
Carta de serviços



Nossa Missão

Nossa missão é acolher mulheres em todos os 

seus ciclos, favorecendo o resgate da 

autonomia sobre seus corpos, da potência 

inata de gestar, parir e maternar, respeitando 

suas crenças e valores. 

O nosso cuidado está centrado em escolhas 

informadas, respeito à individualidade e 

responsabilidade compartilhada, fruto da 

experiência no acompanhamento das mulheres. 

Ao colocarmos a mulher no centro do cuidado, 

semeamos uma nova cultura em torno da 

autogestão da saúde feminina em todos os 

ciclos de vida, incluindo o parto e o 

nascimento.
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Parto no Centro 
de Parto Normal 
(CPN)*

SERVIÇO INCLUI PREÇO

Parto 
Hospitalar

Consultas
Pré-natais - 
com enfermeiras

Consultas 
pré-natais
médicas

Consultas 

ginecológicas

 Assistência ao parto por 
enfermeiras obstétricas

Admissão no CPN na fase 
ativa do trabalho de parto

Alta oportuna 
(6 horas após o parto)
 
Sobreaviso médico e honorários 
médicos (obstetras) em caso
de necessidade de transferência 
ao hospital

Disponibilidade por telefone 
24 horas por dia durante
o acompanhamento

Acompanhamento após o parto

Acompanhamento da fase
ativa do trabalho de parto em
domicílio com enfermeira obstetra
até omomento adequado para 
ida ao hospital

Assistência ao parto hospitalar
 com equipe médica e enfermeira

Disponibilidade por telefone 
24 horas por dia durante 
o acompanhamento

Acompanhamento após o parto

Consultas mensais (individuais)
até 28 semanas de gestação

Consultas coletivas quinzenais** 
de 30 a 36 semanas

Consultas coletivas semanais** 
de 37 semanas até o nascimento

Consulta médica individual, 
que acontece uma vez por 
trimestre em gestações de risco 
habitual. Em gestação de alto risco,
mais consultas poderão ser
necessárias conforme cada caso.

Consulta ginecológica de rotina,
com abordagem na Ginecologia 
Natural e fornecimento de 
recursos de autocuidado

R$12.200,00
(2x no boleto)

R$12.500,00

(6x no cartão de crédito)

R$12.200,00
(2x no boleto)

R$12.500,00

(6x no cartão de crédito)

R$ 280,00
cada consulta

R$ 400,00
cada consulta

R$ 400,00
cada consulta

Outros serviços: inserção de DIU, acupuntura, laserterapia - entrar em contato para mais detalhes.
* Acresce a esse valor a quantia de R$ 1.000,00 se o parto precisar de indução medicamentosa
* *Quando as consultas passarem a ser quinzenais e semanais, alternam-se uma consulta e um retorno.

Serviços

- Despesas hospitalares
não inclusas



O QUE ESPERAR DO

Pré-natal da 
Luz de Candeeiro

O nosso primeiro contato normalmente é o "Casa Aberta" - encontro 

semanal, gratuito, em que profissionais  da Luz apresentam a filosofia 

de cuidado, o cronograma de pré-natal e as possibilidades de 

assistência oferecidas pela equipe.  A partir desse encontro, se for o 

seu desejo seguir nesse modelo de cuidado, o próximo passo é marcar 

uma consulta para iniciar o acompanhamento.

Nosso  pré-natal está organizado de acordo com a programação 

abaixo. Em todas as consultas, as mulheres e suas parcerias têm a 

oportunidade de encontrar um espaço de escuta qualificada de suas 

queixas e dúvidas e de receber também apoio emocional.

O cronograma abaixo é uma previsão e pode ser adaptado às 

necessidades de cada mulher e de acordo com a idade gestacional 

em que o pré-natal foi iniciado.

Cada consulta do pré-natal coletivo é dividida em dois momentos: o 

primeiro é virtual, em grupo, para abordagem e troca de saberes 

sobre temas previstos e outras demandas trazidas espontaneamente; 

o segundo é individual, agendado previamente, no consultório, para 

realização do exame físico e preenchimento do cartão de pré-natal.
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ACOMPANHE O

IDADE 
GESTACIONAL

CONSULTA DESCRIÇÃO 

Cronograma do pré-natal

Início do pré-natal com todas as 
orientações necessárias e solicitação 
de exames

Entrega do contrato e termo de 
consentimento livre e esclarecido 
para leitura em casa

Escuta qualificada

Exame físico 

Retorno em 15 dias  para avaliação 
dos  exames solicitados

Escuta qualificada

Exame físico

Esclarecimento de dúvidas sobre 
contrato e termo de consentimento 
livre e esclarecido

Conferência do cartão de pré natal

Orientações de promoção à saúde e 
sobre o que esperar nessa idade ges
tacional - alterações físicas, sexuali
dade, emocionais

Escuta qualificada

Exame físico

Orientações de promoção à saúde e 
sobre o que esperar nessa idade ges
tacional

Fornecimento de materiais para 
estudo e orientações quanto aos 
próximos exames

Escuta qualificada

Exame físico

Conferência do ultrassom 
morfológico, exames do segundo 
trimestre, orientação sobre 
vacinação, coleta de citologia, se 
indicado.

