
Resposta do questionário

ID da resposta 346

Data de envio 2016-05-05 17:10:35

Última página 22

Idioma inicial pt-BR

Data de início 2016-05-05 16:51:08

Data da última ação 2016-05-05 17:10:35

Endereço IP 10.65.95.19

Promotoria Ibiporã - 1ª Promotoria

Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0062.16.000201-0

Membro responsável
AMARILIS FERNANDES PICARELLI 
CORDIOLI

Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada:
Iniciativa apresentada no "Caderno de 
Iniciativas"

Iniciativa
Saúde/Atenção Básica/Defesa da melhoria do 
acesso e da qualidade da atenção básica em 
saúde

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Jataizinho

Meta
Município de Jataizinho com oferta regular e 
acesso aos serviços públicos de atenção básica 
em saúde.

Procedimento PRO-MP (Informe o número do 
procedimento instaurado para acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0062.16.000202-8

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário.



Resposta do questionário

ID da resposta 350

Data de envio 2016-05-05 17:19:09

Última página 22

Idioma inicial pt-BR

Data de início 2016-05-05 17:11:30

Data da última ação 2016-05-05 17:19:09

Endereço IP 10.65.95.19

Promotoria Ibiporã - 1ª Promotoria

Procedimento PRO-MP 
(PA instaurado para 
registro e 
acompanhamento do Plano
Setorial de Ação)

0062.16.000203-6

Membro responsável AMARILIS FERNANDES PICARELLI CORDIOLI

Informe o tipo da 
iniciativa que será 
cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa

Acompanhamento e orientação quanto ao diagnóstico realizado pela rede 
municipal de saúde de Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade e 
outros transtornos comportamentais de crianças e adolescentes, nos 
Municípios de Ibiporã e Jataizinho.

Objetivo

Adotar processos de diagnóstico mais precisos, através de um estudo 
aprofundado do caso com um profissional médico especializado (psiquiatra, 
neurologista, neuropediatra) e uma equipe multidisciplinar, analisando-se os 
sintomas, a idade do paciente, se existem problemas pelos sintomas 
detectados na escola, no trabalho, na vida social e em casa e se existe outro 
problema como depressão e deficiência mental, além de valorizar a 
importância de tratamento integrado, direcionado tanto ao componente 
orgânico/biológico, quanto à experiência, estimulação, ambiente ao redor, 
expectativas e necessidades de desempenho. 

Área de Atuação Saúde e Infância e Juventude

Palavra Chave Saúde – Saúde Mental

Meta Levantar dados de quantas crianças e adolescentes nos Municípios de Ibiporã
e Jataizinho foram diagnosticadas com algum transtorno de comportamento e
atualmente fazem tratamento específico, nos últimos 03 (três) anos. 
Recomendar, com base nas indicações médicas e da equipe multidisciplinar, 



a forma de avaliação, atendimento e tratamento. Reavaliar e atender 100% da
demanda diagnosticada. Reduzir o uso de medicamentos por crianças e 
adolescentes, reavaliando periodicamente o paciente. Fomentar a capacitação
dos profissionais envolvidos no atendimento, avaliação e diagnóstico das 
crianças e adolescente dos Municípios.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado 
para acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0062.16.000204-4

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o 
número do procedimento 
instaurado para registro do
Plano Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais 
alguma iniciativa?

Não. Finalizar e imprimir este questionário.



Resposta do questionário

ID da resposta 357

Data de envio 2016-05-06 09:49:23

Última página 22

Idioma inicial pt-BR

Data de início 2016-05-05 19:12:16

Data da última ação 2016-05-06 09:49:23

Endereço IP 10.65.95.31

Promotoria Ibiporã - 1ª Promotoria

Procedimento PRO-MP (PA
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano 
Setorial de Ação)

0062.16.000200-2

Membro responsável AMARILIS FERNANDES PICARELLI CORDIOLI

Informe o tipo da iniciativa 
que será cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Consumidor/Alimentos /Fomento à fiscalização pelo Poder Público da 
adequada rotulagem de produtos de origem vegetal

Descreva em qual 
município a iniciativa será 
desenvolvida

 

Meta

Defender interesses difusos e coletivos quanto à adequada rotulagem de 
produtos de origem vegetal de acordo com a Resolução 748/2014 – SESA 
nos Municípios de Ibiporã e Jataizinho que possuem produção de produtos 
de origem vegetal; Promover ações buscando a implementação da 
rastreabilidade dos alimentos produzidos nos Municípios; aprimorar a 
fiscalização dos alimentos por intermédio do fomento das ações das equipes
de vigilância sanitária dos municípios envolvidos, incentivando a coleta 
regular de amostras de alimentos para análise pelo LACEN. 

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado 
para acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0062.16.000191-3

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número
do procedimento instaurado

 



para registro do Plano 
Regional de Ação)

Deseja cadastrar mais 
alguma iniciativa?

Não. Finalizar e imprimir este questionário.


