
Quando seu filho(a) tiver uma doença repentina 

 
 

 

Guia de doenças repentinas 

Departamento de Saúde e Bem Estar, Divisão de  

Promoção de Cuidados Médicos da Província de Nagano 

Telefone de consulta médica emergencial pediátrica 
 

Tel. #8000 
Todos os dias das 19 horas às 23 horas (Somente em japonês) 



 

 

 

 
 
 

Para que seu filho(a) receba os cuidados adequados em sua 
residência quando ficar doente repentinamente na 
madrugada ou nos feriados, publicamos informações sobre, 
balcão de informações, centro de primeiros socorros 
pediátrico e conhecimentos de enfermagem.  
Guardar junto com a caderneta de saúde da mãe e filho(a) 
para ter como referência se será ou não necessário fazer 
consulta em hospital ou clínica. 

 Procurando uma instituição médica 
Informações médicas pela NET 
Mostramos informações de instituições médicas pela internet 
 

PC web site http://www.qq.pref.nagano.lg.jp 
 

Celular web site 

 

leia o código de barra a sua 
esquerda ou acesse o site  
abaixo. 

 
http://www.qq.prefnagano.lg.jp/qq20/wp0104/RPO10401BL.dog.jp/ 

 Procurar pronto socorro no feriado ou madrugada  
Informações médicas pela NET  
Estamos dando informações do atendimento de pronto socorro em feriados e na madrugada 
pela internet. 
※No mesmo site “Procurando uma instituição médica”.  
 
Serviço de Informações do pronto socorro nos Feriados e madrugada 
Informações sobre o pronto socorro serão feitas por gravação  

Telefone: 0570-088199 (Somente em japonês) 
※A tarifa de ligação será cobrada. 
※Pode ser verificado nos dados da rede NHK sougo de televisão (gratuito) 



Sobre o Telefone de Consulta Pediátrica de 

Emergência da Província de Nagano #8000 
Quando seu filho(a) se machucar de noite ou tiver uma doença repentina, 
quando os responsáveis não souberem o que fazer, quando for de difícil 
decisão se deve ou não levar ao hospital, enfermeiras experientes estarão 
dando orientação a respeito. 

 

Atendentes de Consulta 
Consultas com enfermeiras com ótima experiência na 
área de pediatria sob supervisão de um médico pediatra. 
 

Horário das Consultas 
Todos os dias das 19 horas às 23 horas 
 

Forma de Consulta 
Disque sem o código de área o número 「＃８０００」 

※ Discagem rápida 「＃８０００」 pode ser feita por celular e ou telefone de 
sistema DTMF. 
※ Sistema de telefonia analógica ou telefonia IP, ligue para 0263-34-8000 

 

Notas 
 Nosso conselho terá como base o que foi ouvido por telefone, não 

diagnosticamos. 
 As linhas telefônicas podem estar congestionadas e a ligação pode não ser 

completada, pedimos sua compreensão. 
 Se sua chamada for atendida, por favor fale devagar e com calma os 

sintomas, idade e etc de seu filho(a).   
 



Centro Pediátrico de Primeiros Socorros  
No período noturno o centro pediátrico está preparado para os 
primeiros socorros (consultas que não necessitem de internação e 
cirurgia). 
Quando necessitar de consulta médica consulte a lista abaixo. 

Centro de Atendimento Médico de Emergência Noturno 
em dias úteis da região de Saku Saku 
Tel.0267-67-2295  segunda~sexta(19:00~21:30)      

Folga nos feriados e ano novo 
Centro Pediátrico de Primeiros Socorros de Ueda 

Ueda Tel.0268-21-2233  
(Antes de fazer a 
consulta ligue) 

segunda~sábado(19:00~22:30)  
Folga nos feriados, obon e ano 
novo

Centro de Atendimento Pediátrico de Emergência 
Noturno da região de Suwa Suwa 
Tel.0266-54-4669     Todos os dias (19:00~21:00) 
Hospital Central de Ina (Chuou Byouin) Ina 
Tel.0265-72-3121     Todos os dias(0:00~24:00) 
Clinica de Atendimento Noturno e em Feriados da 
Cidade de Iida Iida 
Tel. 0265-23-3636    Todos os dias (19:00~22:30) 