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

MÉDICA

MÉDICA

ATÉ 12 SEMANAS

14 - 16 SEMANAS

18 - 20 SEMANAS 

25 SEMANAS



Cronograma do pré-natal

IDADE 
GESTACIONAL

CONSULTA DESCRIÇÃO 

Escuta qualificada

Esclarecimento de dúvidas sobre o 
contrato, termo de consentimento, 
definição do local de parto 

Orientação sobre o início do 
pré-natal coletivo.  

Exame físico

Alterações físicas e emocionais 
esperadas para essa fase.

Apresentação do grupo e código de 
conduta

Escuta ativa dos sintomas físicos e 
estado emocional das gestantes e 
parcerias

Temas abordados: posicionamento 
fetal, descanso inteligente, exercícios 
do Spinning Babies e métodos não 
farmacológicos de alívio da dor no 
parto.

Exame físico no dia seguinte do
encontro virtual

Conferência do resultado do 
ecocardiograma fetal

Escuta ativa dos sintomas físicos e 
estado emocional das gestantes e 
parcerias

Temas abordados: intervenções com o 
bebê (colírio, vitamina k, exame 
físico), destino da placenta, exames 
pré natais (teste do pezinho, 
orelhinha, linguinha, coraçãozinho e 
olhinho), papel da doula, fotógrafa e 
acompanhante de parto.

Exame físico no dia seguinte do
encontro virtual

Escuta ativa dos sintomas físicos e 
estado emocional das gestantes e 
parcerias

Temas abordados: esclarecimento 
sobre exame de cultura de 
estreptococo, trabalho de parto 
fisiológico, métodos naturais de 
indução (caso seja necessário), lista 
de material para levar para o centro 
de  parto ou para o hospital.

Exame físico no dia seguinte do 
encontro virtual

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

Início do pré-natal coletivo

28 - 30 SEMANAS

32-34 SEMANAS

30 - 32 SEMANAS
Pré-natal coletivo

26-28 SEMANAS

ACOMPANHE O



Cronograma do pré-natal

IDADE 
GESTACIONAL

CONSULTA DESCRIÇÃO 

Escuta qualificada

Exame físico 

Conferência e avaliação dos 
exames de rotina do 3º trimestre e 
exame de imagem

Avaliação criteriosa do risco 
gestacional e definição do
local de parto

Criação de um grupo de WhatsApp 
da gestante e sua parceria com toda 
a equipe médica e de enfermagem 

Exame físico

Escuta ativa dos sintomas físicos e 
estado emocional das gestantes e 
parcerias

Temas abordados: trabalho de 
parto, amamentação, cuidados com 
o bebê, puerpério, pessoas 
presentes no parto, como lidar com 
a espera e outras demandas que 
surgirem.

Escuta qualificada

Exame físico

Conferir exame de imagem e 
cardiotocografia, conversa sobre 
métodos não medicamentosos para 
indução do trabalho de parto. 

Programação/individualização de 
encontros a cada três dias até 42 
semanas

Escuta qualificada

Exame físico

Avaliação do exame de Perfil 
Biofísico Fetal e US com doppler

Conversa sobre possibilidades de 
métodos não medicamentosos para 
indução do trabalho de parto, 
sempre acolhendo e respeitando 
desejos e autonomia das mulheres

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

MÉDICA

MÉDICA

36 SEMANAS

37 A 40 SEMANAS

41 SEMANAS

41 SEMANAS E 3 DIAS

Pré-natal coletivo seguido
 de exame físico semanal

ACOMPANHE O



Cronograma do pré-natal

IDADE 
GESTACIONAL

CONSULTA DESCRIÇÃO 

Escuta qualificada

Exame físico

Avaliação do exame de Perfil Biofísico 
Fetal e US com doppler

Conversa sobre possibilidades de 
métodos não medicamentosas para 
indução do trabalho de parto,
sempre acolhendo e respeitando 
desejos e autonomia das mulheres

Programação para internação 
hospitalar 

Visita domiciliar de enfermeira para 
quem teve parto no CPN

Visita médica para quem teve parto 
no hospital

Visita domiciliar de enfermeira para 
quem teve parto no CPN ou no 
hospital 

Retorno no CPN com equipe médica 
para quem teve parto hospitalar

Retorno no CPN com equipe de
enfermeiras para quem teve parto no 
centro de parto 

ENFERMAGEM

MÉDICA

41 SEMANAS E 6 DIAS

1º DIA PÓS-PARTO

3º OU 4º DIA  
PÓS-PARTO

10-15 DIAS  
PÓS-PARTO

ACOMPANHE O
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Mudando o mundo, 
uma família de cada vez!
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#vempraLuz


