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 O seguro nacional de saúde é um sistema que se adquire com pagamento mútuo para tratar da saúde 

com tranquilidade em casos de ferimentos e doenças.  

Todo estrangeiro que permanecer por mais de 3 meses no Japão e tiver endereço registrado deve se 

inscrever no seguro nacional de saúde. 
 

Exceto as seguintes pessoas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●Para se inscrever 

Deverá efetuar a tramitação em até 14 dias. Ao passar os 14 dias, deverá pagar 100% dos gastos 

médicos até se inscrever. 

Para a tramitação é necessário documento de identidade e os seguintes documentos. 

Quando se inscrever Documentos necessários 

Perdeu a qualificação do seguro social 

(shakai hoken) 

※1 dos seguintes documentos 

・certificado de perda da qualificação do seguro de saúde 

・certificado de demissão 

・ficha de desligamento do trabalho 

・cartão do seguro de saúde com a data do desligamento 

・gensen (com a data do deligamento) 

Deixou de ser dependente do assegurado do seguro social certificado de perda da qualificação do seguro de saúde 

Chegou no país ou se mudou para Suzuka Haverá instrução após a notificação de entrada no 

município ou após o registro de nascimento Nascimento o bebê 

O auxílio de subsistência foi suspenso notificação de suspensão do auxílio de subsistência 
 

≪Sobre o cartão de seguro de saúde≫ 

A validade do cartão de seguro de saúde é de 1 de outubro até 30 de setembro do ano seguinte. 

※ Se o visto vencer antes de 30 de setembro o cartão terá validade somente até a data de 

vencimento do visto. Confirmando a renovação do visto é enviado o novo cartão. 

国民健康保険ガイド 

Guia do Seguro Nacional de Saúde 

・Assegurados pelo seguro de saúde da empresa (shakai hoken) 

・Pessoas que recebem auxílio de subsistência (seikatsu hogo) 

・Pessoas que vivem no Japão para tratamento médico 

・Portadores de visto de até 3 meses      ※Consulte a Divisão de Seguro de Saúde e Pensão caso tenha 

  o comprovante de permanência superior a 3 meses. 

 

É necessário a tramitação na prefeitura para se 

inscrever ou sair do seguro nacional de saúde. 

ポルトガル語 
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O seguro nacional de saúde é um sistema que se adquire com pagamento mútuo para tratar 

da saúde com tranquilidade em casos de doenças. A taxa de seguro é um recurso importante 

para essa finalidade. Caso deixe de pagar sem nenhum motivo especial, além de não poder 

usar o cartão de seguro deixará de receber vários auxílios do seguro. Consulte-nos caso tiver 

dificuldade no pagamento. 

 

 

●Para sair 

Deverá corresponder a alguma das seguintes condições para se desligar do seguro nacional de saúde. 

Não é possível se desligar do seguro por conta própria. 

Quando sair Documentos necessários 

Entrou no seguro social 
・cartão do seguro social 

・cartão do seguro nacional de saúde de Suzuka 

Começou a receber o auxílio de subsistência 
・notificação de início do auxílio de subsistência 

・cartão do seguro nacional de saúde de Suzuka 

Sair do país ou se mudar de Suzuka 
Efetue a notificação de saída na divisão de 

assuntos do cidadão e devolva o cartão do seguro 

※Atenção※ 

Caso tenha usado o cartão do seguro de saúde de Suzuka após perder a qualificação do seguro 

nacional de saúde, poderá haver o pedido de devolução dos gastos médicos cobertos pela prefeitura de 

Suzuka. Se houver usado o cartão do seguro de saúde de Suzuka por engano, comunique imediatamente 

a instituição médica onde se consultou. 

 

 

 

 

 

O seguro nacional de saúde é calculado sobre o número de membros inscritos e sobre a renda do ano 

anterior de cada membro. Pontanto, caso não tenha obtido renda no ano anterior, é necessário declarar. 

Caso não houver declaração da renda, poderá não receber a redução do valor e outros. 
 

●Sobre o pagamento da taxa do seguro de saúde 

O chefe da família é o responsável pelo pagamento do seguro nacional de saúde. O boleto é remetido 

ao chefe da família no mês de julho. Caso tenha se inscrito no seguro entre julho à março, o boleto é 

enviado no meado do mês seguinte. Efetue o pagamento em agências bancárias ou lojas de 

conveniências dentro do prazo. Ou, havendo solicitação é possível efetuar o pagamento por débito em 

conta. 

 

●Se tiver pendência da taxa do seguro de saúde 

Poderá haver as seguintes medidas caso deixar pendências da taxa do seguro de saúde sem nenhum 

motivo especial como calamidades e outros. 

 

① Receberá um cartão de seguro de saúde com validade mais curta que o comum. 

② Permanecendo com dívidas, deverá devolver o cartão e arcar com os 100% das despesas médicas. 

 

 

 

Assegurados pelo seguro nacional de saúde devem 

pagar a taxa sobre o seguro nacional de saúde. 

