
 

 

 

 

 

 

(Exemplo de preenchimento do formulário do Exame de Saúde) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Ao preencher preste atenção nestes itens: 

⚫ Certifique-se de preencher a lápis. 

⚫ Trace a linha diagonal em cima da linha tracejada do 〼 que corresponde à sua resposta. 

⚫ Caso preencher a resposta errada, apague bem ou marque 〼 no quadro errado e marque 

〼 no quadro da reposta correta. 

⚫ Não dobre, amasse ou suje este questionário, pois os dados serão lidos pela máquina. 
⚫ Sobre o Questionário do exame de saúde 

 

Exame específico de saúde              (40 a 74 anos) 
Exame de saúde para cidadãos em geral  (20 a 39 anos) 

Responda as questões de 1 a 7. 

Exame de saúde para idosos        (acima de 75 anos) Responda as questões 1 a 6 e 8. 

                  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor preencha os números 
sem ultrapassar as lacunas. 

Como preencher o questionário do Exame de Saúde 

【Informações do auxílio relativo às despesas pelo Seguro Nacional de Saúde 】 

Shimin Madoguchi Group 52-1111  Ramal 261・219 
【Informação a respeito dos tipos de exames e cupons】 

Kenko Suishin Group  52-9871 

 

● Para aqueles que pelo resultado do Exame específico de saúde precisam melhorar seu estilo de vida, a 

enfermeira de saúde pública do Grupo de Promoção da Saúde dará suporte (orientação específica de saúde). 

Vamos aproveitar esta oportunidade para prevenir doenças relacionadas ao estilo de vida e ser saudável 

tanto física quanto mentalmente.  

● As pessoas-alvo do Exame específico de saúde que fizeram um exame médico semelhante no trabalho, 

informe-nos para que o Grupo de Promoção da Saúde administre os dados do resultado e, se necessário, 

daremos suporte para a promoção da saúde através de orientações de saúde, etc. 
 

 

★Verifique a tabela de resultados. 
メタボリックシンドローム判定 

Avaliação de Síndrome Metabólica 

 

あなたは動機付け支援の保健指導対象者です 

Você quer suporte de orientação de saúde motivacional 

前回判定 （        ） 

Avaliação anterior 

 

前々回判定（        ） 

Avaliações passadas 

 

 

Aqueles cujo resultado de avaliação da Síndrome 

Metabólica estiver escrito 「 Apoio ativo 」  ou 

「Apoio à motivação」 , precisam melhorar seu 

estilo de vida. Às pessoas-alvo serão enviados 
cartões postais avisando para receber 
orientações específicas sobre saúde. 

As pessoas-alvo devem receber orientações específicas de saúde! 

① Assinale a resposta que corresponda à sua situação 

② Trace a linha diagonal a lápis 

Telefone residencial

電話番号
Telefone celular

携帯電話

  Nada em especial   Inchaço corporal

  1 □  特になし   4  □  体のむくみ

□□-□□□□□

□□□-□□□□-□□□□
※ Por favor assinale ／ no  □  ao número correspondente à sua resposta.

Questão 1:  Durante os 3 últimos meses, há algum sintoma físico que o preocupa?

質問１： 過去３か月間に身体面で気になる症状はありますか

  2  □  腹痛関節痛

Fica cansado(a) facilmente

※あてはまる番号の  □    に　／　を記入してください。

  Dor na coluna lombar e nas articulações

3  □  疲れやすい


