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Apresentação:

A Secretaria Municipal de Saúde, ao longo do seu processo de organização, produção e
oferta de serviços e ações de saúde, busca consolidar o Sistema Único de Saúde. Para
isso, conta com o trabalho compartilhado de milhares de trabalhadores de diversas

categorias profissionais e com o apoio da população que testemunha, dia a dia, os avanços
conquistados a partir da construção e escrita compartilhada de cada página desta história.

Atualmente, empreendemos esforços no sentido de fortalecer a estratégia de Saúde
da Família e qualificar as ações cotidianas das equipes que atuam na rede básica, o que cer-
tamente repercutirá de modo decisivo e positivo em todos os níveis de organização do sis-
tema municipal de saúde. Uma das medidas adotadas para tal fim é a revisão e constituição
de Protocolos técnicos, entendidos como dispositivos que explicitam um determinado arran-
jo institucional, que auxilia a gestão do processo de produção de cuidado e organiza fluxos a
partir da análise da dimensão das necessidades de usuários dos serviços e de comunidades.

Um protocolo, portanto, é um instrumento que estabelece normas para as interven-
ções técnicas, ou seja, uniformiza e atualiza conceitos e condutas referentes ao processo
assistencial na rede de serviços. Orienta os diferentes profissionais na realização de suas fun-
ções, ante a complexidade dos problemas de saúde apresentados pela população, pautando-
se em conhecimentos científicos que balizam as práticas sanitárias para coletividades e no
modelo assistencial adotado. Isto significa que o Protocolo reflete a política assistencial assu-
mida pela Secretaria de Saúde, bem como suas opções éticas para organização do trabalho
em saúde e escolhas tecnológicas úteis, apropriadas e disponíveis para o processo de enfren-
tamento de problemas de saúde, priorizados em cada época, segundo sua magnitude.

Assim, um protocolo, por mais abrangente que seja, não abordará todas as situações
decorrentes do modo de viver dos diferentes grupos sociais e que podem surgir no cotidia-
no dos serviços.

Este protocolo resulta do esforço de profissionais da rede e aborda especificamente
o CLIMATÉRIO.

É uma aproximação com a dimensão e natureza das questões relativas à saúde da
mulher e representa uma opção no sentido da padronização de ações e procedimentos para
a qualificação da assistência a esse grupamento populacional.

Como ferramenta para impulsionar a construção coletiva de compromissos para
mudar o processo de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, é um documento inacabado,
com objetivo de estar sempre em aperfeiçoamento, à espera de contribuições de todos os
comprometidos com a qualificação da assistência.
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Climatério

1- Assistência ao Climatério

7

O climatério, assim como a adolescência, corresponde a um período de transição caracteri-
zado por marcantes instabilidades hormonais e emocionais, mudanças corporais e redefinição
dos papéis da mulher na sociedade.
É um processo natural, associado ao fim do período reprodutivo, relacionado à diminuição da

produção hormonal ovariana, com a ocorrência freqüente da insuficiência lútea e de ciclos ano-
vulatórios. Esta variação hormonal tem repercussões físicas, e freqüentemente leva a irregulari-
dades menstruais e sintomas vasomotores (fogachos, sudorese e insônia).
Nesta fase, apesar da diminuição da fertilidade, a mulher ainda pode ser surpreendida por

uma gravidez não esperada, principalmente quando para de utilizar os métodos contraceptivos
em razão da crença que a mulher neste período não engravida. A anticoncepção neste período
requer atenção especial, já que a gravidez no climatério está associada a uma maior morbimor-
talidade materna e perinatal e maior risco de anomalias congênitas.
A percepção da menopausa como um processo patológico, com repercussões negativas para

a saúde, contribuiu para uma abordagem excessivamente medicamentosa, e que não contem-
plava a mulher de forma integral. No entanto, as evidências atuais não demonstram haver,
necessariamente, impacto subseqüente do hipoestrogenismo na saúde física e mental das
mulheres.
Contudo este é um período em que a mulher apresenta uma maior vulnerabilidade, com

aumento da incidência de doenças crônicas (hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes,
hipotireoidismo, osteo-artrites), câncer ginecológico (Ca de colo uterino, mama, endométrio,
vulva, ovário), doenças sexualmente transmissíveis, osteoporose, transtornos depressivos, entre
outros.
A identificação de pacientes que apresentam fatores de risco para desenvolver estas condi-

ções, através de anamnese cuidadosa e exame físico geral e ginecológico, é responsabilidade das
equipes de atenção básica, com promoção de hábitos de vida saudáveis.
Abordagem da saúde da mulher no climatério não pode se restringir ao aspecto biológico,

devendo contemplar os aspectos psicológicos e culturais da mulher, os mitos e os aspectos rela-
cionados às desigualdades sociais e de gênero.

