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Apresentação Comercial 
AMPLUS Medicina Integrada e Segurança do Trabalho 

 



“Ser uma empresa 
referência em 
excelência e 
qualidade na 

prestação de serviços 
voltados à saúde 

assistencial, 
ocupacional e 
segurança do 

trabalho, tendo um 
importante papel na 
construção de valor 
para a sociedade, 

clientes, funcionários 
e acionistas.” 

Nossos valores 

“Oferecer serviços de 
saúde integrada com 

a máxima abrangência 
e especialização, sem 

perder o foco na 
qualidade e 

experiência dos 
clientes.”  

ü  Ética e 
Transparência. 

ü Comprometimento 
e especialização. 

ü  Paixão e Energia. 

ü Respeito a vida e ao 
meio ambiente. 

ü Compromisso 
Social e 

Sustentável. 

v  Proposta de Missão, Visão e Valores: 



Localização 

Rua José Antonio Temporão, 67 – Centro Histórico 
Paranaguá – PR (Em frente a Praça dos Leões) 

Contato: (041) 3422.1631 
comercial@amplusaude.com.br 



v  Portfólio de Clientes: 

Nossos clientes 



Nossos Serviços 

Novos Serviços Saúde 
Ocupacional 

Saúde  
Ocupacional 

ü  Coleta de Exames 
Laboratoriais 

ü  Atendimento a Convênios 
ü  Gestão Ambulatorial 
ü  Perícias Médicas 
ü  Ginástica Laboral 
ü  Treinamento/Palestras 

ü  PCMSO – Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional 

ü  Exames Médicos Ocupacionais 
ü  Relatório Anual 
ü  Gestão de Prontuários Médicos 
ü  Check Up Executivos 

ü  PPRA (Programa de Prevenção e Riscos 
Ambientais) 

ü  LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais 
do Trabalho) 

ü  PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 
ü  CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) 
ü  EPI (Equipamento de Proteção Individual) 
ü  Laudo de Ergonomia 
ü  Treinamento/Palestras 

Segurança do Trabalho 



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

Instituído pela NR – 07 (aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214 de 08/06/1978) tem como objetivo a 
promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, assim como prevenção e diagnóstico precoce de doenças 
relacionadas às funções do mesmo.  

Implantação: 
 
•  Cadastramento; 
•  Elaboração do documento principal do PCMSO. 

Manutenção: 
 
•  Exames admissionais; 
•  Exames periódicos de saúde ocupacional, realizados no prazo exigido pela NR-07; 
•  Exames de retorno ao trabalho nos casos de licença médica por moléstia ocupacional ou não, inclusive por 

auxílio maternidade; 
•  Exames clínicos para mudança de função; 
•  Exames demissionais; 
•  Orientação da empresa em casos de incapacidade; 
•  Guarda dos prontuários médicos por pelo menos 20 (vinte) anos; 
•  Realização de exames complementares como: audiometria, acuidade visual, eletroencefalograma, 

eletrocardiograma, raio-x, espirometria, exames laboratoriais e avaliação com profissionais de diferentes 
especialidades.   



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

Exames Médicos Ocupacionais 

Exames Médicos Ocupacionais são exames obrigatórios, que devem ser realizados em todos os trabalhadores 
regido pela CLT. Estes exames são divididos em:  

•  Admissional: Realizado antes do funcionário contratado iniciar suas atividades na empresa. 
 
•  Periódico: São exames realizados em todos os trabalhadores, com o intuito de fazer um 

acompanhamento da saúde dos mesmos. Geralmente aplicado uma vez por ano. 

•  Mudança de Função: Deverá ser realizado quando ocorrer uma mudança de trabalho, atividade, posto 
de trabalho ou setor. Ou seja, qualquer alteração que implique na exposição do funcionário à riscos 
diferentes daquele que estava exposto anteriormente a mudança. 

•  Retorno ao trabalho: Deverá ser realizado no primeiro dia de retorno do funcionário, que ficou ausente 
por um período igual ou superior  a 30 (trinta) dias por motivos de doença, acidentes ocupacionais ou não, 
ou parto. 

