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Inauguração

Santa Maria
Hospital e Maternidade

Com o DNA do Grupo 
Santa Joana, a nova 
maternidade já nasce 
experiente



Quando anunciamos que o Grupo Santa Joana estava prestes a inaugurar sua terceira 
maternidade na cidade de São Paulo, as reações mais comuns foram de surpresa. Afinal,  
nossa decisão estava na contramão do mercado brasileiro, que registrou a perda de mais de 
430 unidades de Saúde nos últimos sete anos.

Na nossa visão, no entanto, a ideia de entregar uma nova instituição de Saúde à maior 
metrópole da América Latina mantém o Grupo Santa Joana na direção certa: a de oferecer 
medicina de qualidade a uma parcela ampliada da população. O Hospital e Maternidade Santa 
Maria foi criado com a missão de democratizar o acesso à saúde, nascendo já com a experiência 
e com os diferenciais do Grupo.

Nesta edição especial do jornal Vida, você vai conhecer um pouco da estrutura e dos 
primeiros acontecimentos da mais nova maternidade da cidade de São Paulo. E, se você ainda 
não teve a oportunidade de conhecer o Santa Maria, venha nos visitar. Nossas portas, como 
as do Santa Joana e da Pro Matre Paulista, estão abertas para todos os colegas!

Boa leitura!
A diretoria

Na direção 
certa

EXPEDIENTE
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diagramação: LetraDelta Editora e Comunicação / 

Evento vai possibilitar a interação com o Prof. Daniel 
Rolnik, um dos autores do mais importante estudo de 
rastreamento da pré-eclâmpsia no pré-natal

om a coordenação dos professores Dr. 
Antonio Fernandes Moron, Dr. Mario 

Macoto Kondo e Dr. Newton Busso, o 3º Con-
gresso Internacional de Medicina Obstétrica 
do Grupo Santa Joana acontece nos dias 28 
e 29 de setembro e terá a presença do Dr. Da-
niel Rolnik, da Universidade de Monash, na 
Austrália, autor de um dos mais importantes 
estudos de rastreamento de pré-eclâmpsia no 
pré-natal.

Entre os temas debatidos neste ano no con-
gresso, destaque para:

• Rastreamento no primeiro trimestre da era do DNA

• Predição e prevenção da pré-eclâmpsia com As-
pirina, resultado do estudo ASPRE

• Tratamento da hipertensão arterial na gestação: 
realidade atual

• Restrição de crescimento fetal tardia: diagnósti-
co e avaliação da vitalidade fetal

• Atonia uterina no pós-parto: como proceder

No site do evento, você encontra todas as infor-
mações sobre a programação do Congresso, o 
Curso Pré-Congresso, as inscrições e o local.

C

DIABETES E DOENÇAS DA TIREOIDE
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EVENTO

Vem aí o 3º Congresso Internacional de 
Medicina Obstétrica

CONVIDADO 
INTERNACIONAL

DANIEL 
ROLNIK

DR. ANTONIO 
FERNANDES MORON

DR. MARIO MACOTO 
KONDO

DR. NEWTON BUSSO

COORDENADORES

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O CONGRESSO

Curso em Simulação Realística de Assistência 
ao Parto com enfoque no parto vaginal. Hotel 
Maksoud Plaza, São Paulo.
Informações (11) 3253-3713

Curso em Simulação 
Realística

PRÉ-CONGRESSO 

27 de setembro 

www.cmosantajoana.com.br

Antes do congresso, no dia 27 de setembro, 
acontece o Curso em Simulação Realística de 
Assistência ao Parto com enfoque no parto va-
ginal, dividido em estações com a simulação de 
situações frequentes durante o parto.

