Revisão de envolvimento dos serviços para tratamento de doenças
agudas de Lincolnshire de 2019
Durante 2018, envolvemo-nos em serviços hospitalares com as nossas
comunidades para começar a desenvolver opções em relação a como os serviços
devem mudar. Realizámos um inquérito e vários eventos públicos para explorar
essa questão.
Todos os comentários úteis que recebemos foram partilhados com clínicos e líderes
seniores com o objetivo de considerar esses pontos de vista e experiências ao
considerar aas opções em relação à forma como podemos fornecer esses serviços
no futuro. Quaisquer opções que sugiram mudanças significativas nos serviços
hospitalares irão passar pelos processos de garantia do NHS England e pela
consulta pública antes que essas mudanças ao serviço sejam feitas.
Este anterior envolvimento ajudou-nos a identificar algumas opções emergentes
sobre as quais gostaríamos agora de obter a sua opinião antes de serem finalizadas
para a consulta pública formal. Gostaríamos de obter feedback sobre essas
questões e, em particular, sobre a sua opinião sobre viagens, transporte e
tecnologia para apoiar essas possíveis mudanças nos serviços.
Visite o nosso site para obter mais informações sobre esses serviços, explicações
sobre por que precisamos mudar e os benefícios dessas opções emergentes:
https://www.lincolnshire.nhs.uk e participem numa #HealthyConversation (conversa
saudável).
Gostaríamos da sua opinião sobre todas as questões, mas se não desejar
responder a algumas ou se achar que não são relevantes, queira, por favor, ignorálas e passar para a próxima pergunta.
Por favor, envie este inquérito para:
Central STP Office
Room 2
Wyvern House
Kesteven Street
Lincoln
LN5 7LH

1. Indique, por favor, os primeiros 5 dígitos do seu código postal
2. É:
 Membro do público
 Membro da equipa do NHS
 Clínico-geral [GP]
 Organização ou outro, queira indicar abaixo:

3. Se usou todos/qualquer um dos 3 principais hospitais de Lincolnshire nos
últimos 12 meses, qual foi o seu principal modo de transporte para esses
hospitais? (assinale um por coluna)
Hospital Lincoln
County

Hospital Pilgrim,
Boston

Hospital
Grantham

Carro próprio







Amigo/familiar







Transporte público







Táxis







Transporte do
paciente (ambulância
não-emergência)







Ambulância de
emergência (luz azul)







Nunca estive neste
hospital







Outro, especifique
abaixo
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4. Nos últimos 12 meses, aproximadamente quantas vezes visitou cada um
dos três hospitais? (assinale um por coluna)
Lincoln County
Hospital

Pilgrim Hospital,
Boston

Grantham
Hospital

Uma ou duas vezes







Menos de uma vez por
semana







Semanalmente







Menos de uma vez por mês







Mensal







Mais de uma vez por mês







Nunca estive neste hospital







Reconhecemos que, numa emergência, irá ao hospital mais próximo e mais
apropriado. Por favor, considere as seguintes questões para casos de consultas
externas ou planeadas.
5. Para que principal local hospitalar se dirigiu? (assinale apenas uma caixa):
 Hospital Lincoln County

 Nenhum/não sei

 Hospital Pilgrim, Boston

 Hospital Grantham

6. Por que de desloca a este principal hospital?
 São me marcadas consultas neste hospital
 É o mais próximo de onde eu vivo
 É fácil lá chegar, utilizando o transporte público
 O meu familiar/cuidador pode me levar
 Há estacionamento suficiente no hospital
 Está localizado numa área onde trabalho ou vou às compras
 Outro motivo (especifique)
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7. Em relação a cada hospital, queira indicar se existe UMA coisa principal que
dificulte o acesso aos serviços no respetivo hospital (assinale um por coluna)
Hospital Lincoln
County

