PLANIFICASUS
Planificação da Atenção Ambulatorial Especializada
Atividade em grupo sobre as competências dos líderes do ambulatório.

Conceituação do gerente e coordenador assistencial

Gerente do ambulatório
Profissional de nível superior com experiência em Saúde Pública/ Coletiva/Saúde da
Família, não integrante da equipe assistencial do ambulatório.
O foco da atuação do gerente é a articulação técnico e política com os diferentes níveis de
gestão ou pontos de atenção da rede no território regional, com o objetivo de garantir
condições para o desempenho das funções da AAE: assistência, educação, supervisão e
pesquisa.
São atribuições gerais do gerente da unidade ambulatorial: planejar; gerenciar,
acompanhar e avaliar, os recursos que estão sob sua competência, tais como: humanos,
financeiros, materiais, equipamentos, insumos; organizar o processo administrativos de
trabalho do ambulatório; fazer a gestão das ações de integração com os diferentes pontos
de atenção da rede no território regional.

Coordenador assistencial
Profissional de nível superior da área da saúde, especialista, com experiência em Saúde
Pública/ Coletiva/Saúde da Família, não integrante da equipe assistencial do ambulatório.
A atuação do coordenador assistencial está fundamentada na coordenação técnica e
assistencial da equipe ambulatorial, com o objetivo de garantir o desempenho das funções
da AAE: assistência, educação, supervisão e pesquisa.
São atribuições gerais do coordenador assistencial, a gestão assistencial do ambulatório,
que implica em: coordenar, dirigir, controlar e monitorar os assuntos relativos à equipe
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assistencial; garantir a utilização de diretrizes clínicas baseada em evidências e boas
práticas em saúde; promover e manter o desenvolvimento da equipe; estimular e garantir a
interdisciplinaridade da equipe; gerenciar os recursos:

humanos, materiais, insumos,

equipamentos, medicamentos, no âmbito na sua competência e garantir a sua utilização
de forma eficiente.
Questões disparadoras

Sabendo que a primeira tarefa do líder é estabelecer e manter as condições necessárias
para que a equipe exista e funcione adequadamente, reflita e discuta:

1. Como está sendo o cuidado do processo do PlanificaSUS na região?
2. Quais são as lideranças do território regional envolvidas neste processo?
3. Quem são as lideranças efetivas no ambulatório de atenção especializada?
4. Como deve ser a relação entre os líderes do ambulatório e as lideranças da rede de
atenção à saúde do território regional?
5. Como estão os preparativos da nova equipe e ou nova proposta de trabalho para equipe
já existente?
6. Considerando que a equipe tenha sido implantada, que seu propósito tenha sido
definido a partir da premissa o MACC e as funções da AAE: assistência, educação,
supervisão e pesquisa, discuta as competências do coordenador assistencial e gerente
do ambulatório e as registre:

Coordenador assistencial

Gerente
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