
Participantes da pesquisa 

Participantes 
da pesquisa 
na área de 

atendimento 
da CHA 

• 49% falam um idioma 
diferente do inglês em casa 

• + de 30 etnias representadas 
entre os paticipantes da 
pesquisa 

• 19% se identificam como 
gays, lésbicas, bissexuais ou 
orientação sexual própria  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 

Próximos passos 
Trabalharemos para desenvolver ou apoiar políticas e 
práticas que estimulem e promovam 3 princípios de 
equidade em 4 áreas de foco. 

Princípios de equidade 

• Justiça linguística 

• Inclusão de vozes  
sub-representadas na liderança e 
tomada de decisões 

• Ambientes que reconhecem estresores 
únicos de comunidades diversas para 
promover os cuidados coletivos 

 

 

 

Parcerias e colaboradores: Beth Israel Lahey Health, Mass General Brigham, North Suffolk Public Health Collaborative,Department of Dental Medicine and Oral Health 
at Cambridge Health Alliance, and the City of Somerville’s American Rescue Plan Act Office 
Fale conosco e participe da conversa: chihit@challiance.org www.challiance.org/community-health/health-improvement-team 

Áreas de avaliação 

Ambiente 
social e 
cultural 

Ambiente 
natural e 
construído 

Ambiente 
econômico e 
educacional 

Assistência 
de saúde e 
resultados 

Essa avaliação examina os pontos fortes e desafios 
da comunidade, com o fim de tomar medidas para 
mudar positivamente os fatores que influenciam a 
saúde das pessoas. 

Coleta de dados 
Os grupos de foco e entrevistas aprofundadas elevaram as 
experiências e conhecimento daqueles mais diretamente 
impactados pelos problemas de equidade de saúde ou que 
estejam envolvidos em abordar as preocupações de equidade 
que suas comunidades enfrentam. 

644 105 23 40+ 

Índios 
americanos 
ou nativos 
do Alasca 

6,2% 
12,3% 

Asiáticos Negros 
ou afro-

americanos 

Hispânicos 
ou latinos 

Brancos 

12% 

27,5% 

43,3% 

Participantes 

da pesquisa 

Participantes 
nos grupos 

de foco 

Entrevistas 

aprofundadas 

Fontes 
de dados 

secundários 

Relatório de bem-estar 

regional da CHA: 
Uma avaliação das necessidades de saúde comunitárias 

Áreas de foco 

• Moradia: acessibiilidade, estabilidade, segurança 

• Economias equitativas: sistemas alimentares, 
bons empregos locais e condições de trabalho, 
prestação de cuidados 

• Equidade e acesso a cuidados: acesso e 
navegação das informações em diversas 
instituições 

• Saúde e justiça climática: qualidade do ar e da 
água e preparação para mudanças climáticas 

mailto:chihit@challiance.org
http://www.challiance.org/community-health/health-improvement-team


“Para imigrantes, aconselhamos uns aos sobre como transformar esse 
novo lugar num lar. Temos pontos fortes em nossa capacidade de 
organizar. Criamos organizações e centros para manter essa tradição 
de servir e ajudar.” [Traduzido do inglês] 

“Criar espaços seguros para os adultos compartilharem 
experiências com a juventude e mostrar que não estão sós; ou para 
os pais aprenderem sobre recursos e oportunidades. Não precisa ser 
rotulado como cuidados de saúde mental. Sabemos que os 
benefícios de estarmos nesse espaço juntos incluem nossa saúde 
mental.” [Traduzido do inglês] 

Descrevendo as condições que promovem a saúde: “viver 
num ambiente onde você não se sinta discriminado, onde se 
sinta bem-vindo, onde possa administrar sua própria vida, sua 

vida familiar e vida comunitária em paz, com amor.” 
[Traduzido do inglês]  

Referindo-se a não ter de fazer escolhas entre pagar aluguel e 
medicamentos tendo impactos na saúde: “ter recursos disponíveis 
é uma mudança enorme. Com base nisso, você pode ter um bom 
estado mental e saúde emocional. Você pode se sentir seguro e 
protegido, e ter boa saúde.” [Traduzido do inglês] 

Everett e Malden: datos em foco 
Características das comunidades 

População 

Everett: 46.118 

Malden: 60.984 

População nascida 
no exterior (total) 
Everett: 19.867 

Malden: 26.005 

Everett MA 

Malden 

Percentual abaixo da pobreza Custo oneroso de moradia 

 

Idiomas 

Falantes de idiomas diferentes 
do inglês 

(% da população acima dos 5 
anos de idade) 

Parceiros de coleta e análise de dados: ABCD, American Association for Arab Women, Bread of Life, City of Everett, City of Malden, Eliot Family Resource 
Center, Everett Community Growers, Everett Haitian Community Center, Everett Public Schools, Everett Youth Worker’s Network, Housing Families Inc., Joint 
Committee for Children’s Healthcare in Everett, La Comunidad, Inc., LUMA, MaldenCORE, Malden Housing Authority, Malden’s Promise, Malden Public 
Schools, Malden Senior Center, Malden Warming Center, Mystic Valley YMCA, YWCA of Malden, MA Senior Action Council, Mystic Valley Elder Services, 
TEASA 

GR22_295 

Principais prioridades para melhoria 
103 participantes 

Principais prioridades para melhoria 
218 participantes 
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Custo 
oneroso 

Custo gravemente 
oneroso 

Moradia mais 
acessível 

Melhores 
estradas 

Mais respeito e inclusão 
para membros diversos 

da comunidade 
Melhor acesso a 

transporte público 

Melhor acesso a 
alimentos saudáveis 

Melhor acesso a 
bons empregos 

Melhores calçadas e 
trilhas 

Ambiente mais 
limpo 

Creche mais 
acessível 

Parques e recreação 
melhores 

Moradia mais 
acessível 

Melhores 
estradas 

Melhores calçadas e 
trilhas 

Mais respeito e inclusão 
para membros diversos da 

comunidade 
Melhor acesso a 

transporte público 

Melhor acesso a 
bons empregos 

Ambiente mais 
limpo 

Melhor acesso a 
alimentos saudáveis 

Mais eventos 
artísticos e culturais 

Melhor acesso à 
assistência médica 


