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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

INDICAQAO N.
Senhora Presidente,

231 /2021

A Comissaode Mulheres,nos termos do art. 76, S 4c>da Lei
Organica do Municipio 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, indicagao da CRIA(,,AO DE

GRUPO MULTiPROFi§SiONAL
PARA ATENDIMENTOA MULHER NQ
CLIMATERIO-BH. de autoria das vereadoras Bella Gongalves, lza Lourenga e
Maca6 Evaristo.

A criagao de taI grupo ja 6 prevista no manual de Atengao a Mulher no
Climat6rio do Minist6rio da SaCldee no Protocolo de Atengao a Mulher no

Climat6rio da Secretaria Municipal de SaClde, assim a indicagao diz de

implantagaoe nao da criagao desses grupos na Atengao Primaria e nas
UnidadesBasicasde SaClde-UBS
de Belo Horizonte.

! Si

Ill

iII
;i.
[
Sh

;}

iiI

e

JUSTIFICATIVA

El
rL8

Fomos acionadas pelo Grupo de Mulheres na Menopausa –
MENOPAUSA FELIZ, na pessoa de sua coordenadora Adriana Ferreira, sobre
a necessidadede mais politicas pClblicasde saCldedirecionadas para a atengao
da mulher de forma integral e considerando todos os momentos. Menopausa e
Climat6rio merecem maior atengao em termos do roI de servigos ofertados no
Municipio, haja vista, o aumento representativo da expectativa de vida da
mulher que, segundo o IBGE, esti em torno de 80 anos, juntamente com o
Avulsos distribufdos emIat
Aguardando Impugnaqo
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envelhecimentoda populagaobrasileira. Estes fatos nos impulsionama lutar
por uma assist6ncia integral a saOdeda mulher climat6rica em Belo Horizonte.

Acreditamos que o aumento na perspectiva de vida das mulheres
climat6ricascarece de uma reflexao sobre sua atual qualidade de vida, suas
viv6ncias e expectativas. Esta fase da mulher 6 caracterizada pelo periodo de
transigao da fase reprodutiva para a nao reprodutiva e compreende cerca de
1/3 de sua vida. Conhecida por ser um momento de grande alterag6es

hormonais que resultam em sintomas fisicos, vasomotores, com modificag6es

morfo16gicas,urogenitais,6sseos, psico16gicose sociais que acabam por
comprometersua qualidadede vida. A fase tem inicio aos 40 anos de idade,
perdurando at6 o final da vida da mulher e podendo ser precoce aos 25 anos.
Almejamos a implementaQaoda “ Educagao em SaClde”na saOde pClblicacomo

um processo educativo de construgao de conhecimentos, enquanto um
conjunto de praticas contributivas no aumento da autonomia da mulher no seu

cuidado e no debate com profissionais e gestores a fim de alcangar uma
atenQaode saCIdede acordo com suas necessidades. Precisamos reduzir o
espago entre a ret6rica e a pratica.

Precisamos de politicas pOblicas eficientes, humanizada, equitativa e

integral. Carecemos de diagn6sticos precoces e mats assertivos. Nossas
queixas, sentimentos e idade nao podem ser ignoradas ou generalizadas como

apenas sintomas do envelhecimento,como sintomas psico16gicoscomo
depressao, ansiedade, ins6nia, estresse ou algo nesta linha.

A aus6ncia de campanhas pedag6gicas, de divulgagao de relat6rios

informativos e estatisticos, de seminarios, de grupos de discuss6es, de
divulgagao de pesquisas, de oferta

de novos medicamentos, do si16nciosobre o tema, evidenciam a aus6ncia e
car6ncia de assist6ncia a saCIdeda mulher na menopausa e climat6rio. E isto
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sem mencionar a exist6ncia do tabu e machismo cultural. A aus6ncia de
educagao em saOde,tem propiciado o surgimento e crescimento de doengas

cr6nicas que, acreditamos, podertam ser evitadas se tiv6ssemos um
acolhimento humanizado, uma escuta qualificada e ativa. Nao podemos
permitir que as politicas pClblicasde saCldea mulher sejam omissas ou ignorem
esta fase, a qual 6 conhecida como “Janela de oportunidade”, momento

oportuno para iniciar os cuidados para um envelhecimento saudavel e com
qualidade de vida. Estudos e pesquisas

comprovam que as alterag6es hormonais na menopausa/climat6rio podem

provocar o surgimento de doengas cardiovasculares,obesidade, cistos
ovarianos, depressao, miomas, canceres de mamas, endom6trio, colo de Cltero,

colorretal, srndrome genitourinaria, sindrome metab61ica,disfungao sexual,
osteoporose, dem6ncia, alzheimer, a16m de mudangas nos relacionamentos

afetivos e familiares.Tudo se da pela defici6ncia/quedaprogressivado
horm6nio Estrog6nio que tem varias fung6es no corpo feminino, nos ossos, no
sistema cardiovascular e no c6rebro, podendo ocasionar, tamb6m, alterag6es
malignas nas c61ulas. Instrumentos eficazes de intervengao como um
atendimento humanizado, escuta qualificada com equipe multifuncional,

exames complementares precoces, juntamente com a exist6ncia de grupos
educativos/orientadores e terap6uticos poderiam ser

utilizadas como ag6es preventivas, de educagao na saOde, de
autoconhecimento e de empoderamento.

Informag6es do pr6prio DATASUS/Minist6rioda saOde ressaltam a
importancia da incid6ncia de doenga arterial coronaria na populagao do sexo

feminino, por estar relacionado as modificag6es hormonais nesta fase. A
Revista de Enfermagem Reme, enfatiza a importancia do conhecimento dos
enfermeiros diante da definigao de Climat6rio para a assist6ncia a saOde da

mulher climat6rica. Segundo a Organizagao Mundial de SaOde – OMS, a
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SociedadeInternacionalde Menopausa,ter saCldevai muito a16mda aus6ncia
de doengasfisicas ou mentais. A saCldeenvolve mClltiplosfatores, como acesso
a educagao, informagao, renda, condig6es de moradia e trabalho, alimentagao,

relag6es sociais, cultura, autoimagem, autoestima, acesso a servig,osb6sicos

de saneamentoe saOde.A16mdisso, outras variaveis que nem sempre sao
levadas em

consideraQao no

discriminagao

processo de saClde-doenga incluem

a

e os preconceitos (g6nero, idade, 6tnico, raga/cor,

socioecon6micos, etc), Aspiramos que os programas de saClde no futuro

possam ser avaliados pelo seu impacto sobre os anos livres de doengas e nao
sobre a mortalidade, e, que nao nos tratem como uma receita de bolo, nao nos

vejam apenas como respons6veispela reprodu9aohumana. Que o modelo
biom6dico e o macropolitico se atenham a dimens6es individuais, coletivas, na
promogao e preven9ao da saOde e nao em doengas. Somos todas mulheres
mas nao somos iguais!

Belo Horizonte,21 de Outubro de 2021
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VereadoraBella Gongalves

Vereadoralza Lourenga

J~„'„M
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A Senhora
Vereadora Nely Aquino

Presidenteda camara Municipal de Belo Horizonte

Fri)posigao ongin6ria de declsao
da Qomissao relativa ao(a)

Proposigao Inlclal
Avulso
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