COMO DIMINUIR AS SUAS CHANCES

DE TER UMA CESARIANA

VOCÊ SABIA?

Você sabia que os hospitais fazem muito mais
cesarianas agora do que antes? Vamos supor
que você tenha uma gravidez saudável e normal.
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5 em 10
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you can reduce your chances of hav
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TALK TO YO

Your voice matters

that you only
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absolutely
needed.
Your voice matters!
Let your
docto
that you only want a C-section if it
A SUA VOZ IMPORTA.
absolutely needed.

Ao agir mais cedo, você pode fazer a diferença
para você e para o seu bebê. Eduque-se.
E converse com a sua equipe hoje mesmo.
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