
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primavera
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発行：（財）岩手県国際交流協会 

   Iwate International Association 

URL： http://www.iwate-ia.or.jp/

Enquete para o leitor 
 （haverá sorteio de um presente！） 

Folheto de informações da Associação Internacional de Iwate  
（Publicada 2 vezes ao ano）

Agradecemos ao grande 
número de visitantes.  

A “Narração das histórias de 
Tono” foi ouvida em 3 idiomas. 

Relato dos eventos: Em 16/11/2008(sábado),  
foi realizado no Aiina o “One World Festa 2008 in Iwate”. 

“Cozinha misteriosa” 
O participante só ficaria sabendo o 
que seria preparado depois de 
começar a cozinhar, foi uma 
experiência nova para nós!  

Apresentação de trajes típicos dos 
Países Nórdicos.  

“Em cena, o mundo é nosso amigo” 

Conferência Infantil 

Exposição de fotografias dos 
estrangeiros residentes no Japão.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não somente no caso da Síndrome Metabólica, mas como 
meio de saber em que estado se encontra o seu organismo 
(também como prevenção de doenças!), existem os 
Exames Médicos （ 健 康 診 断 ： け ん こ う し ん だ ん ： Kenkou 
Shindan） ou Exame Médico Geral 健診：けんしん：kenshin）. 
 
■Os exames médicos variam de acordo com a idade e 
profissão, também, o conteúdo dos exames variam de 
acordo com a idade e o sexo. Para mais detalhes, favor se 
informar nas escolas, locais de trabalho, repartições 
públicas do município em que reside (no setor relacionado a 
saúde) ou nos Centros de Saúde. 

・Em idade escolar até a universidade→ Escola 
・Quem trabalha(ou seu cônjuge)→ Local de trabalho 
・Quem não trabalha→Repartições públicas do município 

※Há casos em que o aviso é entregue individualmente por cartão 
postal ou outro meio.  

Fora os mencionados acima, é possível se submeter aos exames 
nos hospitais indicados pelo município em que reside. 
 
■A época dos exames é iniciada ordenadamente todos os 
anos. Favor se informar sobre as datas.  

■O novo exame que teve início em Abril de 2008 
“Exames de saúde específicos” (ou  Exames 
específicos. 特 定 健 診 ： と く て い  け ん し ん ： Tokutei 
Kenshin）, é um exame médico realizado com o objetivo 
de prevenir a síndrome metabólica e as doenças 
associadas ao estilo de vida, e atinge o público inscrito no 
seguro com idade entre 40 e 74 anos.   
 
■Entre os itens do exame, há os itens obrigatórios e os 
itens de livre escolha. Sobre o conteúdo do exame, favor 
se informar nas repartições públicas do município (setor 
relacionado a saúde) em que reside, centros de saúde, ou 
então nos hospitais indicados.   
 
■De acordo com o resultado do exame, as pessoas em 
estado de síndrome metabólica, ou pessoas com 
predisposição, receberão “Orientações específicas sobre 
saúde（特定保健指導：とくてい ほけん しどう：Tokutei 
Hoken Shidou）, para a promoção da saúde, feita por 
médicos, higienistas, supervisores de nutrição e outros 
profissionais da saúde.    

As doenças associadas ao estilo de vida incluindo a síndrome 
metabólica, é dita como possível de se prevenir com a melhoria 
do estilo de vida de cada um. As pessoas, independente da idade, 
precisam cuidar de sua saúde.  
 
■Hábito alimentar 

・Tomar um café da manhã reforçado.  
・Evitar alimentos gordurosos, e se alimentar 

 de bastante verduras. 
Iwate é rica em frutos do mar e da montanha, onde podemos 
encontrar vários alimentos. Ao nos alimentar com alimentos da 
época, estaremos levando uma vida saudável.   
  
■Ao tomar bebidas alcoólicas 
 ・Não beber em excesso, ter um dia sem o consumo de bebida. 
 ・Menores de idade não devem consumir bebida alcoólica. 

Manter a saúde prevenindo a tempo as doenças, através do 
controle da saúde e da melhoria do estilo de vida, evita as 
idas ao hospital e também pode a longo prazo contribuir 
muito para a economia doméstica.  

■Ato de fumar 
・Tentar parar de fumar  
・Menores de idade não devem fumar cigarro. 

Para os fumantes pode ser difícil deixar de  
fumar de uma hora para outra, mas procure tentar  
reduzindo aos poucos o número de cigarros.  
 
■Exercícios 
  ・Faça exercícios moderados. 
 Que tal começar andando (caminhando) em 

um lugar próximo? Tenha como meta caminhar 
1000 passos! 

 Caminhando pela vizinhança pode ser que o 
seu estado de espírito mude. 

