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RESUMO 

 

 

BARBOZA, Talita Maia. Demandas de saúde e estratégias de inserção na atenção básica: 

a fala de homens. 2013. 71f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Centro de Ciências da 

Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. 

 

Este estudo tem como enfoque a Saúde do Homem na perspectiva da Atenção Básica. Trata-

se de uma pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa e conta como cenário 

de coleta de informações as Unidades Integradas de Saúde (UIS), situadas na cidade de João 

Pessoa, Estado da Paraíba. Tem o objetivo desvelar as demandas de saúde da clientela 

masculina no âmbito da atenção básica (ABS), bem como as estratégias para minimizá-

las/resolvê-las. A coleta de dados ocorreu por meio da técnica de entrevista, subsidiada por 

um roteiro semi-estruturado. A população que compõe o universo dessa pesquisa é constituída 

por homens usuários das Unidades Integradas de Saúde, dos Distritos Sanitários II e V do 

referido município, sendo delimitada uma amostra total de 32 homens na faixa etária de 25 a 

59 anos. Durante a operacionalização da pesquisa foram obedecidos os preceitos éticos 

expressos nas Resoluções 196/96 e 466/2012, ambas do Conselho Nacional de Saúde, bem 

como a Resolução 311/2007 do Conselho Federal de Enfermagem, com apreciação pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, obtendo parecer 

favorável conforme protocolo de nº 0112/13 e CAEE: 13595613.8.0000.5188, e anuência da 

Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, bem como dos gestores dos Distritos 

Sanitários envolvidos. A análise dos dados foi subsidiada pela técnica de análise de conteúdo, 

proposta por Bardin (2011), sendo possível revelar um campo vasto de demandas no âmbito a 

Atenção Básica: demandas cardiovasculares, endócrinas, gastrintestinais, respiratórias, 

urológicas, oftalmológicas, ortopédicas, psiquiátricas e odontológicas; demandas estas tanto 

de domínio preventivo, quanto curativo, algumas, no entanto, com foco limitado de 

priorização pela clientela masculina. Revelaram-se ainda, as estratégias, na perspectiva do 

próprio usuário, para minimizar/resolver suas demandas de saúde, incluindo aspectos que 

perpassam pela readequação dos serviços em relação aos horários de atendimento, 

sistematização do atendimento, estrutura física/equipamentos, expansão quantitativa de 

profissionais do gênero masculino, expansão quantitativa de médicos, ampliação das 

especialidades médicas; e aspectos relacionados à promoção da saúde. Considera-se que as 

estratégias para o melhor atendimento da clientela masculina nos serviços de atenção básica, 

identificadas pelos usuários participantes desta pesquisa, devem ser valorizadas pelos gestores 

e profissionais de saúde, haja vista a lacuna real que existe nas ações da ABS frente ao 

atendimento de suas demandas de saúde. 

 

 

Palavras-chaves: Saúde do Homem; Atenção Básica; Masculinidades e saúde 
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ABSTRACT 

 

 

BARBOZA, Talita Maia. Health demands and integration strategies in primary care: the 

speech of men. 2013. 71f. Dissertation (Nursin Master degree) – Health Science Center, 

Federal University of Paraíba, João Pessoa/PB, 2013. 

 

This study has the focus the Men's Health in Primary Care perspective. This is an exploratory-

descriptive research with a qualitative approach and has as data collect scenario the Units 

Integrated Health (UIH), located in the city of João Pessoa, State of Paraiba. The purpose is to 

unveil the health demands of the male clientele within primary care (PCA), as well as 

strategies for minimize/resolve their. The data were collected by interview technique, 

supported by a semi-structured. The population that makes the universe of this research 

consists of male users of Units Integrated Health of the Sanitary Districts II and V of João 

Pessoa, it was delimited a total sample of 32 men aged 25-59 years. During the operation of 

the research we followed the ethical guidelines expressed in Resolutions 196/96 and 

466/2012, both the National Health Council, as well as Resolution 311/2007 of the Federal 

Board of Nursing, with appreciation by the Ethics and Research center for Health Sciences 

UFPB obtaining assent as protocol nº 0112/13 and CAEE: 13595613.8.0000.5188, and 

consent of the Municipal Health Secretariat of João Pessoa, as well as managers of health 

districts involved. Data analysis was supported by the technique of content analysis proposed 

by Bardin (2011), and be able to reveal a vast field of demands within Primary Care, these 

demands both domain preventive and remedial, some, however, with limited focus 

prioritization by male clientele, proved yet, the strategies, the user's own perspective, to 

minimize/resolve their health demands, including aspects that underlie the upgrading of 

services and health promotion. It is considered that strategies to better serve the male clientele 

in primary care services, the users identified by participants in this study, should be valued by 

managers and health professionals, given the real gap that exists in the actions towards the 

care of the ABS their health demands. 

 

 

Keywords: Men's Health, Primary Care, Masculinities and Health 
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RESUMEN 

 

 

BARBOZA, Talita Maia. Demandas de la salud e estrategias de inserción en la atención 

básica: la fala de los hombres. 2013. 71f. Disertación (Maestría en Enfermaren) - Centro de 

Ciencias de la Salud, Universidad Federal de la Paraíba, João Pessoa/PB, 2013. 

 

Este estudio tiene como enfoque la Salud del Hombre en la perspectiva de la Atención Básica. 

