
 
 
 

MODO DE USAR 
NÚMERO DE TELEFONE:052-249-3299 

 
O Sistema de Informação de Assistência Médica Emergencial da Província de Aichi oferece, por telefone ou 
fax, informações sobre hospitais ou clínicas que prestam atendimento em língua estrangeira 
Para usar este Serviço, siga as seguintes instruções: 
 
PARA PROCURAR HOSPITAIS OU CLÍNICAS 
 
1. Telefone para 052-249-3299. Se deseja informações via fax, utilize um aparelho com fax conjugado. 

Este é o Sistema de Informação de Assistência Médica da Província de Aichi. Este Sistema fornece 
informações sobre clínicas e hospitais com atendimento em língua estrangeira. 
 
2. Escolha a informação teclando os respectivos números: 
00 Modo de usar Para obter informações sobre o modo de usar via fax. 
01 Hospital Para obter informações sobre hospitais. 
02 Clínica geral Para obter informações sobre clínicos gerais. 
03 Cirurgia Para obter informações sobre cirurgiões. 
04 Pediatria Para obter informações sobre pediatras. 
05 Outros Para obter informações sobre outras especialidades médicas. Siga as instruções. 

 
3. Escolha a especialidade médica. Estas opções são disponíveis quando optar por 05-Outros, no item anterior. 
01 Clínica geral e relacionadas 06 Dermatologia, Urologia e relacionadas 
02 Pediatria e relacionadas 07 Obstetrícia, Ginecologia e elacionadas 
03 Cirurgia e relacionadas 08 Psiquiatria e relacionadas 
04 Oftalmologia e relacionadas 09 Odontologia e relacionadas 
05 Otorrinolaringologia e relacionadas 10 Outros 

 
4. O Sistema pode procurar hospitais ou clínicas por localidade ou por estação de trem. Selecione uma das opções de busca. 
1 Busca de hospitais e clínicas por localidade. 
2 Busca de hospitais e clínicas por estação de trem. 

 
5. Pronuncie claramente o nome da localidade ou da estação. 
 
Obs. 
O Sistema está apto a identificar a sua voz. Para maior exatidão na busca, pronuncie alto e claramente. 
Caso escolha a opção 2-Busca por estação, acrescente a palavra "eki" após o nome da estação. Por 
exemplo: Para dizer estação de Nagoya, pronuncie "Nagoya-eki". 
 
6. Confirme sua escolha: 

Se é correta, aperte“1”. Se não, aperte “2”. 
  
   “Desculpe a nossa demora.”  
 

As informações sobre hospitais e clínicas também estão disponíveis via fax. Siga as instruções para 
saber como proceder. 
 
Obs. 
É possível receber as informações via fax durante a reprodução da mensagem, bastando teclar 0 e seguir as 
instruções. 
Obs. 
Confirme as informações prestadas por este Serviço antes de dirigir-se ao hospital ou clínica apresentados. 

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO DDEEAASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA    
MMÉÉDDIICCAA  EEMMEERRGGEENNCCIIAALL  DDAA  PPRROOVVÍÍNNCCIIAA  DDEE  AAIICCHHII  


