


Seguro contra acidentes de trabalho (rõsai hoken)
O seguro contra acidentes de trabalho (rõsai hoken) é um seguro cujo sistema 
de subsídio é concedido ao trabalhador quando a causa da doença adquirida 
ou lesão sofrida foi o trabalho ou o trajeto do trabalho, cobrindo assim os 
benefícios necessários, como por exemplo os gastos de tratamento médico, 
entre outros. E desde que trabalhem no Japão, este seguro é aplicado também 
aos estrangeiros.

【Causa·Razão】 【Classificação do acidente】

Seguro de Saúde

【Seguro】

Outros Outros
acidentes
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*No caso de acidente de trabalho, o seguro de saúde
não pode ser utilizado

Tipos de subsídios do Seguro contra acidentes de trabalho (rõsai hoken)

◆Benefício (compensação) de tratamento médico: Benefício de tratamento médico para lesões
e doenças ao trabalho e ao trajeto de trabalho
◆Benefício (compensação) por afastamento de trabalho: Benefício para o caso se afaste do trabalho 
para tratamento médico para lesões e doenças ao trabalho e ao trajeto de trabalho e não receba salário
◆Pensão (compensação) por doença-acidentário: Benefício no caso de não houver recuperação
(estabilização dos sintomas) transcorridos um ano e seis meses depois início do tratamento, e no caso 
de que o grau de invalidez decorrente de ão ou doença provocada durante o trabalho ou no trajeto do 
trabalho se enquadre na tabela de classificação de doenças/lesões
◆Benefício (compensação) por invalidez: Benefício, na recuperação (estabilização dos sintomas)  de 
alguma doença ou lesão provocada durante o trabalho ou no trajeto do trabalho, caso fique com uma 
deficiência física e enquadre no grau de invalidez
◆Benefício (compensação) por morte: Benefício por morte do trabalhador
◆Despesas de funeral/Benefício de funeral: Benefício para realizar o funeral quando trabalhador faleceu
◆Benefício (compensação) de assistência de terceiros: Benefício no caso de estiver assistência por 
alguma invalidez da pensão (compensação) invalidez ou pensão (compensação) doença-acidentária

Atribuído ao 
trabalho

Acidente de 
trabalho

Atribuído ao
trajeto do
trabalho

Acidente no
trajeto do
trabalho

Rõsai
Hoken



Acidente de trabalho é aquele que provoca doença-acidentária (lesão, 
doença, invalidez e morte) ao trabalhador devido ao trabalho.

●Se tiver a certa relação causal entre o trabalho e doenças-acidentárias, isto se chama
“por causa de trabalho”.

●A princípio, estagiários e empregadores que não sejam trabalhadores, não recebem a
compensação

◇Lesão por causa do trabalho
Acidente de trabalho reconhecido pode ser em três casos seguintes:

<1> Caso em que trabalha nas instalações no local de trabalho
Um acidente será reconhecido como acidente de trabalho, exceto alguns casos
especiais, quando trabalhar nas instalações (escritório, fábrica) no local de trabalho
nas horas fixadas de trabalho ou nas horas extra.

*Os casos seguintes não são reconhecidos como acidente de trabalho:
1. Quando o trabalhador sofrer um acidente devido ao ato

pessoal durante o trabalho.
2. Quando o trabalhador, intencionalmente, provocar o acidente.
3. Quando o trabalhador sofrer uma agressão de terceiros

devido a ressentimentos pessoais.
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[Definição do termo 1]

Trabalho Doenças-
acidentáriasRelação causal certa

Acidente de trabalho



<2> Caso em que não trabalha nas instalações no local de trabalho

Um acidente devido ao ato pessoal não é reconhecido como acidente de trabalho, 
quando não trabalhar na hora de descanso ou antes ou depois das horas de trabalho. 
Mas um acidente devido ao estado das instalações ou administração do local de 
trabalho é o acidente de trabalho. Também um acidente que acontece no ato
fisiológico como ato para banheiro.  

<3> Caso em que trabalha fora das instalações no local de trabalho

Um acidente é reconhecido como acidente de trabalho, exceto casos especiais como
ato pessoal positivo, quando estiver na viagem de serviço ou no ato de negócio.

◇Doenças por causa do trabalho
Quando satisfazer os três requisitos seguintes, a princípio, 
a doença será reconhecida como doença por causa do trabalho.