Se trata de una pesquisa exploratoria-descriptiva con abordaje cualitativo y cuenta como 

escenario de coleta de informaciones las Unidades Integradas de Salud (UIS), situadas en la 

ciudad de João Pessoa, Estado de la Paraíba. Tiene como objetivo desvelar las demandas de 

salud de la clientela masculina en el ámbito de la atención básica (ABS), bien como las 

estrategias para minimizarlas/resolverlas. La coleta de dados ocurrió por medio de la técnica 

de entrevista, subsidiada por un guión semi-estructurado. La populación que compone el 

universo de esta pesquisa es constituida por hombres usuarios de las Unidades Integradas de 

Salud, de los Distritos Sanitarios II y V del referido municipio, siendo delimitada una 

amuestra total de 32 hombres en el grupo de edad de 25 a 59 años. Durante la 

operacionalización de la pesquisa fueron obedecidos os precitos éticos expresos en las 

Resoluciones 196/96 y 466/2012, ambas de la Junta Nacional de Salud, bien como la 

Resolución 311/2007 de la Junta Federal de Enfermaren, con apreciación por el Comité de 

Ética y Pesquisa del Centro de Ciencias de la Salud de la UFPB, obteniendo parecer favorable 

conforme protocolo de nº 0112/13 y CAEE: 13595613.8.0000.5188, y anuencia de la 

Secretaria Municipal de Salud de João Pessoa, bien como de los gestores de los Distritos 

Sanitarios envueltos. El análisis de los dados fue subsidiado por la técnica de análisis de 

contexto, propuesta por Bardin (2011), siendo posible revelar un campo vasto de demandas en 

el ámbito de la Atención Básica, demandas estas que tanto de dominio preventivo, cuanto 

curativo, algunas, entretanto, con foco limitado de priorización por la clientela masculina, se 

revelaron aun, las estrategias, en la perspectiva del proprio usuario, para minimizar/resolver 

sus demandas de salud, incluyendo aspectos que perpasan por la readequación de los servicios 

y la promoción de la salud. Se considera que las estrategias para el mejor atendimiento de la 

clientela masculina en los servicios de atención básica, identificadas por los usuarios 

participantes de esta pesquisa, deben ser valorizadas por los gestores y profesionales de salud, 

pues la laguna real que existe en las acciones de la ABS frente al de sus demandas de salud. 

 

 

 

Palabras-llave: Salud del Hombre; Atención Básica; Masculinidades y salud       
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1 INTRODUÇÃO 

 

O recrudescimento dos índices de morbimortalidade que tem acometido a população 

masculina e sua estreita afinidade com práticas de autocuidado, tem sido 

contemporaneamente alvo de discussões na área da saúde coletiva e reflete a dificuldade dos 

homens em procurar os serviços de promoção da saúde e prevenção de agravos na Atenção 

Básica à Saúde. Isto exige outro olhar das políticas públicas de saúde e, por conseguinte, dos 

usuários do sexo masculino na busca de novas estratégias de ação. Neste sentido, Chianca 

(2011) afirma que a situação de saúde do homem apresenta um perfil desafiador no tocante às 

políticas públicas e destaca a necessidade de ampliar as discussões sobre a saúde desse grupo 

populacional e implementar ações específicas. 

É a partir da observação criteriosa dos indicadores de saúde atuais que se torna 

notória a necessidade de se investir na assistência à saúde da população masculina. No Brasil, 

segundo dados do Ministério da Saúde, ao se analisar as causas de mortalidade na população 

masculina dos 25-59 anos observa-se que, em 75% dos casos, os óbitos incidem em cinco 

grupos principais de entidades mórbidas: a maior porcentagem de óbitos deve-se às Causas 

Externas (30%); em segundo lugar, estão as Doenças do Aparelho Circulatório (20%), em 

terceiro, os Tumores (12%); em quarto, as Doenças do Aparelho Digestivo (8%) e, 

finalmente, em quinto lugar, as Doenças do Aparelho Respiratório (BRASIL, 2008). 

Na análise dos óbitos por causas básicas de morte, chama a atenção os coeficientes 

de mortalidade por causas externas, que incluem os acidentes e as violências, como os 

homicídios. Juntos, são a terceira causa geral de óbito no país, com 133,6 mil vidas perdidas 

em 2008, considerando todas as idades e os dois sexos, atrás, respectivamente, das doenças 

cardiovasculares, com 314,5 mil mortes, e neoplasias (cânceres), com 166,3 mil óbitos. Além 

disto, as mortes por causas externas apresentam uma taxa geral de 66,3 óbitos por 100 mil 

habitantes. Porém, na análise por sexo, os homens morreram, cinco vezes mais em 

decorrência de causas externas do que as mulheres (BRASIL, 2010a).  

Entretanto, apesar dos altos indicadores de saúde apresentados, observa-se que a 

presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde ainda é pouco visível. Dentre as 

justificativas para tal cenário, o estudo de Barboza (2009) revela que a posição do homem 

como provedor é bastante apontada por eles mesmos, os quais alegam que o horário de 

funcionamento dos serviços de saúde coincide com a carga horária de trabalho.  

Ampliando a compreensão acerca da ausência dos homens nas ações da atenção 

básica, Figueiredo (2005) aponta três dimensões que interagem entre si na compreensão da 
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ausência dos indivíduos do sexo masculino nesta rede de serviços: 1) os homens na qualidade 

de sujeitos confrontados com as diferentes dimensões da vida; 2) os serviços na maneira como 

eles se organizam para atender os usuários considerando suas particularidades; e 3) os 

vínculos estabelecidos entre os homens e os serviços e vice-versa. 

A primeira questão diz respeito a uma característica de identidade masculina que 

estaria relacionada à desvalorização do autocuidado e a pouca preocupação com sua própria 

saúde. O segundo aspecto explica que o homem não procura os serviços de atenção básica 

porque estas não disponibilizam atividades específicas voltadas ao sexo masculino, além de os 

horários de funcionamento desses serviços coincidirem com o seu horário de trabalho. O 

último aspecto considera que as Unidades Básicas de Saúde caracterizam-se por um espaço 

feminilizado, frequentado principalmente por mulheres e com uma equipe profissional 

composta, em sua maioria, por mulheres, o que provocaria nos homens um sentimento de não 

pertencimento àquele espaço, dificultando seu acesso aos serviços de atenção básica, 

conforme afirmam Couto et. al  (2010a) e Gomes; Nascimento; Araújo (2007). 

Em relação às características de identidade masculina, Nascimento; Gomes (2008a) 

tomam como exemplo sua posição de provedor, “homem forte e viril”, vista culturalmente 

quase como uma característica exclusiva de ser homem, podendo levá-lo a negligenciar sua 

saúde devido ao trabalho. Nestes termos, o homem na posição de provedor, não deixa de 

trabalhar para se dirigir a um serviço de atenção à saúde. 