1 - Introdução:
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2 - A Feminilização do Envelhecimento

3 - Propedêutica recomendada antes de iniciar terapia hormonal

8

O envelhecimento é um processo universal do ciclo de vida de homens e mulheres,
com características e manifestações compartilhadas pela maioria das pessoas, mas que é
vivenciado de forma diferente de acordo com aspectos biológicos, questões de gênero,
aspectos sociais, econômicos, culturais, condições de vida e de saúde dos indivíduos.

Homens e mulheres não envelhecem de forma idêntica.
A mulher passa por instabilidades neuro-hormonais, com término da menstruação,

perda da capacidade reprodutiva, aparecimento de fogachos e mudanças corporais que não
correspondem aos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade; apresenta frequente-
mente mudanças na dinâmica familiar e nas relações psico-afetivas e dificuldade de inserção
no mercado de trabalho.

A classe social e o poder aquisitivo da mulher que está envelhecendo também inter-
ferem na forma como a sociedade e a própria mulher percebem as transformações que estão
ocorrendo em sua vida. No Brasil, assim como no resto do mundo, as mulheres constituem
a maioria da população idosa.

Fatores relacionados à maior longevidade da mulher:

Mortalidade diferencial por sexo
Queda da mortalidade materna
Proteção hormonal do estrógeno
Inserção diferente no mercado de trabalho
Menor consumo de tabaco e álcool.
Postura diferente em relação ao processo saúde-doença
Relação diferente com os serviços de saúde.

Minucioso exame clínico geral e ginecológico

Exames complementares

- Citologia oncótica
- Mamografia
- Ultrassonografia endovaginal

Exames laboratoriais

- Glicemia
- Perfili lipídico
- TSH
- Pesquisa de sangue oculto nas fezes (acima de 50 anos de idade).

OBS: Outros exames podem ser solicitados de acordo com as necessidades individuais
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4 - Indicações e contra-indicações da terapia hormonal

5 - Tipos de hormônios utilizados

9

4.1 - INDICAÇÕES:

Tratar os sintomas vasomotores e a atrofia gênito-urinária.
Pode também ser utilizada na prevenção da osteoporose.
Os esquemas terapêuticos, os hormônios a serem utilizados e as vias de administração devem ser
adaptados às necessidades específicas de cada paciente.

4.2- CONTRA – INDICAÇÕES:

Doença tromboembólica aguda e recorrente e infarto recente (menos de 6 meses).
Doença hepática grave
Câncer de endométrio recente
Câncer de mama
Sangramento vaginal não diagnosticado
Porfiria

5.1 - Estrogênios

Os estrogênios naturais são aqueles constituídos por moléculas idênticas às produzidas
pelo organismo da mulher, mesmo que sejam sintéticas (17b estradiol, estrona, estriol).
Hormônios não naturais são aqueles constituídos por moléculas que não existem no organismo
feminino, sendo artificialmente produzidos (ex: valerato de estradiol, etinil-estradiol).

As preparações hormonais com ação sistêmica mais utilizadas em mulheres climatéricas
são os estrogênios naturais (17b estradiol), o seu derivado sintético (valerato de estradiol) e os
estrogênios conjugados eqüinos.

Do ponto de vista clínico, não existem estudos que mostrem diferenças importantes entre
os estrogênios utilizados em TH, quando administrados em doses equivalentes.

5.2- Progestogênios

Os progestogênios foram introduzidos em TH visando a proteção endometrial, para neu-
tralizar o aumento da incidência de hiperplasias e adenocarcinoma do endométrio em mulheres
que fazem uso de estrogenioterapia.

Há consenso de que devem ser utilizados somente nas mulheres com útero, na menor
dosagem capaz de proteger o endométrio, ou em situações especiais em algumas pacientes his-
terectomizadas (endometriose e passado de Ca de endométrio - nesses casos utilizado continua-
mente)

Existem três classes principais de progestogênios: os derivados do pregnano, os derivados
do 19 nor-pregnano (19 nor-progesterona) e os derivados da 19 nor-testosterona.