Centro de Pronto Socorro Pediátrico e Clínica Geral 
Noturno da Cidade de Matsumoto  Matsumoto 
Tel. 0263-38-0622    Todos os dias (19:00~23:00) 

Centro de Pronto Socorro Noturno da Cidade de 
Azumino  

Azumino 
Tel.0263-73-6383   

segunda~sábado(19:00~22:00) 
Folga nos feriados, obon e ano 
novo  

Centro Pronto Socorro Pediátrico e Clínica Geral 
Noturno em dias úteis dos Alpes do Norte 

Oomachi 
Tel.0261-26-6199   

segunda~sábado(19:00~21:00) 
Folga nos feriados, obon e ano 
novo      

Hospital Nagano Shimin / Centro Pronto Socorro da 
Associação Médica  
Tel.026-295-1291     Todos os dias (19:00~6:00 ) 
Hospital do Bem Estar Público Geral de Shinonoi / 
Centro Pronto Socorro da Associação Médica 
Tel.026-293-9914     Todos os dias (19:00~6:00) 
Centro de Pronto Socorro do Hospital do Bem Estar 
Público de Matsushiro  

Nagano 

Tel.026-278-2031     Todos os dias (19:00~6:00) 
(Consultas somente em japonês) 



 

 
Febre (acima de 38.00C) 

 

 
 Recém-nascidos com menos 

de 3 meses. 
 Quando o choro é fraco. 

 Reação anormal.  Quando a criança está pálida. 

 Estiver sofrendo enquanto 
dorme 

 Vomitando várias vezes. 

Indicamos a Consulta 
※Sentindo algum dos 

sintomas abaixo faça uma 
consulta. 

Necessário consulta imediata 

 
 
 
 
 

Ficar sob observação e encaminhar 
ao médico no horário normal de 
atendimento 

 Tosse forte  Erupção cutânea(exantema) 

 Falta de apetite  Sem ânimo 

 

Cuidados 
 Se não apresentar nenhum dos sintomas citados acima, estiver se 

sentindo bem e tiver apetite, há muitos casos de melhora ficando de 
2~3 dias repousando em casa, esforçar-se para beber líquido, ficar sob 
observação. 

 Sentindo frio, aqueça o corpo inteiro. 
 Se conseguir tomar líquido e puder dormir, não é necessário o uso do 

remédio para febre. Abaixe a temperatura do quarto, faça boa 
ventilação e use roupas leves, se suar troque suas roupas, fique em 
observação. 

 Se possível faça compressa com água gelada.  
 



Tosse, Chiado no Peito                    
 
 
 
 
 
 

 
 Tosse repentina(corpo estranho nos brônquios.) 
 Passando tão mal que não consegue dormir. 
 Estar pálido e com os lábios roxos. 
 Respirando com muita dificuldade(respira 

levantando e baixando os ombros). 
 Crise de asma que não melhora mesmo 

inalando o remédio. 
 Grande quantidade de sangue misturada no 

catarro. 
 
 

 
 
 
 
 

 Consegue dormir mas está com chiado no peito. 

Ficar sob observação e encaminhar ao médico no horário normal de atendimento 

Necessário consulta imediata 

Indicamos a Consulta
※Se sentir qualquer um 
dos sintomas abaixo faça 

uma consulta. 

 Vomita com a tosse, de vez em quando acorda por causa da 
tosse. 

 

Cuidados  
 Se estiver bem, com apetite e dormindo normalmente 

geralmente melhora naturalmente. Observe os sintomas. 
 Particularmente observe, frequência e modo da respiração, 

coloração da face, temperatura dos pés e mãos, cor das unhas. 
 Um corpo estranho pode ser a causa de uma tosse súbita, 

acalme-se e olhe dentro da boca. 
 Quando tiver um ataque de tosse dê várias vezes pequenas 

quantidades de água.  Se for vomitar com a tosse evite dar 
alimentos consistentes.   

 



Vômito 
 
 

 Febre alta acima de 39.00C.  Fortes dores abdominais. 