Outro aspecto apontado pelos homens é a dificuldade de acesso aos serviços 

assistenciais, ao alegar que há de se enfrentar filas intermináveis para marcação de consultas, 

causando-lhes, muitas vezes, a “perda” de um dia inteiro de trabalho, sem que 

necessariamente tenham suas demandas resolvidas em uma única consulta (SCHRAIBER, 

2005). 

Ressalta-se que a pouca procura dos homens pelos serviços de atenção básica faz 

com que os mesmos fiquem privados da proteção necessária à promoção da saúde e 

prevenção de agravos que poderiam ser evitados ou minimizados caso a procura pela atenção 

ocorresse de modo mais precoce. Segundo o Ministério da Saúde a resistência masculina à 

atenção básica aumenta não somente a sobrecarga financeira da sociedade, mas também, e, 

sobretudo, o sofrimento físico e emocional do paciente e de sua família, na luta pela 

conservação da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas (BRASIL, 2008). 

É oportuno destacar que o quadro de morbimortalidade que envolve a população 

masculina não pode ser atribuído de modo unilateral aos homens, haja vista que as políticas 

públicas voltadas para a saúde coletiva, por muito tempo não atentou para as necessidades de 
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saúde dessa clientela. Disto resultou um descompasso entre as demandas de saúde desse 

grupo populacional, os serviços de atenção básica à saúde e os serviços especializados. 

Nesse sentido, observa-se por meio de pesquisa realizada por Gomes; Nascimento; 

Araújo (2007) que os serviços de saúde têm uma deficiência em absorver as demandas 

apresentadas pelos homens, proporcionada pela organização dos serviços que não estimula o 

acesso destes homens e, pelo fato das próprias campanhas de saúde pública não se voltarem 

para este segmento da população. Assim, são necessárias mudanças nas estratégias dos 

serviços de saúde e no enfoque relacionado ao gênero masculino. 

Sabe-se que a partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) todo cidadão 

brasileiro tem direito à saúde e o seu acesso deve ser universal e integral, direito este 

assegurado pela Constituição Federal e garantido pelo Poder Público nas esferas federal, 

estadual e municipal, por meio de políticas públicas de saúde direcionadas à criação de ações 

e serviços que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesta perspectiva e 

visando minimizar os indicadores de morbidades e mortalidades, que caracterizam o quadro 

preocupante e emergencial da saúde masculina, foi criada em 2008 e publicada 

nacionalmente, em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(BRASIL, 2008). 

De acordo com essa política, o diagnóstico sobre a situação de saúde dos homens, 

reflete os determinantes sociais e respalda ações necessárias e urgentes de promoção da saúde 

e prevenção de agravos para o enfrentamento de altos índices de morbimortalidade que 

acometem este grupo populacional. Considera-se essencial que além da organização dos 

serviços públicos de saúde de modo a acolher e fazer com que o homem sinta-se parte 

integrante deles, investir, também, nos aspectos voltados para ações de autocuidado, 

considerando os diferentes níveis de atenção à saúde. Chianca (2011), em sua pesquisa sobre 

possibilidades e limites para a implantação da PNAISH, tornou claro que na estrutura 

organizativa associada ao processo de cuidar na atenção básica não há ações sedimentadas 

para a atenção a saúde da população masculina. 

Há de se destacar que a mobilização da população masculina para a luta pela garantia 

de seu direito social à saúde é um dos desafios dessa política, que pretende politizar e 

sensibilizar homens para o reconhecimento e a enunciação de suas condições sociais e de 

saúde, para que se tornem sujeitos protagonistas de suas próprias demandas, como afirma o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2008). 

É oportuno considerar que o cenário atual da saúde do homem no âmbito das 

unidades básicas de saúde, em nossa realidade, revela um descompasso importante entre suas 
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ações e as reais demandas da população masculina, pois é possível verificar nos objetivos 

específicos da PNAISH uma impressão marcante da assistência em saúde sexual e 

reprodutiva.  

Assim, percebe-se que para a Atenção Básica à Saúde ampliar o seu foco de atenção 

à população masculina, é primordial a identificação das necessidades de saúde dos homens 

como afirma Figueiredo (2005). Ratificando esta assertiva, Barboza (2009) sugere que, no 

âmbito das Unidades Básicas de Saúde, seja realizado levantamento junto aos usuários do 

sexo masculino com o intuito de conhecer as suas necessidades, bem como iniciar um 

diálogo, até então inexistente, para que sejam pactuadas e desenvolvidas ações que 

contemplem as reais necessidades de saúde destes indivíduos. 

Dessa forma, as ações da Atenção Básica à Saúde devem ser voltadas para as reais 

necessidades da população para que haja o reconhecimento desse espaço institucional como 

local de pertencimento e que suas ações sejam capazes de promover, com bases dialógicas, a 

identificação e minimização/resolutividade das demandas de saúde do homem, haja vista que 

num mundo contemporâneo a construção de um relacionamento horizontal entre os 

profissionais e a clientela tem sido uma exigência fundamental. 

Diante disto, questiona-se: quais as demandas de saúde da clientela masculina a 

serem valorizadas no âmbito da atenção básica? E quais as estratégias de inserção desses 

homens nos serviços de atenção básica de saúde a partir de suas demandas? 

Pretende-se, assim, com a realização dessa pesquisa, desvelar as demandas de saúde 

da clientela masculina no âmbito da atenção básica, bem como as estratégias para minimizá-

las/resolvê-las, por meio da elucidação dos objetivos específicos: identificar a partir dos 

homens suas demandas de saúde e averiguar as estratégias para a sua inserção nas Unidades 

Básicas de Saúde para minimizar/resolver tais demandas.  