A conferência de encerramen-
to do congresso, neste ano, 
ficará a cargo do jornalista 
Ricardo Boechat, que falará 
sobre o tema “O Brasil, hoje”.
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prática dos consultórios tem mostrado que o número de pacientes com Diabetes Gestacional está crescendo, em função de fatores 
como maior idade materna, obesidade, sedentarismo e modificação dos critérios diagnósticos. Assim como diabetes, as doenças da 

tireoide têm ocorrido com maior frequência e seu impacto pode ser  importante tanto antes quanto durante e após a gestação, seja no 
aspecto de sua função ou no aparecimento de nódulos. Para abordar essas duas situações, o Centro de Diagnóstico Santa Joana criou o 
ambulatório de Doenças Endocrinológicas e Cirurgia da Tireoide.

A

Diabetes Gestacional e Tireoide: novos serviços contam com interação multidisciplinar das 
equipes, análises precoces, monitoramento de alterações, ajudando a evitar internações 

Novos serviços
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no Centro de Diagnóstico Santa Joana

Durante o pré-natal, toda a gestante deve ser in-
vestigada para diabetes e doenças da tireoide já na pri-
meira consulta. Um tratamento precoce destas doenças 
vai garantir uma gestação saudável. O diabetes e as alte-
rações da tireoide não tratados podem ter impactos sérios 
para mãe e feto”, comenta Dra. Maíra Pontual Brandão, 
responsável pela Unidade Integrada de Doenças Endo-
crinológicas do Santa Joana. “Quanto mais precoce for 
a abordagem da doença, maiores as chances de evitar 
complicações e internações”, acrescenta Dra. Maíra. 

O que faz parte do serviço:

• Avaliação clínica e laboratorial

• Recomendações dietéticas

• Orientações sobre exercício físico

• Orientação sobre controle 
 glicêmico domiciliar

• Controle da glicemia e 
 tratamento clínico de 
 doenças da tireoide

Dra. Maíra Pontual 
Brandão

Doenças Endocrinológicas

Alterações que apontem para diabetes, durante a gestação, eventualmente 
podem ser controladas pelo obstetra, com orientações sobre a dieta. No entanto, 
alguns quadros podem se agravar. Quando o aumento da glicose no organismo sugerir 
esse risco, o ideal é encaminhar a paciente para o ambulatório de Doenças Endocrinológicas. 

Assim como pacientes com surgimento ou piora de alterações na função da tireoide tam-
bém devem ser acompanhadas por um especialista.  Pacientes com nódulos tireoideanos 
podem evoluir com aumento e complicações durante a gestação e merecem o abordagem 
de um especialista, como o do ambulatório de Tireoide.

Quando encaminhar 
pacientes para o serviço 
especializado?

Centro de Diagnóstico 
Santa Joana
Rua Vergueiro, 1.061 – 
4º andar
(11) 5080 6070

SERVIÇO

Ambulatório 
de Diabetes 
Gestacional 
e Tireoide

Dr. Erivelto Volpi

Cirurgia da Tireoide
Outras ocorrências que podem acontecer durante a ges-
tação são as doenças da tireoide. Dr. Erivelto Volpi, ci-
rurgião de Cabeça e Pescoço do serviço de Cirurgia da 
Tireoide do Santa Joana, comenta que a tireoide de uma 
gestante pode ficar sobrecarregada pela necessidade de 
maior produção de hormônios devido à gestação. 

Hoje, no Santa Joana, realizamos diversos tratamen-
tos e procedimentos para esses casos, inclusive o método 
de ablação por radiofrequência, que trata nódulos benig-
nos por via minimamente invasiva”, conclui Dr. Erivelto.

O que faz parte do serviço:

• Avaliação clínica e laboratorial

• Monitoramento de 
 suplementação hormonal

• Procedimentos cirúrgicos 
 para retirada de nódulos
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Todo conhecimento acumulado durante décadas no Grupo Santa Joana foram 
incorporados ao Santa Maria

Santa Maria nasce com a mesma equipe e 
protocolos de excelência do Grupo Santa Joana

udo. Todos os padrões, protocolos, es-
truturas e todo o conhecimento acu-

mulado em décadas pelas instituições do 
Grupo Santa Joana foram incorporados ao 
Hospital e Maternidade Santa Maria. Jun-
tos, o Santa Joana, a Pro Matre Paulista e 
a Perinatal realizam mais de 40 mil partos 
por ano, com recursos de ponta e equipes 
altamente qualificadas.

