
Nº de controle
da guia

( )

Nº do aviso
( )

Nome em Katakana
( )

KOKUMIN HOKEN
Seguro Nacional de Saúde

Idade
( )

Gênero
( )

Data de nascimento
 ( )

(Idade na data de 31/MAR/2023)

Anos
( )

Validade
( )

Data de
emissão

Ano Administrativo 2022

 Guia do Exame Específico de Saúde (Tokutei Kenkou Shinsa)  do Kokumin Hoken  do Município de Toyohashi

( 4 )

Exame de Saúde do Ano Administrativo 2022

Levar:

      Guia do Exame Específico de Saúde (Tokutei Kenkou Shinsa)

      Cartão do Seguro Nacional de Saúde (Kokumin Kenkou Hoken Hihokenshashou ) do município de Toyohashi
Em caso de submissão ao Shuudan Kenshin/ Exames Coletivos:

      Resultado do exame de saúde ou Ningen Dock/Check-up  médico do ano anterior (Somente quem tiver.)
Preenchimento da guia de exame:

  Favor preencher os itens de dentro do quadro destacado do verso desta folha.
 Em caso de submissão ao Shuudan Kenshin /Exames Coletivos:

       Preencher somente o número de telefone na respectiva lacuna do verso desta folha. No dia do exame, será solicitado o preenchimento de um questionário preliminar à parte.

 Os itens abaixo serão preenchidos pela instituição realizadora do exame ( )

Aspessoas em 
tratamento médico 
também podem 
realizar o exame.

Verifique a data de validade.



 9 Inchaço 10 Cansaço rápido

 4 Zumbido no ouvido 3 Tontura

/Preenchimento próprio (Favor preencher/responder os itens de dentro do quadro destacado )
 Dependendo do caso, poderá receber mensagem de texto curta no seu nº celular (SMS) de orientamento de cuidados de saúde, ou recomendação para realizar consulta médica.

Há mais de
10 horas atrás

)

 6 Palpitação

 7 Boca seca Emagrecimento
repentino

 12 Outros

Contato:

  Posto de Saúde (Hokenjo)  de Toyohashi-shi, Departamento Kenkou Zoushin-Ka

441 8539

  Toyohashi-shi Nakano-cho Aza Nakahara 100 Banchi (Dentro do HOIPPU)
TEL 0532 39 9141

FAX 0532 38 0770

Há menos de
10 horas atrás

Sim

Menos de 1
dose

Sim

Mais de 3
doses

13

Com que frequência consome bebida alcoólica (sakê, aguardente, cerveja, bebida alcoólica ocidental, etc.)?

6

12

11

 b Remédio para baixar o nível de glicose do sangue ou injeção de insulina

c Remédio para baixar o nível de colesterol ou triglicerídeos

Já foi diagnosticado acidente vascular cerebral-AVC (AVC hemorrágico, AVC isquémico, etc.) ou já fez tratamento?

Já foi diagnosticado doença cardíaca (angina, infarto do miocárdio, etc.) ou já fez tratamento?

Já lhe foi diagnosticado doença renal crônica, insuficiência renal, ou realiza algum tratamento (hemodiálise, etc.)?

7

9

8

(aprox. dentro de 1 mês), e estou começando aos poucos.

Sintomas

20

Dorme antes de completar 2 horas de digestão após jantar, 3 vezes ou mais por semana?

18

17

16

14

Costuma tomar bebidas doces ou comer entre as 3 refeições diárias (café da manhã, almoço e janta)?

Gostaria de melhorar os hábitos
da vida diária como alimentaçã
o,
exercícios físicos, etc.?
Escolha 1 item entre o   e 

Consegue descansar o suficiente dormindo?

21

19
Quantidade de bebida alcoólica que consome por dia.
Equivale a 1 dose (180ml) de sakê:
500ml de cerveja, 110ml de aguardente de 25%, 1 copo de wisky duplo (60ml), 2 taças de vinho (240ml)

5

10

Comparando com o seu peso ao 20 anos e o atual, engordou mais de 10kg?

Não faz a refeição matinal (café da manhã), 3 vezes ou mais por semana?

15

Já estou me empenhando no
melhoramento (há mais de 6 meses).

Já estou me empenhando no
melhoramento (há menos de 6 meses).

 1 Nenhum

 Rápido Lento

NãoSim

 5 Dor no peito

 Às vezes

 Normal

 11 Dormência nas mãos/pés

Não pretendo melhorar.
Pretendo melhorar
(aprox. dentro de 6 meses).

 2 Dor de cabeça

8

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

4

2

1

3

3

1

Sim

Sim

a Remédio para (baixar a pressão alta) hipertensão arterial

Não

Telefone

(residencial

SimJá foi diagnosticado anemia?

É fumante regular? (* É considerado como fumante regular, as pessoas que fumaram durante o último mês e que já
fumaram total de 100 cigarros ou mais, ou que fumam há mais de 6 meses.)

Marque                  na resposta

correspondente

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim Não

NãoSim

Sim

Não

Quase não
bebo

(Não bebo)

Não

De 2 a 3
doses

incompletas

De 1 a 2
doses

incompletas

Caso surja a oportunidade, você deseja receber orientação de saúde para melhorar seus hábitos cotidianos?

Quando foi a sua última refeição de hoje?

Pretendo melhorar em breve

Relacionado a mastigação, em qual
item você se enquadra?

 Consigo comer mastigando tudo.
 Às vezes o dente, a gengiva, a má formação dos dentes, etc, me incomoda

       e tenho dificuldade de mastigar.
 Quase não consigo mastigar.

Sim

Todos
os dias

Telefone

celular

Não

 Atualmente, está tomando os medicamentos de a ~ c abaixo?

Sim

Não

Faz caminhada de 1 hora ou mais por dia, ou pratica exercícios físicos com a mesma equivalência em seu cotidiano?

Come mais rápido em comparação às outras pessoas? 

Comparando com pessoas da mesma idade, a sua velocidade de caminhar é mais rápida?

Pratica exercícios físicos por 30 minutos pelo menos 2 vezes por semana, há mais de 1 ano?

 Às vezes Quase nunca

Todos
os dias

      