•  Demissional: Exame realizado quando ocorre um desligamento do funcionário da empresa. Deve ser 
realizado obrigatoriamente até a data de homologação. 

 

 
 



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

Relatórios Anuais 

Disponibilização do documento-base do PCMSO, visando avaliar o gerenciamento da saúde dos trabalhadores, 
incluindo dados estatísticos por setor e por função.  

Gestão de Prontuários Médicos 

Gestão e conservação dos registros históricos profissionais de cada trabalhador em caso de necessidade futura. 
Os prontuários deverão ser guardados por 20 anos, prazo este de prescrição das ações pessoais (Código Civil 
Brasileiro – art. 177). 
 
Por tratar de documentos com informações confidenciais da saúde do trabalhador, o seu arquivamento deve ser 
feito de modo a garantir o sigilo das mesmas da seguinte forma: 
 
 

•  Arquivo de Documentos Físicos; 

•  Arquivo de Documentos Digitalizados; 

•  Back Up dos Arquivos (Storage). 



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

Exames Laboratoriais Complementares 

Exames que contribuirão na elaboração de um diagnóstico pelo médico. Eles ocupam uma dimensão importante, 
pois nem sempre os pacientes/ funcionários apresentam queixas, uma vez que se trata de uma medicina 
preventiva, ou seja, a doença precisar ser detectada em fase inicial ou pré-clínica. 

Os exames mais comuns são: 
 
ü  Audiometria; 

ü  Espirometria; 

ü Radiografias; 

ü  Eletrocardiograma; 

ü  Eletroencefalograma; 

ü  Acuidade Visual; 

ü  Exames Laboratoriais; 
 
ü  Avaliação Psicossocial; 

ü  Avaliação Oftalmológica; 

ü  Avaliação Odontológica.  
 
  



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

Check Up Executivos 

Check Up de Executivos tem como objetivo prevenir e identificar patologias mais frequentes, além de reduzir 
significativamente os riscos de doenças inesperadas. Os principais diferenciais são: 

ü  Profissional para acompanhamento durante toda a rotina de check up; 

ü  Avaliação com fisiatra e nutricionista; 

ü  Preenchimento da anamnese antes da realização do Check up; 

ü Gravação dos exames diagnósticos e laudos médicas em CD – ROM; 

ü Café da manhã completo 

ü  Transporte VIP  

ü  Estacionamento gratuito (em caso de veículo particular) 

ü Consulta de retorno para entrega do laudo multidisciplinar e orientações referentes ao resultado. 



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

Coleta de Exames Laboratoriais 

Sala exclusiva para Coleta de Exames Laboratoriais em parceria com o Laboratório renomado garantindo a 
qualidade e confiabilidade na coleta e diagnóstico. 

ü  Profissional interno dedicado no atendimento de coleta de exames (sangue, fezes e urina); 
 
ü  Expertise de um Laboratório atuando em conjunto; 
 
ü Maior comodidade e agilidade oferecendo diferentes serviços no mesmo dia, hora e local; 
 
 



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

Gestão Ambulatorial 

Serviço especializado para disponibilização de ambulatório personalizado nas empresas desde sua estruturação 
até a gestão indireta.  
 

 Vantagens: 
 

ü  Evita que o funcionário saia para fazer exames ocupacionais; 

ü  Implantação e obrigatoriedade de consulta no ambulatório antes da consulta externa na rede conveniada, 
diminuindo assim faltas dos funcionários; 

ü Maior controle sobre patologias dos colaboradores, possibilitando ações preventivas com maior eficácia; 

ü Melhoria no ambiente de trabalho, uma vez que os funcionários se sentiriam mais seguros; 

ü Diminuição da sinistralidade do convênio empresarial. 



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

Perícias Médicas 

Acompanhamento em processos e ações indenizatórias para a obtenção de melhores resultados.  
 
