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○ O que é um Sistema do Seguro Nacional de Saúde?  
1. Sistema do Seguro Nacional de Saúde 

O Seguro Nacional de Saúde (SNS) é 
financiado pelos próprios segurados e tem como 
objetivo se ajudar um ao outro (espírito de ajuda 
mútua). É administrado pela Associação de 
Seguro Nacional de Saúde (segurador) e pelo 
município onde se encontra, contribuindo com o 
fomento e preservação da saúde da população e 
assegura os tratamentos médicos da região.  
 Além disso, desempenha o papel muito 
importante como sendo o principal pilar do 
Sistema nacional de seguridade. O Seguro 
Nacional de Saúde é um sistema para precaver-
se da doença e lesões, e é um dos Sistemas de 
Seguro Médico, Sistema Nacional de Seguridade 
em que deve se afiliar.  
2. Afiliado no Seguro nacional de saúde 
○ Autônomo 
○ Agricultor, pescador 
○ Pessoa que cancelou o seguro de saúde do local de trabalho por motivo de demissão voluntária 
○ Pessoa que não está afiliada no Seguro de Saúde do seu local de trabalho, tais como trabalho temporário 

ou de meio período 
○ Pessoa que tenha feito o registro de estrangeiro e que tenha mais de 3 meses de qualificação de 

permanência (exceto os descritos abaixo) 
・Tem autorização de permanência como atividade específica e que possua o visto de tratamento de saúde 
・Própria pessoa (acima de 18 anos) ou cônjuge que o acompanha que veio com objetivo de turismo com 

duração que não ultrapasse 1 ano de permanência ou motivos de tratamento médico assim como outras 
atividades similares 

* Todas as pessoas devem se afiliar no Seguro Nacional de Saúde, a não ser que esteja recebendo Subsídio 
para Sustento ou seja inscrito no Seguro de Saúde do seu local de trabalho.  

*Em algumas circunstâncias é possível se afiliar mesmo que o período de permanência seja inferior a 3 
meses. 

3. Afiliado e o chefe de família 
De acordo com o Seguro nacional de saúde, cada membro da família será considerado um 

afiliado(segurado). Contudo, o pagamento do prêmio do seguro (Imposto) assim como o registro de afiliação 
deverá ser realizado pelo chefe de família.  

4. Entregar a solicitação de afiliação ou o cancelamento 
Quando for se afiliar ou cancelar o Seguro Nacional de Saúde, deverá entregar no balcão de atendimento 

do Seguro Nacional de Saúde dentro de 14 dias.  
5. Os documentos necessários e a data da afiliação / cancelamento do Seguro Nacional de 
Saúde  

 Data O que precisa para fazer a notificação 

Afiliação 

Dia em extinguiu o direito de receber o 
benefício do seguro de saúde do local de 
trabalho (Um dia após a demissão voluntária) 

Documento que comprove o cancelamento do 
Seguro de Saúde do seu local de trabalho 

A data em que se mudou de outro município Certidão de Mudança por saída da cidade emitida 
por outros municípios 

O dia em que foi interrompido o auxílio para 
sustento Aviso de determinação de cancelamento da ajuda 

A data em que a criança nasceu Cartão do seguro / Caderneta de Saúde Materno 
Infantil 

Cancelamento 

Um dia após se afiliar no Seguro de Saúde do 
local de trabalho 

Cartão de seguro tanto do Seguro nacional de 
saúde quanto do local de trabalho 

Deverá realizar no dia seguinte da mudança 
para outro município (quando a entrada e a 
saída acontecem no mesmo dia deve ser feito 
no dia) 

Cartão de seguro 

O dia em que começou a receber o auxílio 
para sustento 

Comunicado de decisão do início da ajuda/cartão 
de seguro de saúde 

Um dia após o falecimento Cartão de seguro ou documento que possa 
comprovar o falecimento 

* Para os estrangeiros, é imprescindível trazer o Cartão de Permanência ao realizar o registro de afiliação ou o 
cancelamento. 
* Caso atrase a entrega do registro de afiliação, terá que arcar integralmente com as despesas médicas nesse 

período, e deverá realizar o pagamento retroativo do prêmio do seguro (imposto) desde a data em que 
obteve a condição de se afiliar no seguro.  

* Quando houver atraso na declaração de cancelamento e que nesse período tenha utilizado o Cartão de seguro 
para se tratar, o Seguro Nacional de Saúde pedirá a devolução do valor referente a despesas médicas 
custeada. 

6.Caso não saiba falar em japonês 
Pode não haver atendimento em língua estrangeira no balcão de atendimento da prefeitura. 
Se possível, visite-nos acompanhado de alguém que consiga se comunicar em japonês. 

Governo provincial e 

Município / 
Associação do 
Seguro nacional de 
saúde (Segurador) 

Afiliado 
(Segurado) 

 
Prestador de 
serviço de 
saúde 

Cobrança do 
tratamento 

Depósito das 
despesas médicas 

Pagamento da coparticipação 

Realiza tratamento médico, 
entre outros. 

Paga a Taxa do Seguro 
(Imposto) após finalizar o 
procedimento de afiliação 

Emissão do cartão do 
seguro saúde 

Pagamento das 
espesas médicas 

Auxílio financeiro 

Cobra o pagamento 
pelo tratamento médico Federação das 

Organizações de Seguro 
de Saúde Nacional 
Órgão de auditoria e 
pagamento 


