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ANEXO 3 
 

Questionário de Saúde 

 

Nome: _________________________________________________________ Idade: __________________________ 

Morada: ______________________________________________________________N.º de Telef: _______________ 

N.º de telef. se lhe acontecer algum problema ___________________________Nome: ________________________ 

Data de Nascimento: ______________________ Nível de escolaridade ____________________   

Situação: Reformado _________ Antiga Profissão _________________Activo _____ Profissão ________________ 

Cardiologista: ___________________ Local: _____________________ Médico Família: ______________________ 

1. Alguma vez o médico o informou de que tem (coloque um e há quanto tempo) 

 Há Qt Tempo  Há Qt Tempo 

Ataque cardíaco _____  Bronquite ______             

Angina de peito estável_____  Falta de ar ______  

Angina de peito instável _____  Asma ______  

AVC ______  Enfizema ______  

Insuficiência cardíaca ________  Problemas visuais ______  

Tensão arterial elevada _____  Problemas de audição ______   

Arritmia ____ (fibrilhação auricular)  Anemia _____  

ECG Anormal ____  Diabetes ______ Tipo: ________  

Angioplastia: _______  Hepatite ______  

Palpitações ou Taquicardia ________  Cancro: ___________________   

Sopros cardíacos ______  Doença de Parkinson _______  

Claudicação intermitente ______  Osteoporose ______  

Tromboflebites ou embolia arterial _____  Osteopénia _____  

Colesterol: _________  Osteoartrose Onde? __________  

Outras doenças cardiovasculares ______  Problemas articulares: ________  

Aneurisma ________  Tratamento psiquiátrico: ________  

Sobrevivente paragem cardíaca ___  Alterações emocionais _______  

Tem pacemaker: __________  Problemas renais ________  

Pode realizar Prova Esforço _____    

 

2. Outros problemas de saúde, descreva: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Faz outra actividade física ? ______________________ Qual ? 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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4. Indique a sua capacidade para realizar algumas tarefas.  

O que consegue realizar? Consegue Consegue com 

dificuldade ou 

com ajuda 

Não  

consegue 

a. Cuidar-se a si próprio (ex.: vestir-se sozinho).    

b. Tomar banho (imersão ou duche).    

c. Subir e descer um lanço de escadas (até ao 1º andar).    

d. Caminhar (um ou dois quarteirões).    

e. Realizar tarefas domésticas leves (cozinhar, limpar o pó, 

lavar a loiça, varrer). 

   

f. Fazer compras (alimentos ou vestuário).     

g. Caminhar cerca de 800 metros.    

h. Caminhar cerca de 1.600 metros.    

i. Segurar e transportar cerca de 4,5 quilogramas (saco cheio 

de mercearia).  

   

j. Segurar e transportar cerca de 11,5 quilogramas (mala de 

viagem média a grande). 

   

k. Realizar tarefas domésticas pesadas (esfregar chão, 

aspirar, varrer o jardim).  

   

l. Realizar actividades fatigantes (fazer longas caminhadas, 

cavar, deslocar objectos pesados, praticar aeróbica, etc.). 

   

N.º de pontos: 0 = não consegue, 1 = consegue com dificuldade, 2 = consegue.. 

Soma: nível elevado = 24 pontos; nível moderado = entre 14 e 23 inclusive; nível baixo = < /igual a 13 pontos 

 

5. Quais os medicamentos que toma e para que problema: 

  Nome do Medicamento                                                                                     Para quê ? 

________________________________________________      _____________________________________________ 

________________________________________________      _____________________________________________ 

________________________________________________      _____________________________________________ 

________________________________________________      _____________________________________________ 

________________________________________________      _____________________________________________ 

________________________________________________      _____________________________________________ 

________________________________________________      _____________________________________________ 

________________________________________________      _____________________________________________ 

6. Faz controlo de anticoagulação (livro vermelho que controla a fluidez do sangue, valor de INR) ? ___________ 

Se sim ? Qual o problema que foi diagnosticado ? ________________________________________________________ 

Iniciou o medicamento em que data ? ________________________ deve manter os valores entre ________ _________ 

Na última consulta qual foi o valor de INR que apresentou ? _________________ Em que data ? __________________ 

 


