
ポルトガル語 

＊Guia do Seguro Nacional de Saúde＊ 

 

＜O que é o Seguro Nacional de Saúde？＞ 

No Japão, todo o estrangeiro que preencha determinadas condições preenchidas pelos cidadãos 

do país, deverão inscrever-se no Seguro de Saúde para que se possa usar os serviços médicos em 

todo o seu território. 

 O Sistema Nacional de Seguro de Saúde é um sistema de saúde gerido pela Provincia de Aichi e a 

Prefeitura de Inuyama onde o contribuinte pode tratar-se de doenças ou ferimentos mediante a um 

pagamento parcial do tratamento.  

＜Quem são os estrangeiros que devem inscrever-se no Seguro Nacional de Saúde？＞ 

Aos estrangeiros com registros em Inuyama (Período de estadia superior a 3 meses) e que não se 

enquadrem nos seguintes itens de 1 a 7.  

1 Está inscrito no Sistema de Saúde da Empresa 

2 Está inscrito no Sistema Médico para os Idosos 

3 Pessoas Beneficiárias do Seikatsu Hogo 

4 Pessoas com vistos vencidos (com excessão do Vistos Permanentes Especiais e Permissão 

Temporária de Asilo) 

5  Pessoas cujos status do visto sejam : [Curta Permanência], [Diplomatas] e [Serviço Oficial] 

6 Pessoas cujo visto [Atividades Designadas] sejam do tipo① ou ② 

① As pessoas que ingressaram no país para tratamento e o seu cuidador 

   ② Os que ingressaram a turismo e os seus conjuges 

7 Pessoas que possuam a Carteira do Seguro Social de países que tenham concluído o Acordo 

Previdenciário com o Japão 

 ※ Se o status for de Entretenimento, Estágio Técnico, Permanência de Familiares e Atividades Designadas cujo 

período seja de menos de 3 meses e que não tenham registro na prefeitura, poderão inscrever-se desde que o período de 

estadia que ultrapasse os 3 meses tenha como ser comprovada por documentos.  

 

＜Quais os trâmites para se inscrever no Seguro Nacional de Saúde?＞ 

Faça os trâmites na prefeitura onde vai residir sempre quando ingresse ao país, quando dê entrada 

na prefeitura e quando o Shakai Hoken (da empresa) no período de até 14 dias.。 

＝Documentos necessários para o trâmite＝ 

（coisas necessárias em todos os casos） 

Inkan(carimbo) , Zairyu Card(identidade estrangeira) ou passaporte 

◆ Quando sair do Sistema de Saúde da Empresa 

Avido do Desligamento do Shakai Hoken(Carteira de Saúde)） 

◆ Quando se mudar para Inuyama 

  Certificado de Mudança de Endereço 

◆ Quando nascer um bebê 

Caderno de Saúde Materna e Infantil (apresente primeiro a Certidão de Nascimento no 

Departamento de Resistros da prefeitura) 
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  ◆ Quando for cancelada o Seikatsu Hogo 

     Aviso do Cancelamento do Seikatsu Hogo (Auxilio Subsistência) 

 

＜Ao inscrever-se no Seguro Nacional de Saúde＞ 

Será entregue a cada inscrito o Cartão do Seguro. 

O Cartão do Seguro é o comprovante de estar inscrito no Seguro Nacional de Saúde e ao 

apresentar-lo nos hospitais poderá ser atendido mediante ao pagamento de parte do tratamento. 

 

＜Beneficios do Seguro Nacional de Saúde＞ 

Quando nos adoecemos ou nos machucamos podemos nos tratar pagando apenas parte dos gastos 

médicos em hospitais e farmácias mediante a apresentação do Cartão do Seguro. 

O restante dos gastos serão cobertos pela Provincia de Aichi e a Cidade de Inuyama. 

No entanto, não se pode usar o Cartão do Seguro para tratar-se em casos de acidente de transito e 

danos físicos sofridos no trabalho. 

 

◇◇◇Vamos pagar a Taxa do Seguro Nacional de Saúde◇◇◇ 

A Taxa do Seguro Nacional de Saúde é uma importante contribuição dos inscritos no Seguro 

Nacional de Saúde para ser usada nos gastos médicos quando se adoece ou se machuca.  

Paguemos sempre em dia a Taxa do Seguro Nacional de Saúde para os imprevistos de 

doenças e acidentes. 

 

※ O valor anual pago da Taxa do Seguro Nacional de Saúde é calculado com base no 

rendimento da família no ano anterior e no número de pessoas dessa família. (Mesmo as 

pessoas inscritas no Seguro Nacional de Saúde que não façam uso dos serviços médicos ou 

que não tenham rendimentos no ano anterior devem pagar a Taxa do Seguro Nacional de 

Saúde).（ 

◆◆◆ Caso não se pague a Taxa do Seguro Nacional de Saúde ◆◆◆ 

Caso não se pague a Taxa do Seguro Nacional de Saúde em dia, incidirá sobre o 

valor um acréscimo referente ao atraso. Pode ser tambem que seja entregue um Cartão de 

Saúde com validade mais curta. 

 

(Informações) 

Prefeitura de Inuyama Divisão de Bem Estar Social 

Seção de Previdência e Aposentadoria 

Seguro Nacional de Saúde (1o andar do Ed. Principal) 

Tel: 44-0327（linha direta） 

FAX：44-0362 

             Email：030400@city.inuyama.lg.jp    


