
Português 

 

Informações de instituições para consulta e teste de HIV 

em diferentes idiomas. 

 

Informação para os residentes estrangeiros que desejam fazer o teste de HIV em sua 

língua materna.  

No Japão, o teste de HIV pode ser realizado em Postos de Saúde que são instituições 

públicas ou em instituições médicas públicas e privadas que tenham o teste para o HIV 

disponível.  

  

Estão aumentando os Postos de Saúde onde se pode fazer ao mesmo tempo testes para 

doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis e clamídia. Os testes em Postos de 

Saúde são gratuitos e anônimos.  

 

A seguir, apresentaremos alguns Postos de Saúde que realizam periodicamente o teste 

de anticorpos para o HIV com intérpretes e também NPOs onde se pode consultar por 

telefone sobre HIV.  

 

Existem outros Postos de Saúde com intérpretes e instituições médicas que podem 

providenciar intérpretes. Para maiores informações, entre em contato com antecedência 

com uma NPO. 

 

 

I. Teste gratuito e anônimo em Postos de Saúde. 

   

1. Posto de Saúde de Shinjuku-ku 

[ Idiomas ]  Inglês  ●  Português  ●  Espanhol  ●  Tailandês  

Para consulta e teste nestes idiomas não é necessário fazer reserva. Comparecer ao 

local no dia e hora indicados para o teste.   

[ Local ] Tokyo-to Shinjuku Tozei Jimusho lº andar 

Endereço: Shinjuku-ku Nishi Shinjuku 7-5-8 

Acesso: JR, Keio, Odakyu Line. Saída Oeste da estação de Shinjuku – 10 minutos à pé 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8a.html  



[ Observação ] O teste está programado para todas as quintas-feiras (Confirmar sem 

falta pela Homepage pois existe a possibilidade de mudança na programação.) 

( HP – versão em japonês) 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_02_00009.html 

 (HP - versão em língua estrangeira) 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8a.html 

 [ Horário ] Para o teste e resultado – das 13:30 às 15:00 horas 

[ Pessoas com indicação para o teste ]  Pessoas que deixaram transcorrer 60 dias do 

possível contágio. 

[ Reservas ] Não necessita reserva. Dirija-se diretamente ao local, no dia do teste.  

[ Atenção ] 

. Se desejar, poderá se submeter ao mesmo tempo aos testes para sífilis, hepatite viral B 

e clamídia. 

. Para HIV, sífilis e hepatite viral serão realizados exames de sangue e para a clamídia, 

exame de urina. 

. Normalmente o resultado é entregue após uma semana. A entrega do resultado se 

limitará aos dias de resultado, dentro do período de 3 meses, contados a partir da data 

em que se efetuou o teste.  

 

 

2. Província de Kanagawa  

Informação URL  www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/818788.pdf 

 [ Idiomas ]  Inglês ● Português ● Espanhol ● Tailandês. (para outros idiomas é 

necessário consultar sobre a possibilidade com antecedência de no mínimo 5 dias) 

[ Local ] Kanagawa Kenmin Center (5 minutos a pé da saída oeste da [ estação de 

Yokohama ] Yokohama-shi Kanagawa-Ku Tsuruya-chou  

 (Mapa- http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5681/p16362.html） 

[ Dia e horário da recepção ] 

Dia 17 de Julho de 2016  ( Domingo ) das 15:00 às 15:30 horas 

Dia 18 de Setembro de 2016  (Domingo ) das 15:00 às15:30 horas 

Dia 20 de Novembro de 2016  (Domingo ) das 15:00 às 15:30 horas ❈a ser confirmado  

[ Horário ] Dia do teste e resultado. Recepção das 13:30 às 15:00 horas 

[ Atenção ] Para idioma estrangeiro [número limitado] 5 pessoas  

http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_02_00009.html


 

[ Reservas ] Como o número de testes é limitado para 5 pessoas, para garantir o 

atendimento, favor entrar em contato com antecedência para fazer a reserva. 

《Em japonês》Kanagawa Ken Kenkou Kiki Kanrika 045-210-4793 (Dias úteis das 8:30 

às 17:15 horas  

《Em inglês》Minatomachi Shinryojo   Tel: 045-453-3673     

(Terças e sextas-feiras das 13:00 às 14:00 horas)  Responsável: Sawada 

[ Consultas e contato no dia do teste ] 070-1288-4116 (para orientação do local da 

recepção) das 13:00 às 15:30 horas. 

[ Atenção ] Além do teste de HIV são realizados os testes para Sífilis e Hepatite B. 

 O resultado é dado no mesmo dia. 

 

 

II. NPOs que recebem consultas telefônicas sobre HIV 

 

CRIATIVOS-Projeto Saude / CRIATIVOS-Proyecto de Salud 

http://www.npocriativos.jpn.org/ 

[ Idiomas ]  Português ● Espanhol  

[ Telefone ] 080-3723-5798 

[ Dia e horário ]  Quinta-feira das 10:00 às17:00 horas  

 

CHARM 

http://www.charmjapan.com/en/hotline 

[ Idiomas ] Inglês, espanhol, tailandês, filipino e português 

[ Telefone ] 06-6354-5901 

[ Dia e horário ]  

《 Inglês 》Terça e quinta-feira das 16:00 às 20:00 horas 

《 Espanhol e Português 》Terça-feira das 16:00 às 20:00 horas 

《 Tailandês 》Quarta-feira das 16:00 às 20:00 horas 

《 Filipino 》Quinta-feira das16:00 às 20:00 horas 



 

 

SHARE 〓 Kokusai Hoken Kyouroku Shimin no Kai 

http://nposhare.sakura.ne.jp/english/act/japan/ 

 [ Idiomas ] Inglês ● Tailandês ( responsável :-TAWAN) 

[ Telefone ] 050-3424-0195 

[ Dia e horário ] 

《 Inglês 》 Segunda, quarta e sexta-feira  das 10:00 às 17:00 horas 

《 Tailandês 》 Sábado das17:30 às 22:00 horas 

 

 

 

III.   NPO para consultas sobre instituições médicas que atendem em diferentes 

idiomas  

 

AMDA - Centro Internacional de Informação Médica  

 http://amda-imic.com/ 

[ Idiomas ] Inglês,tailandês, chinês, coreano, espanhol, português e filipino. 

[ Telefone ] 03-5285-8088 

[ Dia e horário ]  

《 Inglês, tailandês, chinês, coreano e espanhol 》Todos os dias das 9:00 às 20:00 horas 

《 Português 》Segunda, quarta e sexta-feira das 9:00 às17:00 horas (*) 

《 Filipino 》 Quarta-feira das 9:00 às 17:00 horas (*) 

《 Vietinamita 》Quinta-feira das 9:00 às 17:00 horas (*) 

( * Não há atendimentos nos feriados ) 

 

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「外国人におけるエイズ予防指針の実効性を高めるた

めの方策に関する研究」（研究代表者：仲尾唯治） 

 


