Parabéns! Você já passou
da metade do caminho!
Alguma dúvida?
Pergunte. Por favor, ligue para nós e converse sobre quaisquer
preocupações sobre o bebê, os cuidados durante a sua gravidez ou
os sintomas que está sentindo. Se você usa O MyChart por gentileza,
utilize-o para mensagens não emergenciais, pois é conferido apenas a
cada 24-48 horas. Não aguarde para obter os aconselhamentos de que
você precisa sobre a sua saúde.
Você sempre poderá contatar um médico de plantão 24 horas por dia.
Os membros da nossa equipe responderão a quaisquer perguntas
importantes sobre a sua gravidez que não puderem aguardar até o
horário comercial. Basta telefonar para o número principal do seu centro
de saúde e informar que está grávida. Você receberá um retorno de um
médico que poderá ajudá-la com as suas necessidades específicas. Caso
não receba nosso retorno em um prazo de 15 minutos, ligue

Como preparação para o nascimento de seu bebê, por favor,
veja essas informações importantes:
A frequência de suas consultas pré-natais irá mudar para:
• A cada 2 semanas entre as 28 e as 36 semanas
• A cada semana após as 36 semanas
Formulários de licença médica: Caso precise levar um formulário de Licença Médica ao seu
empregador, por favor, traga-o em sua próxima consulta pré-natal. Por favor, permita-nos o tempo
necessário para preenchê-lo e entregá-lo de volta.
Procurador De Cuidados De Saúde: Você precisa escolher alguém para tomar decisões médicas
por você na possibilidade de se tornar incapaz de fazê-lo durante sua permanência no hospital.
Neste material há um formulário para Procurador De Cuidados De Saúde. Pedimos que traga o
formulário preenchido numa próxima consulta pré-natal.
Atendimento Pediátrico: É importante escolher um médico para cuidar de seu bebê após o
nascimento. A CHA tem excelentes pediatras e médicos de família. Veja mais informações no
folheto incluso. Você também pode ligar para nosso Doctor Finder Service (Serviço de Busca de
Médicos) no telefone 617-665-1305 e receber ajuda para encontrar um pediatra para seu bebê.
Cadeiras para Auto: São necessárias ao deixar o hospital num veículo (pessoal ou táxi).
Vacina TDaP: Você será orientada sobre a importância de receber esta vacina durante a gravidez.
Por favor, leia as informações anexadas.
Educação para o parto: Fornecemos aulas gratuitas sobre o parto a nossas pacientes. Por favor,
leia os detalhes inclusos e chame o número especificado para inscrever-se no curso de sua escolha.
Contracepção pós-parto: Você será orientada sobre os contraceptivos que poderá utilizar após
o parto.
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