Pro Matre Paulista celebra 80 anos de história
A instituição é referência em neonatologia, gestações de alto risco, bem como em
saúde integral da mulher
A Pro Matre Paulista, tradicional maternidade de São Paulo, comemora 80 anos e a
cada dia vem confirmando o seu comprometimento em oferecer às pacientes o que há
de melhor e mais moderno para a saúde da mulher e do recém-nascido. Desde 2000, a
instituição é parte do Grupo Santa Joana, maior conglomerado privado de
maternidades da América Latina, e é referência em neonatologia, gestações múltiplas
e de alto risco, bem como na saúde integral da mulher.
A Pro Matre Paulista vem incorporando novas tecnologias desde sua fundação, sempre
se baseando em valores como inovação, segurança e tradição. A instituição surgiu da
ideia de um grupo de médicos que necessitavam exercer suas atividades em uma
maternidade especializada e que fosse destinada a atender as mulheres no período de
gestação e do pós-parto.
Um fator importante que ressalta a relevância de sua história para a cidade é que a
maternidade foi uma das primeiras a permitir que o acompanhante pudesse estar
dentro da sala de parto com a mãe e foi pioneira na realização de cursos para
gestantes dentro do próprio hospital. “Em 1982, a instituição inaugurou sua primeira
associação de médicos e em 1985, passou a oferecer alojamento conjunto optativo”,
conta o Marco Antônio Zaccarelli, diretor geral do Grupo Santa Joana.
A maternidade é certificada pela Joint Commission International (JCI), o mais
importante órgão certificador do mundo e reconhecida por seguir regulamentações
das entidades de saúde mais respeitadas do mundo, como a Associação Americana de
Pediatria e a Organização Mundial da Saúde. “A Pro Matre faz parte do Grupo Santa
Joana desde 2000 e isso nos deixa muito satisfeitos. Sob esta direção, a maternidade
ampliou e modernizou suas instalações, investindo em qualidade e segurança. Por isso,
suas UTI’s Neonatal e Adulto, especializadas em complicações na gravidez e com
profissionais qualificados e recursos tecnológicos de ponta, é referência no País”,
ressalta Zaccarelli.
Com o intuito de valorizar ainda mais a mulher, os laços familiares e humanizar os
procedimentos, conta também com o Espaço Vida, um ambiente acolhedor que
permite a integração entre família e a gestante no momento do parto. Em sua
estrutura, a maternidade ainda conta com amplos e modernos berçários, banco de
sangue, quatro opções de acomodações e as suítes LDR (Labor and Delivery Room),
com espaço físico aconchegante, som ambiente e banheira para relaxamento durante
o período pré-parto e oito salas para cirurgias.

Já entre os seus serviços, a Pro Matre oferece cursos para gestantes e mães, vacinas
para crianças, prematuros, adolescentes, adultos e idosos; convênios médicos, plano
maternidade próprio; filmagem 3D, pronto atendimento 24 horas especializado em
gestação e saúde da mulher e monitoramento da vitalidade do bebê.
Mais informações sobre a instituição podem ser obtidas em www.promatresp.com.br.

