
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

DIRETRIZES DA SAÚDE

PROPOSTAS DE DIRETRIZES

I -  Garantir assistência à saúde aos serviços Ambu latoriais e Hospitalares de Média e Alta Complexida de  a toda a população.

Garantir a manutenção do serviço de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
Implantar e Implementar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Residenciais Terapêuticas 
Implantar a Rede de classificação de risco na Rede Municipal (protocolo de Manchester/Alert) 
Implementar o Controle do Câncer de Mama 
Implementar os Centros de referencia de Especialidades Médicas (Policlínica) 
Implementar as políticas de qualificações da Rede de Atenção em Saúde Mental/Álcool e outras drogas envolvendo Atenção Primária, Secundária e Terciária 
conforme Portarias MS/GM nº1028 de 1º de Julho de 2005, Portaria MS/MG nº 1174 de 07 de Julho de 2005, Portaria MS/MG nº 1190 de 04 de junho de 2009, 
Dec. 7179 de 20 de maio de 2010. – Tesouro Municipal (RH, materiais) 

II -  Planejar, Regular e acompanhar todas as ações  de serviços de saúde no Município. 
Reorganizar a rede de serviços de saúde em cada UB, de acordo com o modelo de atenção e de organização de serviços definidos neste Plano. 
Implementar a Ouvidoria Municipal de Saúde. 
Implementar o processo de informatização na SMS. 
Elaborar o manual de normas rotinas e procedimentos da coordenação de gerenciamento de informações em saúde do município. 
Implementar /Implantar o complexo Regulador municipal ambulatorial. 
Regular a referência de outros municípios para Montes Claros. 
Implantar a Regulação dos leitos públicos e privados conveniados à SMS. 
Implementar a Política de Humanização da Atenção e Gestão no SUS Municipal. 
Realizar a qualificação permanente dos trabalhadores do SUS contemplando as áreas de promoção, vigilância, atenção da saúde e gestão. 
Implantar sistema de informação (software) para comunicação de dados e voz entre os estabelecimentos  de saúde do município e SMS.
Promover a Capacitação do Complexo Regulador.

III - Expandir e Consolidar o Modelo de Atenção em Saúde que Preconize a Atenção Primária como Portal de entrada e Orientadora de todo o 
sistema de Saúde. 
Ampliar as Equipes de Saúde Bucal de acordo com a Estratégia de Saúde da Família. 
Implementar as Ações de Saúde Ocular – Projeto Olhar Brasil e Programa Saúde na Escola 
Implementar as ações do Programa de Saúde do Adolescente. 



Reestruturar a política de assistência farmacêutica do município 
Garantir a oferta regular de medicamentos essenciais do elenco da farmácia básica, unidades de pronto atendimento. 
Implementar as ações de atenção à Saúde do Homem na garantia de acesso. 
Implementar o Programa Melhor em Casa 
Implementar o Consultório de Rua 
Implementar o Plano de Fortalecimento da Atenção Primária (PMAQ). 
Implementar  projetos que possibilitem manutenção e ampliação do CTA/SAE
Implementar as ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama. 
Implantar os Instrumentos de Diagnóstico e Acompanhamento do Serviço de Saúde das Unidades Prisionais e de Medidas Socioeducativas de Minas Gerais 
Implementar as ações para o atendimento a saúde da criança com ênfase no programa Saúde na Escola. 
Implementar as ações de atenção ao idoso na garantia de acesso aos serviços de qualidade. 
Implementar as ações de prevenção e promoção da alimentação saudável. 
Ampliar e qualificar o cuidado às pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

IV - Promover e fortalecimento do Controle Social p ara garantir uma execução da politica de saúde de a cordo com os princípios e diretrizes do SUS. 
Realizar as Conferências Municipais de Saúde 
Realizar as Conferências Temáticas de Saúde. 
Promover a Capacitação para Conselheiros Municipais de Saúde e Conselheiros Locais das Unidades de Saúde. 

