
MATERNIDADE 
PACOTE VIP 





SALA DE PARTO HUMANIZADA 

Espaço amplo e moderno
Banheira de imersão 
Iluminação especial (cromoterapia)
Banheiro privativo
Musicoterapia
Aromoterapia
Quadro de Led para identificação 
do RN
Equipamentos para alívio no 
trabalho de parto como bolas 
suiças, cavalinho e banquetas,etc.



ACOMODAÇÕES 

Quarto privativo 

Sofá cama para o 
acompanhante 

Banheiro exclusivo
 



TIPOS DE 
ACOMODAÇÕES:

 
Dispomos de 
diferentes tipos de 
acomodações, são 
leitos com:

 
*Jardim de inverno; 

 

*Varanda;

*Ante sala;  

Visitação sujeita à disponibilidade de leito vago.



•  Cafeteira Nespresso; 
•  Cápsulas de café; 
•  Porta cápsulas; 
•  Xícaras de café; 
•  Xícaras de chá;

PACOTE VIP - MATERNIDADE 
Acessórios 

•  Bombonière com trufas;
•  Madeleines;
•  Macarrons;
•  Castanhas;
•  Cestinha de frutas;

•  Champagne;
•  Taças de cristal;
•  Coposdevidro;
•  Revistas atuais.



PACOTE VIP - MATERNIDADE 
No pacote vip as refeições são servidas e louça decorada

Café da manhã Colação Almoço  

Lanche da tarde  Jantar  Ceia 

Imagem das refeições meramente ilustrativa



 Kit baby bag
 Camiseta para o Bebê
 Letra decorativa 
 Arranjo de mesa com balão temático
 Balões de teto com fitilhos
 Vaso com balões metalizados
 Faixa “Bem-vinda (o)"
 Kit amenities
 Tapa olho
 Bolsa térmica
 Bolsa transparente com chinelo, pantufa 
e roupão

Kit Especial  



• Filmagem de parto;

• Transmissão de parto no apartamento
   e pacote fotografia;

• Desconto de 50% no estacionamento   
privativo; 

ADICIONAL 
Serviços adicionais oferecidos por parceiros 



PACOTE VIP - MATERNIDADE 
Facilidades e Diferenciais

06 refeições oferecidas como cortesia ao
acompanhante durante toda  internação
Cartório nas dependências do Hospital
Horário de visita estendido (09:00 às 22:00)
Call Center profissional
Infraestrutura adequada às necessidades da linha
materno infantil
Unidades de atendimento monitoradas e vigiadas
24h, um agente da  segurança acompanha o RN
sempre que houver necessidade de deslocamento
dentro do hospital.
Testes recomendados durante a internação (bebê)
UTI Neo - visita dos avós e irmãos com
acompanhamento da psicologia  hospitalar, nos
horários previstos da Unidade



MATERNIDADE 
VISITA GUIADA

     Que tal agendar um momento para
uma  visita guiada nas instalações da
Maternidade do Hospital Santa
Helena.  
Você será acolhido por profissional
qualificado que poderá tirar suas dú-
vidas sobre nossa estrutura e serviços.

Para mais informações e agendamentos ligue: 
 

(61)3261-3000 ou 3001




