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☰

Mapas 2019

Políticas Sociais

Última atualização em 03/02/2020 às 19:43 por Filipe Augusto Rezende

Prevenção e redução dos óbitos de crianças

Promoção de vidas saudáveis

1) Em 2019, o Município possuía Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e
Fetal, criado e em funcionamento?

 Sim. O Comitê estava criado e em funcionamento.

O Comitê estava criado, mas não estava em funcionamento.

O Município não possuía comitê, mas participava de comitê regional.

O Município não possuía comitê, mas participava de comitê estadual.

O Município não possuía comitê, nem participava de comitê regional ou estadual.

2) Depois de 2016, o Município adotou medidas para prevenção e/ou
redução dos óbitos de crianças?

 Sim

Não

2.1) Quais foram as medidas adotadas pelo Município, depois de
2016, para prevenção e/ou redução dos óbitos de crianças?

 Aumento do número de pro�ssionais / equipes envolvidos em ações

relacionadas à Saúde da Família.
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 Criação de programa de orientações a gestantes, relativas a cuidados

pré-natais e parto.

 Aumento do número de leitos de maternidade.

 Melhoria do acesso aos serviços de saúde (ampliação do número de

unidades, disponibilidade de transporte).

 Realização de ações de promoção e orientação do aleitamento

materno.

 Realização de ações de complementação alimentar para crianças em

risco nutricional.

 Criação de programa de orientação familiar sobre a saúde da criança

(sinais de doenças; providências domésticas; busca de atendimento).

 Estabelecimento de parcerias com organizações sociais para difusão de

orientações a gestantes e famílias com crianças pequenas.

 Capacitação de serviços de saúde e assistência social, escolas, igrejas e

empresas para difusão de informações a gestantes e famílias e

encaminhamento aos serviços especializados.

3) Depois de 2016, o Município realizou acompanhamento do estado
nutricional de crianças menores de 5 anos?

 Sim

Não

3.1) Quais as crianças abrangidas por esse acompanhamento?

 Crianças de famílias em situação de vulnerabilidade, identi�cadas pela

Assistência Social.

Crianças matriculadas na Educação Infantil municipal.

 Crianças que compareciam às Unidades Básicas de Saúde, para

vacinação ou atendimento ambulatorial.

4) Depois de 2016, o Município desenvolveu ações de combate a
problemas nutricionais de crianças menores de 5 anos?
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Prevenção e redução dos óbitos maternos

 Sim

Não

4.1) Quais foram as ações de combate a problemas nutricionais de
crianças menores de 5 anos desenvolvidas pelo Município, depois de
2016?

 Fornecimento de leite.

 Fornecimento de complementos nutricionais.

 Oferta de alimentação escolar adequada e saudável.

 Orientação às famílias para o fornecimento, às crianças, de alimentação

variada e equilibrada.

 Orientação especí�ca às famílias sobre o tratamento e os cuidados de

crianças com anemia.

 Orientação especí�ca às famílias sobre o tratamento e os cuidados de

crianças com verminoses.

 Orientação especí�ca às famílias sobre a alimentação e os cuidados de

crianças com sobrepeso / obesidade.

 Inclusão, nos currículos da Educação Infantil municipal, de ações

voltadas à aquisição de hábitos alimentares saudáveis.

Inclusão, nos currículos da Educação Infantil municipal, de ações voltadas ao

resgate de hábitos alimentares regionais e culturais.

5) Em 2019, o Município possuía Comitê de Mortalidade Materna, criado e
em funcionamento?

 Sim. O Comitê estava criado e em funcionamento.

O Comitê estava criado, mas não estava em funcionamento.

O Município não possuía comitê, mas participava de comitê regional.

O Município não possuía comitê, mas participava de comitê estadual.

O Município não possuía comitê, nem participava de comitê regional ou estadual.
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6) Depois de 2016, o Município adotou medidas para prevenção e/ou
redução dos óbitos maternos?

 Sim

Não

6.1) Quais foram as medidas adotadas pelo Município, depois de
2016, para prevenção e/ou redução dos óbitos maternos?

 Aumento do número de pro�ssionais / equipes envolvidos em ações

relacionadas à Saúde da Família.

 De�nição de procedimentos para acompanhamento pré-natal pelos

pro�ssionais da Saúde.

 Criação de programa de prevenção da gravidez na adolescência.

 Criação de programa de orientações a gestantes, relativas a cuidados

pré-natais e parto.

 Aumento do número de leitos de maternidade.

 Melhoria do acesso aos serviços de saúde (ampliação do número de

unidades, disponibilidade de transporte).

 Realização de ações de promoção e orientação do aleitamento

materno.

 Estabelecimento de parcerias com organizações sociais para difusão de

orientações a gestantes.

 Capacitação de serviços de saúde e assistência social, escolas, igrejas e

empresas para difusão de informações a gestantes e encaminhamento

aos serviços especializados.

7) Em 2019, o Município possuía Conselho Municipal de Saúde, criado e em
funcionamento?

 Sim. O Conselho estava criado e em funcionamento.

O Conselho estava criado, mas não estava em funcionamento.

Não. O Conselho não havia sido criado.
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7.1) Em 2019, o Conselho Municipal de Saúde trabalhou em conjunto
com outros Conselhos Municipais, em questões relacionadas à
criança e ao adolescente?

Sim. Por meio de reuniões periódicas.

 Sim. Por meio de reuniões eventuais.

Não trabalhou

8) Em 2019, o Município possuía Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional, criado e em funcionamento?

 Sim. O Conselho estava criado e em funcionamento.

O Conselho estava criado, mas não estava em funcionamento.

Não. O Conselho não havia sido criado.