Hospital Pilgrim,
Boston

Hospital
Grantham

É muito longe de
onde vivo







É difícil lá chegar
por transporte público







Não há
estacionamento
suficiente no hospital
Não sei onde fica













Outro, especifique
abaixo







Melhorias na tecnologia da informação são importantes em todas as transformações
de serviços em Lincolnshire para os funcionários e pacientes. Numa zona rural,
como é o condado de Lincolnshire, alguns pacientes têm de viajar longas distâncias
para comparecer a consultas; temos de analisar formas de como a tecnologia pode
ajudar, tal como a tecnologia de auto-monitorização e consultas de vídeo/Skype,
para que os pacientes não tenham de viajar desnecessariamente.
8. As consultas virtuais podem ser realizadas com um médico por telefone ou
vídeo, em vez de ter de viajar para comparecer a uma consulta presencial.
Queira, por favor, indicar em que medida gostaria de receber uma consulta
virtual em vez de ter de viajar para comparecer a uma consulta?
 Definitivamente gostaria que me fosse dada a opção de ter uma consulta virtual
 Talvez gostasse que me fosse dada a opção de ter uma consulta virtual
 Acho que não gostaria que me fosse dada a opção de ter uma consulta virtual
 Definitivamente não gostaria que me fosse dada a opção de ter uma consulta
virtual
 Não sei
9. Queira, por favor, explicar os motivos da sua resposta à pergunta 8
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10. Algumas soluções digitais podem ser usadas em casa para monitorar a
sua saúde (por exemplo, tecnologia de auto-monitorização ou monitorização
remota, tal como monitor de níveis açúcar no sangue, monitor de pressão
arterial, rastreador de atividade).
Em que medida acha que os usaria se tal o permitisse evitar comparecer a
uma consulta desnecessária ou permanecer em casa por mais tempo, em vez
de ter que ir ao hospital?
 Definitivamente utilizaria tecnologia para monitorar a minha saúde em casa
 Poderia utilizar tecnologia para monitorar a minha saúde em casa
 Não creio que utilizasse tecnologia para monitorar a minha saúde em casa
 Definitivamente não utilizaria tecnologia para monitorar a minha saúde em casa
 Não sei
11. Queira, por favor, explicar os motivos da sua resposta à pergunta 10

12. Se lhe oferecerem apoio e formação para usar tecnologia digital, em que
medida se sentiria encorajado a usá-la?
 Definitivamente consideraria usá-la após receber apoio e formação
 Poderia considerar usá-la após receber apoio e formação
 Não creio que iria usá-la mesmo após receber após receber
 Definitivamente não usá-la-ia mesmo após receber após receber
 Não sei
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13. Os familiares ou cuidadores podem ter acesso a partes de seus registos
médicos com a sua permissão. Consequentemente, este poderiam verificar as
suas futuras consultas, consultar os seus medicamentos prescritos ou entrar
em contacto com um médico em seu nome.
Queira, por favor, indicar se gostaria de dar permissão para os seus familiares
ou cuidadores terem acesso aos seus registos médicos
 Definitivamente gostaria de dar permissão aos meus familiares ou cuidadores
para que tenham acesso aos meus registos médicos
 Talvez gostasse de dar permissão aos meus familiares ou cuidadores para que
tenham acesso aos meus registos médicos
 Não creio que gostasse de dar permissão aos meus familiares ou cuidadores
para que tenham acesso aos meus registos médicos
 Definitivamente não gostaria de dar permissão aos meus familiares ou cuidadores
para que tenham acesso aos meus registos médicos
 Não sei
14. Queira, por favor, explicar os motivos da sua resposta à pergunta 13

15. Se tiver alguma dúvida sobre a utilização de tecnologia digital, como
consultas de vídeo/Skype, utilização de tecnologia ou aplicações de automonitorização, informe-nos abaixo
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16. Se houver alguma coisa que possa ajudá-lo a utilizar essas tecnologias
para tirar proveito dos benefícios que elas trazem, informe-nos abaixo

