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A TUFTS MEDICINE E O MELROSEWAKEFIELD HOSPITAL ESTABELECEM PARCERIA COM A ACADIA 

HEALTHCARE PARA CONSTRUIR UM HOSPITAL PARA PACIENTES DE SAÚDE COMPORTAMENTAL, 

OFERECENDO ATENDIMENTO REGIONAL NA ÁREA DE BOSTON 

As instalações serão um Centro de Excelência para Saúde Comportamental 
 

BURLINGTON, Mass. e FRANKLIN, Tenn. (30 de junho de 2022) – A Tufts Medicine, um dos principais sistemas de 

saúde orientados para o consumidor de Massachusetts, e a Acadia Healthcare Company, a maior provedora 

independente de serviços de saúde comportamental nos EUA anunciaram hoje que estão formando uma joint venture 

para construir um hospital de saúde comportamental com 144 leitos para pacientes no local onde era o Malden 

Hospital, em Malden, Mass. Essas instalações vão atender às necessidades essenciais de serviços de saúde 

comportamental, de internação, de alta qualidade e acessíveis, para pacientes de todas as idades na área da Grande 

Boston.  

 

“Há uma necessidade crítica de capacidade para saúde comportamental no estado. Nossos planos de reincorporar o 

local do Malden Hospital e transformá-lo em um hospital de saúde comportamental moderno ajudará a lidar com as 

restrições do acesso a cuidados médicos que nossos provedores de cuidados de saúde, nossos pacientes e suas 

famílias enfrentam todos os dias,” disse Michael Dandorph, Presidente e CEO da Tufts Medicine. “Temos orgulho dos 

serviços que o MelroseWakefield Hospital e o Lawrence Memorial Hospital têm fornecido, e esses planos expandem o 

legado de cuidados compassivos e de alta qualidade que eles vêm proporcionando aos pacientes.” 

 

Representando investimentos de $65 milhões na comunidade, o hospital proposto com 144 leitos vai fornecer os 

programas mais modernos de cuidado de saúde comportamental de internação, ambulatoriais, intensivos e da mais 

alta qualidade para seus pacientes, lidando com o contínuo de saúde necessário para apoiar o bem-estar dos 

pacientes e de suas famílias. Sendo uma nova construção, as instalações vão substituir o atual prédio do Malden 

Hospital e terão uma pegada menor do que a estrutura existente. O projeto também irá alocar mais de nove acres de 

terreno para conservação e espaços abertos, criando benefícios duradouros para as comunidades de Malden e 

Medford.  

 

Com um histórico comprovado de colaboração com os sistemas de saúde em todo o país, a Acadia Healthcare mantém 

um compromisso centrado no paciente, na família e em desfechos clínicos sólidos. 

 

“A Acadia está extremamente satisfeita com essa parceria com um sistema de cuidados de saúde integrado de 

primeira qualidade, como a Tufts Medicine, que também compartilha de sua missão e seus valores”, disse Christopher 

Hunter, CEO da Acadia Healthcare. “Estamos ansiosos por criar essas instalações modernas focadas no paciente que 

irão fornecer serviços que salvam vidas aos indivíduos e às famílias de toda a região. O novo hospital também será um 

centro de excelência para ensinar a nova geração de clínicos e as equipes dos hospitais, para que possamos servir à 

comunidade por muitos e muitos anos.” 
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“Temos o compromisso de atender às necessidades de nossas comunidades e estamos empolgados com nossos 

planos de oferecer recursos de última geração em instalações modernas que apoiam a nossa dedicação de fornecer 

cuidados de qualidade e compassivos, disse Daniel Carlat, MD, Diretora Médico de Internação Psiquiátrica e Chefe de 

Psiquiatria do meu MelroseWakefield Hospital. “Centenas de pacientes, incluindo adolescentes, estão sendo 

internados em departamento de emergência por dias a fio devido à falta de leitos para internamento de pacientes 

psiquiátricos. Temos a honra de ter a oportunidade de expandir nossos programas e serviços para atender às 

restrições de capacidade de saúde comportamental e às necessidades da comunidade, através da parceria com uma 

organização especialista em saúde comportamental nacionalmente reconhecida que compartilha de nossa missão e 

valores para fornecer cuidados de alta qualidade.” 