8.1) Em 2019, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional trabalhou em conjunto com outros Conselhos Municipais,
em questões relacionadas à criança e ao adolescente?

 Sim. Por meio de reuniões periódicas.

Sim. Por meio de reuniões eventuais.

Não trabalhou

9) Em 2019, o Município possuía Conselho de Alimentação Escolar, criado e
em funcionamento?

 Sim. O Conselho estava criado e em funcionamento.

O Conselho estava criado, mas não estava em funcionamento.

Não. O Conselho não havia sido criado.

9.1) Em 2019, o Conselho de Alimentação Escolar trabalhou em
conjunto com outros Conselhos Municipais, em questões relacionadas
à criança e ao adolescente?

 Sim. Por meio de reuniões periódicas.
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Sim. Por meio de reuniões eventuais.

Não trabalhou

10) Em 2019, o Município contava com Plano Municipal de Saneamento
Básico?

 Sim

Não

11) Em 2019, qual era a destinação �nal da maior parte dos resíduos
sólidos urbanos (lixo) gerados no Município?

Era depositada em aterros sanitários.

 Era depositada em aterros controlados.

Era descartada em lixões.

12) Depois de 2016, o Município desenvolveu atividades ou campanhas de
educação ambiental voltadas à economia de água, pelos usuários?

 Sim

Não

13) Depois de 2016, o Município desenvolveu programas ou ações de
educação ambiental voltadas à não geração, redução, reutilização e
reciclagem do lixo doméstico?

 Sim

Não

14) Depois de 2016, o Município desenvolveu programas ou ações de
orientação para o descarte adequado do lixo doméstico?

 Sim

Não
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Ampliação de infraestrutura

15) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento hospitais
municipais?

 Sim

Não

15.1) Quantos hospitais municipais foram colocados em
funcionamento, depois de 2016?

Hospitais

1

15.2) Dos hospitais municipais colocados em funcionamento, depois
de 2016, quantos foram construídos ou reformados?

Construídos

1

Reformados

0

16) Depois de 2016, foram disponibilizados novos leitos de maternidade?

 Sim

Não

16.1) Quantos novos leitos de maternidade foram disponibilizados,
depois de 2016?

Leitos

36
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17) Depois de 2016, foram colocadas em funcionamento Unidades Básicas
de Saúde - UBS?

 Sim

Não

17.1) Quantas Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram colocadas em
funcionamento, depois de 2016?

UBS

10

17.2) Das Unidades Básicas de Saúde colocadas em funcionamento,
depois de 2016, quantas foram construídas ou reformadas?

Construídas

10

Reformadas

0

18) Depois de 2016, foram colocadas em funcionamento Unidades de
Pronto Atendimento - UPA?

 Sim

Não

18.1) Quantas Unidades de Pronto Atendimento foram colocadas em
funcionamento, depois de 2016?

UPAs

1

18.2) Das Unidades de Pronto Atendimento colocadas em
funcionamento, depois de 2016, quantas foram construídas ou
reformadas?
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Construídas

1

Reformadas

0

19) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros (ou
Ambulatórios) de Especialidades Médicas?

Sim

 Não

19.1) Quantos Centros (ou Ambulatórios) de Especialidades Médicas
foram colocados em funcionamento, depois de 2016?

Depende de: Questão 19, alternativa 1

Centros (ou Ambulatórios)

19.2) Dos Centros (ou Ambulatórios) de Especialidades Médicas
colocados em funcionamento, depois de 2016, quantos foram
construídos ou reformados?

Depende de: Questão 19, alternativa 1

Construídos

Reformados

20) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros (ou
Ambulatórios) de Especialidades Médicas?

Sim

 Não

20.1) Quantos Centros de Especialidades Odontológicas foram
colocados em funcionamento, depois de 2016?

Depende de: Questão 20, alternativa 1



28/02/2020 Plataforma do Programa Prefeito Amigo da Criança

https://prefeito.org.br/team_member/programa/mapa/17156 10/12

Centros

20.2) Dos Centros de Especialidades Odontológicas colocados em
funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou
reformados?

Depende de: Questão 20, alternativa 1

Construídos

Reformados

21) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de
Atenção Psicossocial - CAPS?

Sim

 Não

21.1) Quantos Centros de Atenção Psicossocial foram colocados em
funcionamento, depois de 2016?

Depende de: Questão 21, alternativa 1

CAPS

21.2) Dos Centros de Atenção Psicossocial colocados em
funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou
reformados?

Depende de: Questão 21, alternativa 1

Construídos

Reformados

22) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de
Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi?

Sim

 Não
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22.1) Quantos Centros de Atenção Psicossocial Infantil foram
colocados em funcionamento, depois de 2016?

Depende de: Questão 22, alternativa 1

CAPS

22.2) Dos Centros de Atenção Psicossocial Infantil colocados em
funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou
reformados?

Depende de: Questão 22, alternativa 1

Construídos

Reformados

23) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPSad?

Sim

 Não

23.1) Quantos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas foram
colocados em funcionamento, depois de 2016?

Depende de: Questão 23, alternativa 1

CAPS

23.2) Dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas colocados
em funcionamento, depois de 2016, quantos foram construídos ou
reformados?

Depende de: Questão 23, alternativa 1

Construídos

Reformados

24) Depois de 2016, foram colocados em funcionamento Centros
Especializados (Saúde da Mulher, Fisioterapia)?
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 Sim

Não

24.1) Quantos Centros Especializados foram colocados em
funcionamento, depois de 2016?

CAPS

1

24.2) Dos Centros Especializados colocados em funcionamento,
depois de 2016, quantos foram construídos ou reformados?

Construídos

0

Reformados

1
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