Necessário consulta imediata 

Indicamos a 
Consulta 

※Sentindo algum dos 
sintomas abaixo faça 

uma consulta.

 Vomitou várias vezes. 
 Suspeita de intoxicação alimentar. 
 Barriga rígida. 
 Bateu a cabeça ou a barriga há alguns dias 

atrás. 
 Vomitou sangue, líquido amarelo ou verde. 
 Não urina há mais de 12 horas. 
 Vomitou e a hérnia não volta ao lugar. 
 Fezes misturadas com sangue(parecendo 

geléia de morango). 
 
 
 
 
 

Ficar sob observação e encaminhar ao médico no horário normal de atendimento 

 Estar vomitando há um dia (desde o 
dia anterior). 

 Não defeca há vários dias. 

 

Cuidados 
 Quando estiver vomitando muito não dê nada, quando a ânsia 

melhorar um pouco, dê pequenas quantidades de água aos 
poucos. 

 Quando estiver com ânsia de vômito deite a criança de barriga 
para baixo ou de lado. 

 Quando vomitar limpe e enxague a boca. 
 Observe quantas vezes e a quantidade que vomitou, o que 

vomitou, seu estado e natureza. 
※ Vômito acompanhado de febre e dor de cabeça, pode-se pensar 

em meningite, tome cuidado. 
 



Dor de Barriga 
 

 
 

 Se aperta a barriga, sente dor e ela endurece. 
 Vomitou várias vezes. 

Necessário consulta imediata 

Indicamos a 
Consulta 

※Sentindo algum dos 
sintomas abaixo faça 

uma consulta. 

 Não consegue dormir por causa da dor.  
 Palidez 
 Se possivelmente bateu a barriga.  
 Hematoquezia (sangue misturado com as 

fezes) 
 

Cuidados 
 

 Afrouxe a roupa. 
 Se for menino, verifique se o escroto não está 

vermelho e inchado. (se estiver inchado faça 
uma consulta) 

 Em muitos casos é prisão de ventre. se as fezes estiverem 
acumuladas, faça uma massagem para uma rápida 
evacuação.(Tente o enema se já fez alguma vez antes) 

 A apendicite é rara em bebês porém faça uma consulta se o 
bebê estiver com febre e a dor de barriga não melhora  
※No caso de criança de colo(bebê), se estiver pálida, chora 
várias vezes, há fezes misturadas com sangue, podem ser  
sintomas da intussuscepção. Nesse caso como pode haver 
necessidade de cirurgia, não dê nada para comer ou beber ao 
bebê e faça uma consulta levando as fezes.  
※Se a criança bateu o abdômen e estiver com dores, se estiver 
vomitando, pode haver necessidade de cirurgia, não dê nada 
para comer ou beber e faça uma consulta médica. 

 



Convulsões 
 
 

 Convulsões com duração de mais de 10 minutos. 

Quando é necessário chamar a ambulância 

Indicamos a Consulta
※Sentindo algum dos 
sintomas abaixo faça 

uma consulta. 

 Com uma febre, tem repetidas crises de convulsão. 
 Quando ambos os lados do corpo não tem os mesmos 

movimentos convulsivos(convulsão assimétrica) . 
 Bateu a cabeça nas últimas 24 horas. 
 Convulsões sem febre. 
  
 

 
Necessário consulta imediata 

 Primeira convulsão  Contrações em uma parte do corpo 
 Está vomitando  Dor de cabeça 
 Continua inconsciente mesmo 20 minutos após a convulsão. 

 

Cuidados 
 Quando a criança sofrer uma convulsão, com calma deite-a no 

chão em um local seguro, afrouxe a roupa, se estiver com ânsia 
de vômito deite-a com o rosto de lado e anote o tempo de 
duração da convulsão.   

 A maior parte dos casos de convulsão infantil é causada pela 
febre. Nesse caso, normalmente a convulsão passa em menos 
de 3 minutos, acalme-se e meça a temperatura.  

 Na tentativa de voltar a consciência, não balance e não chame 
em voz alta. 

  Com a convulsão é raro morder a língua, de maneira 
nenhuma coloque na boca gaze, palitos, o dedo, etc.  

 Observe a respiração. 
 