 

O projeto passará por um processo de revisão regulatória e local. Depois de concluído, o MelroseWakefield Hospital e 

o Lawrence Memorial Hospital em Medford irão consolidar seus serviços de internação de saúde comportamental 

neste novo hospital. A combinação dos serviços contribuirá para o novo centro de excelência de cuidados abrangentes 

dos pacientes internados, e a parceria vai procurar aumentar os serviços atuais por meio do desenvolvimento de 

modelos de fornecimento de cuidados inovadores visando integrar melhor os serviços de saúde comportamental. 

 

A Tufts Medicine e o MelroseWakefield Hospital vão engajar a comunidade durante esse processo, incluindo a 

realização de uma reunião com a comunidade para fornecer mais informações sobre o projeto, responder perguntas 

dos residentes e obter também o feedback da comunidade. Informações sobre o engajamento da comunidade podem 

ser encontradas no site MelroseWakefield.org/MaldenHospFuture. 

 

Sobre a Tufts Medicine 

A Tufts Medicine é um dos principais sistemas de saúde integrados que une o melhor do atendimento de saúde 

acadêmico e da comunidade para levar experiências de atendimento excepcionais, conectadas e accessíveis aos 

consumidores de todo o estado de Massachusetts. Formada pelo Tufts Medical Center, Lowell General Hospital, 

MelroseWakefield Hospital, Lawrence Memorial Hospital de Medford, uma grande rede de cuidados domiciliares e 

uma grande rede de médicos conveniados, a Tufts Medicine tem mais de 15.000 integrantes nas equipes de cuidados 

dedicados, proporcionando mais de 1,5 milhão de experiências de pacientes por ano. O sistema de saúde é o principal 

afiliado de ensino da Escola de Medicina da Tufts University. A Tufts Medicine foi criada em 2014, para alavancar a 

experiência das suas organizações-membro e integrar suas missões para, juntas, transformarem os modos de 

engajamento dos consumidores e a suas experiências ao receberem atendimento. 

 

Sobre a Acadia Healthcare 

A Acadia é a principal fornecedora de serviços de saúde comportamental nos Estados Unidos. Até o dia 31 de março 

de 2022, a Acadia operava uma rede de 238 instalações de cuidados de saúde comportamental com 

aproximadamente 10.600 leitos em 40 estados e em Porto Rico. Com mais de 22.500 funcionários, atendendo 

aproximadamente 70.000 pacientes por dia, a Acadia é a maior empresa de saúde comportamental independente nos 

Estados Unidos. A Acadia fornece cuidados de saúde comportamental a seus pacientes em uma variedade de 

ambientes, incluindo hospitais psiquiátricos com internação, instalações para tratamento especializado, centros de 

tratamento residenciais e clínicas ambulatoriais. 

 

 

-END- 

Adendo anexado 
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Adendo – Comentários por representantes eleitos locais 
 
“Em Massachusetts e em todo o país, o impacto da COVID-19 resultou em um maior número de indivíduos buscando 
cuidados psiquiátricos emergenciais, incluindo tratamento a com internação,” disse a Secretária de Saúde e Serviços 
Humanos, Marylou Sudders. “A Commonwealth continua a priorizar a expansão dos serviços de saúde 
comportamental para aprimorar o tratamento dos indivíduos e de suas famílias. Esta expansão irá ajudar a abordar as 
necessidades críticas de capacidade de saúde comportamental e possibilitar que os indivíduos recebam o tratamento 
correto, onde e quando precisarem.” 
 