Espera-se que a efetivação desse estudo possa subsidiar a realização de novas 

pesquisas acerca do tema, bem como possa servir de contribuição a estudantes e profissionais 

da área de saúde para um melhor entendimento da dinâmica que permeia a acessibilidade dos 

homens nos serviços de atenção básica à saúde, permitindo assim, uma nova abordagem e um 

novo olhar voltado a essa camada da população. Pretende-se, sobretudo, colaborar com o 

processo de implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, no 

sentido de auxiliar no desenvolvimento de ações e estratégias voltadas à inserção/acesso da 

população masculina nos serviços de atenção básica, para que suas demandas de saúde sejam 

minimizadas/resolvidas e se reinscreva um novo quadro de saúde da população do gênero 

masculino. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desvelar as demandas de saúde da clientela masculina no âmbito da atenção básica, 

bem como as estratégias para minimizá-las/resolvê-las. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar a partir dos homens suas demandas de saúde; 

 

- Averiguar as estratégias de inserção dos homens nas Unidades Básicas de Saúde para 

minimizar/resolver suas demandas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Com vistas a fundamentar o presente estudo, a revisão da literatura discorre sobre a 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, tecendo-se uma explanação sobre 

o seu Plano de ação, seguido de uma discussão sobre os desafios da atenção básica no cuidado 

à saúde da população masculina. As explanações aqui abordadas serviram de base para a 

análise dos dados e fundamentação das discussões apresentadas neste estudo. 

 

3.1 Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem 

 

É a partir da observação dos indicadores de saúde existentes nas diferentes regiões do 

Brasil que se torna notória a necessidade de se investir na assistência à saúde do homem, faixa 

populacional que, atualmente, morre em maior quantidade e mais cedo se comparado à 

população feminina.  

As principais causas que levam à internação masculina, em ordem de maior 

ocorrência, são aquelas relacionadas a doenças dos aparelhos respiratório, digestivo e 

circulatório, além das doenças infecciosas e lesões externas, sendo que 75% das enfermidades 

e agravos na população de homens concentram-se nas áreas da cardiologia, urologia, saúde 

mental, gastroenterologia e pneumologia (BRASIL, 2008). 

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da 

Saúde, em 2007, a cada três pessoas que morreram no Brasil com idades entre 20 e 59 anos, 

duas eram homens. Se analisados os óbitos de brasileiros entre 20 e 30 anos, tal proporção 

sobe para quatro em cada cinco mortes (BRASIL, 2009a).  

Ao considerar-se toda a faixa etária de 20 a 59 anos, observa-se que os homicídios 

foram a primeira causa definida de morte para o sexo masculino no Brasil e em todas as 

regiões, no ano de 2010. A maior taxa padronizada de mortalidade por homicídios foi 

observada nas Regiões Norte e Nordeste (103,1 óbitos/100 mil homens) e, a menor, na Região 

Sudeste (52,0 óbitos/100 mil homens). Os Acidentes de trânsito foram a segunda causa de 

morte no País e em todas as regiões, com maior taxa padronizada de mortalidade na Região 

Centro-Oeste (66,0 óbitos/100 mil homens). As doenças isquêmicas do coração ocuparam a 

terceira posição no Brasil e em todas as regiões, seguidas por cirrose e outras doenças 

crônicas do fígado (BRASIL, 2010b) 
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Apesar dos altos índices de morbimortalidade masculina, observa-se historicamente 

que as políticas públicas no Brasil não voltaram sua atenção a esta camada da população, 

quanto às suas necessidades de saúde específicas, priorizando a saúde de crianças, 

adolescentes, mulheres e idosos. O cuidado à saúde do homem limitava-se ao programa de 

atenção integral à saúde do adulto, com a assistência voltada às patologias crônico-

degenerativas: diabetes mellitus e hipertensão arterial  

No Brasil, a discussão sobre a saúde dos homens, tendo como enfoque as patologias 

específicas do gênero, teve seu início mediante esforços da Sociedade Brasileira de Urologia 

(SBU), que promoveu uma campanha no ano de 2008 tendo como tema a disfunção erétil. A 

partir daí, a SBU, apoiada pelo então Ministro da Saúde José Gomes Temporão, que tinha 

como uma das metas de sua gestão a implantação de uma política de assistência à saúde dos 

homens, começou a exercer forte pressão junto aos órgãos do Governo, aos Conselhos de 

Saúde e a outras 16 entidades médicas, para que fosse lançada uma Política de saúde que 

tivesse como foco os homens (CARRARA; GOMES; FARO, 2009). 

Em março de 2008, o Ministério da Saúde criou a Política de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH) – Princípios e Diretrizes, sendo lançada nacionalmente em 

agosto de 2009. Esta Política visa qualificar a atenção à saúde da população masculina na 

perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção; está alinhada 

com a Política Nacional de Atenção Básica, com as estratégias de humanização em saúde, e 

em consonância com os princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços em redes e cuidados 

da saúde (BRASIL, 2008). 

Uma das maiores preocupações desta política é promover o acesso da população 

masculina aos serviços de Atenção Básica em Saúde, porta de entrada do sistema de saúde, 

uma vez que o homem costuma demandar os serviços de atenção ambulatorial e hospitalar de 

média e alta complexidade, em estágios já avançados do adoecimento. Segundo Ferraz; 

Kraiczyk (2010), este comportamento não apenas contribui para a maior vulnerabilidade dos 

homens a enfermidades graves e crônicas e o aumento nos índices de mortalidade, como 

também onera o sistema de saúde com tratamentos prolongados e de alto custo que poderiam 

ser evitados por meio de cuidados preventivos. 

Além da PNAISH, também foi apresentado o Plano de Ação da Política, o qual 

marca o início, efetivamente, da sua implantação, pois orienta a formulação de Planos de 

Ação (PA) nas esferas Estadual e Municipal; prevê a elaboração e o financiamento de 26 

Projetos-Piloto em municípios selecionados e orienta gestores no planejamento local de ações 

a partir do enunciado de metas, ações e estratégias para que os serviços de saúde acolham e 
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atendam homens de 20 a 59 anos, elencando, em cada eixo, “ações prioritárias” (BRASIL, 

2009b). 