Queimadura  
 
 
 

 Quando houver queimadura do tamanho da palma da mão de 
um adulto.(Atenção: no caso de queimadura com aparecimento 
de bolhas e inflamação) 
  

Quando é necessário chamar a ambulância 

Indicamos a Consulta 
※Se houver algum dos 

sintomas abaixo faça uma 
consulta. 

 
 
 

Necessário consulta imediata 

 Queimadura na mão e no rosto. 
 Quando a dor não passa. 
 Formação de bolhas. 
 Partes brancas e indolores. 
 Não há bolhas mas queimou uma grande 

área. 

 

Cuidados 
 Esfrie o local com água da torneira o mais depressa possível. A 

dor e o calor passarão por volta de 10 a 15 minutos. 
 Não tente remover as roupas aderidas à queimadura,  sem 

retirá-las resfrie o local da queimadura. Cuidado com 
hipotermia, mantenha o corpo aquecido. 

 Depois que resfriar o local, procure o hospital/clínica o mais 
rápido possível. 

 Não passe nenhum produto na queimadura, enrole levemente 
o local da queimadura com uma toalha limpa e faça a consulta 
médica. 

 Os motivos das queimaduras são: subir na tampa da banheira, 
colocar a mão no aquecedor, água quente de garrafa térmica, 
macarrão instantâneo (cup lamen), vapor da panela de arroz, 
vapor do umidificador de ar, fogos de artifício. Tome cuidado no 
seu dia-a-dia. 

 



Ingestão Acidental 
 
 
 

Comeu algo 
estranho 

Quando é necessário chamar a ambulância 

Indicamos a Consulta
※Sentindo algum dos 
sintomas abaixo faça 

uma consulta. 

 Depois de uma ingestão acidental, não estiver respirando, estar 
inconsciente. 

 Quando ingeriu algum tipo de produto tóxico (água sanitária, 
detergentes, benzina, gasolina, querosene, tintura de cabelo, removedor 
de esmalte, dessecante(óxido de cálcio), pilha alcalina com formato de 
botão.) 
※Leve o produto, a vasilha ou a fórmula do produto 
que ingeriu ao hospital.  
 

 
 

Necessário consulta imediata 

 Ingeriu o remédio de um adulto.  
 Não pára de tossir. 
 Dificuldade de respiração, palidez. 
 Comeu mais de 2cm de cigarro, tomou a água que 

continha o cigarro. 
 Ingeriu material pontiagudo(alfinete, tacha e outros) 

Cuidados 
 Retire rapidamente o objeto da boca ou faça vomitá-lo. 
※Produtos voláteis, ácidos ou alcalinos, não faça vomitar de forma 
alguma. 

 Se ingeriu acidentalmente cerca de 2cm de cigarro e não está com ânsia 
de vômito, faça gargarejo com água e fique observando. 

 Se engoliu ou ingeriu peças de plástico, moeda, sabonete, borracha, giz de 
cera, batom, etc., e não estiver com dificuldade de respiração, verifique se 
em menos de dois dias sairá junto com as fezes (caso não saia vá ao 
hospital).  

 



 

 
Estaremos oferecendo informações para casos de ocorrência de 
acidentes envolvendo envenenamento súbito por produtos 
químicos (cigarro, produtos para o lar), medicamentos, plantas e 
animais venenosos e outros.   

Atendimento de emergência no caso de Envenenamento 

 
 
 
 
 
 
 

Atenção! 

Casos de intoxicação alimentar, intoxicação 
crônica, ingestão acidental de pequenas pedras, 
bolinha de gude e outros objetos não serão 
atendidos.

Centro de informações de intoxicação do Japão 
(Público em geral/ Gratuito) 
 

Osaka-Envenenamento (Todos os dias 24 horas) 

072-727-2499(somente em japonês) 

Tukuba-Envenenamento  

(Todos os dias 9:00 às 21:00) 

029-852-9999(somente em japonês) 

Telefone específico para cigarro  

(Todos os dias 24 horas) 

072-726-9922(Informações gravadas, em japonês) 

 Quando ligar favor informar 
 Idade(mês) do bebê  Quando   O quê 

 Quantidade ingerida  Situação atual  
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