As três classes estão associadas aos efeitos adversos psíquicos (humor depressivo, irritabi-
lidade) e físicos (aumento de peso, retenção hídrica, mastodínia, distensão abdominal) experimen-
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6 - Esquemas Terapêuticos

Quadro 1: Esquemas terapêuticos

tados pela usuárias de TH e também são responsabilizadas pela diminuição dos efeitos bené-
ficos dos estrogênios no vaso (endotélio) e no metabolismo (glicídico, lipídico). Os proges-
togênios podem contribuir para neutralizar os efeitos do estrogênio na prevenção da DCV
e, quando associados aos estrogênios, parecem aumentar o risco de câncer de mama.

Os esquemas terapêuticos mais utilizados em TH são (Quadro 1):

A monoterapia com Estrogênios isolados , para mulheres sem útero.

Os esquemas combinados de Estrogênio + Progesterona, para mulheres com útero.

Estes podem ser administrados de forma combinada-seqüencial, para mulheres que
preferem o sangramento cíclico, ou combinada-contínua, para mulheres que não querem
sangrar. Ao darmos preferência a esquemas hormonais seqüenciais, que proporcionem uma
redução da freqüência da administração dos progestogênios, abrem-se as perspectivas no
sentido de reduzir os efeitos adversos da TH.

Ao propormos a TH a uma paciente, devemos nos lembrar de que não existe um
esquema terapêutico que seja adequado a todas as mulheres, pois o quadro clínico, as quei-
xas e respostas ao tratamento diferem de uma mulher para outra, portanto a reposição hor-
monal deve ser individualizada. É necessário que o médico tenha conhecimento técnico-
científico na área para saber adequar o esquema terapêutico às necessidades específicas de
cada paciente. O esquema proposto inicialmente poderá sofrer ajustes nas doses ao longo
do tratamento, de acordo com as respostas terapêuticas e/ou efeitos colaterais.
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6.1 - Vias de Administração

6.2- Doses dosHormônios

A administração hormonal pode ser feita mais frequentemente por via oral, vaginal ou trans-
dérmica. A diferença básica entre as vias de administração deve-se ao fato da absorção gastrointesti-
nal levar à primeira passagem hepática domedicamento (antes de ser distribuído na circulação sanguí-
nea geral) quando se utiliza a via oral, o que pode apresentar algumas vantagens, ou desvantagens,
dependendo da situação.

Esta passagem hepática tem como conseqüência a metabolização dos estrogênios em meta-
bólitos menos potentes e também a produção aumentada de várias proteínas hepáticas, sendo algu-
mas relacionadas com a coagulação sanguínea, podendo favorecer um quadro de trombose venosa e
outras relacionadas com o substrato da renina ou angiotensinogênio que, em pequena proporção de
casos, pode levar ao aumento dos níveis pressóricos. Também há aumento dos triglicérides. Por outro
lado, esta primeira passagem hepática aumenta oHDL-colesterol e diminui o colesterol total e o LDL-
colesterol.

Portanto, apesar dos hormônios serem os mesmos, a via de administração poderá modificar
seus efeitos biológicos. As mulheres com hipertensão, diabetes, fumantes, com antecedentes de
tromboembolismo, portadoras de varizes, colelitíase e intolerância gástrica deverão dar preferência à
via parenteral. As que tiverem o colesterol elevado, a via oral é mais bem indicada. Como a via paren-
teral permite a circulação de estrogênio mais potente, o estímulo sobre a mama e o endométrio é
mais intenso. A via não-oral mais utilizada é a transdérmica.

A via vaginal tem sido preferida para a melhora mais rápida do trofismo urogenital, podendo
ocorrer a absorção sistêmica, sem a primeira passagem hepática, quando se utiliza estrogênios conju-
gados, levando à sua presença na circulação sanguínea em níveis plasmáticos significativos, principal-
mente no uso por longo período.

