
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  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
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 
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. 

Ambiente 
social e 
cultural 

Ambiente 
natural e 
construído 

Ambiente 
econômico e 
educacional 

Assistência 
de saúde e 
resultados 

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+ 

Próximos passos 

Áreas de foco 

• Moradia: acessibilidade, 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 

Participantes 
da pesquisa 

Participantes 
nos grupos 

de foco 

Entrevistas 
aprofundadas 

Fontes 
de dados 

secundários 

Índios 
americanos 
ou nativos 
do Alasca 

6,2% 
12,3% 

Asiáticos Negros 
ou afro-

americanos 

Hispânicos 
ou latinos 

Brancos 

12% 

27,5% 

43,3% 

Relatório de bem-estar 
regional da CHA: 
Uma avaliação das necessidades de saúde comunitárias 

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


Medford e Somerville: dados em foco 

Características das comunidades 

População 
Medford: 57.637 
Somerville: 80.906 

População nascida 
no exterior (total) 
Medford: 12.600 
Somerville: 20.207 

Percentual abaixo da pobreza Custo oneroso de moradia Idiomas 

 

Medford MA 

Somerville 

 

Instantâneo dos resultados da pesquisa 

 Principais prioridades para melhoria 
103 participantes 

 

 

Principais prioridades para melhoria 
218 participantes 

 

 

“Em uma recente reunião do comitê escolar, os jovens 
saíram com poder, eles estavam organizados. A combinação 
da energia dos jovens e pessoas mais velhas com 
entendimento experimentado sobre a maneira com que os 
sistemas interagem é um forte caminho para o sucesso.” 
[Traduzido do inglês] 

“Precisamos criar espaço para aqueles historicamente 
marginalizados colocarem sua experiência à mesa. Começa 
pela conscientização das pessoas que criam políticas, mas 
também pela troca dessas pessoas.” [Traduzido do inglês] 

“As pessoas que me conectaram à ajuda me mostraram que não 
estamos sós… Estamos nos conhecendo e estamos mais 
informados como locatários e residentes. Como imigrantes, 
entendemos os desafios que enfrentamos. Temos respeito 
mútuo.” [Traduzido do inglês] 

“Nomear e reconhecer os traumas pode ajudar nossa comunidade 
a se sentir segura. A maneira com que a comunidade cresce afeta 
e depende da saúde mental; o que ocorre é uma corrente, 
passada de geração em geração... Precisamos de espaços seguros 
para cuidar de nossa saúde mental.” [Traduzido do inglês] 

Parceiros de coleta e análise de dados: ABCD, City of Medford, City of Somerville (including the Offices of: Food Access & Healthy Communities; Housing 
Stability; Immigrant Affairs/SomerViva; Sustainability & Environment as well as Department of Health & Human Services), Community Action Agency of 
Somerville, Medford Food Security Taskforce, Groundwork Somerville, Medford Health Matters, Medford Human Rights Commission, Medford Mass in 
Motion, Mystic Valley YMCA, Sanctuary United Church of Christ, Somerville-Cambridge Elder Services, Somerville Community Corporation, Somerville Center 
for Adult Learning & Education, Somerville Family Learning Collaborative, Somerville Homeless Coalition, Somerville Public Schools, Somerville Renters 
Group, The Welcome Project, The Growing Center 
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Custo 
oneroso 

Custo gravemente 
oneroso 

Moradia mais 
acessível 

Melhores 
estradas 

Melhores calçadas e 
trilhas 

Mais respeito e inclusão 
para a diversidade 

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 

Moradia mais 
acessível 

Melhores 
estradas 

Mais respeito e inclusão 
para a diversidade 

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 recreações 
melhores 

Asiáticos Negros 
ou afro-

americanos 

Hispânicos 
ou latinos 

Brancos 

Falantes de idiomas 
diferentes do inglês 

(% da população acima dos 
5 anos de idade)


