
 

 

  

App Store 

Aplicativo de Suporte à criação dos Filhos - Odakko 
 

Google Play Web 

Tenha em mãos as mais novas informações sobre a criação dos filhos 
onde quer que você esteja! 

O aplicativo é uma Caderneta online de Saúde Materno-Infantil onde é 
possível gerenciar e registrar os dados sobre a saúde e as vacinas dos 
filhos.  

 
Você pode também compartilhar as informações de crescimento deles 

com a família toda.  

Instale o aplicativo e aproveite toda essa tecnologia. 

Contato 

Prefeitura de Oda 
Centro Integral de Suporte à Criação dos filhos - Odakko  

☎0854-83-8152 

（Outubro 2019） 

Oda 
Plano de 

Gravidez・Parto・Criação 

 Obtenha a ajuda de custo 
 
 □Subsídio para o parto 

  ・Pague o valor já com o desconto do benefício nos Hospitais e Maternidades 

Entre em contato com o seu Seguro Saúde ou no escritório do trabalho 
 

□Auxílio para despesas médicas para Bebês e Crianças 

・A Prefeitura garante todos os gastos médicos até o seu filho finalizar a Escola Secundária 

 
□Bebês prematuros 

・É oferecida uma ajuda de custo durante o período da internação 

 
□Assistência à Infância 

・Oferecida para todas as famílias até os filhos terminarem a Escola Secundária 

 
□Assistência à Infância para família Monoparental (Restrição de renda) 

・A ajuda é destinada à família até os filhos completarem 18 anos 

 
□Suporte para crianças com Necessidades Especiais (Restrição de renda) 

・Famílias com filhos que tenham restrições no corpo, intelectual ou transtornos mentais 

terão direito à requisitar a assistência 
 

□Incentivo para familias monoparentais (Restrição de renda) 

・Destinada às famílias com filhos até 18 anos para o pagamento do Seguro Saúde  

 

□Licença e Salário-maternidade 

 Suporte para a criação dos filhos 
 

 □Berçário 

・Para as famílias que por motivos de trabalho ou doenças, não podem cuidar dos filhos em casa, é  

possível obter o desconto no berçário 
 

□Berçário Temporário (Por 1 dia ou horas) 

・Para os familiares com Doença, Cansaço físico e mental pela criação dos filhos ou que necessitam 

participar de eventos / cerimônias etc 
 

□Suporte família 

・Os pais que necessitam de ajuda e as pessoas que queiram ajudar devem se cadastrar 

antecipadamente para prestar suportes como: “Leva e Busca” no Berçário ou até mesmo para cuidar das 

crianças 
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Dados do (a)                     

Nós apoiamos o crescimento sadio do seu filho! 
 
 

Data da Explicação: ____________________________________ (Entrega do Comprovante de Gravidez) 

 
 

Data da Confirmação: _________________________ (Entrega do Comprovante de Nascimento): 

 □Cuidados pós parto 

  ・Este benefício é destinado para as mamães com bebês de até 4 meses. Você pode tirar  

dúvidas com as Parteiras referente à amamentação etc 

 
□Auxílio na consulta médica utilizando o volume separado da Caderneta de Saúde Materno-Infantil e 

com os cartões de consulta 

 

・Exame de Saúde maternal 2 semanas após o parto 

・Consulta de 1 mês ・Exame Infantil entre o 9º e o 11º mês 

 

□Visita ao recém-nascido 

・A Enfermeira e a Parteira irão te visitar para medir o peso do Bebê e falar sobre a Criação dos Filhos 

 
□Visita “Boa tarde Bebê” 

・É a visita em todas as residências pela Responsável da Promoção de Saúde Materno-Infantil 

 

□Exame de Saúde do Bebê 

・Exame com 4 meses ・Com 1 ano e 6 meses ・Com 3 anos e 3 meses 

 
□Vacinas Preventivas 
 

□Tenha sempre um médico fixo (médico da família) para atendê-los 

 

□Receber a Caderneta de saúde materno-infantil 

 
 □Exame geral de saúde na gravidez 

  ・Até a 23ª semana: 1 vez há cada 4 semanas 

  ・Entre a 24ª e 35ª semana: 1 vez há cada 2 semanas 

  ・Após a 36ª semana: 1 vez por semana 

（Caso faça os exames fora de Shimane, é necessário solicitar o reembolso parcial） 

 

 □Exame Dental 

  ・Gratuito 1 consulta no período da gravidez 

 

 □Curso preparatório para os pais no Hospital ou Maternidade（Necessário reservar） 

 
 □Visita durante o período da gravidez 

  ・Caso necessite, a Enfermeira de Saúde Pública pode te visitar em casa 

 

 □Consulta com a responsável pela Promoção da Saúde Materno-Infantil 
 

□Subsídio de custo para a Vacina Preventiva da rubéola 

  ・Nós subsidiamos os custos das vacina para as Mulheres que já estão grávidas, Mulheres que 

pretendem engravidar e para todos os seus familiares 
 

□Cartão de Orientação e Comunicação do Gerenciamento da Saúde Materna 

・Se o médico te orientou reposar ou alterar o horário de trabalho, fale com o Recursos Humanos para 

que tomem as medidas necessárias 

 
□Cartão COCCOLO de Suporte à criação dos Filhos 

  ・Nós emitimos um cartão possível de obter serviços especiais em alguns estabelecimentos 
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 Tire dúvidas e se consulte 
  
□Visita ao Bebê 

  ・A Enfermeira e a Parteira visitarão os bebês para medir o seu peso. Aproveite e tire todas as dúvidas com 

elas 
 
 □Não é necessário reservar a consulta na Prefeitura, mas para utilizar a Sala de Amamentação se faz 
necessário o agendamento prévio 

  ・As consultas serão realizadas 1 vez por mês onde mediremos o tamanho do bebê  

 
 □Centro de apoio 

  ・Para os pais que não trabalham e cuidam dos filhos em casa, o Centro oferece consultas sobre a criação 

dos filhos e brincadeiras entre Pais e Filhos 
 
 □Aulas para Desmamar (Necessário reservar) 

  ・Aulas práticas de como fazer as papinhas + dicas importantes 

 
 □Salão e Circulo de Criação dos Filhos 
 
 □Tire dúvidas 

・Você pode se consultar com as Enfermeiras, Parteiras e Nutricionistas na recepção da Prefeitura ou pelo 

telefone 
 

□Evento da Biblioteca 

・Participação nos eventos de Leitura realizados na biblioteca 

 

 
Período da Gravidez     Gerenciamento da saúde 

 
  

 

A sua enfermeira responsável é a: 

 
                                        ♪ 

 

 

Parto e Criação 
Saúde mamãe e Bebê pós-parto 

Médico da família 

  
 
 

 


