
                                                                                                          

 (Chiiki Houkatsu Shien Center – Centro de Inclusão e Assistência Regional) 
No Chiiki Houkatsu Shien Center, o Hoken-shi (enfermeiro de saúde) irá elaborar o plano de cuidados do Kaigo Yobou (Kaigo  
Yobou Care Plan) de acordo com a situação do usuário. O usuário poderá utilizar os serviços de Kaigo Yobou do Kaigo Hoken  
(Serviço preventivo de cuidados e assistência do seguro de cuidados e assistência a idosos), de acordo com o Care Plan. 
Caso deseje elaborar o Care Plan pessoalmente, consulte o balcão responsável.  
□Seqüência dos serviços preventivos de cuidados e assistência (Kaigo Yobou Service) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youkaigo 5 
¥ 358.300/mês 
Youkaigo 4 
¥ 306.000/mês 
Youkaigo 3 
¥ 267.500/mês 
Youkaigo 2 
¥ 194.800/mês 
Youkaigo 1 
¥ 165.800/mês 
Youshien 2 
¥ 104.000/mês 
Youshien 1 

¥  49.700/mês 

 

Maiores informações 

Nagahama-shi Kourei Fukushi Kaigo-ka  

Tel.: 65-7789 

 

 
 
 
 
 
Apresente o formulário de  
solicitação e o hoken-sho 
no Kourei-sha Fukushi 
Kaigo-ka 

Realize a 

solicitação 

      Comissão de 
Auditoria para 
Reconhecimento 
da Necessidade de 
Cuidados e 
Assistência da 
Região do Kohoku 

 
      A avaliação 
      é realizada por  
      especialistas de  

saúde, assistência  
social e tratamento 

      médico  

【Reconhecimento - 
Nintei】 
É definida a categoria 
de Youkaigo 
(Necessidade de  
Cuidados e Assistência) 

【Documento de parecer médico】 
           A prefeitura solicitará o 

preenchimento ao médico 
responsável. 

【Visita de avaliação】 
           Um auditor da 

prefeitura realizará a 
visita 

Higaitou - Não aptos 

As pessoas [Higaitou – Não aptos] não poderão utilizar os 
serviços do Kaigo Hoken, porém, em alguns casos, é 
possível utilizar o Hoken Fukushi Service da prefeitura. 
Procure informar-se. 

                                                        

 

 (Itaku Kaigo Shien Jigyousha – Care Manager / Empresa prestadora de serviços de cuidados domiciliares – gerente de cuidados) 
O gerente de cuidados (care manager) da empresa prestadora de serviços irá elaborar o plano de cuidados (Care Plan) 
 de acordo com a situação e desejos do usuário. O usuário irá utilizar-se dos serviços oferecidos pelas empresas prestadoras de 
 serviços de cuidados, de acordo com o Care Plan. Caso deseje elaborar o Care Plan pessoalmente, consulte o balcão responsável. 
 □Seqüência dos serviços de cuidados e assistência (Kaigo Service) 
 

Trâmite de 

renovação 

Youkaigo Nintei 

Reconhecimento na categoria 

Youkaigo (Necessidade de 

Cuidados e Assistência) 
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Por via de regra, o 
resultado é enviado 
dentro de 30 dias após 
a solicitação. 

Notificação do 

resultado 

Decidir se deseja dar 

continuidade no seu 

cotidiano em casa 

(Zaitaku) ou se 

deseja internar-se em 

uma instituição 

(Shisetsu) 

○Utilização do Zaitaku Service  
(serviços domiciliares) 

 
Recebimento dos serviços no 
domicílio. ※ Poderá utilizar os 
serviços caso não tenha sido 
reconhecido como 
Higaitou  
(não correspondente) 

○Utilização do Shisetsu Service  
(serviços em instituições) 

 
Recebimento dos serviços através da 
internação em instituições.  
※  Aqueles reconhecidos como 
Youkaigo 1 em diante podem utilizar 
os serviços.  
→O usuário ou familiar deve solicitar 
diretamente. 

 

Elaboração do Kaigo Yobou Care Plan (Plano de cuidados do Kaigo Yobou) 

Elaboração do Care Plan (Plano de cuidados) 

Utilização dos serviços baseados 
no Care Plan. Por via de regra 
deve arcar com 10% do custo. 

O gerente de cuidados 
conversando com o usuário, 
elabora o Care Plan. 

Realização da coleta de informações 
sobre o estado físico e emocional do 
usuário e sobre a vida cotidiana. 

Pessoas que  
necessitam  
de cuidados e  
assistência 
(Youkaigo 1 ~ 5) 
Podem utilizar 
os serviços  
do Kaigo Hoken  
(Seguro de  
cuidados e  
assistência a 
 idosos) 

Pessoas que 
necessitam de  
auxílio  
(Youshien 1, 2) 
Podem utilizar os 
serviços de Kaigo 
Yobou do Kaigo 
Hoken (serviço  
preventivo de  
cuidados e  
assistência) do  
Kaigo Hoken. 

A cada 3~6 meses, é rea- 
lizada a verificação dos 
resultados e a revisão dos 
serviços que utilizará. 

Utilização dos serviços 
baseados no Kaigo Yobou 
Care Plan. Por via de 
regra deve arcar com 10% 
do custo 

O hoken-shi 
conversando com o 
usuário, elabora o 
Kaigo Yobou Care 
Plan. 

Realização da coleta 
de informações sobre 
o estado físico e 
emocional do usuário 
e sobre a vida 
cotidiana. 

O reconhecimento 
(Nintei) tem um prazo 
de validade. Para poder 
continuar a utilizar os 
serviços é necessário 
realizar os trâmites de 
renovação antes do 
vencimento. 

 