Serviços para condições mamárias
Os serviços para condições mamárias referem-se a uma gama de exames de
rastreio, diagnóstico e tratamento de problemas de mama, incluindo cancro.
Atualmente, esses serviços são prestados nos hospitais de Lincoln County, Pilgrim e
Grantham, em que um pequeno número de pacientes atendidos no Hospital Louth.
Há também um serviço de mamografia de rastreio mamário móvel que percorre o
concelho.
Acreditamos que uma abordagem de um centro de excelência iria funcionar bem em
Lincolnshire, como já foi comprovado em Cornwall rural - visite o nosso site para
consultar um estudo de caso. Achamos que isto irá ajudar-nos a resolver os
problemas de qualidade de atendimento e a falta de pessoal especializado.
Na prática, essa opção emergente significaria que todas as consultas externas de
acompanhamento e mamografias de rastreio mamário de rotina continuariam
disponíveis em todo o concelho, tal como se encontram agora. Essas consultas têm
lugar onde a maioria dos pacientes recebe os seus cuidados. As primeiras consultas
externas e todas as cirurgias seriam realizadas no centro de excelência. Desta
forma, o pessoal especializado poderia cobrir todos os turnos, ver mais pacientes,
reter e desenvolver as suas competências. Juntos, isso se traduziria em que os
pacientes pudessem ser vistos mais rapidamente e receber um melhor padrão de
atendimento.
As nossas opções emergentes indicam que esse centro de excelência poderia
estar localizado no Hospital Lincoln ou no Hospital Grantham. A atual opção
emergente preferida do NHS é o Hospital Lincoln para acolher este centro de
excelência, pois requer um capital mínimo de financiamento. Se estiver localizado
em Grantham, qualquer cirurgia de mama complexa seria realizada em Lincoln.
17. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso a esses
serviços para condições mamárias no Hospital Lincoln County e se tem
alguma sugestão de como podemos superá-lo
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18. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso a esses
serviços para condições mamárias no Hospital Grantham e se tem alguma
sugestão de como podemos superá-lo

19. Queira, por favor, indicar se tem algum outro comentário ou sugestão
sobre as nossas opções emergentes relacionados aos serviços para
condições mamárias

Serviços para AVC
Serviços para AVC referem-se a uma gama de serviços para o diagnóstico de AVC,
tratamento de acidentes agudos, reabilitação e acompanhamento após a alta
hospitalar. Atualmente estes serviços são fornecidos nos Hospitais Lincoln e Pilgrim.
Os serviços de diagnóstico começam nos nossos departamentos de emergência e,
seguidamente, os pacientes recebem tratamento nas unidades de acidentes de AVC
agudos nestes dois hospitais. Há também um serviço de reabilitação de AVC na
comunidade que presta cuidados aos pacientes após terem recebido alta hospitalar.
A nossa primeira opção emergente, semelhante à dos serviços para condições
mamárias, é adotar uma abordagem de centro de excelência, através da
prestação de cuidados de AVC agudo no local do Hospital Lincoln. Esta é a
atual opção emergente preferida do NHS, pois fornecerá o melhor modelo para
atender aos padrões nacionais de atendimento aos pacientes e para recrutar e reter
funcionários.
A segunda opção emergente é manter o serviço atual nos Hospitais Lincoln e
Pilgrim, mas com uma rota de plantão combinada fora de horas, localizada em
Lincoln.
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Em ambas as opções emergentes, a nossa intenção seria aumentar a reabilitação
na comunidade em Lincolnshire para reduzir o tempo de internação de 14 dias para
7 dias, de acordo com as melhores práticas nacionais.

20. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso a esses
serviços para AVC no Hospital Lincoln County e se tem alguma sugestão de
como podemos superá-lo

21. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso a esses
serviços para AVC no Hospital Pilgrim, em Boston, e se tem alguma sugestão
de como podemos superá-lo

22. Queira, por favor, indicar se tem algum outro comentário ou sugestão
sobre nossas opções emergentes para serviços de AVC

Serviços para mulheres e crianças
Os serviços para mulheres e crianças referem-se a uma ampla gama de serviços
em ambientes comunitários e de tratamento agudos, nomeadamente cuidados de
obstetrícia (maternidade), neonatais (bebés prematuros ou doentes), pediátricos
(crianças) e ginecologia (mulheres e
meninas, especialmente relacionados ao sistema reprodutivo).
Atualmente, esses serviços hospitalares são prestados nos Hospitais Lincoln e
Pilgrim. Temos uma unidade de terapia intensiva de neonatologia no Hospital
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Lincoln e uma unidade de cuidados especiais para bebés no Hospital Pilgrim. Bebés
nascidos antes de completarem 29 semanas e crianças menores de cinco anos que
precisam de cirurgia são tratados fora do concelho. As mulheres em Lincolnshire
têm a opção de dar à luz em casa ou numa unidade de serviços de obstetrícia
prestados por médicos nesses dois hospitais. Estão disponíveis serviços de parteira
na comunidade e em casa.
Há duas opções emergentes.
A primeira opção emergente é ter os seguintes serviços nos dois locais
hospitalares;
No Hospital Pilgrim
• para continuar com um serviço de obstetrícia prestado por médicos com o
acrescento de uma unidade de serviços prestados por parteiras
• para continuar com uma unidade de cuidados especializados para bebés,
para bebés nascidos a partir de 32 semanas (a posição provisória é que
atualmente presta cuidados a bebés nascidos a partir de 34 semanas. Antes
de agosto de 2018, prestada cuidados a bebés a partir de 30 semanas)
• para ter uma enfermaria de avaliação pediátrica de curto internamento para
crianças que precisam de receber cuidados até um número de 23 horas
• para ter pacientes em camas de internamento com baixa acuidade pediátrica
durante a noite
• para ter cirurgia pediátrica em regime de admissão.
No Hospital Lincoln
• para continuar com um serviço de obstetrícia prestado por médicos com o
acrescento de uma unidade de serviços prestados por parteiras
• para ter uma unidade neonatal a prestar cuidados a bebés nascidos a partir
de 27 semanas
• ter uma enfermaria de avaliação pediátrica de curta internamento
• para ter pacientes de pediatria em camas de internamento
• para ter cirurgia pediátrica em regime de admissão e planeada.
Gostaríamos de manter os serviços de ginecologia da forma em que se encontra
atualmente nos locais dos hospitais Lincoln e Pilgrim, em que os nossos médicos
trabalham como uma equipa nesses dois locais. Esta é a atual opção emergente
preferida do NHS.
A segunda opção emergente é ter serviços obstétricos, neonatais e
pediátricos com médicos no Hospital Lincoln e uma unidade de serviços
prestados por parteiras e uma enfermaria de avaliação pediátrica de curto
internamento no Hospital Pilgrim. Ambos os hospitais terão unidades de serviços
prestados por parteiras.
23. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso ao
Hospital Lincoln County para usar serviços prestados por médicos ou
serviços de maternidade e se tem alguma sugestão de como podemos superálo
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24. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso ao
Hospital Pilgrim, em Boston para usar serviços prestados por equipa de
maternidade ou serviços prestados por médicos e serviços de maternidade e
se tem alguma sugestão de como podemos superá-lo

25. Queira, por favor, indicar se tem algum outro comentário ou sugestão
sobre as nossas opções emergentes de serviços para mulheres e crianças