O Plano de Ação Nacional é composto por 09 (nove) Eixos, a saber: Eixo I que 

discorre sobre a Implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; 

Eixo II que prioriza aspectos da Promoção de Saúde; Eixo III com o objetivo de promover a 

informação e comunicação; Eixo IV visando à participação, relações institucionais e controle 

social; Eixo V promovendo a implantação e expansão do sistema de atenção à saúde do 

homem; Eixo VI dispondo sobre a qualificação de profissionais da saúde; Eixo VII que 

discorre sobre os insumos, equipamentos e recursos humanos Eixo VIII tratando dos aspectos 

referentes aos sistemas de informação e, finalmente, o Eixo IX que trata da Avaliação do 

Projeto-piloto, conforme Brasil (2009b). 

Em relação a este documento discorrem-se algumas críticas referentes à 

subvalorização de algumas especificidades consideradas importantes na assistência à saúde do 

homem. Destaca-se que, de acordo com Leal; Figueiredo; Silva (2011) são poucas as 

referências no PN em relação à realidade social, econômica, demográfica ou epidemiológica 

das localidades; tampouco há referência à realidade dos serviços de saúde no município ou ao 

acesso dos homens a estes serviços. Os autores reforçam ainda a centralidade dada pelo PN à 

rede de exames e de atendimento especializado, vinculado ao aparelho genital masculino, 

além disso, faz referência à divulgação de um PN que não focaliza as ações em problemas 

específicos, sem previsão de espacialidade e temporalidade para as ações. Dessa forma, inicia-

se uma discussão em que se preconiza uma Política onde a atenção à saúde do homem não 

cria os mecanismos necessários para sua efetivação na prática. 

 

3.2 Saúde do Homem e Atenção Básica: um desafio social 

 

Os cuidados primários foram definidos na Declaração de Alma Ata, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (1978), como cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, 

colocadas ao alcance de famílias e da comunidade. Essa abordagem propôs uma compreensão 

sobre cuidados fundamentais que deveriam ser garantidos a todas as pessoas, como primeiro 

momento do processo de atenção à saúde, caracterizando assim a atenção básica como porta 

de entrada dos serviços de saúde no SUS. 

A Atenção Básica em Saúde (ABS) considera o indivíduo em sua singularidade, na 

complexidade, na integralidade e na inclusão sociocultural e busca a promoção de sua saúde, 
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a prevenção e tratamento de doenças e a redução de agravos ou de sofrimentos que possam 

afetar suas possibilidades de viver de modo saudável. Tem a Saúde da Família como 

estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2007a). 

A atenção Básica oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e 

problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada para a enfermidade) no decorrer 

do tempo, fornece atenção para todas as condições exceto as muito incomuns ou raras e 

coordena ou integra a atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiros. Assim, é 

definida como um conjunto de funções que, combinadas, são exclusivas da atenção básica, 

integrando a atenção quando há mais de um problema de saúde e lidando com o contexto no 

qual a doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de saúde 

(STARFIELD, 2004). 

A Saúde da Família, estratégia priorizada pelo Ministério da Saúde para 

reorganização a Atenção Básica, segundo Brasil (2013a), tem como principal desafio 

promover a reorientação das práticas e ações de saúde de forma integral e contínua, levando-

as para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. 

Incorpora e reafirma os princípios básicos do SUS - universalização, descentralização, 

integralidade e participação da comunidade - mediante o cadastramento e a vinculação dos 

usuários. 

Neste cenário, a Atenção Básica, por intermédio da Estratégia Saúde da Família, 

deve ser priorizada com a intenção de reduzir/prevenir os altos índices de morbidade e 

mortalidade da população masculina, uma vez que resistentes à prevenção e ao autocuidado, 

estes indivíduos chegam aos serviços de saúde tardiamente, por meio dos serviços de atenção 

terciária, quando a doença já está instalada. Tal comportamento ocorre, de acordo com 

Gomes; Nascimento; Araújo (2007), inserido em uma perspectiva de gênero que considera 

padrões hegemônicos de masculinidade reconhecidos como característicos do ser homem, 

diferenciando-o da mulher, historicamente, pela sua associação com a função de provedor do 

lar e a noção do ser viril, forte, invulnerável, contrapondo-se a comportamentos baseados no 

cuidado em saúde. 

Vários estudos vêm discutindo a questão da saúde masculina, buscando compreender 

as diferentes motivações que levam os homens a não procurarem por estes serviços. A pouca 

presença do homem nos serviços de atenção primária à saúde, supõe e/ou justifica-se, a partir 

da compreensão da existência de barreiras socioculturais e institucionais, de acordo com 

Figueiredo (2005). 
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A dimensão sociocultural está relacionada à estrutura de identidade de gênero, 

segundo Gomes; Nascimento; Araújo (2007), pois na medida em que o homem é estimulado a 

manifestar-se como forte, viril e invulnerável, procurar o serviço de saúde, numa perspectiva 

preventiva, poderia associá-lo à fraqueza, medo e insegurança, o que implicaria em aproximá-

lo das representações do universo feminino. 

 Entendendo o gênero como uma construção social-relacional em que os sujeitos 

femininos e masculinos são produzidos uns em relação aos outros, pode-se assim 

compreender que o homem, mesmo estando no domínio das relações de poder estabelecidas 

em nossa sociedade, também é submetido a constrangimentos sociais que impõem padrões de 

comportamentos (SOUZA, 2009). Esses padrões acentuam a dificuldade do homem em lidar 

com os aspectos relacionados ao autocuidado. 

No entanto, além dos aspectos referentes ao comportamento dos homens frente às 

suas condições de saúde, alguns fatores surgem como entrave para o seu acesso aos serviços 

de atenção primária, a exemplo do horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) que oferecem atendimento nos horários da manhã e tarde, período em que a clientela 

masculina exerce suas atividades laborais. Assim, no âmbito institucional as dificuldades 

relacionam-se, principalmente, aos aspectos de organização geral dos serviços (BARBOZA, 

2009). 

A maioria dos homens não prioriza o cuidado à saúde em detrimento de suas tarefas, 

ao contrário do que se observa com as mulheres. Sendo assim, procurar um atendimento de 

saúde muitas vezes significa, para o gênero masculino, ausentar-se do trabalho, colocando em 

risco sua subsistência econômica; desse modo, sua saúde é deixada em segundo plano, o que 

não se verifica com a maioria das mulheres, afirmam Schraiber; Gomes; Couto (2005). 

