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um elo de ligação
uma defensora
uma educadora  

em saúde
uma orientadora

Profissional de saúde comunitária (CHW) 
A ponte para uma comunidade saudável 

Eu sou...

 mass.gov/dph/chw

Luz, CHW, Chelsea

“Meu CHW me ajudou a assistir aulas de bem-estar. Por isso, 
sinto-me bem e consciente das melhores opções a adotar 
agora para a minha saúde.”  
– Paciente do Caring Health Center, Springfield, MA

“Minha CHW passou muito tempo comigo. Ela me ajuda a 
entender o que o meu médico está falando. Finalmente, 
estou conseguindo me sentir melhor e com energia suficiente 
para fazer as coisas por conta própria.”  
– Paciente do Boston Medical Center, Boston, MA

Os Profissionais de Saúde Comunitária (CHW) 
fazem parte da equipe que cuida da sua saúde.  
Os Profissionais de Saúde Comunitária (CHW) podem lhe 
ajudar a compreender e administrar a sua saúde, a navegar 
no sistema de serviços de saúde, e a se conectar com os 
serviços e áreas de suporte.

Os Profissionais de Saúde Comunitária estão 
conectados com a sua comunidade.
Os CHWs sabem muito sobre a comunidade onde 
trabalham e podem lhe ajudar a superar as dificuldades 
que você enfrenta para melhorar a sua saúde. Os CHWs 
podem assumir funções com designações distintas, tais 
como defensores de saúde comunitária, navegadores para 
pacientes, trabalhadores communitários, educadores dos 
pares, promotores de saúde e gerentes de casos. 



Um CHW pode lhe ajudar a... 

• Aprender como administrar e lidar com a sua saúde 
ou eventuais condições que precise enfrentar

• Falar com seu médico sobre os cuidados com  
a sua saúde

• Conectar-se com serviços ou programas 
comunitários, como transporte para  
consultas médicas

• Tomar as devidas providências para obter  
os serviços de saúde necessários 

• Fazer mudanças no estilo de vida para melhorar  
a sua saúde 

Fale com o seu médico.
Pergunte ao seu provedor de serviços de saúde sobre 
como obter a ajuda de um Profissional de Saúde 
Comunitária (CHW).
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