<1>Existir agentes nocivos no local do trabalho

Caso o trabalho contenha fator físico nocivo, matéria química ou trabalho demasiado 
pesado físicamente etc. Ex. o asbesto

<2>Ter sido exposto ao fator nocivo que possa provocar o 
problema de saúde

<3>Ser razoável o andamento do desenvolvimento da doença e o 
seu estado no ponto de vista médica
A doença por causa do trabalho se desenvolve como efeito do contato pelo 
trabalhador com o fator nocivo que fique no trabalho. Com que então, a doença deve 
desenvolver-se depois de ter sido exposto ao fator nocivo. O momento do 
desenvolvimento é variado segundo a natureza do fator nocivo ou condiçaões de 
contato.
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Acidente no trajeto de trabalho é aquele que provoca doença/lesão ao trabalhador
decorrente do trajeto de trabalho.

◇Trajeto de trabalho
É a rota e o método racional de locomoção 1) até 3) que o trabalhador utiliza para ir
ao trabalho.

1) Trajeto de ida-volta entre a residência do trabalhador e o local  de 
trabalho (o local onde começa e termina o  trabalho)

2) Locomoção de um local de trabalho até o outro local de trabalho,
estabelecida pela Portaria do Ministéerio da Saúde, Trabalho e 
Bemestar (a locomoção dos trabalhadores que posuuem diversos
trabalhos)

3) Locomoção entre a residência do local transferido, desacompanhado de
sua família, e a residência familiar

[Definição do termo 2]

1 Trajeto normal

2 Trabalhador com vários locais          3 Trabalhador transferido
de trabalho desacompanhado da família

Tipos de trajetos de trabalho *Atenção, os tipos 2 e 3 têm requisitos pré-determinados.

Residência Local de
trabalho

Local de
trabalho

Outro local 
de trabalho

Residência

Local de
trabalho

Residência 
no local

transferido

Residência 
familiar
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Área do trajeto de trabalho 〇······ Trechos reconhecidos como área do
trajeto de trabalho

×······Trechos que não são reconhecidos
como área do trajeto de trabalho

Local de
trabalho Interrupção Residência

Desvio

Local de
trabalho

Ações necessárias à
vida cotidiana e

determinadas pela
Portaria do Ministério
da Saúde, Trabalho e

Bem-estar 
(Interrupção)

Residência

Ações necessárias à
vida cotidiana e

determinadas pela
Portaria do Ministério 
da Saúde, Trabalho e 
Bem-estar (Desvio)

*Da mesma maneira, a 
locomoção do local
de trabalho para
outro local de trabalho e, 
da residência do
local transferido para
residência familiar.

○

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

◇Área do trajeto de trabalho
Caso o trabalhador efetue um desvio na rota de locomoção, ou interrompa a 

locomoção, o trecho do desvio ou da interrupção, e a locomoção posterior não são 
considerados trajeto de trabalho.
Mas caso o trabalhador compre os artigos do uso diário ou faça outras ações
equivalentes dentro de um limite mínimo, será novamente considerado trajeto de 
trabalho a partir de voltar à rota racional.





◇Valor Diário Básico Computado

A princípio, o valor diário básico computado é o valor total dos salários especiais pagos
pelo empregador durante o ano anterior ao dia do acidente, durante o trabalho ou no 
trajeto do trabalho, que provocou a lesão ou morte, ou ao dia que contraiu a doença
conforme o atestado médico, dividido por 365.

Neste caso, nos salários especiais são incluídos os salários pagos com intervalos
superiores a três meses, inclusive as bonificações que são excluídas do cálculo básico
do valor diário básico do benefício. (Mesmo sendo excluídos do cálculo básico, os
salários pagos ocasionalmente como o adicional de casamento não são
incluídos.)

Caso o total dos salários especiais exceda o valor anual do benefício básico concedido
(valor que corresponde a 365 vezes o valor diário básico do benefício) em 20%, o valor 
anual básico computado será correspondente a 20% do valor anual do
benefício básico. (O valor máximo será de 1,5 milhão de ienes.)

Caso receba mensalmente o salário de 200 mil ienes, com o fechamento da folha de 
pagamento no final do mês e o acidente tenha ocorrido em outubro. 

200.000×3 meses÷92 dias (julho (31dias)＋ agosto (31dias)＋ setembro (30 dias))
≒6.522 ienes

6.522 ienes×80％ ≒5.217 ienes

→ Será concedido o valor de 5.217 ienes que corresponde a 80% do valor
diário básico do benefício para um dia de afastamento

Exemplos de cálculo do valor diário básico do benefício

→ No “salário” acima, não estão incluídos os salários pagos ocasionalmente e os
salários pagos com intervalos superiores a três meses.
Entretanto, para determinar o valor da pensão especial por morte,“os salários pagos
com intervalos superiores a três meses”serão considerados no “valor diário básico
computado”.
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