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LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETOS 
EXECUTIVOS DE URBANISMO, ARQUITETURA, PAISAGISMO E COMPLEMENTARES 

PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DA TAMARINEIRA NO 
RECIFE/ PE. 

 

 

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES 

 

Breve Caracterização das Unidades de Saúde 

[Hospitais Ulysses Pernambucano de Mello, Helena Moura e CPTRA] 

 

1. Hospital Ulysses Pernambucano de Mello  

O Hospital Ulysses Pernambucano é um serviço de saúde mental, da rede pública estadual, vinculado ao 

SUS, especializado no cuidado e atenção a pessoas portadoras de transtorno mental, em crise aguda. No 

momento, é o único hospital da rede pública de Pernambuco que presta assistência em caráter de 

emergência e internação a pacientes de transtorno mental agudo. Enquanto Hospital Escola, é uma 

referência para diversas escolas e entidades de ensino superior, como campo para desenvolvimento de 

atividades e práticas relacionadas à formação na área da saúde mental. 

Dispõe de um Serviço de Emergência Psiquiátrica – SEP - em regime de 24 horas que conta com 25 leitos 

para observação e internação breve. Destes leitos, 20 estão destinados ao atendimento a pessoas do 

sexo masculino e cinco, para atendimento a mulheres. A média de atendimento do SEP em 2011 tem 

sido de 60 a 70 atendimentos diários. O SEP também é responsável pela regulação dos leitos 

psiquiátricos existentes na rede, desempenhando importante papel enquanto agente articulador desta, 

uma vez que acolhe, atende a urgências, avalia e encaminha os pacientes para toda a rede de saúde 

mental do Estado. 

O Hospital Ulysses Pernambucano possui também o serviço de internação com cinco enfermarias - das 

quais, duas são masculinas, duas são femininas e uma é mista, para pacientes idosos e mais debilitados. 

Este serviço possui 135 leitos e está voltado ao acolhimento, à atenção e assistência psicossocial às 

pessoas em crise aguda. A média de ocupação destas enfermarias é de 99% e o atendimento, segundo o 

gênero, corresponde a 56.1% a pessoas do sexo masculino e 43,9% a mulheres.  

Cada unidade de internação conta com uma equipe interdisciplinar responsável pelo acompanhamento e 

assistência aos internos, composta pelas especialidades: médico psiquiatra e clínico geral, psicólogo, 

enfermeiro e técnico de enfermagem, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, 

farmacêutico e fisioterapeuta.  

O Hospital dispõe de um Centro de Atividades Terapêuticas, onde ocorrem atividades socioculturais, 

reabilitadoras, lúdicas, recreativas; que organiza e promove eventos artísticos e culturais voltados ao 

resgate e fortalecimento da auto-estima; e que busca promover a reabilitação e reinserção psicossocial. 

Algumas atividades são realizadas nos pátios internos, na capela, em auditórios, quadras cobertas, 
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enquanto outras acontecem nas áreas livres e pátios externos, nos jardins, no campo de futebol e em 

espaços públicos comunitários; e ainda, em locais externos ao hospital, a exemplo dos passeios, visitas a 

museus, entre outras. 

O Hospital Ulysses Pernambucano desenvolve ainda atividades científicas, de formação, ensino e 

pesquisa, como as Jornadas de Saúde Mental, seminários, cursos e capacitações, palestras e encontros, 

aulas práticas, estágios e preceptoria. Importante ressaltar a relevante contribuição dos programas de 

Residência desenvolvidos pelo HUP, nas áreas de Medicina, Enfermagem e Psicologia. 

 

2. Centro de Prevenção e Tratamento do Álcool e outras Drogas - CAPSad1 CPTRA 

O serviço do CPTRA integra a rede municipal de saúde e é um dos serviços substitutivos ao hospital 

psiquiátrico, que atende a pessoas com problemas de dependência química de álcool e outras drogas, 

com idade a partir de 18 anos.  

Neste Centro são realizados atendimentos por uma equipe multidisciplinar que conta com psicólogos, 

médicos psiquiatras e clínicos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, educadores físicos e redutores de danos. 

O CPTRA registra uma média de 257 atendimentos/mês, dos quais 90% correspondem a atendimentos a 

pessoas do sexo masculino e 10% dizem respeito a atendimentos a mulheres. Funciona nos três turnos, 

durante os dias da semana, exceto nos finais de semana e feriados e não inclui internação. Quando há 

necessidade desta, o usuário é encaminhado para outra Unidade de Referência.  

As atividades do Centro são realizadas em toda a área interna do edifício (sala de grupo, consultórios, 

sala de terapia ocupacional, biblioteca, espaço de convivência, refeitório) e na área externa.     

Os gestores do CAPS ad CPTRA entendem que este serviço substitutivo demanda um espaço que seja 

humanizado e acolhedor, que utilize de forma racional e sustentável a área disponível (interna e 

externa). Deste modo é importante que mantenha algumas das características de uma unidade de 

saúde, dispondo de um setor de enfermagem para repouso, desintoxicação e atendimento a alguma 

intercorrência, ao mesmo tempo em que se caracterize como um espaço de acolhimento, como o de 

uma casa.  

 

3. HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA 

O Hospital de Pediatria Helena Moura é um serviço de saúde da rede municipal e consiste em 

Emergência 24 horas com Pronto Atendimento Pediátrico (de 0 a 14 anos). Inclui internação, que dispõe 

de 50 leitos. A sua média de atendimentos em 2011 tem sido de 270 atendimentos/dia.  

                                                             
1
 Centro de Atendimento Psicossocial – álcool e drogas. 
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O Hospital conta com, aproximadamente, 300 funcionários, incluindo o pessoal terceirizado. 

Os serviços de apoio ao funcionamento hospitalar existentes são: Serviços de Raio X e Lavanderia 

próprios, Laboratório terceirizado, Alimentação terceirizada e preparada na cozinha do próprio hospital, 

além de Farmácia hospitalar e ambulatorial, Serviço de arquivo médico, Almoxarifado, entre outros. 

 


