Aplicativo: Parto Humanizado em Família
Da gravidez à criação de filhos, bom aprendizado para todos os estágios!

Como parte de nossos serviços educacionais sobre parto e criação de filhos, The
Family Birthplace do Cape Cod Hospital
(Parto Humanizado do Cape Cod
Hospital) se alegra em oferecer um
aplicativo gratuito e conveniente com
ferramentas essenciais, prontinho para
usar! Devido ao fato de que o aplicativo
é constantemente revisado por experts,
este suplemento para nossas classes
educacionais está cheio de informações baseadas em
evidência que você pode confiar; ele é acessível através de smart
phone, tablet ou computador, quando e onde precisar!
Dicas de Parto e criação de filhos, ferramentas e informações…
tudo na ponta dos dedos!
• Módulos dedicados à gravidez, amamentação, ao parto e
aos cuidados com a mamãe e o neném e o primeiro ano
de vida do neném; tudo através de vídeos, textos coloridos
e fotos, animações em 3D e mais
• Caixa de ferramentas para os pais, (com materiais úteis e práticas
como diário de amamentação e troca de fralda), emails semanais
opcionais, checklist, recursos em PDF
• Serviços e informações sobre The Family Birthplace at Cape Cod
Hospital (Parto Humanizado em Família do Cape Cod Hospital)
• Aprendizado amplo que pode ser facilmente partilhado com seu
companheiro e com as pessoas que te dão suporte
• Versões em inglês, português e espanhol estão disponíveis

3 passos fáceis para você acessar
o aplicativo
Criar uma conta pelo seu seu telefone,
tablet ou computador é fácil – você só
precisa ter acesso à internet.
PRIMEIRO PASSO - Escolha UMA das 3
opções para acessar o aplicativo:
• Mande mensagem NEWBABY para
99000 de seu telefone
Então aperte no link no texto de retorno.
(Uma vez aberto, marque o site como
preferido para assegurar acesso fácil ao
retornar)
OU
• Baixe o quick launcher do Apple App
Store ou Google Play de seu aparelho.
Procure por “InJoy Health”. (O ícone
aparecerá na sua tela para uso fututo.)
OU
• Vá ao InJoyOnline.com (marque o site
como preferido para acesso rápido no
futuro.)
SEGUNDO PASSO - Crie sua conta quando
solicitado
(Se você já tem uma conta, simplesmente
faça o log in.)
TERCEIRO PASSO - Digite Código do Cape
Cod Healthcare
Para inglês, use: cchcbaby
Para português ou espanhol
use: cchcbabymulti
Você só precisa usar este Código a
primeira vez que acessar o aplicativo.
Aplicativos da Web não usam espaço
para armanezamento e atualizações
acontecem automaticamente.
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