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Projeto de Reestruturação dos 

Ambulatórios



Objetivo

 Reestruturação dos ambulatórios ativos;

 Reabertura de ambulatórios encerrados;

 Ambulatório como porta de entrada não obrigatória;

 Redefinir equipes para programas de saúde e especialidades 

médicas;

 Garantir maior acolhimento e humanização nos atendimentos;

 Garantir acesso ao atendimento médico e de enfermagem;

 Otimizar recursos.



Critérios

Tanto para reabertura, quanto para reestruturação, considera:

 Área de abrangência;

 Localização;

 Quantidade de beneficiários da área de abrangência;

 Quantidade de empregados da área de abrangência;

 Estrutura física;

 Ambulatórios encerrados;

 Especialidades equipe multidisciplinar: cardiologia, ortopedia, ginecologia, 

psiquiatria, nutricionista, psicologia, entre outras - conforme demanda local;

 Equipe para programas de saúde: Clínico geral, enfermagem, odontologia -

conforme demanda local.



Vantagens

 Reduzir tempo de deslocamento;

 Proporcionar maior comodidade aos empregados;

 Acompanhar doentes crônicos;

 Acompanhar empregados com incidência de atestados;

 Não coparticipação nas consultas para o beneficiário;

 Atendimentos por demanda espontânea;

 Atendimentos por demanda programada (Programas de Saúde);

 Atendimentos de Saúde Ocupacional;

 Redução do consumo na rede credenciada.



Ações

 Regularizar (VISA local, CRM, CRO);

 Implantar sistema de Prontuário Eletrônico;

 Normatizar;

 Efetivar a utilização da capacidade instalada por meio de busca 

ativa e vínculo do beneficiário às equipes médicas e de 

enfermagem;

 Acompanhar indicadores.



Ambulatórios ativos

 18 ativos

 Especialidades atualmente: 

cardiologia, ortopedia, 

ginecologia, psiquiatria, 

clínico geral, pediatria e 

enfermagem;

 Demanda espontânea e 

saúde ocupacional.



Organização da Rede 
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Trabalho LazerFamília Saúde

OMS define saúde como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

somente a ausência de enfermidade ou invalidez”.

Modelo Assistencial

Modelo de Atenção Integral à Saúde



Programas de saúde nos ambulatórios

Gerenciamento das principais 
doenças crônicas (Hipertensão, 

Diabetes, Dislipidemia e Obesidade) 

Saúde Bucal

Programas de Saúde



Avaliação
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Implantação

2017

2018

2019

 Implantação gradativa;

 Definição de quantitativo e localização: a 

depender do estudo de avaliação e atendimento 

aos critérios estabelecidos.