T

Dr. Francisco Giannattasio
Diretor Operacional

Dra. Marina Rizzo
Anestesia

Paula Novaes
Gerente de Enfermagem

Dr. Mario Macoto Kondo
Obstetrícia

Dra. Rosana Richtmann
Infectologia

Dra. Suely Dornellas
Neonatologia

Dr. Fabio Peralta
Medicina Fetal

Dr. Raimundo Nunes e Dr. Nuno Nunes
Videolaparoscopia

Equipe Santa Maria
Para garantir o mesmo padrão de atendimento e cultura das maternidades da rede, médicos 
e colaboradores do Santa Joana e da Pro Matre foram designados para assumir funções 
estratégicas no Santa Maria. A equipe de atendimento foi treinada no Centro de Simulação 
Realística do Grupo Santa Joana, para assegurar conhecimento e agilidade de maior qua-
lidade na hora dos procedimentos.

Dúvidas sobre o Santa Maria?
Confira aqui as respostas para as perguntas mais frequentes sobre o novo hospital

Ginecologistas e obstetras cadastrados no Santa Joana e na Pro Matre estão automaticamente 
credenciados no Santa Maria?
Sim.

Estes médicos que tiveram o credenciamento replicado automaticamente precisam de um novo crachá 
para acesso ao Santa Maria?
Não, os crachás atuais dos médicos credenciados foram habilitados para acesso ao Santa Maria.

O Santa Maria tem estacionamento? Os médicos têm acesso?
Sim, o Santa Maria tem estacionamento próprio dentro do prédio, os médicos credenciados têm acesso 
ao estacionamento da mesma forma como ocorre nos outros hospitais do Grupo.

E o acesso ao sistema PEP (Prescrições Eletrônicas)?
Médicos credenciados no Santa Maria terão acesso ao sistema utilizando os mesmos login e senha 
usados nos outros hospitais do Grupo.

O Santa Maria já tem Plano Maternidade?
Sim. As pacientes interessadas devem entrar em contato com a área de relacionamento com o cliente 
pelo telefone 3056-9000.
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Muito mais que uma suíte para parto, a 
estrutura do Santa Maria reúne os recursos 
mais completos e inovadores, como a banheira 
dentro do quarto

Centro de Parto 
Normal: um andar 
exclusivo para 
estimular o parto 
vaginal

• Banqueta

• Poltrona 

Estrutura completa no Centro de Parto Normal

Banheira dentro 
do quarto com
cromoterapia •

Bola de pilates •

Cavalinho •

novo hospital do Grupo Santa Joana tem um andar inteiro de-
dicado ao parto normal. São quatro amplas salas de 30 metros 

quadrados cada, concebidas em linha com as mais modernas ten-
dências mundiais, incorporando a banheira à própria suíte, a fim de 
facilitar o relaxamento muscular durante o trabalho de parto.  

Além da banheira, as suítes contam com cromoterapia, bola de pilates, 
cavalinho, banqueta e barra para favorecer os exercícios durante o 
trabalho de parto.

O

Centro de Parto Normal: na 
estrutura completa, a mãe fica 
com seu acompanhante o tempo 
todo, utilizando recursos como 
banheira, iluminação especial 
(cromoterapia) e objetos de 
apoio (barra, bola de pilates, 
cavalinho, entre outros)

Além de toda a estrutura para o par-
to normal, o centro também garante 
a segurança da mãe e do bebê, já que 
está localizado próximo ao Centro Ci-
rúrgico, proporcionando agilidade para 
casos de urgência. Uma equipe de en-
fermeiras obstetras compõe o grupo 
de profissionais, oferecendo suporte 
às pacientes durante o procedimento. 
Elas garantem assistência especializa-
da e suporte psicológico para as fu-
turas mães, incluindo massagens que 
ajudam no relaxamento e diminuem 
o estresse, colaboram com exercícios 
respiratórios e caminhada.
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Cerimônia de inauguração da nova maternidade do Grupo 
Santa Joana aconteceu na semana do Dia das Mães

Confira como foi a festa de 
lançamento do Santa Maria

oram dois anos entre o início do projeto 
e a entrega da nova maternidade à cida-

de de São Paulo. O edifício localizado em uma 
travessa da avenida Paulista foi oficialmen-
te apresentado à comunidade médica no dia 
10 de maio de 2018. Entre os convidados do 
Grupo Santa Joana, uma maioria de colegas 
médicos, parceiros e autoridades.