Sabe-se que muitos dos efeitos benéficos e adversos dos hormônios são dose-dependentes.
Por essa razão, há uma tendência na redução das doses hormonais nos esquemas de TH, o que pode-
rá trazer novas perspectivas de redução dos riscos relacionados ao seu uso, de uma forma semelhan-
te àquela ocorrida com os contraceptivos hormonais orais. A menor dose utilizada na TH deve ser
aquela que seja efetiva para levar aos efeitos desejados no tratamento

6.2.1 - Doses dos Estrogênios disponibilizados na Rede da SMSA comumente utilizados na TH

Via oral:
Estrogênios conjugados: 0,3 a 0,625 mg/dia

Via vaginal:
Estrogênios Conjugados: 0,3 a 0,625 mg/dia (0,5 a 1,0g de creme)
Estriol: 1 a 2 mg/dia

6.2.2 - Doses dos Progestogênios disponibilizados na Rede da SMSA comumente utilizados na TH

Via oral:
Acetato de Medroxiprogesterona: 2,5 a 5,0 mg/dia
Acetato de Noretisterona: 0,5 a 1,0 mg/dia
Levonorgestrel: 37,5 a 75 µg/dia
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6.3 - Duração do tratamento

O tempo de duração da terapia hormonal ainda é um assunto controverso. Não há con-
senso sobre esta questão. Algumas sociedades médicas internacionais emitiram opiniões no senti-
do de a TH ser administrada nas menores doses, pelo tempo mínimo necessário para a obtenção
do efeito desejado.

Uma vez iniciada a TH, com objetivos determinados, a sua continuação ou interrupção irá
depender de vários fatores, individualizados ou associados:

da manutenção dos benefícios para os quais ela foi iniciada;
do aparecimento de efeitos adversos;
do perfil de riscos e benefícios durante o seu seguimento;
da melhora da qualidade de vida;
da preferência da mulher em continuar a TH após ser suficientemente informada;
da experiência e consciência clínica de cada médico.
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1 -Medidas de promoção da saúde

2 -Nutrição

Climatério

2 - Vigilância e Promoção da Saúde

Odesafio de envelhecer bem não se restringe ao climatério, mas se inicia com o nascimento.
A alimentação saudável, o exercício físico adequado, o exercício mental, o não uso de fumo e álcool,
a comunicação dos sentimentos verbalizados e examinados abertamente, o amor, a vida sexual pra-
zerosa e a cumplicidade no dia a dia serão os elementos que irão mobilizar e equilibrar o organismo,
protegendo contra a depressão, o isolamento e as doenças crônicas, fazendo com que se necessite de
um mínimo de suporte medicamentoso.

A alimentação saudável, associada a pratica de atividades físicas e a não utilização de tabaco e
álcool, são importantes agentes promotores da saúde. De acordo com a OMS, estudos científicos
comprovam que estas medidas auxiliam as pessoas a manterem a saúde e autonomia após os 60 anos.

Apesar disso, o Brasil apresenta aumento significativo na incidência de sobrepeso e obesidade
nas ultimas décadas, com predomínio entre as mulheres. O sobrepeso acentua com a idade, com
valor maior na faixa etária de 45 a 54 anos, atingindo 55% das mulheres do país.

Desta forma, pretendemos alertar os profissionais de saúde, que lidam com mulheres nessa
faixa etária, para estar atentos à massa corporal destas pacientes, orientando e incentivando a manu-
tenção de um peso saudável.
Uma maneira de realizar o diagnóstico nutricional é o calculo do IMC – índice de massa corporal
(peso/ altura ao quadrado), com valores normais IMC na faixa de 19 a 25. A medida da circunferência
abdominal é outro marcador que pode ser usado para a classificação de risco para doenças cardiovas-
culares, que é maior em mulheres com medida da cintura acima de 88 cm.

2.1 - Recomendações Gerais Sobre a Alimentação

Recomendações para o consumo de cálcio:
O consumo diário de cálcio para adultos de 19 a 50 anos deve ser de 1.000mg, e para os maiores de
50 anos de 1200mg.
Os produtos derivados de leite são as melhores fontes de cálcio devido a sua boa absorção pelo orga-
nismo. O cálcio proveniente do espinafre e da couve tem baixa absorção.
A vitamina D ajuda a melhorar a absorção e utilização do cálcio. O consumo de alimentos ricos em
vitamina D (peixes e óleos vegetais) auxilia neste processo.
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Tabela de alimentos que contem cálcio:
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3 - Atividade física

A atividade física, moderada e regular, contribui para preservar estruturas orgânicas e
o bem estar físico, proporcionando a recuperação e/ou manutenção das características psíqui-
cas e fisiológicas em qualquer idade. No climatério, combate o ciclo vicioso da inatividade físi-
ca e os danos da fragilidade, responsáveis por muitos casos de invalidez na velhice.

