
     107 Commercial Street 

    Mashpee, MA 02649  

    508-477-7090   

    508-477-7028 (fax)  

    www.chcofcapecod.org 

  
Bem vindos ao seu novo centro de saúde! Estamos felizes em poder te oferecer 
cuidados de alta qualidade, como: medico, tratamento dentário, mental, oculista, 
farmácia e muito mais! 
Por favor siga os passos para se tornar um paciente.  
 
1. Aplique para um seguro de saude ( é necessario ter um comprovante que você 
aplicou para o seguro antes que você possa marcar sua primeira consulta). Se 
precisar de assistencia para aplicar para o seguro de saude, podemos ajuda-lo. 
Os horarios para assistencia estão disponíveis no fim desta pagina.  
 
2. Complete e retorne os seguintes formularios, isto pode ser feito: 
pessoalmente,via fax ou correio. 
•  Registro do Paciente 
•  Autorização para tratamento e servicos disponivéis do Health Center. 
•  Questionario sobre seu historico de saúde. 
•  ROI, autorização para requerer seu historico de saude do seu medico anterior. 
 
3. Leia e guarde em seu arquivo pessoal o Guia de informações e Privacidade do 
Paciente ( Patient Information Guide and Notice o Privacy Practices) 
Em dentro de 5 dias ligaremos para lhe ajudar escolher seu novo medico e marcar 
sua primeira consulta. Favor ligar para o departamento de Novos Pacientes 
508-477-7090 ramal em Portugues:1151 (se você necessitar de orientação). 
 
Atenciosamente, 

 
Karen Gardner 
Diretora Executiva  
 
 
Assistencia Para Preencher o Formulario do Seguro de Saúde: 
Ajuda estara disponivel de Segunda à Sexta de 9a.m.-4p.m. Ligue com 
antecedencia para ter certeza que alguem estara disponivel para ajuda-lo. 
Para mais informações ligue: 508-477-7090 ramal:1155.  



 

Formulário de Registro do Paciente – Adulto (Maiores de 18 anos)  Retornar após completar 

    Informações do Paciente (Preencha com caneta preta) 
(Eu Estou Registrando Para os sequintes serviços)     □ Cuidados Pirimarios                                 □ Dental                      □ Visão     

                                                                                     □ Saúde da Mulher/Ginecologia                  □ Tratamento de Vícios 

Sobrenome: Primeiro Nome: Nome do meio: 

Nome de solteiro: Outro nome ou apelido: 

Data de 

Nascimento: 

Número do Social: Sexo: □M    □F 

□M to F    □F to M 

Estado Civil:    □Solteiro(a)   □Casado(a)  □Parceiro(a)  

□Separado(a) □Divorciado(a) □Viúvo(a)    

NÚMEROS DE TELEFONES 

Por favor indique o número onde você prefere receber ligações 

da Clinica, e onde nós poder deixar mensagem para você. 

Telefone Celular:  (              )                                               □Preferido      

Telephone Residêncial: (               )                                     □Preferido  

Email: _________________________________________________ 

Primeira Língua:  

Necessita Intérprete?  □ Sim      □ Não           Deficientes Visuais?   □ Sim      □ Não           Audição prejudicada?    □ Sim      □ Não 

PLANOS DE MORADIA:    □Aluguel    □Casa Própria    □Mora com a Família    □Com terceiros  □Abrigo   □Desabrigado  □Asilo 

Você recebe algum tipo de assistência para moradia ?  □Sim    □Não 

Endereço Residêncial: Cidade: Estado: Cep: 

Endereço (Se difere do acima mencionado): Cidade: Estado: Cep: 

CONTATO DE 

EMERGÊNCIA 
 

 

Nome:____________________________   Número de Telefone: (_______)___________________ 
 

Relacionamento ao Paciente:  

CUSTÓDIA     Você tem um Tutor Legal?   □Sim    □Não    Se sim,  Favor fornecer documentações.. 
 

                                     Nome do Tutor:                                                           Número de Telefone: (          ) 

RAÇA OU ETINIA (opcional):  

Raça- Marque todas que aplicam     □ Branco      □ Preto   □Asiático      □Nativo Havaiano      □Outro Ilhéus Pacíficos □ Índio Americano   

                                                          □ Nativo do Alasca             

Origem Étinica – Marque uma opção                  □  Hispânico     □Não Hispânico 

Identidade Cultural  - Marque todas que aplicam   □Brazileiro    □Cabo Verdiano    □Europeu   □Jamaicano     □Outro________________ 

Informações de Seguro 

Número de Identificação do Seguro:_________________________      □  Sem seguro 

Seguro (Marque  todos que aplicam):   

Seguro Dentário _____________________ 
 

Número de identificação do seguro Dentario: 

__________________________________ 

Seguro de Visão  ______________________ 

Numero de identificação do seguro de Visão  

____________________________________ 

______________________________________ 

□  Aplicado 

recentemente (pendente) 

□  Mass Health 

□  Connector Care 

□  Health Safety Net  

□  Medicare  

□  Harvard Pilgrim  

□  Blue Cross/Blue Shield 

□  Tufts            

□  Tricare         □  Veterans 

□   Outro (favor especifique): 

_______________________ 

Afiliação ACO: _________________________________                Você é membro do Indian Health Services? □Sim   □Não 

ESTADO EMPREGADOR:   :   □ Integral   □ Desempregado    □ Tempo Parcial     □ Aposentado 

 □ Militar Ativo   □ Temporário  □Autônomo    □Estudante Integral   □ Estudante Parcial 
 

Você é imigrante trabalhador residente ou  temporario? □ Sim □ Não 

Você é Veterano dos USA?   

