CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Requerimento de Comissão

1509/2021
Senhora Presidenta,
Requeiro à Comissão de Mulheres, nos termos do art. 76, § 4° da Lei
Orgânica do Município de Belo Horizonte, combinado com o art. 48, II do Regimento
Interno, que seja encaminhado, por meio da Mesa, ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, Sr. Alexandre Kalil, e ao Secretário de Saúde, Sr. Jackson Machado,
pedido de informação sobre a assistência à saúde prestada pelos equipamentos
públicos e convênios às mulheres no Climatério pela Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte.
1. O que é e qual a função do Protocolo de Atenção à Mulher no Climatério no
município de Belo Horizonte? Desde sua formulação, no ano de 2009, houve
algum aperfeiçoamento no protocolo? Existe

2. Considerando o horizonte de tempo desde o início do Protocolo de Atenção à
Mulher no Climatério, quantas mulheres foram assistidas desde 2009? Qual o
número atual em 2021 de mulheres na faixa etária entre 35 e 65 anos?

3. Quantas mulheres estão no Climatério em Belo Horizonte, atualmente?
Dessas, quantas fazem uso de terapia hormonal? Quantas estão em
acompanhamento?

4. Quantas consultas/atendimentos foram realizados à mulher no Climatério em
Belo Horizonte desde 2009?

5. Considerando a mulher em climatério quais são os CIDs diagnosticados?

6. Na rede de parceiros da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte,
quantos oferecem o serviço de atendimento às mulheres no Climatério? Qual
serviço é ofertado?
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7. Existem grupos multiprofissionais e multidisciplinares para atendimento e
orientação de apoio à mulher no Climatério? Onde estão localizados?

8. No orçamento da saúde do município existe reserva de recurso financeiro
exclusivo para assistência das mulheres no Climatério? Em caso afirmativo,
qual o valor e como esses recursos têm sido aplicados?

9. Já houve integração intersetorial para desenvolvimento de ações
pedagógicas às mulheres no Climatério?

Certa de respostas qualificadas acredita-se que estas informações são
pertinentes para criação de uma política pública de promoção à saúde da mulher no
Climatério em Belo Horizonte. Tais questionamentos foram suscitados em parceria
com o Grupo de Mulheres na Menopausa — MENOPAUSA FELIZ, na pessoa de sua
coordenadora Adriana Ferreira.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021.

Vereadora Bella Gonçalves

Vereadora Iza Lourença

Vereadora Macaé Evaristo
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À Senhora
Vereadora Flávia Borja
Presidente da Comissão de Mulheres

Proposição Inicial
Avulsos digribuidos,em:
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