3.1 - Efeitos da atividade física na mulher climatérica

Melhora as aptidões físicas e motoras.

Fortalece a musculatura, garantindo segurança nas atividades da vida diária.

Favorece a manutenção do bem estar e funcionalidade do corpo, preservando a autonomia e
a independência da mulher climatérica.

Promove a saúde através da redução da incidência de doenças crônicas.

Retarda a progressão e as complicações das doenças crônicas.

Auxilia na manutenção do peso.

Promove a liberação de endorfinas endógenas, com benefícios nos componentes psicológicos
e afetivos.

Melhora da qualidade do sono.

Previne osteoporose e artroses.

Se praticada em grupo, pode criar ambiente adequado para a integração social.

Propicia a percepção de sucesso, no desempenho de atividades e superação dos limites, possi-
bilitando maior envolvimento das pessoas com seu universo social, o que reduz o isolamento
e a segregação.

3.2 - Quando tomar cuidados

Apesar de todos os benefícios de sua prática, o exercício físico requer uma reserva
orgânica correspondente ao grau do esforço e à maior demanda metabólica que a contração
muscular exige.

Exercícios leves (que não causam desconforto) em pacientes que não apresentam doenças
crônicas ou sintomas com o exercício físico: não exige avaliação prévia para a prática das ativi-
dades.

Exercícios moderados (que promovem cansaço) e/ou pacientes que apresentam sintomas
durante a realização do exercício, necessitam de avaliação prévia e autorização para inicio e
manutenção da atividade física.

Pacientes portadores de doenças crônicas (cardio-vascular, respiratórias, músculo-esqueléticas
e metabólicas, entre outras), com indicação para a prática de atividades físicas, devem ter
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acompanhamento e controle de vários profissionais: médicos, fisioterapeutas, professores de edu-
cação física, nutricionistas.

3.3 - Contra-Indicações da Atividade Física

Doenças cardio - vasculares graves: ICC, angina instável, HAS grave, arritmias cardíacas, diabetes
discompensado.

3.4 - Exercícios físicos recomendados:

Exercícios aeróbicos de baixo impacto

Exercícios resistidos

Exercícios localizados

Alongamento muscular

Hidroginástica

Dança

Ioga,Tai-chi-chuan e Lian gong1
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1 - Competência das unidades básicas

2 -Estratégias para garantir o acessoea integralidadena assistência àmulher

Climatério

3 - Organização da Assistência

Em razão do processo de feminilização do envelhecimento, é esperado um aumento
da demanda por políticas públicas e por atendimento em todo o sistema de saúde, principal-
mente nos serviços de atenção básica, com a necessidade de capacitar os profissionais da área
para abordar a mulher nesse período.

A unidade de saúde é responsável por desenvolver trabalho multidisciplinar, incorpo-
rando ao atendimento médico individual ações em grupo que colaborem para o atendimento
da mulher no climatério, com resolução das queixas, promoção de hábitos de vida saudáveis e
incentivos para a sua reinserção social.

2.1 - Acolhimento

Para que o acolhimento possa aumentar o acesso e a integralidade na assistência à
saúde da mulher, é necessário sensibilizar toda a equipe de saúde, independente da sua cate-
goria profissional, para reconhecer os diferentes momentos do ciclo de vida feminino, escutar
as necessidades de cada mulher com a compreensão dos aspectos subjetivos, emocionais, bio-
lógicos e sociais presentes na sua queixa e identificar os riscos e vulnerabilidades a que elas
estão submetidas em cada fase.

O acolhimento à mulher no climatério deve atuar não só na queixa, mas sobretudo
responder às suas necessidades de saúde, pois nessa fase aumentam a sua vulnerabilidade às
doenças crônicas, alterações hormonais e elevação do risco de desenvolver câncer.

2.2 - Atendimento multidisciplinar

Para a equipe de saúde de família garantir o acolhimento das demandas e o atendimen-
to é necessário ampliar as ações de profissionais de nível médio e de enfermagem, diminuindo
a dependência da consulta médica e promovendo a atuação de equipe multidisciplinar, de
acordo com os recursos disponíveis em cada unidade.

