
 

・Pare o veículo imediatamente.  
・ Para não bloquear o trânsito, encoste o carro num lugar seguro, tais como no 
acostamento ou numa área aberta.  

・Se houver feridos, chame a ambulância (disque 119).  

・ Até a ambulância chegar, não movimente o ferido desnecessariamente. Siga as 
instruções do atendente de emergência, aplique os primeiros socorros como estancar o 
sangramento, dentro das possibilidades.  

・Havendo ou não pessoas feridas, é necessário notificar à polícia   
(número do telefone: 110).  

・Não afaste do local do acidente até a polícia chegar.  

・Quando a polícia chegar, relate a situação do acidente e peça para   
verificar o local do acidente. 

 

 

・Há casos em que na hora do acidente prece não ter ferimento ou haver um ferimento 
leve, porém, mais tarde poderá ser constatado que o ferimento era grave. 

・Recomenda-se que faça logo o exame médico. 
 
 
 
 
・Será necessário o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito” (Kotsu Jiko 

Shomeisho) para poder fazer procedimentos para receber vários suportes após um 
acidente de trânsito. 

・O Boletim poderá ser solicitado junto ao Centro de Condução Segura do Veículo 
(Jidosha Anzen Unten Center). Informe-se sobre o procedimento do pedido do Boletim 
na delegacia onde foi feito a notificação do acidente.  

・Quando o acidente não for notificado à polícia não poderá solicitar o “Boletim de 
Ocorrência de Acidente de Trânsito” (Kotsu Jiko Shoumeisho). Por isso, quando 
ocorrer um acidente de trânsito, sempre realize a notificação junto à polícia. 

 

https://www.police.pref.gunma.jp/subindex/annai.html 

 

Fonte： “Guia sobre a vida e o trabalho – para estrangeiros que estão 
começando a viver no Japão”.   

Supervisão: Agência de Serviços de Controle da Imigração 

Polícia da Província de Gunma – “Regras de Trânsito no Japão” 

Como agir em Casos de Acidente de Trânsito 

Pare o veículo  

Exame médico 

Notifique a polícia e contate um serviço de emergência 

Solicitação do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (Kotsu Jiko Shomeisho) 

https://www.police.pref.gunma.jp/subindex/annai.html