 
ü  Ações Indenizatórias 

ü  Perícias de verificação de capacidade ou incapacidade ocupacional; 

ü  Perícias Médicas de regulação (Análise de Prontuários); 

ü  Pareceres médico-legais; 

ü  Perícias médicas judiciais e extrajudiciais; 

ü  Verificação de LER / DORT; 

ü  Assistência Técnica Empresarial em Litígios; 

ü  Emissão de Laudos Periciais. 



Descrição dos Serviços 

Saúde  
Ocupacional 

Ginástica Laboral 

A ginástica laboral consiste em uma série de exercícios físicos realizados no ambiente de trabalho, durante o 
horário de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões dos funcionários por esforço repetitivo e 
algumas doenças ocupacionais. 

ü  Alivia o estresse; 

ü Melhora a postura do corpo; 

ü Melhora a saúde; 

ü Diminui o sedentarismo; 

ü Diminui as tensões adquiridas no trabalho; 

ü  Previne lesões; 

ü  Previne doenças causadas por trauma cumulativo; 

ü  Aumenta o desempenho do funcionário. 

ü Diminui os índices de acidentes de trabalho e absenteísmo; 

ü  Estimula o trabalho em equipe; 

ü Melhora na produtividade; 

ü  Previne a fadiga muscular e lesões ocupacionais. 



ü  Admissional, Periódico e Integração de Segurança (NR-18) 
ü  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA / NR-5 
ü  Designado de CIPA (NR-5) 
ü  Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho SIPAT / NR-5 
ü  Prevenção e Combate a Incêndio (NR-23) 
ü  Equipamento de Proteção Individual (EPI / NR-6) 
ü  Primeiros Socorros (NR-7) 
ü  Segurança em Instalações Elétricas (NR-10) 
ü  Segurança para Trabalho em Altura (NR-35) 
ü  Ergonomia (NR-17) 
ü  Espaço Confinado (NR-33) 
ü  Treinamento de Operadores de Empilhadeira 
ü  Treinamento de Operadores de Ponte Rolante 
ü  Treinamento de Operadores de Prensa / PPRPS 
ü  Proteção Auditiva 
ü  Proteção Respiratória 
ü  Higiene Pessoal 
ü  Qualidade de Vida 
ü  Drogas e Álcool 

Descrição dos Serviços 

Treinamentos e 
Palestras 

Treinamentos e Palestras voltados para o aprendizado e a conscientização sobre os diferentes temas ligados 
a Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho tais como:  
 
 



Segurança  
do Trabalho 

§  PPRA - Programa de Prevenção  
e Riscos Ambientais 

§  CIPA – Comissão Interna  
de Prevenção de Acidentes 

§  LTCAT – Laudo Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho 

§  PPP –Perfil Profissiográfico 
 Previdenciário  

•  Instituído pela NR-9 (Normas 
Regulamentadoras nove), o Programa 
de Prevenção dos Riscos Ambientais, 
PPRA, tem como objetivo estabelecer 

uma metodologia de ação que garanta a 
preservação da saúde e integridade dos 

trabalhadores, frente aos riscos dos 
ambientes de trabalho. 

•  Regulamentada pela NR-5 (Normas 
Regulamentadoras cinco), a 

Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, CIPA, tem como objetivo 

fazer com que a empresa e seus 
funcionários trabalhem juntos, afim de 

prevenir acidentes e melhorar a 
qualidade do ambiente de trabalho. 

•  O LTCAT ou Laudo Técnico de 
Condições Ambientais do 

Trabalho, tem como objetivo 
realizar um estudo das condições 
ambientais atuais da empresa, a 
fim de proteger a saúde e bem-

estar do colaborador. 

•  Destina-se a prestar informações ao 
INSS relativas a efetiva exposição à 

agentes nocivos que entre outras 
informações registra dados 
administrativos, atividades 

desenvolvidas, registros ambientais e 
resultados de monitorização biológica. 

Segurança do Trabalho 

Descrição dos Serviços 

§  EPI – Equipamento de Proteção Individual 

§  Laudo de Ergonomia 

§  Treinamentos e Palestras 