V -  Planejar e Desenvolver as Ações de Vigilância em Saúde 
Criar e implementar a Comissão de Acompanhamento das ações de Vigilância em Saúde. 
Realizar campanhas educativas nas escolas municipais e estaduais envolvidas, com saúde e qualidade de vida, para a realização de parcerias no município. 
Promover a articulação intersetorial com órgãos estadual e municipal responsáveis por ações de saneamento ambiental (coleta de resíduos sólidos, 
abastecimento de água, melhoria sanitárias domiciliares etc.), ordenamento do solo, urbanização e proteção ambiental. 
Implantar o Plano de Integração das Vigilâncias com a atenção básica na perspectiva da Vigilância à Saúde. 
Implementar a descentralização da vigilância sanitária, na concepção de vigilância à saúde, compatível com a capacidade e peculiaridades do município. 
Implantar ações de média e alta complexidade no laboratório de vigilância ambiental. 
Implementar o laboratório de análise físico-química e microbiológica da água para consumo humano. 
Implementar/intensificar as ações de vigilância e controle das zoonoses com ênfase na Leishmaniose, Doença de Chagas e Esquistossomose e Programa de 
Controle da DENGUE 
Consolidar o Programa de Vigilância e Controle da Raiva Animal. 
Implementar as ações de vigilância e controle de pragas urbanas com ênfase em roedores, cúlex e escorpiões. 
Manter a oferta regular dos imunobiológicos nas unidades públicas de saúde conforme o calendário do programa nacional/ estadual. 
Realizar o acompanhamento das campanhas de vacinação e das ações de rotina com garantia de logística/ insumos de acordo com o calendário do Programa 
Nacional de Imunização (PNI). 
Realizar o monitoramento da cobertura vacinal, com ênfase na prevenção e controle das doenças imunopreveníveis com ênfase no sarampo, pólio, tétano 
neonatal e acidental e rubéola. 
Implantar a Política Nacional da Saúde do trabalhador e trabalhadora no município. Portaria 1623 de 23/08/2012. 
Implementar as ações de Vigilância da Saúde do Trabalhador em área de abrangência do CEREST. 
Implementar o ambulatório do VISAT/CEREST enquanto serviço de referencia para diagnósticos e tratamento das doenças relacionadas ao trabalho. 
Ampliar e fortalecer a rede de referência de média e alta complexidade em saúde do trabalhador. 



Implementar as ações de Vigilância Sanitária Media e Alta Complexidade 
Implementar as ações de Media e Alta Complexidade em Vigilância Epidemiológica 

VI - Ampliar e reestruturar a rede de serviços de U rgência e Emergência Hospitalar
Implementar a Rede de Classificação de Riscos na rede municipal. 
Adequar a rede de Urgência e Emergência. 
Implementar o serviço de transporte na atenção primária. 
Humanizar o serviço de Urgência e Emergência. 
Capacitar e treinar os profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para o atendimento da urgência e emergência. 
Realizar treinamento para recepcionista, atendentes, serviços gerais e administrativos sobre atendimento humanizado aos usuários. 
Criar um sistema audiovisual de promoção, prevenção e proteção à saúde. 
Garantir o atendimento integral às pessoas com deficiência na rede Municipal. 
Consolidar a rede de Atenção especializada do município. 

VII – Expandir o Programa DST/AIDS 
Ampliar e qualificar a rede de atenção à saúde do portador de DST 
Fortalecer o Serviço de Atendimento Especializado ao portador de HIV 
Garantir o bom andamento do programa municipal DST/AIDS 
Melhorar o sistema de notificação e monitoramento das doenças crônicas. (HIPERTENSÃO E DIABETES) 

VIII - Implementar a Vigilância em Saúde . 
Promover e Fortalecer as articulações Inter setoriais para o desenvolvimento de intervenções voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, 
considerando: determinantes e riscos. 
Organizar o Sistema de Vigilância em Saúde no âmbito municipal. 
Fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde no âmbito municipal. 
Implantar ações de Vigilância em Saúde Ambiental como componente da Vigilância em Saúde. 
Contribuir para prevenção e controle das doenças crônicas e agravos não transmissíveis (DANTS). 
Prevenir e Controlar as doenças e agravos transmissíveis. 
Assegurar a atenção integral à saúde do Trabalhador. Ações de promoção, prevenção, proteção, recuperação e reabilitação. 
Contribuir para a Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador adolescente em Montes Claros. 
Manter a monitorização contínua da qualidade da água para consumo humano 


