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Inquérito de Saúde Comunitária MelroseWakefield Healthcare 
 

Obrigado por completar o Inquérito de Saúde Comunitária MelroseWakefield Healthcare. Sua 
contribuição é muito importante para que possamos entender as pessoas que vivem e trabalham nas 
regiões que a MelroseWakefield Healthcare atende. Usaremos seu feedback para nos ajudar a planejar 
futuros programas que melhor atendam às necessidades da comunidade. 

 
Por favor, responda às perguntas a seguir da melhor maneira possível. Suas respostas são anônimas, 
então, por favor, não coloque seu nome nesta pesquisa. A conclusão desta pesquisa é voluntária. Se 
houver alguma questão que você não queira responder, deixe-a em branco.  
 
1) A) Em qual cidade você mora? 

 Everett  

 Malden 

 Medford 
 

 Melrose    

 North Reading   

 Reading  
               

 Saugus                      

 Stoneham                 

 Wakefield  
             

 Outra (onde)  
 
___________________

      B) Em qual cidade você trabalha?

 Everett  

 Malden 

 Medford 
 

 Melrose    

 North Reading   

 Reading  
               

 Saugus                      

 Stoneham                 

 Wakefield  
             

 Outra (onde)  
 

___________________

2) Com qual gênero você se identifica?  

 Masculino                     Feminino                          Transgênero           

 Prefiro autodescrever  ___________________ 
 

3) Quantos anos você tem?    

 18 ou mais novo      

 19-29       

 30-39       

 40-49       

 50-59       

 60-69 

 70-79                   

 80 ou mais velho 

 
4) Qual é a sua raça/etnia? Por favor, selecione todos que se aplicam. 

 Índio americano/Nativo americano 

 Asiático/Ilhas do Pacífico 

 Negro/Afro-americano 

 Hispânico/Latino 

 Branco 

 Outro (por favor, especifique) _______________ 

 
5) Quais são os principais idiomas falados em casa? Por favor, selecione todos que se aplicam. 

 Inglês 

 Árabe 

 Chinês (qual dialeto?) 

 Cantonês  

 Mandarim 

 Outro dialeto chinês             
            (qual?_________________) 

 

 Francês 

 Crioulo haitiano 

 Italiano 

 Português 

 Espanhol 

 Vietnamita 

 Outro (por favor, especifique) ________________
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6) A) Você viveu n os EUA durante toda a sua vida?    

 Sim                                                               Não 
 

 B) Se não, há quanto tempo você mora nos EUA? 

 1 ano ou menos 

 2-5 anos  

 6-10 anos 

 Mais de 10 anos 
  
7) Qual é a sua renda familiar anual? 

 Menos de $10,000 

 $10,000 a $14,999 

 $15,000 a $24,999 

 $25,000 a $34,999 

 $35,000 a $49,999 

 $50,000 a $74,999 

 $75,000 a $99,999 

 $100,000 a $149,999 

 $150,000 a $199,999 

 $200,000 ou mais 
 
8) Quantas pessoas vivem em sua casa (incluindo você)? 

_______ crianças (0-18 anos)                      _______ idosos (65+ anos)          

_______ adultos (19-64 anos) 

 
9) Qual é o nível escolar mais alto que você completou?  

 8ª série ou anterior 

 Ensino médio/Ensino secundário 

 Faculdade ou escola técnica 

 Pós-graduação 

 Outro (por favor, especifique): ____________________________________ 
 
10) Qual é a sua condição atual de emprego? Por favor, selecione todos que se aplicam. 

 Emprego de tempo integral 

 Emprego que meio período 

 Autônomo 

 Desempregado 

 Aposentado 

 Estudante 

 Outro (por favor, especifique) ______________

11) Como você avaliaria sua saúde geral? 

 Excelente 

 Muito boa 

 Boa 

 Ruim 

 Muito ruim 
 
12) A) Você tem alguém que considera seu médico ou profissional de saúde?  

