
 

   Dá segurança num caso inesperado,isto é・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ★ Quais são requisitos para se filiar no plano nacional de saúde? 

Pessoas que efetuaram o registro de estrangeiro,e que têm status de permanência de mais de 
1 ano(com previsão também)Na hora da inscrição deve apresentar o certificado de registro de 
estrangeiro.  
★ É preciso que se filiem todos os membros da família no plano? 
（１）A inscrição e o pagamento de seguro de saúde são feito pelo chefe da família.É emitida 
uma carteira de seguro de saúde por família(às vezes, é emitido um cartão para cada membro 
da família também)  
（２）No seguro nacional de saúde cada um dos membros da família é o segurado, 
independente de ser adulto, criança, chefe de família,etc.. 
（３）São considerados membros da mesma família aqueles que residem juntos e contribuem à 
economia doméstica.(se tiver economia doméstica separada será considerada família distinta) 
★ Pode filiar-se no plano mesmo sendo funcionário de uma empresa? 

Todos podem filiar-se no plano, exceto aqueles inscritos no plano de seguro da empresa e seus 
dependents e aqueles que vêm recebendo a assistência pública  
★ A pessoa segurada quanto desembolsará no hospital?    

Se não estiver inscrito no plano,desembolsará 100%~500% pelo tratamento ou consulta 
dependendo do hospital pela mesma doença. Porém, sendo segurada, pagará 30% do 
custo(menores de 3 anos 20%) Maiores de 70 anos despenderá 10% do custo, em geral.  

 ★ Quando impossibilitado a pagar o seguro devido às dificuldades? 
    É possivel obter uma redução ou isenção mediante solicitação.Procure fazer a consulta no 

guichê de atendimento do seguro nacional de saúde..  
 ★ O seguro nacional de saúde só é válido p/consulta médica no hospital?   

O seguro nacional de saúde dá muitos benefícios aos segurados.Não só cobre despesas de 
consulta assim como a de internação, e outras como①despesa de internação e parto(paga ao 
parturiente segurado)②despesa de óbitos(na morte do segurado pago ao responsável pela 
cerimônia), ③ despesa de transporte(transporte c/a indicação médica c/aprovação da 
seguradora) ④ despesa de assistência domiciliar(quem recebe assistência.médica 
domiciliar)Pode receber a assistência da enfermeira tendo a carteira de saúde e com um 
desembolso parcial da despesa.  E, quando teve muita despesa médica, consulte uma vez o 
guichê do seguro nacional de saúde, quem sabe consiga um desembolso parcial da despesa. 
 

 ●Guichê de atendimento do seguro nacional de saúde de cada cidade● 
        

  Fujimi-shi Hoken-Nenkin-ka        ０４９－２５１－２７１１ 
  Kamifukuoka-shi Kenkou Hoken-ka   ０４９－２６１－２６１１ 
  Ohimachi Jumin-ka Kenkou Kakari    ０４９- 2 ６１－２８１１ 
  Miyoshimachi Chomin-ka  ０４９－２５８－００１９ 

ポルトガル語 

Seguro Nacional de Saúde 
● O resfriado vem com o rigor do inverno. 

Dizem que provoca mil doenças. Ao contraí-lo, procure um médico. 
● O tratamento médico custa caro? Não se preocupe, a carteira de seguro 

de saúde  garante a sua família contra doença. 