Serviços médicos do Hospital Grantham
Os serviços médicos do Hospital Grantham atendem pacientes de acidentes
urgentes e agudos no Departamento Emergências, nas unidades de internação e no
departamento de pacientes externos. Existem atualmente várias de condições
médicas para as quais o Hospital Grantham não oferece
serviços, consequentemente, os pacientes com condições de saúde mais graves,
com doenças e ferimentos potencialmente fatais vão para um local mais
especializado, para receber o primeiro tratamento. Médicos especialistas do
Hospital Lincoln também fornecem apoio remoto à equipa e aos pacientes do
Hospital Grantham (mediante utilização de tecnologia on-line) quando necessário.
Há duas opções emergentes.
A primeira opção emergente é manter os serviços médicos de internação no
Hospital Grantham e adotar um novo modelo pelo qual eles se unam aos
serviços locais e comunitários e sejam geridos como parte da equipa do
bairro local reforçada. Este novo modelo seria conduzido pelos Serviços de Saúde
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Comunitária (não pelo ULHT), em que os médicos de hospital e os serviços
hospitalares
farão parte de um serviço integrado com serviços clínica-geral, saúde da
comunidade e outros serviços locais. Esta é a opção emergente preferida do
NHS.
A segunda opção emergente é não ter serviços de internação médica no
Hospital Grantham. Diagnósticos e pacientes externos continuariam.
26. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso a camas
para condições médicas agudas no Hospital Grantham e se tem alguma
sugestão de como podemos superá-lo

27. Queira, por favor, indicar se tem algum outro comentário ou sugestão
sobre nossas opções emergentes para camas para condições médicas agudas
no Hospital Grantham

Traumatismo e Ortopedia
Estes serviços diagnosticam e tratam uma grande variedade de condições do
sistema musculoesquelético. Este sistema inclui ossos e articulações e estruturas
associadas que permitem o movimento - ligamentos, tendões, músculos e nervos.
Atualmente, os cuidados urgentes e planeados são realizados nos hospitais Lincoln,
Pilgrim e Grantham, com atividade adicional nos nossos hospitais da comunidade
local. Estes serviços são consultas externas, procedimentos e operações de menos
gravidade.
As provas de melhores práticas clínicas nacionais demonstram que separar o
trabalho urgente do trabalho planeado evita o cancelamento de operações. Os
locais de cuidados planeados fornecem melhores resultados para os pacientes,
taxas mais baixas de readmissão, tempo de internamento reduzido e risco reduzido
de
infeções e lesões.
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Temos vindo a testar essa forma de trabalhar desde agosto de 2018 no Hospital
Grantham e este piloto deve concluir em abril de 2019. Este piloto praticamente
eliminou as operações canceladas. A avaliação irá ajudar a decidir se o modelo de
melhores práticas de cuidados funciona em Lincolnshire, incluindo no que diz
respeito à extensão em que o tratamento de traumatismo não complexo poderia
continuar no local do Hospital Grantham. Os serviços de consulta externa
permanecerão em todos os locais.
A nossa opção emergente é tornar o Hospital Grantham um “centro de
excelência” para cirurgias ortopédicas planeadas e em ambulatório.
Os hospitais Lincoln e Pilgrim realizariam algumas cirurgias em regime de admissão
e planeariam cuidados para pacientes com necessidades complexas. Os serviços
de consulta externa permaneceriam nos hospitais Lincoln, Pilgrim e Grantham,
como atualmente.
28. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso aos
serviços de traumatismo e ortopedia no Grantham Hospital e se tem alguma
sugestão de como podemos superá-lo

29. Queira, por favor, indicar se tem algum outro comentário ou sugestão
sobre nossas opções emergentes para serviços de traumatismo e ortopedia
no Hospital Grantham

Cirurgia geral
Estes serviços concentram-se principalmente nos órgãos abdominais; estômago,
vesícula biliar, intestino delgado, cólon, reto e ânus. Condições benignas da pele e
hérnias também estão incluídas na cirurgia geral. Esta cirurgia é atualmente
realizada nos hospitais Lincoln, Pilgrim e
Grantham, com casos mais complexos, são realizadas apenas nos hospitais Lincoln
e Pilgrim.
A nossa opção emergente é consolidar a maior parte dos cuidados eletivos e
tornar o Hospital Grantham um “centro de excelência” para cirurgias gerais
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eletivas de internamento curto e em regime de admissão. Os hospitais Lincoln e
Pilgrim irão fornecer alguns cuidados em regime de admissão/cuidados eletivos a
pacientes que necessitam de uma cirurgia complexa, os que apresentem
necessidades complexas. Os pacientes de consulta externa irão permanecer nos
três hospitais.
30. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso aos
serviços de cirurgia geral no Hospital Grantham e se tem alguma sugestão de
como podemos superá-lo