 Sim 

 Não                         

 Não tenho certeza
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      B) Se sim, onde você recebe seus cuidados de saúde primários? 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Brigham and Women's Hospital 

 Cambridge Health Alliance  

 East Boston Neighborhood Health 

 Harvard Vanguard Medical Associates 

 Lahey Health Burlington 

 Lahey Health Winchester  

 Lynn Community Health Center 

 Massachusetts General Hospital 

 MelroseWakefield Healthcare 

 Mount Auburn Hospital 

 South Cove Health Center 

 Tufts Medical Center 

 Outro (qual sistema de 
saúde/clínica?)___________________

  
13) Quanto tempo, aproximadamente, se passou desde a sua última visita a um médico ou outro 

profissional de saúde para um exame de rotina? Um exame de rotina é um exame físico geral, 
não um exame para uma lesão específica, doença ou condição.  

 Menos de 1 ano 

 1-2 anos 

 3-4 anos 

 5 ou mais anos 

 Nunca 

 Não tenho certeza 
 
14) A) Você foi ao pronto-socorro no ano passado? 

     Sim                           Não 

 
      B) Se sim, em qual pronto-socorro você foi atendido? Selecione todos que se aplicam. 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Beverly Hospital 

 Brigham and Women's Hospital 

 The Cambridge Hospital 

 Everett Hospital 

 Lahey Hospital & Medical Center  
      (Burlington) 

 Lahey Medical Center, Peabody 

 Lawrence Memorial Hospital (Medford) 

 Massachusetts General Hospital 

 MelroseWakefield Hospital 

 Mount Auburn Hospital 

 Tufts Medical Center 

 Winchester Hospital (Lahey Health) 

 Outro (qual hospital?) 
__________________________________ 

 
15) A) Você foi a algum centro de atendimento de urgência no último ano? 

     Sim                           Não 

 
      B) Se sim, em qual centro de atendimento de urgência você foi atendido? Selecione todos 
que se aplicam. 

 AFC Urgent Care 

 Lawrence Memorial Hospital (Medford) 

 MGH Chelsea Urgent Care 

 Partners Urgent Care 

 Outro (por favor, especifique) ____________________________________________________ 
 

16) A) Você tem seguro/cobertura de saúde atualmente?  

  Sim, e geralmente cobre minhas necessidades de cuidados de saúde 

  Sim, mas não cobre as minhas necessidades de cuidados de saúde 

  Não  
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B) Se o seu seguro de saúde não cobre as suas necessidades, explique? Por favor, selecione 
todos que se aplicam. 

 Co-pagamento muito alto 

 Franquia muito alta 

 Atendimento odontológico não coberto 

 Serviços oftalmológicos não cobertos 

 Servidores do plano mal localizados 

 Custos de medicação muito altos 

 Outro (por favor, especifique): _____________________________________________________ 
 
17) A) Houve alguma situação nos últimos 12 meses em que você precisou consultar um médico, 

enfermeiro ou outro profissional de saúde, mas não conseguiu? 

 Sim                               Não  

 
B) Se sim, porque não conseguiu consultar um médico, enfermeiro ou outro profissional de 
saúde? Por favor, selecione todos que se aplicam. 

 Custo muito alto 

 Não consegui marcar uma consulta 

 Diferenças culturais entre mim e o 
provedor de saúde  

 Horas em que o local estava aberto 
não serviam para mim 

 Barreiras idiomáticas  

 Eu não tenho seguro 

 Não foi possível chegar/transporte ruim 

 Estava muito ocupado cuidando de crianças 
e/ou idosos 

 Outro (por favor, especifique): ___________ 
 
18) Em média, quantos dias por semana você se exercita por, pelo menos, 30 minutos?    

       Nenhum                       1-2 dias                        3-4 dias                        5 dias ou mais 

 
19) Em média, com que frequência você come cada um dos seguintes alimentos? 

