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Obra: Operários trabalham na construção do prédio para o ambulatório 

As obras de construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), no Jardim 

Santista, seguem em ritmo acelerado, mas só devem ser concluídas no final do mês 

que vem, ou seja, vão durar mais 45 dias. A avaliação foi feita ontem pelo prefeito 

Marco Aurélio Bertaiolli (DEM) após vistoria aos serviços, realizados pela empreiteira 

Engeseg. 

 

Acompanhado do secretário de Obras, Walter Zago Ujvari, do secretário-adjunto da 

Saúde, Marcello Delascio Cusatis, e do ex-prefeito Junji Abe (DEM), Bertaiolli voltou a 

afirmar que o AME irá acabar "de uma vez por todas" com a espera para consultas e 

exames, que, dependendo da especialidade, pode demorar entre três meses e um 

ano. "A data ainda não está definida, mas é certeza de que o AME será entregue à 

população até o final do ano para acabar com as filas e longa espera por um 

especialista", frisou o prefeito. 

 

A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é de que o ambulatório tenha 

capacidade para realizar 11 mil consultas por mês de 20 especialidades médicas e 10 

mil exames para apoio diagnóstico. "No AME, 60% dos serviços devem ser 



direcionados a pacientes de Mogi das Cruzes, enquanto os demais 40% devem ser 

para pacientes de cidades da região, o que já é um ganho para Mogi, que dispõe 

atualmente de 2 mil consultas por mês", completou o prefeito.  

Apesar de ser um prédio municipal, o AME deverá ser gerenciado pelo governo do 

Estado. "A ideia é criar uma grande rede de atendimento: começando no posto de 

saúde, de onde o paciente será encaminhado ao AME para receber um atendimento 

de apoio, com consultas e exames complementares. Ao receber o diagnóstico, ele 

será encaminhado ao posto de saúde de origem para fechar o ciclo de atendimento", 

detalhou o secretário-adjunto de Saúde Marcello Cusatis.  

Para tornar mais eficaz a "sintonia fina" entre município e Estado, Bertaiolli determinou 

que o software desenvolvido pela APD Smart para informatizar a saúde municipal 

também seja instalado nos computadores do AME. "Com acesso do AME a Central de 

Agendamento da Secretaria Municipal de Saúde, a marcação de consultas e exames 

será mais rápida", afirmou Bertaiolli. Resultado de um investimento de R$ 

2.695.112,31, o Ambulatório Médico de Especialidades está com 45% das obras 

concluí-das, segundo o secretário municipal de Obras Walter Zago Ujvari. 

 


