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Acolhimento de Novos Pacientes!
Linha para Consultas de Cuidados Primários 
617-665-1305

Especialidades pediátricas 
617-665-1264
Muitos médicos da CHA oferecem consultas de 
apresentação para casais que terão filhos. Por favor entrar 
em contato com nossos centros de cuidados da CHA para 
maiores informações.

Dê o Melhor para seu Filho
A Cambridge Health Alliance possui uma equipe especializada de médicos, enfermeiros e pessoal 
de apoio, que fornecem cuidados coordenados para crianças e adolescentes de toda a região 
metropolitana da Grande Boston.

Os nossos professores da Faculdade de Medicina de Harvard supervisionam a formação dos 
médicos estudantes, como também a dos médicos residentes do Hospital Geral de Massachusetts. 
Isso faz com que possamos nos manter a par dos tratamentos médicos mais recentes e nos permite 
dar a seu filho cuidados médicos que estão entre os melhores da região da Nova Inglaterra.

Para Seu Filho
• Serviços para Neonatos. Trabalhamos em 

colaboração com o Departamento de Ginecologia 
e Obstetrícia, para cuidar dos bebês antes do seu 
nascimento, e também como neonatos no nosso 
berçário. Este trabalho tem a supervisão de um 
neonatologista, um médico especializado em 
cuidar dos recém-nascidos.

• Cuidados Primários. Escolha entre mais de 50 
médicos e enfermeiros que trabalham nos muitos 
locais onde estamos presentes na área de Boston 
(ver mapa no verso).

 Todas as nossas unidades são integradas por um 
sistema eletrônico de prontuários médicos de 
última geração, permitindo que nós possamos 
entender as necessidades do seu filho sempre 
que os profissionais usam o nosso sistema. 
Nossos médicos estão também disponíveis para 
visitas a doentes, 365 dias por ano.

• Cuidados Especializados. Crianças doentes 
necessitam de cuidados especiais, e é por isso 
que oferecemos os serviços de especialistas do 
Hospital Geral de Massachusetts, aqui no Hospital 
CHA em Cambridge. Somos também líderes 
nacionais no tratamento da asma e em serviços 
de saúde mental para crianças.

• Cuidados 24 horas. Seu filho tem acesso a 
cuidados médicos emergenciais em nossos 
dois hospitais: no Hospital CHA de Cambridge, 
no Hospital CHA de Somerville, e no Hospital 
Whidden da CHA na cidade de Everett. 
Visit www.challiance.org for current wait times.