 Uma vez por 
semana ou 

menos 

2-4 vezes 
por 

semana 

Uma vez por 
dia 

2-4 vezes 
ao dia 

5 ou mais 
vezes por 

dia 

Frutas      
Verduras      
Grãos Integrais (como 
arroz integral ou pão 
100% integral) 

     

 
20) O quanto você concorda ou discorda com a seguinte declaração? 

 Concordo 
plenamente 

Concordo 
em parte 

Discordo em 
parte 

Discordo 
plenamente 

Os alimentos saudáveis (incluindo 
frutas e legumes frescos, cereais 
integrais, etc.) na minha comunidade 
são financeiramente acessíveis 

    

 
21) Você já foi informado possuir alguma das seguintes condições? Se sim, selecione as aplicáveis: 

 Ansiedade 

 Asma 

 Artrite 

 Câncer 

 Depressão 

 Diabetes 

 Doença do coração 

 Pressão alta 
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 Colesterol alto  

 Sobrepeso 

 Outra condição crônica (especifique):  
__________________________________

 
22) A) Nos últimos 12 meses, você ou outros membros do seu domicílio receberam algum 

serviço de saúde comportamental? 

 Sim  Não

 
      B) Se sim, você ou outros membros da sua família ficaram satisfeitos com os serviços? 

 Muito satisfeito 

 Satisfeito 

 Neutro 

 Insatisfeito 

 Muito insatisfeito 

C) Houve alguma situação nos últimos 12 meses em que você ou outros membros do seu 
domicílio precisaram de serviços de saúde comportamental e não puderam obtê-los?

 Sim  Não 
 
23) Com que frequência você fuma cigarros? 

 Todos os dias 

 Ás vezes 

 Nunca 
 
24) Com que frequência você fuma cigarros eletrônicos (e-cigarros)/vape?  

 Todos os dias 

 Ás vezes 

 Nunca  
 
25) Durante os últimos 12 meses, você usou maconha ou Cannabis? 

 Sim  Não 
 
26) Com que frequência você bebe bebida alcóolica?  

 4 ou mais vezes por semana 

 2-3 vezes por semana  

 2-4 vezes por mês 

 Mensalmente ou menos 

 Nunca 

 
27) Nos últimos 12 meses, você usou algum medicamento prescrito (analgésicos, 

antidepressivos, estimulantes) por razões não médicas?  

 Sim  Não 

 
28) Em seu relacionamento atual, você já foi ferido ou sentiu medo de seu parceiro?  

 Sim 

 Não  

 Não estou em um relacionamento

 
29) Quais você acha que são os principais problemas de saúde na comunidade onde você mora? 

Por favor, escolha os 3 principais. 

 Acesso a cuidados de saúde  

 Doenças crônicas, incluindo câncer, diabetes e doenças cardíacas  
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 Doença infecciosa (por exemplo, HIV/AIDS, tuberculose, doenças emergentes) 

 Saúde mental 

 Obesidade 

 Lesões evitáveis e envenenamentos 

 Saúde reprodutiva 

 Doença respiratória 

 Uso de substâncias  

 Outra. Por favor, especifique: _____________________________________________________ 
 

30) Quais você acha que são as principais questões sociais da comunidade onde você mora? Por 
favor, escolha os 3 principais. 

 Acesso a alimentos de boa qualidade 

 Crime 

 Preparação para desastres e preparação para emergências 

 Violência doméstica e interpessoal, incluindo perseguição 

 Educação 

 Emprego 

 Saúde ambiental, inclusive água segura e ar 

 Estabilidade da habitação/falta de moradia 

 Falta de serviços de cuidados infantis de qualidade 

 Falta de serviços de saúde de qualidade 

 Pobreza 

 Racismo e discriminação 

 Isolamento social 

 Transporte 

 Outro. Por favor, especifique: _____________________________________________________ 
 

31) O que o MelroseWakefield Healthcare poderia fazer para ajudar você ou sua família a 
melhorar sua saúde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Muito obrigado pelo seu tempo! 


