Aproveite a oportunidade e fa a o exame.
A prefeitura da cidade de Tsu est realizando exame de c ncer nos cidad os da cidade de Tsu a
partir de julho de 2019 at mar o de 2020.
Para fazer o exame, necess rio o Cupom de Exame de C ncer .
Caso voc n o o recebeu ainda, solicite a emiss o do cupom de exame a um dos centros de sa de
alistados no verso.

(Para mais detalhes, veja a brochura Informa o sobre o exame de c ncer e exame de sa de de 2019
distribu da junto com o boletim de informa es da cidade de Tsu de 16 de junho.

Como fazer o exame de c ncer
Verifique o tipo de exame (veja o verso) e escolha se quer fazer o exame individual ou exame em grupo.

Exame individual

o exame feito nas institui es m dicas
conveniadas da cidade de Tsu.
Escolha uma institui o m dica alistada na
brochura Informa o sobre o exame de c ncer
e exame de sa de de 2019 ou no site da cidade
de Tsu.

Exame em
o exame feito nas instala es de exame ou centro de
sa de da cidade.
Escolha uma data e local baseado no programa
alistado na brochura Informa o sobre o exame de
c ncer e exame de sa de de 2019 ou no site da cidade
de Tsu.

Marque o exame na institui o m dica de antem o.
Ligue empresa de exame e marque o exame de
antem o
tendo em m os o cupom de exame.

Marque o exame na institui o m dica de
antem o.

A informa o do exame chegar em sua casa
at 3 dias ante do exame.

Mantenha uma boa condi o f sica e fa a o exame na data marcada.

Itens necess rio s para o exame

1. Cupom de Exame de C ncer (Aten o este n o um cupom de gratuidade)
2. Taxa de exame Aqueles que est o isentos do pagamento da taxa, levar

Amostra

comprovante, etc.

3. Cart o do Seguro de Sa de
4. Caderneta de sa de (Quem possui)

Institui

es m dicas c o nveniadas, loc al, data
e hor rio s

Cupo m de Exame de
C ncer

Pesquise com esta
palavra chave!!

Fa a exames impo rtantes que salvam sua vida
Para fazer exames realizados pela cidade de Tsu, voc paga meno s do que o
custo real. Segue abaixo as idades alvo e as despesas pagas po r voc .
A idade alvo

a idade em 31 de mar o de 2020.

Tipo de exame

Alvos

Co nte do

C ncer de
estomago

Homens e mulheres de 40 anos de
idade ou mais
Aqueles que nasceram antes do
dia 31 de mar o de 1980
50 anos de idade ou mais
Ho mens e mulhers de idade
de n mero par
Aqueles com 50 anos de idade
ou mais e de idade de n mero
par poder o fazer o exame de
raio-x (Contraste de b rio) ou
Endosc pio, apenas um dos dois.

Exame
individual

Exame em
grupo

Exame de raio-X

3,500

1,000

Endosc pio

4,800

3,000
Somente exame
nas instala es

Homens e mulheres de 40 anos de Exame de raio-X
idade ou mais
Aqueles que nasceram antes do Exame de raio-X e Citologia do escarro
(Somente aqueles que foram indicados para fazer
dia 31 de mar o de 1980

C ncer de
pulm o

baseado no resultado da entrevista)

C ncer do
intestino
gro sso

Homens e mulheres de 40 anos de
idade ou mais
Pesquisa imunol gica de sangue oculto
Aqueles que nasceram antes do
nas fezes de 2 dias
dia 31 de mar o de 1980

C ncer do
colo do tero

Exame de c ncer do colo do tero
Mulheres de 20 anos de idade ou
mais
Aquelas que nasceram antes do Exame de c ncer do colo do tero e exame
de c ncer do tero
dia 31 de mar o de 2000

(Somente aquelas que foram indicadas para fazer
baseado no resultado da entrevista)

C ncer de
mama

V rus de
hepatite

Taxa (ienes)

800

500

2,000

1,200

1,000

500

1,900

1,000

2,900

Mulheres de idade de n mero
par e de idade entre 40 e 60 anos
Mulheres com 61 anos de idade Mamografia
ou mais e n o fizeram a
mamografia no ano passado

2,100

1,500

Mulheres com idade entre 30 a
39 anos
Mulheres com idade entre 41 a
59 anos e de idade de n mero
mpar

1,600

1,000

1,200

700

Aqueles com idade de 40 anos
e aqueles com idade de 41
anos ou mais e nunca fizeram
a detec o da hepatite da
cidade de Tsu no passado

Ultrassonografia de mamas

Exame de sangue: Detec o do v
rus da hepatite
(Detec o do ant geno B e
anticorpo C)

A despesa de consulta ser isenta (uma parte ou total) para os segurados do Seguro Nacional de Sa de da cidade de Tsu, aqueles com
idade de 75 anos ou mais, aqueles que est o isentas do imposto (todos os membros da fam lia est o isentos) e das fam lias que recebem o
subs dio para sustento.

Informa

es

Divis o de Promo

Informa

es

o da Sa de da cidade de Tsu

Informa

es
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