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A S3 Gestão em Saúde, tem como filosofia de gestão analisar seus 
diversos públicos e adaptar ações de comunicação com formatos e 
linguagens adequados, visando eficácia e eficiência na sua atuação.

O Plano de Comunicação é uma das mais importantes ferramentas 
do Planejamento Estratégico da instituição, e que faz todo o 
acompanhamento das mudanças nos diversos ambientes atingidos 
por suas ações. Trata-se de uma atividade da Coordenação de 
Comunicação e Marketing e busca constituir um vínculo direto com 
seu público interno e externo, bem como com o segmento que se 
relaciona. 

Promover decisões eficazes, facilitar a rápida recuperação de ações 
críticas, manter a reputação e a imagem institucional são alguns dos 
propósitos definidos neste Plano de Comunicação. Para alcançá-
los, é imprescindível contar com um conjunto integrado e alinhado 
de procedimentos que abranja as mais diferentes frentes, daí a 
importância de orientar e fortalecer o processo comunicacional.
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           Inaugurada em 26 de março de 2010, a Unidade de Pronto 
Atendimento Maria Ester Souto Carvalho, UPA Imbiribeira, está 
localizada na Avenida Mascarenhas de Moraes, 4223, Recife - 
com área de abrangência correspondente ao distrito sanitário 
VI.

              A unidade realiza atendimentos de urgência e emergência 
das especialidades clínica médica, pediatria e Traumatologia 
com apoio diagnóstico de exames laboratoriais, radiológicos e 
eletrocardiográficos. A prioridade do atendimento é definida 
pela classificação de risco dos pacientes, de acordo com o 
protocolo de Manchester.

           A UPA Imbiribeira em Julho de 2014 manteve a certificação 
da qualidade ONA nível III, sendo a pioneira nesse nível de 
certificação para Unidade de Pronto Atendimento em serviço 
público, além do reconhecimento recebido pelo Great Place 
to Work, que classificou a instituição como uma das melhores 
empresas para se trabalhar no âmbito Estadual e Nacional no 
seguimento saúde.

Perfil de atendimento: Urgência e Emergência
Baixa e média complexidade
Clínico Geral, Pediatria e Traumatologia

Unidade de Pronto Atendimento
Maria Ester Souto Carvalho, 
UPA Imbiribeira
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MISSÃO

VISÃO

VALORES
Construir, desenvolver e cuidar com 
humanização.

Servir à sociedade  com humanização na saúde, 
educação e assistência social.

Ser referência de instituição que presta serviços 
com humanização na saúde, educação e 
assistência social em âmbito nacional.

Missão,
visão e valores
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s3saude.org.br
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Salvador-Ba
Rua Dr. José Peroba, 275, sala 709

Stiep - CEP: 41.770-235

Feira de Santana-Ba
Av. João Durval Carneiro, 3665

Cel. José Pinto - CEP: 44.090-008

Ubaíra-Ba
Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N

Centro - CEP: 45.310-000

Recife-Pe
Rua Silveira Lobo, 32, Caixa Postal 119

Poço - CEP: 52.061-030