De acordo com Couto et al. (2010a), outro fator impeditivo do acesso dos homens 

aos serviços de Atenção Básica, diz respeito ao fato de que muitos percebem a unidade básica 

de saúde como um serviço destinado a pessoas idosas, mulheres ou crianças, além de serem 

considerados espaços feminilizados, provocando assim uma sensação de não pertencimento 

àquele ambiente. É perceptível que estes serviços de atenção à saúde não constituem lugares 

usuais para os homens. Em outras palavras, o posicionamento dos homens nestes ambientes 

denota certo receio, desconfiança, incômodo, o que revela pouca familiaridade com o espaço 

e a rotina dos serviços, como apontados por Figueiredo; Schraiber (2011).  

Considera-se ainda, neste cenário, o medo de adoecer, o qual é comum, e independe 

do gênero. Esse medo influencia na adesão aos serviços de saúde uma vez que as pessoas têm 
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medo de receber um diagnóstico de doença e terem que fazer tratamento (GOMES; 

NASCIMENTO; ARAUJO, 2007). 

Assim, buscou-se, através desta discussão, considerar e entender as dificuldades, 

obstáculos e resistências associadas às especificidades do ser homem no seu processo saúde-

doença, bem como refletir sobre os fatores organizacionais dos serviços de saúde que 

interferem no acesso da população masculina aos Serviços de Atenção Básica. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa. Sua 

característica exploratória apoia-se no objetivo de desvelar as demandas de saúde da clientela 

masculina no âmbito da atenção básica, bem como as estratégias para minimizá-las/resolvê-

las, contribuindo para o desenvolvimento de ações que contribuam para a inserção de homens 

neste nível de atenção. 

O enfoque qualitativo ancora-se na necessidade de compreender, com base nos 

fundamentos teóricos e metodológicos da análise de conteúdo apresentada por Bardin (2011), 

as demandas de saúde e as estratégias, a partir do próprio homem, usuário dos serviços de 

atenção básica em saúde, com o objetivo de esclarecer alguns conceitos vinculados à temática 

e contribuir para minimizar o problema vivenciado pelos usuários e profissionais da saúde na 

atenção às demandas peculiares dessa clientela. 

Pressupõe-se, a partir da abordagem qualitativa, que o conhecimento sobre os 

indivíduos “só é possível com a descrição da experiência humana tal como ela é vivida e tal 

como ela é definida pelos próprios atores” (POLIT; HUNGLER, BEACK, 2005, p. 270). Tal 

abordagem aplica-se, desta forma, a esse estudo pela possibilidade de apreensão da realidade 

a ser estudada a partir dos sujeitos que a vivenciam. Assim, a fundamentação desta pesquisa, 

quanto à sua tipologia, é respaldada por vários autores, a exemplo de Lakatos; Marconi 

(2010). 

 

4.2 Cenários da Pesquisa 

 

A pesquisa conta como cenário de coleta de informações as Unidades Integradas de 

Saúde (UIS), situadas na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Para a sua constituição, 

agruparam-se 04 Unidades Básicas de Saúde em cada UI que se apoiam quanto às suas ações. 

 A rede de serviços de saúde do município de João Pessoa está distribuída 

territorialmente em cinco Distritos Sanitários que recortam toda a extensão da cidade, dentre 

os quais foram selecionados os Distritos II e V, pelo quantitativo significativo de ações de 

atenção à Saúde do Homem, mediado pela Secretaria de Saúde do Município, em que a 

participação masculina se faz mais evidente.  



25 
 

O Distrito Sanitário II compreende uma vasta área geográfica, abrangendo 10 bairros 

da zona sul do município de João Pessoa. Localiza-se numa área composta por um Centro de 

Atenção Integral à Saúde – CAIS, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência, 26 Unidades de Saúde da Família e 03 Unidades 

Integradas de Saúde, sendo selecionada, nesta área, apenas uma UI para campo de estudo 

desta pesquisa. Já o Distrito Sanitário V envolve grande parte da zona leste da cidade, 

abrangendo 11 bairros, sendo a maioria localizada na região litorânea do município. A área é 

compreendida por um Centro de Apoio Psicossocial, Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador, 15 Unidades de Saúde da Família e 02 Unidades Integradas de Saúde, sendo 

ambas utilizadas como campo de estudo desta pesquisa.  

 O município de João Pessoa conta com 21 Unidades Integradas de Saúde. A maioria 

das UIS desenvolve suas atividades de modo integral (manhã e tarde), entretanto nesses 

espaços verificam-se iniciativas de ampliação de atendimento para o período noturno, com 

vistas à inclusão dos homens enquanto usuários do Sistema Único de Saúde. Desse modo, as 

Unidades Integradas foram selecionadas por contemplarem ações para implementação da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Além disto, tornam-se lugares 

propícios para a investigação, pelo quantitativo de Unidades Básicas de Saúde e profissionais 

da saúde envolvidos e pelo fato de ser um cenário favorável à definição e implementação de 

ações vinculadas a promoção da saúde da clientela masculina, haja vista a presença mais 

significativa de usuários do gênero masculino. 

  

4.3 Participantes da pesquisa 

 

A população que compõe o universo dessa pesquisa é constituída por homens usuários 

das Unidades Integradas de Saúde, dos Distritos sanitários II e V do município de João 

Pessoa/PB. Para a seleção da amostra utilizou-se o critério de conveniência, sendo 

selecionado um grupo a partir dos casos disponíveis, dos quais a pesquisadora teve acesso. 

Entretanto, alguns aspectos devem ser priorizados a exemplo da representatividade do sujeito 

frente ao fenômeno a ser estudado, considerando os seguintes critérios: usuários das UIS na 

faixa etária de 25 a 59 anos e que aceitaram participar da pesquisa. A participação destes na 

pesquisa foi condicionada à anuência expressa no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A). Desse modo, a amplitude quantitativa da amostra resultou em 

32 (trinta e dois) homens. 
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Destaca-se que a faixa etária selecionada na construção da amostra da pesquisa 

vincula-se àquela utilizada pelo Ministério da Saúde (2008) na definição da PNAISH e o seu 

quantitativo decorreu do critério de saturação, quando os dados obtidos começaram a 

apresentar repetições e, portanto, não mais contribuíram significativamente para a reflexão 

teórica proposta. Segundo Fontanella; Ricas; Turato (2008, p.17), este método “é usado para 

estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo, interrompendo a captação 

de novos componentes” e que o fechamento por saturação teórica propõe o encerramento das 

entrevistas e a suspensão da inclusão de novos participantes.  