Além da cerimônia, o evento também contou 
com uma visita guiada para os convidados 
conhecerem a nova maternidade, instalada 
em um edifício de dez andares. Acompanhe, 
pelas fotos, como foi a cerimônia de inaugu-
ração do Hospital e Maternidade Santa Maria.

F

2018

10
maio

ESPECIAL
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Centro Obstétrico e Centro Cirúrgico8 Jornal Vida

O Hospital e Maternidade Santa Maria está de portas abertas para receber 
colegas e pacientes. Para agendar uma visita, ligue para (11) 5080 9497

ESPECIAL

Conheça o Santa Maria: agende uma visita

Experiência 
em alto risco

Tudo foi pensado para assegurar o alto padrão de qualidade para 
pacientes e equipes

Centro Cirúrgico: preparado para 
cirurgias de alta complexidade

m ambiente cercado de tecnologia, no qual profissionais circulam com agilidade, assegu-
rando atendimento de alto padrão para gestantes e seus bebês. Assim é o Centro Obstétrico 

e Cirúrgico do Hospital e Maternidade Santa Maria. Um dos primeiros destaques é a dimensão 
das salas, que são amplas para permitir circulação ágil para toda a equipe. Mas há muito mais.

U

Ar-condicionado com 
fluxo laminar: reduzindo 
riscos de infecção

ALTA COMPLEXIDADE

O Santa Maria conta com 
os mesmos protocolos e a 
mesma estrutura de UTI 
Adulto, UTI Neonatal e 
Unidade Semi-Intensiva

Centro para Gestação de Alto Risco in-
clui a Unidade Semi-Intensiva, estrutura 

com monitoramento contínuo, utilizando re-
cursos de telemetria, para assegurar o acom-
panhamento de gestantes com risco de parto 
prematuro.

A UTI Adulto conta com equipe multidisci-
plinar, trabalhando de forma coordenada de 
acordo com os protocolos já implantados nas 
outras maternidades do Grupo, atendendo a 

O gestante e puérpera de alto risco em um am-
biente totalmente especializado em Ginecolo-
gia e Obstetrícia.

A exemplo das outras maternidades do Gru-
po, no Santa Maria as UTIs foram criadas 
sob o conceito da segmentação, em estru-
turas especializadas (Neurológica, Cardíaca, 
Cirúrgica etc.). A responsável pelo servi-
ço de UTI Neonatal do Santa Maria é Dra. 
Claudia Rossi.

• Equipamentos para videolaparoscopia: aparelhos 
de alta tecnologia que possibilitam a realização de 
cirurgias minimamente invasivas como correção de 
endometriose, infecções abdominais, ressecção de 
ovários, dilatações de tubas uterinas, entre outros.

• Salas amplas: além de permitir a melhor cir-
culação das equipes, o espaço também garante 
funcionalidade na acomodação de equipamen-
tos cirúrgicos, inclusive de alta complexidade.

• Sistema de iluminação: focos de LED geram a 
luminosidade ideal, valendo-se de um sistema 
de compensação de sombra que também evita o 
aquecimento do campo operatório, assegurando 
um ambiente ao mesmo tempo claro, sem som-
bras e com temperatura controlada.

Focos de LED: sem 
sombra e sem calor

• Ar-condicionado: sistema de baixa pressão e alta velocidade, formando um fluxo laminar 
no entorno do procedimento, medida que favorece menores taxas de infecção.

Hospital e Maternidade Santa Maria
Rua Leôncio de Carvalho, 233
Fone: (11) 3056 9000


