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AVISO AO CONSUMIDOR:
CENTROS DE GRAVIDEZ
EM CRISE
Se estiver grávida e procurando entender suas opções com relação ao aborto,
você deve consultar-se com um provedor de cuidados de saúde reprodutiva

ADVERTÊNCIA: Os Crisis Pregnancy Centers
(CPCs - Centros de Gravidez em Crise) NÃO
fornecem cuidados de saúde reprodutiva
abrangentes. CPCs são organizações que
procuram evitar que as pessoas acessem
atendimento para aborto.

•

CPCs podem parecer que são clínicas de cuidados de
saúde reprodutiva, mas NÃO fornecem atendimento para
aborto ou indicações para aborto, contracepção ou outros
cuidados de saúde reprodutiva, apesar do que podem
anunciar.

•

A maioria dos CPCs NÃO tsão instalações médicas
licenciadas.

•

Geralmente, CPCs NÃO têm uma equipe de médicos ou
enfermeiros licenciados, embora algumas pessoas que
trabalham em CPCs possam tentar assumir este papel,
por exemplo, usando um avental branco.
•

Alguns CPCs oferecem exames de ultrassom
realizados por pessoas que não são licenciadas
nem qualificadas para fazer este serviço, o que pode
levar a resultados imprecisos ou errôneos sobre uma
gravidez.

•

Os CPCs com equipes de pessoal não licenciado
NÃO são obrigados a manter em privacidade seus
registros médicos.

•

CPCs não licenciados NÃO são obrigados a cumprir
os códigos de ética ou padrões de atendimento
que regulamentam as profissões da área de saúde
porque não são provedores de cuidados de saúde.

•

Frequentemente, CPCs fornecem informações
imprecisas e errôneas sobre o aborto e sobre os
efeitos do aborto sobre a saúde médica e mental.

•

Os CPCs muitas vezes informam incorretamente às
pessoas o número de semanas da gravidez.

•

CPCs frequentemente tentam atrasar a marcação
de consultas para que as pessoas passem além do
período no qual podem obter um aborto.

Pesquise e faça perguntas ao marcar uma
consulta para saber mais sobre suas opções
com relação ao aborto. Cuidado com os sinais
de perigo.
•

Estude o site na internet e leia as avaliações online
antes de marcar uma consulta.

•

Pergunte se o centro é licenciado e se poderá
fornecer a você um aborto ou uma indicação para
aborto, antes de ir a uma consulta.

•

Procure estes sinais de perigo, inclusive se o centro:
•

É listado como um centro de recursos para
gravidez, centro de ajuda para gravidez, centro
de cuidados para gravidez, ou centro de
recursos para a mulher em sites de CPCs como:
helpinyourarea.com/massachusetts.

•

Anuncia testes de gravidez gratuitos,
aconselhamento para aborto, triagens préaborto, educação sobre aborto, mas não
fornecem aborto ou ajudam você a acessar
atendimento médico de aborto em outro local.

•

Tenta atrasar a sua consulta.

•

Usa táticas para tentar pressioná-la a levar sua
gravidez adiante, por exemplo, dando a você um
pequeno feto de plástico ou roupas para bebê.

•

Para obter ajuda e encontrar um provedor de
cuidados de saúde reprodutiva licenciado, fale com
o seu médico ou verifique se o provedor está nesta
lista: abortioncarenewengland.org/providers.

•

Quando chegar para sua consulta, certifique-se
de que chegou ao lugar certo. Muitos CPCs são
localizados próximo às clínicas que fornecem aborto
e usam nomes muito parecidos.

O Gabinete da Procuradora-geral está empenhado em garantir os direitos civis de todas as pessoas de Massachusetts
ou que viagem até Massachusetts a fim de acessar cuidados de saúde. Se tiver alguma preocupação quanto
à sua experiência em um centro de gravidez em crise, você pode fazer uma queixa junto à nossa
Divisão de Direitos Civis (Civil Rights Division) online pelo mass.gov/ago/civilrightscomplaint ou
pelo telefone 617-963-2917.
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