 

4.4 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Esta pesquisa obedeceu aos aspectos éticos da Resolução 196/96 e 466/12, ambas do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que tratam de pesquisa envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 1996; BRASIL, 2012). Respeitou-se ainda, o que rege o Código de Ética 

dos profissionais de enfermagem na Resolução 311/2007 do Conselho Federal de 

Enfermagem, em especial, o capítulo III, das responsabilidades, dos deveres e das proibições 

concernentes ao ensino, à pesquisa e à pesquisa técnico-científica. 

A pesquisa foi realizada mediante aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob o protocolo 

nº 0112/13; CAAE: 13595613.8.0000.5188 (ANEXO A) e anuência da Secretaria Municipal 

de Saúde de João Pessoa – PB (ANEXO B), bem como dos gestores dos Distritos Sanitários 

II e V. 

Os participantes do estudo foram comunicados sobre os seguintes aspectos: objetivos 

do estudo, justificativas, procedimentos, contribuições, garantia do anonimato, fidedignidade 

na análise das informações, além da garantia de poder desistir de participar do estudo, a 

qualquer momento, sem que isso lhes acarrete prejuízo de qualquer natureza, ou seja, foi 

garantido o direito à liberdade de participar ou não da pesquisa. 

  

4.5 Técnicas e instrumento para coleta de informações 

 

A apreensão das informações deu-se pela técnica de entrevista, subsidiada por 

intermédio de um roteiro semi-estruturado (APÊNDICE B) com questões pertinentes aos 

objetivos da pesquisa. Esta técnica permite maior interação do pesquisador com a amostra e 

esta formatação estrutural do roteiro permite ao pesquisador uma maior flexibilidade no 
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decorrer do tempo com ampla liberdade para fazer intervenções, de acordo com o andamento 

da entrevista (MINAYO, 2007).  

Assim, considerando os objetivos da pesquisa o instrumento foi formatado em duas 

partes: 1- Dados de Caracterização dos sujeitos e 2- Dados relacionados ao objeto da 

pesquisa, visando identificar, a partir dos homens, suas demandas de saúde, bem como 

averiguar, as estratégias para sua inserção nas Unidades Básicas de Saúde. Para melhor 

apreensão das informações advindas dos usuários, no que concerne ao objeto da pesquisa, 

optou-se pelo registro gravado das entrevistas. Para tal, foi utilizado um gravador do tipo MP3 

Player 8GB. 

É importante destacar que, para melhor adequação do instrumento aos objetivos da 

pesquisa, foi efetivado um teste piloto, objetivando sua pertinência e aplicabilidade. Para tal, o 

roteiro semi-estruturado de entrevista foi aplicado a 05 (cinco) usuários que se enquadravam 

nos critérios acima descritos, entretanto, não foi necessária adequação estrutural do referido 

instrumento, por atender aos objetivos propostos na pesquisa. 

 

4.6 Procedimento para coleta e análise dos dados 

  

A coleta de dados foi precedida de uma breve explicação por parte da pesquisadora a 

respeito dos objetivos da pesquisa, fornecendo as informações, entre outros aspectos, sobre o 

objeto de estudo e a descrição operacional da entrevista, seguida da leitura e assinatura do 

TCLE. Os participantes responderam os dados referentes à sua caracterização e, em seguida, 

por meio de um registro gravado, operacionalizou-se a segunda etapa da entrevista abordando 

questões referentes ao objeto de estudo.   

As falas dos participantes advindas a partir das arguições efetivadas foram transcritas 

na íntegra, objetivando subsidiar a leitura do material, a organização dos relatos, pressupondo 

um início de classificação e organização dos dados e definição do quantitativo amostral. 

Segundo Richardson (2008), nesta fase é fundamental observar alguns critérios a serem 

considerados: representatividade, pertinência e homogeneidade. 

Com a finalidade de interpretar qualitativamente as informações obtidas através da 

operacionalização das entrevistas foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (2011) aparece como um instrumento para a compreensão da construção de 

significado que os atores sociais externam no discurso. 

A análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, para obter, por meio de procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição 
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do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens (BARDIN, 

2011). Segundo a autora, esta análise ocorre em três fases: pré-análise, exploração do material 

e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Assim, na fase inicial ou pré-análise, o material representado pela transcrição das 32 

(trinta e duas) entrevistas foi organizado sequencialmente considerando a ordem das 

entrevistas, E1 a E32, compondo assim, o corpus de análise da pesquisa, no intuito de 

compreender as vozes dos usuários entrevistados e fazer aparecer os sentidos nos discursos 

colhidos de modo a desvelar as demandas de saúde da clientela masculina no âmbito da 

atenção básica, bem como as estratégias para minimizá-las/resolvê-las. Feito isto, procedeu-se 

a leitura flutuante, para contato inicial com o documento obtido das falas, visando à 

eliminação de termos vinculados a vícios de linguagem e algumas repetições. 

Na fase de exploração do material, realizou-se uma leitura aprofundada das 

informações colhidas, levando em consideração os princípios de representatividade, 

pertinência e homogeneidade.  Foram identificados os núcleos de sentido que, segundo Bardin 

(2011), constituem em elementos de significação, cuja análise se baseia em sua presença ou 

aparição no texto. Após essa etapa, foram identificadas as unidades de análise que levaram à 

identificação das categorias referentes às demandas de saúde da clientela masculina e as 

categorias relacionadas às estratégias de sua inserção na atenção básica, seguido de suas 

respectivas subcategorias. Para tal, utilizaram-se códigos e legendas para demarcar e agrupar 

aspectos das categorias reveladas – demandas de saúde e estratégias.  

