
機密性2 

Quando Comprar Equipamentos 
 de Tratamento 

～Reembolso das Despesas Médicas ～ 

 

Esta é uma explicação generalizada do sistema do 
seguro médico. 
Pedimos que esteja ciente de que há casos 
excepcionais.  

Ao fazer equipamentos de tratamento por instrução do médico, 
pague inicialmente o valor total (100%) das despesas ao 
fornecedor do equipamento. Posteriormente, ao fazer a 
solicitação para o seguro de saúde cadastrado, uma parte das 
despesas será devolvida pelo “reembolso das despesas médicas”. 

            Equipamentos que 
    São 
      Alvo do Reembolso 

           Equipamentos que 
           Não São Alvo do 
           Reembolso 

Segurados 
 do Seguro 
 de Saúde 

Espartilho 
Equipamento 
 de fixação da articulações 
Prótese de mão/ prótese de 
perna/ prótese ocular 
Roupas elásticas etc. 
  

Aparelho auditivo 
Protetor bucal etc.  

Crianças 
(Segurados 
 do Seguro 
 de Saúde 
 até 9 Anos 
Incompletos) 

Óculos 
Lentes de contato  
( com objetivo de tratamento de 
baixa visão de crianças etc.) 

  



機密性2 

【Pessoas-Alvo】 
 Segurados da Associação do Seguro de Saúde do Japão 

 
【Trâmites】 
  Baixe o “formulário de solicitação de reembolso das 
  despesas médicas (equipamentos de tratamento)” pelo  

    website da Associação de Seguro de Saúde do Japão e 
    imprima. Envie o formulário de solicitação e os  
    documentos necessários via postal à filial da Associação  
    da Associação de Seguro de Saúde do Japão em que está 
    cadastrado. 
 
【Documentos Necessários】 

 ○Recibo da compra do equipamento 
 ○Atestado do médico de atendimento ao segurado etc. 
 ○Resultado do exame do paciente  
        (caso seja com  objetivo de tratamento de baixa visão de crianças etc.)  
 ○Foto do equipamento real 

        (no caso de equipamento do tipo sapato) 
 *Anexe as originais dos documentos necessários 
 
【Forma de Pagamento】 
  Na conta cujo titular seja o do segurado 

 
【Observações】 
 ○O valor do reembolso dependerá da idade do segurado. 
 ○No caso da compra do equipamento por lesão, é  

   necessária a “notificação da causa do ferimento”. 
 (Não se   pode usar o seguro de saúde no caso de lesão causada pelo 
   trabalho ou durante o trajeto entre a casa e o trabalho) 
 

Esta é uma explicação generalizada do sistema do seguro médico.Pedimos que esteja ciente de que há casos excepcionais.  
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