          □Sim    □Não 

 

OCUPAÇÃO: EMPREGADOR: 

Fontes de Renda:   □Emprego   □Social Security   □Pensão   □ Auxílio-desemprego  □Benefícios do VA    □SSI   □Desempregado 

Renda Anual da Família 
Apenas para fins de apresentação de relatórios de subvenção. Nenhuma informação pessoal jamais será relatado. Esta seção nos ajuda a receber  

verbas para  prestação de serviços à comunidade. 

 

Quantas pessoas na sua família: _______________     Qual é o rendimento anual de sua família:_____________________  

Como você ficou sabendo sobre nós?:  □ Amigo   □Empregador    □ Agência de Serviços Sociais    □Hospital    □Médico     

□Jornal   □Televisão    □Rádio     □Pesquisa on-line   □Anúncio on-line   □CHC cartão postal    □CHC folheto   □Outros __________ 

Assinatura do Paciente ou Tutor:                                                                                Data: 

 

Date received by CHC: Office/PCP assigned: CHC Staff initials accepting packet/date: 

CHC Staff initials creating  chart/date: 



                                        HISTORICO DE SAUDE   

Nome Completo (sobrenome, nome, nome do meio): Data de Nascimento: Data: 

MEDICAMENTOS 

Favor listar todos os medicamentos que você esta usando neste momento.   Marque um “x” em quais necessitam refill.  

    

    

    

Favor listar qualquer alergia a medicatmentos ou qualquer outra alergia:  

Favor marcar um “x” se você Não tem qualquer alergia a medicamentos:           Favor marcar um “x” se você Não esta tomando nenhum medicatmento:  

HISTORICO DE SAUDE RECENTE 

Nome do medico anterior: Telefone:  

Foi visto a emergência do hospital nos ultimos 10 dias?  Sim   Não 

Esteve internado em um: hospital, clinica de reabilitaçao, clinica de desintoxicação ou asilo no ultimos 21 dias?  Sim    Não 

Você tem alguma URGENCIA medica neste momento que requer atendimento imediato?  Sim    Não 

       Explique brevemente:  

Quem é o seu tutor?  (Favor fornercer documentos):   

     

Você foi visto por um especialista recentemente? (ex:  Neurologista, Ortopedista, Cardiologista, Psicologo, etc.)  Sim    Não 

Você ja pensou em se machucar ou machucar os outros?  Sim    Não 

Você gostaria de ter acompanhamento com us psicologo?  Sim    Não 

Para pacientes pediatricos: o paciente necessita de alguma vacina ou exame completo imediato?  Sim    Não 

Você necessita de antibioticos antes de um tratamento dentario?  Sim    Não 

Você já teve alguma complicação apos um tratamento dentario?  Sim    Não 

Se sim, por favor explique: 

Favor marcar um “x” se você necessita assitencia com: 

   Ler/Escrever   Moradia    Seguro de Saúde    Interprete    Transporte 

PROBLEMAS DE SAÚDE 

   AIDS/HIV    Sangramento Excessivo    Febre Reumática  
   Gravidez, data de 
nascimento: 

   Ansiedade    Desmaio 
   Tratamento de 
Radiação 

   Rheumatic Fever 

   Insonia    Verrugas    Doença Hepática   
   Infecção Sexualmente 
Transmissível 

   Artrite    Febre do Feno    Marcapasso Cardíaco    Sinusite 

   Asma/Enfisema    Doença Cardíaca/Ataque Cardíaco    Ulceras 
   AVC (Acidente Vascular 
Cerebral) 

   Articulações Artificiais(protese)    Sopro Cardíaco    Glaucoma    Doença da Tiróide 

   Doença Arterial    Hepatite    Garganta    Tuberculose 

   Cancer    Pressão Arterial Elevada    Reumatismo    Tumores 

   Depressão   Icterícia    Pulmão    Problemas de Visão 

   Diabetes    Doença Renal 
   Problemas de 
Estomâgo 

 Outros:  

   Tonteira    Problemas Respiratórios    Ferimentos na Cabeça  

   Epilepsia 
   Dependência de álcool/Dependência         
Quimica (no passado, ou presente) 

   Distúbios Mentais  

 
  
 
Assinatura:__________________________________________________                Data:________________________________ 
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