参考 ： 岩手県発行冊子「健康いわて 21 プラン」 
 
取材協力 ： 財団法人岩手県予防医学協会 

         http://www.aogiri.org/（日本語） 

Os problemas que podem ser citados em relação à saúde na província de Iwate são 3: o “Câncer（がん：Gan）”, 
as “doenças cardíacas（心疾患：しんしっかん：Shin Shikkan: doenças do coração que ocorrem devido ao mau 
fluxo do sangue, e que é provocado pela obstrução dos vasos sangüíneos que levam os nutrientes e o oxigênio 
aos músculos do coração）”, “doenças cerebrovasculares (脳血管疾患：のうけっかんしっかん：Nou Kekkan 
Shikkan：são doenças que ocorrem devido ao endurecimento dos vasos sangüíneos do cérebro, causando a sua 
obstrução, rompimento e outros problemas) ”. Eles ocupam 60% das causas de mortes da nossa província. Uma 
das causas que provocam essas doenças é o prolongamento do estado da “Síndrome Metabólica”. Mas afinal, o 
que é essa tal de “Síndrome Metabólica”? E também, para que não tenhamos tais problemas, quais os cuidados 
que devemos tomar em relação a nossa saúde? Vamos pensar juntos. 

Você já ouviu falar da “Gordura visceral(内臓脂肪：ないぞうしぼう：Naizou Shibou)” 
e das “Doenças associadas ao estilo de vida(生活習慣病：せいかつ しゅうかん 

びょう：Seikatsu Shuukan Byou)”? O que ambos tem em comum são a obesidade, a 
hiperlipidemia, a hiperglicemia (diabete), hipertensão arterial e outros. É dito como 
“Síndrome Metabólica” o estado que ocorre devido a esse acúmulo, e as suas 
prováveis causas são o acúmulo de gordura visceral, anormalidade no metabolismo 
dos lipídios e do açúcar, anormalidade da pressão sangüínea e outras causas. 
Também, é tido como problema quando esse estado se prolonga, ocorre um avanço 
do endurecimento das artérias (os vasos sangüíneos endurecem), e a probabilidade 
de se ter um enfarte cardíaco, um derrame cerebral e outras doenças aumentam.   

Vamos calcular através da sua altura e peso o seu peso 
padrão (peso ideal) e o IMC. 
※Existem balanças a venda no mercado, que pesam a 

gordura visceral.  
 

■Peso padrão 
・Altura（m）×Altura（m）×２２＝      kg 
 

■IMC（Índice de Massa Corporal） 
Método para calcular o grau de obesidade através da 
altura e do peso 
・Peso（kg） ÷  Altura（m）÷  Altura（m）＝     . 

Observamos pelo valor numérico do IMC: 
・Abaixo de 18.5   … magro 

   ・De 18.5 a abaixo de 25 … padrão 
   ・Acima de 25    … obeso 

  

※Mesmo que o valor numérico do IMC seja adequado, 
se a porcentagem de gordura é alta poderá ser uma 
“obesidade oculta”. Tome cuidado! 

■Quais os padrões da Síndrome Metabólica? 
（Os padrões no Japão） 
 

・Obeso（肥満：ひまん：Himan） 
Cintura(medida em torno do abdômen próximo ao umbigo) 
é para: 

  Homens acima de 85cm, e mulheres acima de 90 cm. 
  Ou, acima de 25IMC (índice de massa corporal)  

（Estado que indica alta probabilidade de estar com 
 obesidade do tipo gordura visceral ) 

・Glicemia（血糖：けっとう：Kettou） 
Concentração de glicose no sangue quando em estado de 
fome, acima de 110mg/dl.  
Ou HbA1c acima de 5.2%. 

・Lipídios（脂質：ししつ：Shishitsu） 
Nível de triglicéride（gordura neutra） acima de 150mg/dl 
Ou com nível de colesterol HDL abaixo de 40mg/dl 

・Pressão sangüínea（血圧：けつあつ：Ketsuatsu） 
Pressão arterial diastólica acima de 130mmHg 
Ou, pressão arterial sistólica acima de 85mmHg 

 
Se diz do estado de Síndrome Metabólica, quando tiver mais de 2 
de qualquer dos itens citados acima. Mesmo com apenas um, 
será considerado como indivíduo com predisposição. 

■Há casos em que poderá haver uma dedução de despesas médicas relacionadas ao valor a ser arcado com os exames específicos e as 
orientações específicas sobre saúde, sendo assim favor se informar antecipadamente nos órgãos pertinentes.    
■Os Centros de Saúde da província de Iwate e a Associação dos Serviços de Saúde de Iwate, que colaborou com a reportagem, sempre 
estão realizando consultas sobre cada exame. Por favor se informar.  

A Província de Iwate (Seção da Saúde e Bem-Estar), através da concretização da redução da mortalidade dos indivíduos com idade 
inferior a 65 anos, da extensão da expectativa de vida saudável (período de vida independente) e da melhora na qualidade de vida, 
visando concretizar a “Segurança da Saúde e uma Sociedade Próspera”, publicou um folheto informativo sobre o “Plano 21 Iwate 
Saudável” 
Favor ver pela homepage:  http://www.pref.iwate.jp/~hp0360/21planfukyukeihatsu/rall.pdf （em japonês） 

２ ３ 



Informações 
Veja o “Guia de assessoria aos estrangeiros sobre a vida 
cotidiana em Iwate” pela homepage! 

http://www.pref.iwate.jp/~hp0312/seikatsu-sodan/ 

 

Eventos de Intercâmbio Internacional 
 “Chatland” 
 

Todos os 3º sábados do mês é o 
 “Dia do Chatland”. 
Realizamos eventos todos os meses,  
com temas das estações do ano, das culturas de cada país, 
etc... Para proporcionar o intercâmbio entre estrangeiros e 
japoneses e também entre os próprios estrangeiros. 
 

