
Nós Te Cobrimos!

ASSOCIADA COM

Tendo você um seguro ou não, os Teen Health 
Centers da CHA fornecerão cuidados  
básicos com a saúde, a qualquer aluno do 
ensino médio.

• Caso seu filho adolescente seja paciente da 
CHA, já somos parte da sua equipe médica

• Caso seu filho não tenha seguro, daremos 
atendimento médico sem custo

• Caso seu filho obtiver atendimento médico 
em outro sistema, mesmo assim podemos 
atendê-lo

Em outras palavras, você não precisa se 
preocupar com a cobertura de seguro. 
Garantiremos que seu filho adolescente receba 
o atendimento médico de que ele ou ela 
precisa, na Cambridge Teen Health.

challiance.org

Malden High School 
77 Salem Street

781-338-0101
challiance.org/malden-teen
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CHA MALDEN teen 
Health Center

Com a gente é fácil o seu filho 
adolescente receber cuidados



e agendar os cuidados de saúde para seu filho 
adolescente ocupado pode ser difícil. É por 
isso que facilitamos para o seu filho receber 
atendimento – diretamente na escola. Não há 
necessidade de se deslocar ou se ausentar do 
trabalho; basta encontrar um horário que se 
encaixe no dia do seu filho que cuidaremos dele 
de A a Z.

A idade certa:
Prestamos cuidados para alunos entre  
12 a 24 anos.

Consultas fáceis:
Ligue para nós no 781-338-0101 ou passe  
na recepção para marcar o melhor horário.

Horário de atendimento:
De segunda a quarta e sexta-feira das 8h às 
meio-dia.

Quintas-feiras das 8h00 às 16h00.

Durante as férias escolares, seu filho adolescente 
poderá receber atendimento na Pediatria do  
CHA Malden Care Center, 195 Canal Street, 
Malden, MA 02148.

Cuidando da Saúde de Adolescentes
Claro, prestamos cuidados primários – essa 
é uma parte importante da manutenção da 
saúde do seu filho adolescente. Mas também 
oferecemos muito mais.

Cuidados Primários
• Exames de rotina
• Imunizações 

• Saúde bucal básica

Saúde Mental
• Avaliações
• Aconselhamento e terapia
• Aconselhamento sobre uso de substâncias

Saúde Reprodutiva Confidencial
• Cuidados da saúde sexual e reprodutiva
• Testes e exames de detecção
• Educação

É necessário o consentimento dos pais para 
cuidados primários e de saúde mental se o 
filho adolescente tiver menos de 18 anos. Não 
é necessário o consentimento dos pais para 
cuidados de saúde reprodutiva.

Nós atendemos a todos os alunos e 
oferecemos acesso à rede CHA 
Fazemos parte da Cambridge Health Alliance 
(CHA). Portanto, independente do prestador 
de serviços a adolescentes estar ou não em 
qualquer local da CHA, nós podemos oferecer  
o atendimento aqui.

Pense em nós como uma opção adicional de fácil 
acesso. As consultas ocorrem durante o dia letivo 
e seu filho só precisa caminhar até o centro.