31. Queira, por favor, indicar se tem algum outro comentário ou sugestão
sobre nossas opções emergentes para camas para serviços de cirurgia geral
no Hospital Grantham

Serviços de urgência e emergência
O atendimento de emergência é fornecido a um paciente que tenha tido um acidente
ou doença grave ou que estejam em risco de vida, que normalmente teria que ser
tratado num hospital principal. Os cuidados urgentes estão relacionados a
problemas de saúde menos sérios que exigem atenção, e que podem ser tratados
por serviços como NHS111, farmácias, consultórios de clínica-geral, Centros de
clínica-geral de horário alargado e Centros de tratamento urgente. A grande maioria
das necessidades de cuidados urgentes é atendida pelos nossos médicos de
clínica-geral e pelos serviços de saúde da comunidade.
O atendimento de emergência é fornecido nos departamentos de emergência e
atualmente temos três departamentos de emergência nos hospitais Lincoln, Pilgrim
e Grantham. Nos últimos cinco anos, as emergências de Grantham teve restrições
em relação às condições que podem ser tratadas neste local, por exemplo, o serviço
de ambulância não leva pacientes com suspeita de AVC ou certos tipos de ataques
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cardíacos a Grantham. Desde agosto de 2016, as emergências de Grantham tem
horário de funcionamento restrito.
A nossa opção emergente é manter os serviços de emergência nos hospitais
Lincoln e Pilgrim e acrescentar um Centro de Tratamento Urgente em ambos
os locais. Introduziríamos um novo Centro de Tratamento Urgente no Hospital
Grantham para fornecer acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a
serviços de atendimento urgente localmente. Como resultado, a grande maioria
dos pacientes locais que precisam de atendimento rápido será apoiada em
Grantham, tal como atualmente. Para garantir que a população local receba os
cuidados de urgência e emergência corretos, durante o período noturno, o acesso a
este Centro de Tratamento Urgente será apoiado pelo NHS111, para garantir que os
pacientes sejam encaminhados ao local certo, logo à partida.
O NHS111 servirá como ponto de entrada para o Centro de Tratamento Urgente
durante o período noturno.
O Centro de Tratamento Urgente de Grantham teria ainda a capacidade para
receber pacientes de ambulância. Refinamentos aos critérios de acesso atuais irão
assegurar que os pacientes com ferimentos e doenças graves recebem cuidados
nas emergências mais próximas; são tratados com segurança e rapidez pela equipa
com a formação e a experiência corretas para fornecer o melhor resultado.
Esta opção emergente também teria o atendimento do Centro de Tratamento
Urgente do Hospital Grantham 24/7 fornecido pelos Serviços de Saúde Comunitária
em vez do ULHT, em que os médicos do hospital forneceriam aconselhamento
especializado aos pacientes, sempre que necessário. Gostaríamos também de
desenvolver os serviços do Centro de Tratamento Urgente nos hospitais Louth,
Skegness e Stamford e explorar as opções para Spalding e Gainsborough.
32. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso aos
serviços de urgência e emergência do Hospital Grantham e se tem alguma
sugestão de como podemos superá-lo

