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Sumário do Seguro Nacional de Saúde
Tabela de subsídios e encargos (base: 1º de abril de 2021)

A) Subsídio
A1) Percentual pago pelo segurado

A2) Limite de pagamento para tratamentos médicos de custo elevado (por mês)

① Menos de 70 anos

② De 70 anos a menos de 75 anos

Divisão por idade Percentual

Menos de 6 anos 20%

De 6 anos a menos de 70 anos 30%

De 70 anos a menos de 75 anos
20% (para quem não se enquadra na faixa de 30% )

30% (para quem tem rendimentos equivalentes aos de
pessoa na ativa) (vide item A2 ②)

Faixa de renda Total da família segurada

Alta renda

Família com renda anual acima de 9,01
milhões de ienes após a dedução bá
sica do imposto de renda

¥252,600+
(despesas médicas－842,000)×1％

Fam í lia com renda anual acima de 6
milhões e menor ou igual a 9,01 milhõ
es de ienes após a dedução básica do
imposto de renda

¥167,400+
(despesas médicas－558,000)×1％

Normal

Família com renda anual acima de 2,1
milhões e menor ou igual a 6 milhões
de ienes ap ó s a dedu ç ã o b á sica do
imposto de renda

¥80,100+
（despesas médicas－267,000）×1％

Fam í lia com renda anual menor ou
igual a 2,1 milh õ es de ienes ap ó s a
dedução básica do imposto de renda

¥57,600

Baixa renda Família isenta do imposto municipal ¥35,400

Faixa de renda

Individual
(apenas

consultas
)

Família
(incluindo internação)

Renda
equivalente
a de pessoa
na ativa

Renda tribut á vel maior ou
igual a ¥6,900,000

¥252,600+
（despesas médicas－842,000）×1％

Renda tribut á vel maior ou
igual a ¥3,800,000

¥167,400+
（despesas médicas－558,000）×1％

ポルトガル語
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※1 Família isenta do imposto municipal e com renda inferior ao padrão estabelecido

A3) Subsídio para o parto e cuidados com o bebê
¥404,000 (¥420,000 para nascimentos em instituições médicas incluidas no Sistema de Indenizaçã
o Obstétrica de Paralisia Cerebral (Sanka Iryou Hoshou Seido) )

A4) Assistência funerária
¥50,000

B) Encargos
B1) Valor da taxa do seguro (imposto)

B2) Porcentagem das deduções

Sistema de dedução

※ Se o número de pessoas com renda de salário/pensão for acima de 2, será 430,000 ienes +
100,000 ienes x (número de pessoas com renda de salário/pensão -1)

Renda tribut á vel maior ou
igual a ¥1,450,000

¥80,100+
（despesas médicas－267,000）×1％

Normal
Renda tributável menor que
¥1,450,000

¥18,000 ¥57,600

Baixa renda

II Família isenta do imposto
municipal

¥8,000 ¥24,600

I Família isenta do imposto
municipal ※1

¥8,000 ¥15,000

Seguros

① Proporção com base na
capacidade de pagamento

② Proporção com base no
benefício recebido

Renda Bens
Valor por
segurado

Valor por família

Saúde % % ￥ ￥

Assistência ao Idoso % % ￥ ￥

Assistência domiciliar % % ￥ ￥

% % %

Percentual a
deduzir

Critérios para dedução

70% Renda Total (chefe da família + segurados) ≤ ¥430,000※

50%
Renda Total (chefe da família + segurados) ≤ ¥430,000※ + ¥285,000 x número de
segurados

20%
Renda Total (chefe da família + segurados) ≤ ¥430,000※ + ¥520,000 x número de
segurados
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B3) Valor a pagar pelos exames de saúde específicos

¥