2.3 - Atendimento individual : consulta médica e de enfermagem

Para atingir a integralidade no atendimento é necessário que haja um intercâmbio e
continuidade das ações desenvolvidas nos diversos setores que vão atender a mulher. Assim,
durante a consulta individual é importante o profissional reforçar a importância das medidas
de promoção à saúde como fortalecimento da auto-estima, alimentação saudável e atividade
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física, explicando que nos grupos de qualidade de vida estes temas são discutidos de forma
mais abrangente

2.4 - Práticas terapêuticas complementares

Acupuntura
Medicina Antroposófica
Homeopatia

2.5 - Atendimento em grupos

O climatério faz parte da história da mulher, do seu amadurecimento. Mas, cultural-
mente, este período está vinculado a um processo de perda, que muitas mulheres vivenciam
de forma solitária, com angústia, sofrimento e falta de informação. Isto pode refletir em sua
auto-estima, nas suas relações familiares e sociais, e na sua saúde física e mental, de acordo
com o significado que a mulher dá às mudanças desse período.

A estratégia de atenção em grupos possibilita a apropriação do processo de saúde da
mulher no envelhecimento, a melhora na qualidade de vida, o resgate e fortalecimento da
auto-estima, a consolidação da cidadania e o acesso à informação.

2.5.1 - Estratégias para atenção em grupo

Sala de espera

Caracteriza-se por atividade em grupo que aproveita a disponibilidade das usuárias que
estão aguardando consulta ou coleta de exames. É uma atividade aberta e não obrigatória, que
não deve interferir no fluxo de atendimento, ou seja, a usuária pode se ausentar do grupo para
a consulta ou coleta de exames e pode retornar quando quiser. Pode ser realizado por vários
profissionais: psicólogos (as), enfermeiros (as), assistentes sociais, médicos (as) e auxiliares de
enfermagem; desde que capacitados ao trabalho.

O profissional deve interagir com o grupo com propostas de aproximação, sem se
aprofundar em dinâmicas pessoais e/ ou grupais.

Recursos que podem ser utilizados :

Historia continuada – o facilitador inicia o relato de uma situação que envolve questões familia-
res e de gênero, mitos e preconceitos sobre o climatério, e as usuárias dão continuidade a his-
tória.

Seleção prévia ou eleição, junto às usuárias, de temas a serem discutidos.

Artigos de jornais, pôsteres, material gráfico

Vídeos educativos e/ou institucionais.
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3 - Atribuições dos profissionais

Encontros de Qualidade de Vida:

Caracteriza-se por atividade em grupos fechados e estruturados para maior aprofunda-
mento nas questões que envolvem o climatério: relações familiares, sexualidade, modificações
corporais, etapa de vida e não doença, alterações dos papeis sociais, perspectivas profissionais,
cidadania, promoção da saúde através de alimentação saudável e atividade física.

O trabalho de facilitador deve ser feito por profissionais capacitados e, se possível, com a par-
ticipação de componentes das equipes que atendem a saúde da mulher e a saúde mental, cujo
diálogo enriquece a experiência e o olhar sobre o grupo.

As reuniões são agendadas previamente, para que a usuária possa participar.

Acesso: demanda espontânea, ou encaminhamentos internos dos outros programas desenvol-
vidos no serviço (saúde da mulher, saúde mental, atenção ao adulto, PSF).

Os encontros do grupo devem ter duração e periodicidade determinadas, sendo sugerido 6
reuniões, nas quais os temas relacionados com o climatério poderão ser abordados com maior
profundidade.

Recursos que podem ser utilizados como ferramentas educativas: dinâmicas de grupo, roda de
conversa, sessões de filme que abordem temas relativos a esta faixa etária seguida de discus-
são, sessões de fotos, exercícios de relaxamento e brincadeiras que promovam a integração
dos participantes entre si e com a equipe de saúde; a reflexão do climatério como experiência
humana e a passagem de informações sobre a saúde da mulher de forma lúdica e prazerosa.

2.5.2 - Estratégias de integração intersetorial

Formar parcerias com outros setores da PBH para trabalho em conjunto ( ex: Secretaria de
Esportes, Secretaria de Educação, Serviço Social entre outros).