33. Queira, por favor, indicar se tem algum outro comentário ou sugestão
sobre nossas opções emergentes para os serviços de urgência e emergência
no Hospital Grantham
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Serviços de hematologia e oncologia
Os serviços de hematologia diagnosticam e tratam doenças do sangue, como a
hemofilia e a leucemia e fornecerem tratamentos, incluindo serviços de transfusão
de sangue. A oncologia aborda com o tratamento do cancro. Esses serviços são
fornecidos em consultas externas e pacientes em camas de internamento.
Atualmente, prestamos estes serviços nos hospitais Lincoln, Pilgrim e Grantham
(pacientes de consulta externa de hematologia apenas em Grantham), em que a
maioria dos cuidados é fornecida no Hospital Lincoln.
A nossa opção emergente é ter todos os serviços de internação em
hematologia e oncologia no Hospital Lincoln.
Todos os outros serviços permanecem iguais. Por conseguinte, os pacientes de
consulta externa de hematologia e oncologia e admissões continuarão a ser
fornecidos nos três locais hospitalares, evitando mais viagens para comparecer a
essas consultas mais frequentes. A quimioterapia e a radioterapia serão fornecidas
no Hospital Lincoln, tal como atualmente. As admissões para quimioterapia
continuarão a ser fornecidas localmente nos hospitais Pilgrim e Grantham.
34. Queira, por favor, indicar se teria algum problema em ter acesso aos
serviços de hematologia e oncologia de pacientes internados no Hospital
Lincoln e se tem alguma sugestão de como podemos superá-lo

35. Queira, por favor, indicar se tem algum outro comentário ou sugestão
sobre nossas opções emergentes para os serviços de hematologia e
oncologia no Hospital Lincoln

Monitoramento de igualdades

De acordo com as disposições da Lei relativa à Igualdade de 2010, todas as
organizações do NHS devem demonstrar que os seus processos são justos e que
não discriminam ou prejudicam ninguém devida à sua idade, deficiência, estatuto de
redesignação de sexo, casamento ou união civil, gravidez ou maternidade, raça,
religião ou crença, sexo ou orientação sexual. Ajude-nos a monitorar o nível de
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envolvimento com a população que atendemos, preenchendo a secção de
monitoramento abaixo.
As suas respostas serão mantidas em sigilo de acordo com a Lei de Proteção de
Dados de 1998 e não será pessoalmente identificável através das suas respostas.
Idade
 Menor que 18
 18 - 25  26 – 30  31 – 35  36 - 40
 41 –
45
 46 – 50  51 – 55  56 – 60  61 – 65  66 - 70  71 e acima
 Prefiro não dizer
Considera-se portador de uma deficiência ou condição de saúde prolongada?
 Sim

 Não

Se sim, queira, por favor, indicar abaixo:
 Deficiência física
 Deficiência sensorial
 Problema de saúde mental  Deficiência/dificuldade de aprendizagem
 Doença prolongada
 Prefiro não dizer
 Outra (especifique)
Como descreve a sua origem étnica?
 Britânico branco  Irlandês branco  Europeu branco
 Outra descendência mista  Britânico negro  Caribenho negro
 Africano negro
 Outra descendência mista
 Britânico asiático
 Indiano asiático
 Paquistanês asiático
 Bangladechiano asiático
 Chinês asiático
 Outra descendência asiática
 Outra descendência
mista
 Prefiro não dizer
 Outra descendência (especifique)
Sexo
 Masculino

 Feminino

 Prefiro não dizer

Considera-se ou já se considerou transexual?
 Sim

 Não

 Prefiro não dizer

Qual é a sua religião ou crença religiosa?
 Ateísmo
 Agnosticismo
Hinduísmo
Humanismo
 Judaísmo
 Sikhismo
 Prefiro não dizer

 Budismo

Cristianismo
 Islamismo
 Jainismo
 Sem religião ou crença religiosa
 Outro (por favor, especifique)
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indica a opção que melhor descreve a sua orientação sexual
 Lésbica  Homossexual  Bissexual

 Heterossexual

 Prefiro não dizer

Gravidez e maternidade - está grávida?
 Sim

 Não

 Prefiro não dizer

Gravidez e maternidade - utilizou os serviços locais de maternidade nos
últimos 18 meses?
 Sim

 Não

 Prefiro não dizer

Cuidador- está atualmente a prestar apoio e cuidados a um companheiro,
filho, parente, amigo ou vizinho que não consegue gerir a vida sem a sua
ajuda e/ou apoio?
 Sim

 Não

 Prefiro não dizer

Obrigado por preencher este inquérito. As suas opiniões são importantes para
nós.
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