国民健康保険税を納めなければなりません。 
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●Quando ir ao médico 

Ao apresentar o cartão de seguro de saúde na instituição médica, pagará somente uma parte das 

despesas médicas (10 à 30%), o restante é coberto pelo município de Suzuka. 

 

●Despesas médicas altas 

Gastos médicos do mês, pagos na instituição médica, que ultrapassar o valor limite de encargo 

próprio pode ser restituído através da solicitação de reembolso de despesas médicas elevadas.  
 

Documentos necessários 

 

 

 

 

 

 

●Parto 

Para as gestantes asseguradas é pago a ajuda de custo para o parto. Após a 12ª semana de gestação o 

pagamento é feito mesmo se houver a morte do feto ou aborto. Não poderá solicitar caso tenha passado 

2 anos após o dia seguinte do parto. Caso esteja assegurada pelo seguro nacional de saúde de Suzuka a 

ajuda é paga também para parto no exterior. 
 

Documentos necessários 

・nota・recibo emitido pela instituição médica 

・consentimento para o sistema de pagamento direto 

・inkan 

・caderneta bancária 

・cartão do seguro de saúde 
 

※Para parto no exterior deve apresentar certidão de nascimento e a tradução 

※O que é o sistema de pagamento direto? 

 Sistema de transferência da ajuda do parto para o pagamento das despesas do parto cobrado na 

instituição médica. Se as despesas do parto for inferior ao valor da ajuda de parto efetue a solicitação na 

prefeitura para receber a diferença. 

 

 

 

 

・recibo emitido pela instituição médica 

・inkan 

・caderneta bancária 

・cartão do seguro de saúde 

Há sistemas de pagamento nos seguintes casos 

para os assegurados do seguro nacional de saúde. 
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●Falecimento 

 Se o assegurado no seguro nacional de saúde falecer, após o funeral, o responsável pelo funeral, 

efetuando a solicitação, receberá ¥50,000. Não poderá solicitar caso tenha passado 2 anos após o dia 

seguinte do funeral. 

 

Documentos necessários 

 

 

 

 

 

●Quando pagou 100% dos gastos médicos 

Ao se enquadrar em um dos seguintes e efetuar a solicitação dentro de 2 anos após a data do 

pagamento das despesas receberá o auxílio do seguro (70 à 90%) do que for aprovado na avaliação. 

Quando solicitar Documentos necessários 

Passou por tratamento médico quando 

foi para o exterior sem a finalidade de 

passar por tratamento médico 

・recibos e sua tradução 

・ notas do conteúdo do tratamento médico e sua 

tradução 

・passaporte que comprove o período que esteve no 

exterior 

・inkan 

・caderneta bancária 

・cartão do seguro de saúde 

Em consultas de emergência onde não 

portava o cartão do seguro 

・recibo 

・inkan 

・caderneta bancária 

・cartão do seguro de saúde 

Fez acessórios para tratamento 

como colete e outros 

・recibo 

・atestado médico, certificado de uso do acessório 

・inkan 

・caderneta bancária 

・cartão do seguro de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

・inkan 

・caderneta bancária (do responsável pela execução do funeral) 

・cartão do seguro de saúde do falecido 
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① Há casos de redução no valor da taxa do seguro de sáude quando saiu do emprego 

involuntariamente . 

Pessoas que ficaram desempregadas involuntariamente (por falência ou outros motivos da empresa), com 

idade inferior a 65 anos, que recebem ou receberam o seguro desemprego e que o número do motivo do 

desemprego no certificado de beneficiário do seguro desemprego for algum dos abaixo, havendo a declaração, 

poderá ter redução na taxa do seguro. 

 

≪Causa do desemprego≫ 

11, 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33 e 34 

≪Sobre a redução do valor≫ 

É considerado 30/100 da renda do solicitante para o cálculo. 

≪Período da redução≫ 

A partir do (mês referente ao) dia seguinte do desemprego até final do próximo ano fiscal. 
  

Documentos necessários 

・certificado de beneficiário do seguro desemprego 

※Não serve a carta de desemprego 

 

① Quando for reconhecido dificuldade de sobrevivência devido a grande redução da renda 

Lares que se enquadrem nas 2 condições seguintes, reconhecidos com dificuldades, ao solicitar poderá 

ter redução no valor da taxa do seguro.  

  Condição 1 …Lar com previsão de renda 30% (ou mais) inferior comparado ao ano anterior. 

  Condição 2 …Renda familiar mensal 1.3 vezes inferior ao valor padrão do auxílio subsistência. 

 

Documentos necessários 

・Documento relacionado a renda de todos os membros assegurados 

※holerite, gensen, certificado de beneficiário do seguro desemprego e outros 

・contrato do imóvel para apartamento alugado 

・inkan 

 
 
 

Perguntas frequentes 

A taxa do seguro nacional 
de saúde fica mais barata? 

 


