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2 Seguro médico 
 

Dentre os seguros médicos, há o seguro de saúde da empresa onde trabalha, o  Seguro Nacional 
de Saúde da cidade ou do bairro onde mora, e outros. O Seguro Nacional de Saúde aplica-se às 
pessoas estrangeiras que não estejam inscritas no seguro de saúde da empresa devido às condições 
de trabalho em que tenham sido contratadas e/ou pessoas com visto de estadia, visto permanente ou 
um outro tipo de visto de residência determinado pelo Ministro da Previdência Social e Trabalho do 
Japão. 

O mecanismo, procedimentos, tipos de benefícios, forma de solicitação, pagamento e outras 
informações sobre o seguro médico, entre em contato com o balcão de atendimento responsável. 

 
 

(1) Descrição geral do sistema de seguro médico 
 

① Seguro Nacional de Saúde 
A Procedimentos para 

notificação 
Os procedimentos para notificação devem ser realizados pelo 
chefe da família na seção responsável pelo Seguro Nacional de 
Saúde da cidade ou do bairro do seu domicílio residencial.  

B Assuntos necessários 
para notificação 

Saída do país, mudança de domicílio, inscrição ou retirada do 
seguro de saúde, nascimento, morte, mudança de endereço, 
nome, nacionalidade e/ou do chefe de família, perda ou 
extravio do certificado de seguro de saúde, etc. 

C Certificado de seguro 
de saúde 

Entregado a cada um em forma de cartão (Se não for em forma 
de cartão, será entregado um para cada família). Apresente a 
cada consulta médica que passar. 

D Taxas do seguro 
(imposto) 

O chefe da família deverá pagar as taxas que são calculadas de 
acordo com o número de pessoas inscritas e com base no 
rendimento da família. Quando não é deduzida da 
aposentadoria, poderá optar pelo pagamento por meio de guias 
ou débito automático da conta bancária. 

 
② Seguro de saúde 

A Procedimentos para 
inscrição 

Quando o empregador admite uma pessoa para trabalhar por 
tempo integral, esse empregador deverá notificar a admissão ao 
Escritório do Seguro Social (ou a Cooperativa de Seguro de 
Saúde), independentemente da nacionalidade, idade e valor de 
salário. 

B Assuntos necessários 
para notificação 

O empregador deverá notificar toda demissão, morte, mudança 
de nome, perda ou extravio do certificado de seguro de saúde e 
outros dados dos funcionários.  

C Certificado de seguro 
de saúde 

O segurado e cada dependente familiar receberão um 
certificado em forma de cartão (algumas cooperativas de seguro 
de saúde não emitem em forma de cartão). Apresente-o a cada 
consulta médica que passar. 
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D Taxa do seguro A taxa do seguro é determinada de acordo com a remuneração 

da pessoa segurada sendo o valor pago em partes iguais pelo 
empregador e segurado. O valor total é pago pela empresa 
seguradora.  

E Inscrição voluntária 
para prorrogação do 
seguro de saúde 
(inscrição voluntária 
depois do 
desligamento) 

Quando uma pessoa inscrita por mais de dois meses 
consecutivos no seguro de saúde se desliga da empresa, poderá 
continuar inscrita no seguro de forma individual por um prazo 
de dois anos. A inscrição deve ser feita no prazo de 20 dias após 
o desligamento na Cooperativa de Seguro de Saúde. Neste caso, 
a pessoa segurada deverá arcar com o valor total do seguro. 

 
③ Seguro médico para pessoas de idade avançada 

A Público-alvo Pessoas maiores de 75 anos de idade. (A inscrição começa no 
dia do aniversário de 75 anos. Não é necessário fazer a 
inscrição.) 
Mediante solicitação, as pessoas de 65 anos até 75 anos de 
idade que tenham um certo grau de deficiência e tenham sido 
certificadas pela Associação Responsável pela Assistência 
Médica de Pessoas Maiores de Idade Avançada da Província de 
Hiroshima. 

B Assuntos necessários 
para notificação 

Saída do país, mudança de domicílio, morte, mudança de 
endereço, nome e nacionalidade, perda ou extravio do 
certificado de seguro médico, etc. 

C Certificado de seguro 
médico 

Cada pessoa receberá um certificado.  
Apresente-o a cada consulta médica que passar. 

D Taxa do seguro A taxa é paga de acordo com o rendimento sobre uma base 
individual. Quando não é deduzida da aposentadoria, poderá 
optar pelo pagamento por meio de guias ou débito automático 
da conta bancária.  