3.1 - Atribuições dos Médico de Saúde da Família

Identificar as situações em que esteja indicada terapia de reposição hormonal

Realizar a propedêutica básica antes do início da terapia de reposição hormonal

Encaminhar as mulheres climatéricas que tenham indicação para terapia de reposição hormo-
nal, após realização da propedêutica básica, ao Ginecologista da Unidade para que sejam pres-
critos os hormônios

Acompanhar as mulheres em hormoniterapia, mantendo, quando indicado, o tratamento
prescrito anteriormente pelo Ginecologista

Identificar situações, durante o seguimento clínico das mulheres em hormonioterapia, que
indiquem necessidade de realizar mudanças, ou mesmo suspensão, do tratamento prescrito
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anteriormente pelo Ginecologista. Encaminhá-las para avaliação ginecológica sempre que
necessário

Orientar e esclarecer às mulheres climatéricas sobre o período da vida em que se encontram e
disponibilizar-lhes o acesso às informações relacionadas às medidas de promoção da saúde

Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência

3.2 - Atribuições do Médico Ginecologista

Identificar as situações em que esteja indicada terapia de reposição hormonal

Realizar a propedêutica básica antes do início da terapia de reposição

Prescrever os hormônios indicados no tratamento do climatério

Acompanhar as mulheres em hormoniterapia, mantendo, ou realizando ajustes, quando indica-
do, nas dosagens dos medicamentos

Identificar situações, durante o seguimento clínico das mulheres em hormonioterapia, que indi-
quem necessidade de realizar mudanças, ou mesmo suspensão, do tratamento prescrito ante-
riormente

Orientar e esclarecer às mulheres climatéricas sobre o período da vida em que se encontram e
disponibilizar-lhes o acesso às informações relacionadas às medidas de promoção da saúde

Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência

Orientar as ESF da Unidade no acompanhamento das mulheres climatéricas em uso de hormo-
niterapia

3.3 - Enfermeiro

Planejar, coordenar, executar e avaliar as ações de assistência de enfermagem integral em todas
as fases do ciclo de vida do indivíduo, tendo como estratégia o contexto sociocultural e familiar;
Supervisionar (planejar, coordenar, executar e avaliar) a assistência de enfermagem, merecendo
destaque para as ações de imunização, preparo e esterilização de material, administração de
medicamentos e curativos, bem como avaliar o procedimento de coleta de material para
exame e dispensação de medicamentos realizados pelos auxiliares de enfermagem.
Realizar consulta de enfermagem e prescrever o cuidado de enfermagem, de acordo com as
disposições legais da profissão-Resolução COFEN n° 159/1993;
Planejar e coordenar a capacitação e educação permanente da equipe de enfermagem e dos
ACS, executando-as com participação dos demais membros da equipe do CS;
Promover e coordenar reuniões periódicas da equipe de enfermagem, visando o entrosamento
e enfrentamento dos problemas identificados;
Registrar as ações de enfermagem no prontuário do paciente, em formulários do sistema de
informação e outros documentos da instituição.
Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência
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3.4 - Atribuições do Auxiliar de Enfermagem

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, sob supervisão
do enfermeiro;

Orientar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames, tratamentos e outros
procedimentos;

Participar de capacitação e educação permanente promovidas pelo enfermeiro e/ou demais
membros da equipe;

Participar de reuniões periódicas da equipe de enfermagem, visando o entrosamento e
enfrentamento dos problemas identificados;

Registrar as ações de enfermagem no prontuário do paciente, em formulários do sistema de
informação e outros documentos da instituição.

Incentivar atividades de promoção da saúde envolvendo o público da sua área de abrangência

3.5 - Atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita
à ESF;

Estar em contato permanente com as famílias, principalmente através das visitas domiciliares,
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e prevenção das doenças bem
como estimulando a autonomia e auto-cuidado, de acordo com o planejamento da equipe;

Orientar indivíduos, famílias e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações desenvolvidas
pelo centro de saúde e também quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;

Acompanhar no mínimo uma vez a cada mês, por meio da visita domiciliar, todas as famílias
sob sua responsabilidade mantendo a equipe informada principalmente a respeito daquelas em
situação de risco;

Identificar os usuários que não aderiram às atividades programadas nos protocolos assisten-
ciais, ações de vigilância epidemiológica ou outras que tenham sido previstas pela equipe, esti-
mulando a sua participação e comunicando à equipe os casos onde a sensibilização não foi
suficiente;

Realizar, em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e avaliação das ações de
saúde no âmbito de adscrição do centro de saúde;

Realizar a entrega nos domicílios de medicamentos prescritos ou informar aos usuários a mar-
cação de consultas e exames especializados, em situações especiais, definidas e avaliadas pela
equipe ou pelo gerente do Centro de Saúde;
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