizar o tratamento para a fertilidade comum para ajudar 

na parte econômica, para isso os solicitantes devem ter o endereço reistrado na Prefeitura de 

Oda. 

 

Como funciona este auxílio? 

Os responsáveis fazem o tratamento durante 12 meses (1 ciclo) em um hospital ou clínica e no 13º mês fazem a 

solicitação do auxílio que será depositado na conta bancária de preferência. 

 

Quais tratamentos são auxiliados? (reembolsados) 

As consultas médicas, exames, remédios e inseminação artificial comum que tem uma parte coberta pelo 

Seguro Nacional de Saúde (Kokumin ou Shakai Hoken) 

 *A internação e o relatório médico não entram como auxílio devendo o casal efetuar o pagamento de forma 

particular. 

 

Quem pode receber o auxílio? 

⚫ Quem houver casado oficialmente no civil  

⚫ O casal ou um dos pares deve ter o endereço registrado na Prefeitura de Oda 

⚫ Os dois ou um dos dois deve possuir o Seguro Nacional de Saúde Kokumin ou Shakai Hoken 

 

Qual o valor do auxílio? 

150.000 ienes por ano 
O auxílio pode ser solicitado até 3 vezes conforme o andamento do tratamento totalizando 450.000 ienes 

(esse auxílio não cobre o período em que a mulher parou o tratamento para recomeçar no futuro) 

*É necessário que faça a solicitação do auxílio todos os anos 

*É importante lembrar que o auxílio deve ser solicitado no 13o mês de tratamento ou os meses iniciais 

serão descondiderados perdendo parcialmente o auxílio. Assim que completar 1 ciclo o casal deve 

organizar a documentação e solicitar o reembolso na Prefeitura sem falta. 

 

Como solicitar o auxílio? 

1. Após finazalizar um ciclo do tratamento (12 meses), retire na Prefeitura a solicitação do relátorio médico. 

2. Leve a solicitação do relatório médico para o hospital ou clínica em que 

fez o tratamento e peça para que o seu médico preencha todo o seu 

histórico do tratamento até o momento. (o pagamento do relatório 

médico não é auxiliado devendo o solicitante efetuar o pagamento no 

hospital ou clínica de forma particular). 

3. Junte o relatório médico com todos os comprovantes de pagamento das 

consultas, exames e remédios e compareça à Prefeitura para solicitar o 

auxílio. 

Prefeitura de Oda 

Veja se o casal se enxaixa 

nestas condições 



Documentos necessários para solicitar o auxílio 

⚫ Zairyu Card do casal 

⚫ Cartão My Number do casal  

⚫ Cartão bancário de quem receberá o auxílio 

⚫ Caderneta bancária de quem receberá o auxílio 

⚫ Inkan – carimbo do casal 

⚫ Relatório médico recebido do hospital ou da clínica (ikensho) 

⚫ Comprovantes de pagamentos (ryoshusho) *Os comprovantes de pagamento declarados no Imposto de 

Renda não serão considerados 

⚫ Comprovante com detalhes do pagamento (meisaisho) 

⚫ Talvez a Prefeitura solicite a Certidão de Casamento, mas depende do caso 

 

Exemplo de tratamento 

 

Início do tratamento ciclo 1  01/Janeiro/2019 

Finalização do tratamento: 01/Janeiro/2020 

Período da solicitação do auxílio: 01/Fevereiro/2020 até 28/Fevereiro/2020 

 

Início do tratamento ciclo 2  01/Janeiro/2020 

Finalização do tratamento: 01/Janeiro/2021 

Período da solicitação do auxílio: 01/Fevereiro/2021 até 28/ Fevereiro /2021 

 

Início do tratamento ciclo 3  01/Janeiro/2021 

Finalização do tratamento: 01/Janeiro/2022 

Período da solicitação do auxílio: 01/ Fevereiro /2022 até 28/ Fevereiro /2022 

 

Perguntas e Respostas 

P1   Há limite de idade para este tratamento? 

R1   Não há limite de idade para o tratamento em Oda. 

 

P2  Qual o valor recebido para os 3 ciclos do tratamento? 

R2  O total é de 450.000 ienes juntando os 3 ciclos 

Ciclo 1 de 12 meses: 150.000 ienes 

Ciclo 2 de 12 meses: 150.000 ienes 

Ciclo 3 de 12 meses: 150.000 ienes 

*Há cada finalização de um dos períodos o casal deve fazer a solicitação do auxílio na Prefeitura. 

 

P3  O tratamento pode ser realizado em outra cidade ou província (outro 

hospital ou clínica)? 

R3  Sim, o casal recebe o auxílio mesmo realizando o tratamento todo em outra cidade 

ou província desde que o endereço esteja registrado na Prefeitura de Oda. 

 

Não esqueça nenhum 

documento!! 