 
(2) Tipos de benefícios do Seguro Nacional de Saúde, Seguro de Saúde e Seguro Médico de Pessoas 

de Idade Avançada 
①  Benefício de tratamento 

Se adoecer ou se machucar (o seguro de saúde exclui as doenças ou lesões causadas dentro 
do trabalho) poderá receber o tratamento médico necessário desde que pague a quantidade 
que cabe ao segurado.  
A porcentagem que corresponde ao segurado e seus familiares (dependentes do segurado) 
é de 30%; e para pessoas maiores de 70 anos, 20%*1(para as pessoas que têm renda que 
excedem à quantidade determinada, 30%)，menores de 6 anos*2, 20%. As porcentagens 
para os segurados do Seguro Nacional de Saúde também é a mesma. Para os segurados do 
Seguro Médico de Pessoas de Idade Avançada é de 10% (para as pessoas que têm renda 
que excedem à quantidade determinada, 30%).  
O resto dos gastos do tratamento será pago pelo Seguro Nacional de Saúde, Seguro de 
Saúde ou Seguro Médico de Pessoas de Idade Avançada.  
*1Pessoas nascidas antes do dia 2 de abril de 1944 que não recebam além da quantidade determinada, 
10%. 
*2 Até antes do primeiro 31 de março depois de completar 6 anos 
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②  Gastos de cuidados médicos 

Se por alguma circunstância inevitável não puder se consultar por meio do seguro numa 
instituição médica conveniada e vier a pagar integralmente a consulta, poderá receber o 
reembolso do gasto básico deduzida a parte que lhe cabe.(Uso de espartilho, tranfusão de 
sangue, sessão com endireitadores de ossos (bonesetters) e similares, consultas com 
médicos não conveniados no seguro, consultas sem a apresentação do certificado de seguro, 
etc.) 

③  Gastos médicos de alto valor 
É um sistema que reembolsa, desde que solicitado pelo segurado, a parte que excede à 
quantidade determinada, quando o valor pago a uma instituição médica em um mês exceda 
a quantidade determinada. 

④  Pagamento do montante fixo por nascimento (Montante fixo por nascimento na família) 
Quando a pessoa segurada ou sua dependente der a luz a um bebê de mais de quatro meses 
(85 dias) de gestação, será pago o valor de 404.000 ienes por cada bebê. (Se der a luz numa 
instituição de parto conveniada ao Sistema de Compensação Médica Obstétrica*, o valor 
será de 420.000 ienes).  
*Sistema de Compensação Médica Obstétrica é um sistema onde as instituições médicas que atendem parto 
se inscrevem para que o bebê que tenha ficado com paralisia cerebral severa devido ao parto possa receber 
prontamente a compensação. 

⑤  Gastos de funeral  *Exceto para o Seguro de Saúde 

Quando a pessoa segurada falece paga-se uma determinada quantidade para os gastos de 
funeral à pessoa que tenha efetuado o funeral. 

⑥  Gastos de sepultamento (Gastos de sepultamento familiar) *Somente para o Seguro de 
Saúde 
Quando a pessoa segurada falece, paga-se à família que realizou o sepultamento a 
quantidade de 50.000 ienes. Caso o falecido não tenha familiares, os gastos do 
sepultamento serão pagos à pessoa que tenha realizado o sepultamento até o limite 
determinado para os gastos de sepultamento (50.000 ienes), ou quando o dependente 
familiar falecer, é pago ao segurado o valor de 50.000 ienes como gasto de sepultamento 
familiar. 

⑦  Subsídio pelo parto  * Somente para o Seguro de Saúde 

Quando a pessoa segurada se ausente da empresa para dar à luz e não receba o salário 
correspondente do empregador, é pago o equivalente a dois terços do valor diário do salário 
base por dia ausente. (Estes dias deverão estar dentro de 42 dias (em caso de gestação 
múltipla, 98 dias) antes do parto previsto e 56 dias depois do dia seguinte ao dia do parto.) 

⑧  Subsídio por doença ou lesão  *Somente para o Seguro de Saúde 
Quando a pessoa segurada se ausente da empresa por motivo de doença ou lesão e não 
receba o salário correspondente do empregador, é pago o equivalente a dois terços do valor 
diário do salário base por dia ausente. (Dentro do período de 1 ano e 6 meses contados a 
partir do quarto dia da falta por doença ou lesão.) 

⑨  Outros 
Gastos de refeição e cuidados médicos durante a hospitalização, gastos de cuidados 
médicos específicos, gastos de visita e cuidados médicos de enfermagem, gastos de 
transporte, etc. 
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Tipos de Seguro 
 
 

Seguro Nacional de Saúde Prefeitura local 

Seguro de Saúde Kyokai Kempo, Cooperativa de Seguro de Saúde  

Seguro Médico de Pessoas de Idade 
Avançada 

Prefeitura local, Associação Responsável pela 
Assistência Médica de Pessoas de Idade Avançada  

 
 
 

Local de contato 