Rede de aproveitamento dos recursos 
humanos para a internacionalização de Iwate  
 

Que tal aproveitar as suas habilidades para o intercâmbio 
internacional?  
  Fazendo o registro na rede de recursos humanos, ao 
recebermos alguma solicitação por parte de escolas, 
organizações de intercâmbio internacional e outras entidades, 
pediremos para que a pessoa faça apresentações sobre a 
cultura, eventos e culinária do seu país. (Serviço remunerado) 
 

Dia de consultas para estrangeiros 
（Todos os meses na 3ª quarta-feira） 
 
Tem algum problema que não pode 
ser dito a ninguém? Mantemos o sigilo total. 
Um consultor especializado estará atendendo 
a consultas em relação a visto de permanência, 
leis, assistência médica, etc...  
Favor marcar a consulta com antecedência. 
 
Dia para consultas： Todos os meses na 3ª quarta-feira  
Local：Aiina 5ªandar, 

no Centro de Intercâmbio Internacional 
（O Aiina se localiza atrás da Estação de Morioka） 

Agendamento por telefone： TEL019-654-8900 
Associação Internacional de Iwate 

Atendimento para o agendamento por telefone： 
 das 9h00 às 21h00 
 

■Atendemos a consultas fora da programação apresentado 
acima, fique a vontade para nos perguntar sobre outros 
horários. 
■Informações em outras línguas que não sejam o japonês ou 
inglês, por favor mandem por e-mail ou fax. 
 

Assistente de auxílio ao cotidiano 
 

Você tem alguma dificuldade em relação 
a vida cotidiana?  
Para que os estrangeiros possam levar o 
dia-a-dia sem passar nenhuma 
dificuldade e levar uma vida agradável, 
um assistente que fala o idioma 
estrangeiro dará conselhos sobre o 
cotidiano.Por favor nos consulte. 

É possível obter informações sobre “Procedimentos de 
imigração”, “Viver em Iwate”, “Regras para a vida diária”, 
“Informações para a vida diária”, “O que fazer?”, “Saúde e 
cuidado com crianças”, “Sociedade e bem estar”, 
“Problemas da vida diária” e “Informações sobre Iwate” na 
homepage da província de Iwate. 
Está traduzida em 6 idiomas(japonês, inglês, chinês, 
português, tagalo e coreano).  

Enquete para o leitor（haverá sorteio de um presente！） 

Enquete: 
(1) O artigo foi de fácil compreensão? 

①Foi muito compreensível ②Compreensível  
③De difícil compreensão  ④De muita difícil compreensão 

※As pessoas que marcaram o ③ ou o ④, 
 se possível diga-nos o motivo. 

(2) O que você achou de divertido ou que lhe despertou o 
interesse nesta edição do jiengo?  

(3) Se você tiver alguma opinião ou reclamação favor nos 
enviar. 

Favor enviar as repostas relativas as perguntas de (1) ao 
(3), escrito juntamente “Questionário Primavera 2009” por 
cartão postal, fax ou e-mail para o endereço abaixo em 
nome da Associação Internacional de Iwate. Quanto ao 
sorteio, enviaremos diretamente o presente ao 
contemplado. 
 
Presente：5 pares de “cupom café & biscoito” (validade 
somente para o dia 10/05) para serem utilizados no “Dia do 
Comércio Justo Mundial em Iwate”, que será realizado no 
dia 10 de Maio (previsto para ser realizado no Aiina). 
Prazo de inscrição：01/05/2009  

(válido a data do carimbo postal) 

 

Para maiores detalhes, favor entrar em contato. 

Associação Internacional de Iwate 財団法人 岩手県国際交流協会
Iwate International Association 

Centro de Intercâmbio Internacional 国際交流センター 
International Exchange Center 

1-7-1 Moriokaeki Nishidori ,Morioka-shi、〒020-0045  aiina 5ºandar 
aberto das：9:00~21:30  TEL：019-654-8900／FAX：019-654-8922  
E-MAIL：iwateint@iwate-ia.or.jp (Recebemos também e-mails por telefone celular.) 
URL：http://www.iwate-ia.or.jp/ 
■Informações em outras línguas que não sejam o japonês ou inglês, por 
favor mandem por e-mail ou fax.  

Há alguma coisa que você 
gostaria de saber?  O Jiengo 
está à espera de sua opinião e 
seus pedidos. Eles servirão de 
referência para novas 
publicações. Por isso, por favor, 
enviem as suas opiniões. 
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