O casal deve 

completar o ciclo 

para realizar cada 

solicitação do 

recebimento do 

auxílio!!! Preste 

bastante atenção 

nas datas! 

Se tiver dúvidas, 

venha até a 

Prefeitura para uma 

consulta rápida 



P4  Quando eu devo solicitar o auxílio?  

R4  No mês seguinte após finalizar o ciclo.  

Exemplo: Se o tratamento terminou no dia 31/outubro/2020 o auxílio deve ser solicitado até 

o dia 30/novembro/2020 se a solicitação for realizada com atraso no mês de dezembro, o 

casal perde 1 mês de auxílio e assim sucesivamente. 

 

P5  Se pararmos o tratamento por motivos de doenças, compromissos com o trabalho etc, o auxílio 

será cancelado? 

R5  Não, mas o casal não recebe o período em que não fez o tratamento, pois não há comprovantes de 

pagamento das consultas, exames e remédios havendo assim um período em branco no tratamento. Após 

recomeçar o tratamento o cálculo do auxílio volta a ser contado. 

Exemplo: O tratamento iniciou em Janeiro, mas o casal parou nos meses de Maio, Junho e Julho retomando o 

tratamento de Agosto até Dezembro e finalizou o ciclo 1. O casal receberá o auxílio apenas dos meses em que 

realizou as consultas, exames e adquiriu remédios. Os meses em branco serão desconsiderados. 

 

P6  Se for pararmos o tratamento, devo notificar a Prefeitura? 

R6  Sim, pedimos que o casal compareça à Prefeitura para notificar o período em que 

ficará sem o tratamento. Para retomar o tratamento, o casal deve solicitar ao médico o 

Relátório médico e entregar na Prefeitura comprovando que tem chances de engravidar 

e que se encaixa nas condições físicas para receber o auxílio futuramente. 

 

P7  Eu realizei o tratamento há um tempo atrás, posso solicitar o auxílio? 

R7  Se houver passado o período de solicitação não. Em caso de dúvidas sobre o período, pedimos que 

compareça à Prefeitura com os comprovantes de pagamento para que seja feita a análise.  

*O casal que já finalizou os 3 ciclos e passou o período de solicitação não pode solicitar o auxílio. 

 

P8  Eu passei em 2 ou mais hospitais para realizar o tratamento, posso solicitar o auxílio? 

R8  Sim, mas o casal necessitará solicitar o Relatório médico em todos os hospitais e clínicas onde realizou o 

tratamento, este Relatório médico é pago de forma particular pelo casal. 

 

P9  O que realmente é considerado para o auxílio? 

R9  Todo o tratamento comum que tem uma parte coberta pelo Seguro Nacional de Saúde Kokumin ou Shakai 

Hoken: Consultas, Exames, Remédios, Inseminação artificial. 

O que não é considerado como auxílio: O relatório médico no final do ciclo, as refeições durante as internações 

e etc (em caso de dúvidas pedimos que compareça à Prefeitura). 

Tratamento específico / avançado: Para solicitar o auxílio para tratamentos 

avençados, a solicitação deve ser feita no Governo de Matsue, veja as informações 

a seguir.  

 

 

 

 

 

Conheça todos os outros 

suportes e auxílios que a 

Prefeitura de Oda oferece para 

os papais e mamães 



Auxílio do Governo da província de Shimane 
 

O Governo de Shimane auxilia os tratamentos específicos / avançados de fertilidade para os moradores de 

Shimane. 

 

Quais tratamentos são auxiliados? 

Fertilização in vitro ou microfertilização que tem um valor mais alto e não é coberto parcialmente pelo Seguro 

Nacional de Saúde Kokumin ou Shakai Hoken 

 

Onde devo me informar mais sobre este auxílio? 

Para saber mais, contate diretamente a Divisão de promoção de saúde da vigilância sanitária no QR code, o 

escritório está ao lado da Polícia de Oda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Fechada aos finais de semana e entre os dias 29 Dezembro - 03 Janeiro 

Endereço 

 

No site da Prefeitura tem muitas informações: Desde todo o suporte 

prestado pela Prefeitura para os responsáveis que tem filhos, a forma 

correta de solicitar os documentos via correio, a lista completa das 

bibliotecas de Oda, Nima e Yunotsu.  

Se tiver dúvidas sobre a forma correta de descartar os lixos baixe o 

Livreto “Regras de descarte de lixos” e os calendários em Português. 

Para quem procura empresas prestadora de serviços, construtoras ou até 

mesmo para ajudar na limpeza da casa, o aruqivo “Construções e 

Reformas” pode te ajudar. 

Para quem necessita de médicos, a lista completa dos hospitais, clínicas, 

farmácias e dentistas se encontra no site também. 

Guia Municipal 
Tenha todas as informações sobre a 

cidade de Oda nas suas mãos 

Associação Turística 
Conhece todos os pontos turísticos? 


