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Atendimento em 
Especialidades
Caso precise de atendimento em alguma área 
específica durante a gestação, você estará em 
boas mãos. Você terá acesso aos nossos obstetras 
e ginecologistas especializados, assim como 
especialistas de nossos hospitais parceiros: Tufts 
Medical Center (TMC), Beth Israel Deaconess 
Medical Center (BIDMC) e o Massachusetts 
General Hospital (MGH). Isso garante que você e o 
seu bebê sempre receberão atendimento médico 
da melhor qualidade.

Medicina Materno-Fetal
Este serviço destina-se a mulheres, pessoas 
transgênero e de gênero expansivo com gravidez 
de alto risco, e permite-nos acompanhar a saúde 
dos pais e da criança simultaneamente para 
reduzir os fatores de risco.

Você também pode ter acesso a aconselhamento 
genético e exames pré-natais no local.

Neonatologistas
São médicos que cuidam de bebês de alto risco, 
nascidos prematuros, com peso baixo, que são 
gêmeos ou trigêmeos, ou têm outros problemas 
de saúde.

Educação sobre  
gravidez e parto
YoMingo – aprendizagem online
Quer seja o seu primeiro ou quarto filho, pais 
recentes precisam de toda a ajuda possível. 
Educação sobre parto, dicas, lembretes e todo 
tipo de informações úteis estão disponíveis no 
YoMingo. Visite challiance.org/YoMingo para se 
inscrever hoje mesmo!

Apoio à amamentação
A amamentação mantém você e seu bebê fortes 
e saudáveis e nem sempre é tão fácil quanto 
parece. A CHA tem consultores de lactação 
certificados pelo conselho que podem se 
encontrar com você antes de ter seu bebê para 
falar sobre os benefícios da amamentação. Eles 
também podem ajudá-lo depois que seu bebê 
nascer. Ligue para 617-665-1264 para obter mais 
informações e agendar uma consulta.

Para proteger nossos pacientes e funcionários 
contra a COVID, todas as aulas, passeios e eventos 
estão suspensos. Por favor, visite Challiance.org 
para ver atualizações atualizadas. 

Serviços de Parto
O parto é um dos acontecimento mais 
importantes da vida. Sabendo disso, fazemos de 
tudo para garantir que você tenha todo a atenção 
e apoio de que precisa. Nossos médicos, parteiras, 
enfermeiras, médicos assistentes, doulas e outros 
membros da equipe dedicam-se a tornar este 
momento especial para você.

As famílias têm duas opções: nossa bela Suíte 
Maternidade ou o ambiente caseiro de nosso Birth 
Center. Seja qual for sua escolha, a sua saúde e a 
do seu bebê estarão em boas mãos.

Temos os serviços que você precisa:
• Cuidado pré-natal, inclusive
   – Exames pré-natais
   – Aconselhamento genético
• Trabalho de parto
• Nascimento
• Cuidado pós-parto
• Anestesia
• Pediatria
• Berçario
• Preparação para o parto
• Aconselhamento para amamentação
• Apoio de doula

http://challiance.org/YoMingo


Nossa Equipe
Nossa equipe especializada de médicos, médicos 
assistentes, enfermeiras, parteiras, auxiliares de 
enfermagem e doulas têm orgulho de trabalhar 
com pais e mães.

Sobre nossos Médicos
Nossos médicos são especializados em todos  
os aspectos de sua saúde, inclusive cuidado 
pré- natal e parto, e trabalham estreitamente 
com colegas da atenção básica, serviços para 
recémnascidos, saúde mental, planejamento 
familiar e nutrição, para oferecer atendimento 
coordenado a pessoas de todas as idades. Nossos 
médicos fazem consultas conjuntas na Harvard 
Medical School e na Tufts University School of 
Medicine. 

Sobre nossas Enfermeiras da Maternidade
Nossas capacitadas e atenciosas enfermeiras 
se concentram no bem-estar dos pais e dos 
bebês – antes, durante e depois do parto. 
Isso inclui a orientação de novos pais e mães, 
apoio ao laço mãe bebê e à amamentação, e 
o acompanhamento da saúde geral de ambos, 
mantendo o ambiente centrado na família

Sobre nossas Parteiras
As parteiras oferecem cuidados completos a 
mulheres, pessoas transgênero e de gênero 
expansivo de todas as idades. Isso inclui gestação, 
parto, planejamento familiar e bem- estar das 
pessoas. Elas são formadas como enfermeiras e 
parteiras, e certificadas pelo American College 
of Nurse-Midwives. Em Massachusetts, elas 
são licenciadas como enfermeiras de práticas 
avançadas.

As parteiras são especialistas em gestação e 
parto normal. Se uma gestação tornar-se de 
alto risco, elas trabalham em consulta com os 
Obstetras/Ginecologistas da CHA.

Locais de Parto
Suíte Maternidade 
1493 Cambridge Street
Cambridge, MA 02139

A Suíte Maternidade e berçário Nível I do CHA 
Cambridge Hospital nos permitem prestar a você 
o melhor atendimento durante o trabalho de 
parto, nascimento e a sua estadia pós-parto.

Cada uma de nossas grandes suítes têm banheira 
de hidromassagem e TV, e muitas delas têm vista 
para o centro de Boston.

Você tem acesso ao nosso Serviço de Anestesia 
24 horas. E seu novo bebê estará em boas mãos 
com nossa Equipe Pediátrica 24 horas.

Por favor, fique à vontade para fazer uma visita 
e conhecer a nossa equipe. Isso irá deixá-la 
tranquila e saber o que esperar durante sua 
estadia conosco.

Cambridge Birth Center
10 Camelia Avenue
Cambridge, MA 02139

O Cambridge Birth Center fica numa adorável 
casa vitoriana em frente ao CHA Cambridge 
Hospital. Ele é uma opção para mulheres, pessoas 
transgênero e de gênero expansivo com gravidez 
de baixo risco que desejam um parto mais natural 
e caseiro. Você também podem receber cuidado 
pré-natal no Birth Center. O centro é administrado 
por nossas Parteiras, com suporte de nosso 
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia. 
A equipe da CHA fala vários idiomas e atende 
pessoas do mundo todo.

Para mais informações, visite:  
www.challiance.org/baby

“Estou muito feliz por estar 
num lugar que oferece às 
pessoas diferentes opções 
de como e quando dar à luz.”
- Lori Bellwood, DNP, MSN, CNM
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Cambridge Health Alliance é um sistema de fornecimento de serviços 
médicos vibrante e integrado, dedicado a prestar serviços essenciais a 
todos os membros da comunidade. Com mais de 140.000 pacientes em 
Cambridge, Somerville, e no Metro North de Boston, a CHA é um prestador 
local preferido de atenção básica, atendimento em especialidades, 
serviços de emergência, maternidade, atendimento hospitalar e saúde 
comportamental. Os pacientes da CHA recebem atendimento de alta 
qualidade em locais de fácil acesso, e têm acesso integrado a tratamento 
avançado através da parceria da CHA com o Beth Israel Deaconess Medical 
Center (BIDMC) e o MGH for Children.

O compromisso da CHA com a comunidade vai além do atendimento a 
seus pacientes. A CHA opera o Cambridge Public Health Department e 
colabora com muitas agências e organizações locais em favor da saúde 
dos residentes locais. Além disso, é um rede de proteção fundamental para 
populações que enfrentam barreiras no acesso ao atendimento médico. 
Através de seus programas de residência em parceria com a Harvard 
Medical School, Harvard School of Public Health, Harvard School of Dental 
Medicine e Tufts University School of Medicine, a CHA treina os prestadores 
de saúde do futuro.


