
 
 

  
 

 

Gestora - Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer de Pernambuco 

Perfil – Hospital da Mulher do Recife 

CNPJ – 10.894.988/0004-86 

Nome Unidade – Hospital da Mulher do Recife - Dra. Mercês Pontes Cunha 

Número – Rodovia BR 101, 485 

Bairro – Curado 

Cidade – Recife 

UF – Pernambuco 

CEP – 50.790-640 

Telefone – 2011-0100 

Horário – Aberto 24h 

Capacidade – O hospital da mulher do recife, é uma unidade para atendimento ambulatorial e 

hospitalar de média e alta complexidade com dois pavimentos com estrutura para 150 (cento 

e cinquenta) leitos, distribuídos em 100 (cem) leitos de enfermaria, 10 (dez) leitos de unidade 

de terapia intensiva adulto, 10 (dez) leitos de unidade de terapia intensiva neonatal, 15 

(quinze) leitos de unidade de cuidados intermediários neonatal convencional, 12 (doze) leitos 

de unidade de cuidados intermediários neonatal canguru e 03 (três) leitos de centro de parto 

normal. Além disso, dispõe de 06 (seis) salas cirúrgicas das quais 03 (três) destinam-se para 

cirurgias eletivas, 07 (sete) leitos de recuperação anestésica, 06 leitos de pré-parto e 20 (vinte) 

leitos para a casa das mães. No ambulatório, o hospital da mulher possui em sua estrutura: 15 

(quinze) consultórios para consultas médicas e de outros profissionais de nível superior cujos 

atendimentos são em psicologia, assistência social, enfermagem e sexólogo; além de 02 (dois) 

consultórios odontológicos, sendo 01 (um) para triagem e 01 (um) com 02 (duas) cadeiras para 

atendimento clínico; 01 (uma) sala de vacina, 01 (uma) sala de curativo; 01 (uma) sala para 

coleta de exames,01 (um) banco de leite humano, cme, agencia transfusional,centro de 

atenção à mulher vítima de violência sony santos, sala de ouvidoria, 01 (um)caf (central de 

assistência farmacêutica), 08 (oito ) leitos para observação de emergência(sendo 02 sala 

vermelha), 02 (dois) consultorios médicos de emergência, 01 consultório para acolhimento 

com classificação de risco, 01 (um) consultorio na emergencia para o serviço social, um 

(01)casa das bolsas, 01 sala para cartório 

Especialidade – Emergência ginecológia e obstétrica. Ambulatório: ginecologia (geral, 

climatério, planejamento familiar, pre natal de alto risco, , infanto puberal,patologia cervical e 

lbt), neonatologia, infectologia, cardiologia, mastologia, endocrinologia, psiquiatria, sexologia, 

sadt: raio x(mamografia), tomografia, ressonância, eletrocardiograma, eco/doppler, usg, 

densitometria, patologia clínica. 