“Cuidados de saúde devem ser um direito humano básico, mas, atualmente, muitas pessoas em Massachusetts têm 
dificuldade de acessar cuidados de saúde mental de alta qualidade de que precisam, no momento correto e a preços 
acessíveis,” disse o Senador Jason Lewis. “Este novo hospital moderno de saúde comportamental acrescentará uma 
nova capacidade significativa para atender pacientes de todas as idades de Malden e de toda a região. Sou muito 
grato à equipe da Tufts Medicine, ao prefeito Gary Christenson, à Conselheira Municipal Amanda Linehan, ao 
Deputado Paul Donato e a todos que trabalharam por anos e mais anos para transformar em realidade esse projeto 
inovador que combina serviços de saúde essenciais com a conservação do terreno, o que será de enorme valor para a 
comunidade." 
 
“Por mais de 20 anos, este local tem sido uma questão problemática para a cidade e para a vizinhança. Encontrarmos 
juntos uma solução que equilibre os desejos de muitos requer um verdadeiro trabalho em equipe,” diz o Prefeito de 
Malden, Gerry Christenson. “Eu queria agradecer à Tufts Medicine, à nossa Delegação Estadual e à Conselheira 
Municipal Amanda Linehan pela sua paciência e perseverança. Sei que a Tufts Medicine é sincera em seu compromisso 
de trabalhar colaborativamente de agora em diante, à medida que passa pelo processo para obter as autorizações 
necessárias e responder às perguntas que sejam levantadas, e estou ansioso para ver os resultados desse processo.” 
 
“A saúde comportamental se tornou uma questão importante em todo o nosso estado,” disse o Deputado Estadual 
Paul Donato.  Estou satisfeito em ver o terreno de Malden Hospital retornar ao seu uso original em cuidados de saúde 
para atender essas necessidades. Agradeço a consideração que permeou esse processo, especialmente o 
compromisso de fornecer mais espaços abertos como parte desse projeto de incorporação da área. Estou ansioso para 
continuar a trabalhar bem próximo à Tufts Medicine durante o processo regulatório e local para garantir a 
continuação do engajamento comunitário e o enfoque nas necessidades da comunidade.” 
 
"Em todo o estado, estamos vendo uma maior necessidade urgente de serviços de saúde comportamental, 
particularmente nos últimos dois anos, durante o pico da pandemia,” disse o Deputado Estadual Steven Ultrino. "Na 
Assembleia Estadual, trabalhamos arduamente para passar uma legislação abrangente de saúde comportamental e 
mental para enfrentar as barreiras que existem para esses serviços. Estou ansioso para trabalhar com os nossos 
residentes e com os nossos parceiros na Tufts Medicine para garantir que as instalações irão fornecer serviços de 
saúde comportamental de qualidade e que eles irão atender às necessidades de nossa comunidade." 
 

"Este plano representa uma maneira empolgante de honrar tanto a história do terreno do Malden Hospital quanto os 
desejos da vizinhança de priorizar a conservação da área,” disse a Conselheira do 3º Distrito de Malden, Amanda 
Linehan. "Estou ansiosa para começar a trabalhar neste processo de engajamento público inclusivo que dará aos 
residentes uma oportunidade de aprender sobre os planos e compartilhar sua visão para esse novo espaço aberto que 
está sendo criado em nossa cidade. Eu gostaria de agradecer especialmente aos defensores locais que lutaram por 
anos e anos para garantir que a saúde pública permanecesse central ao futuro deste terreno. Este é um projeto do 
qual todos nós podemos nos orgulhar."  
 
“A Cidade de Melrose aplaude a decisão do MelroseWakefield Hospital de renovar o propósito original deste local 
como uma instalação de cuidados de saúde,” disse o prefeito Paul Brodeur. “Nossa região está vivendo um grande 
aumento da necessidade de acesso a serviços de saúde mental devido à pandemia de COVID-19. A reincorporação 
deste espaço irá fornecer aos residentes de Melrose, Malden e Medford serviços de internamento de pacientes 
essenciais, e estou empolgado que a expansão ajudará a preencher esta lacuna de cuidados de saúde na região. A 
cidade continua entusiasmada para continuar o nosso relacionamento, já de grande duração, com o 
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MelroseWakefield Hospital e continuará a ser uma parceira do hospital à medida que esses planos sejam 
desenvolvidos.” 
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