A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Esta etapa destina-se ao tratamento dos resultados; nela, ocorre a condensação e o destaque 

das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da 

intuição, da análise reflexiva e crítica. (BARDIN, 2011). Esta fase foi subsidiada pela 

literatura que fundamenta a referida pesquisa. Neste processo, foram valorizados tanto a 

experiência e vivência da pesquisadora quanto à contemporaneidade e pertinência dos autores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Buscando desvelar as demandas de saúde da clientela masculina no âmbito da 

atenção básica, bem como as estratégias para minimizá-las/resolvê-las, optou-se por 

apresentar os resultados deste estudo em duas vertentes: caracterização dos sujeitos da 

pesquisa e problemática específica do estudo, as quais se encontram apresentadas e discutidas 

considerando-se, inicialmente, os dados dos participantes da pesquisa, seguido das demandas 

de saúde da referida clientela e das estratégias para a inserção neste nível de atenção à saúde, 

a partir dos próprios usuários. 

 

5.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

     A caracterização dos usuários do gênero masculino, participantes da pesquisa, foi 

construída a partir dos indicadores: faixa etária, levando-se em consideração o critério de 

inclusão de idade, entre os 25 e 59 anos; cor da cútis; nível de formação educacional; 

exercício de atividade laboral e renda familiar, além de aspectos vinculados à sua condição de 

usuários dos serviços de saúde na Atenção Básica. 

   Assim, segundo os aspectos acima referidos, os participantes da pesquisa 

encontravam-se na faixa etária de 25 a 55 anos, com média de idade de 39 anos. Este grupo 

etário encontra-se dentro da faixa de idade priorizada na Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do Homem que corresponde a 41,3 % da população masculina ou a 20% do total da 

população do Brasil, dos quais correspondem à parcela preponderante da força produtiva e, 

além do mais, exercem um significativo papel sociocultural e político no cenário brasileiro, 

como afirma o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008).  

Os profissionais da atenção básica devem atentar para a faixa etária desses usuários, 

bem como a média de idade encontrada, uma vez que as doenças cardiovasculares aumentam 

a partir da quarta década de vida. Neste contexto, o Ministério da Saúde afirma que os óbitos 

por causas cardiovasculares na população dos 25-59 anos foram bastante expressivos, em 

torno de 26,8% (BRASIL, 2008). Reafirmando esta problemática, Chagas et al. (2009) 

mencionam que 40% de todas as mortes por este grupo de doenças situam-se na faixa etária 

inferior a 65 anos e que a mortalidade masculina é maior em praticamente todas as faixas 

etárias em nosso país.  
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O indicador cor da cútis revelou, entre os entrevistados, predominância da cor parda 

(62,5%), correspondendo em mais da metade do grupo pesquisado, seguido de brancos 

(21,9%) e negros (15,6%). Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(2003) a composição da população nas diversas regiões do país é muito diferente. Os brancos 

são maioria nas regiões sul e sudeste e os negros nas regiões norte e nordeste. Os homens 

brancos, em 2000, esperavam viver 68,2 anos quando nasciam, enquanto que os homens 

negros 63,2. Estas diferenças na expectativa de vida refletem, sobretudo, o menor acesso a 

bens e serviços de saúde, a educação, a serviços de infraestrutura, como abastecimento de 

água, esgoto, etc - e à maior mortalidade por causas externas (homicídios, acidentes) a que 

estão sujeitos.  

No que se refere à escolaridade, a maioria (97%) possui nível de formação no âmbito 

do ensino fundamental (56,3%), médio (40,7%) e apenas um (3%) referiu apresentar ensino 

superior (incompleto). Apesar do baixo índice de escolaridade encontrado entre os 

entrevistados, ressalta-se em estudo realizado por Gomes (2007) sobre a pouca procura dos 

homens pelos serviços de saúde, que os homens que tem curso superior possuem uma maior 

capacidade de problematização e ideias corretas sobre suas temáticas de saúde. Desse modo, 

faz-se necessário estimular a ampliação de níveis educacionais da população masculina na 

perspectiva de aumentar o seu conhecimento e atitude em relação às suas demandas de saúde, 

ou seja, para que se tornem empoderados neste campo. 

Entre as atividades profissionais dos participantes da pesquisa, destacam-se porteiros, 

pedreiros, vigilantes, além de cozinheiro, eletricista, office-boy, gerente e profissionais 

autônomos, desempenhando suas atividades, em sua maioria, nos turnos manhã e tarde, por 

em média 08 horas ao dia, sendo, pois, em geral, atividades de baixa remuneração, entretanto, 

a renda familiar mensal referida pelos participantes teve uma média de 3,3 salários mínimos
1
. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), considerando a força de 

trabalho por sexo, contribui para desmistificar a argumentação masculina da não busca por 

ações de saúde no âmbito da promoção da saúde e prevenção de agravos devido à sua 

condição de provedor familiar, na medida em que demonstra um decréscimo nos percentuais 

das atividades profissionais e no nível de ocupação desenvolvido por eles, nos últimos quinze 

anos. Embora, vários autores, a exemplo de Figueiredo (2008), reafirmem que a condição de 

provedor é um fator que distancia os homens do nível básico de atenção à saúde.   

                                                             
1 O Salário mínimo vigente no momento da coleta de dados desta pesquisa, segundo o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE (2013), era de R$ 678,00 (Seiscentos e setenta 

e oito reais) 
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Neste contexto, os dados do IBGE (2010) revelam um aumento no número de 

mulheres em atividade profissional que passou de 47,2% em 1992 para 52,4% no ano de 

2007, e um decréscimo no número de homens em atividade que em 1992 era de 76,6% 

passando em 2007 a ser de 72,2%. E quanto ao nível de ocupação, este cresceu no universo 

feminino, passando de 43,4% em 1992 para 46,7% em 2007. Em relação aos homens, os 

dados revelam uma queda no nível de ocupação de 72,4% em 1992, para 67,8% em 2007. 

Sabe-se que as mulheres, atualmente, convivem com uma jornada dupla de trabalho, 

dividindo-se entre as atribuições profissionais e as atividades do lar. No entanto, não deixam 

de frequentar os serviços de saúde (BRASIL, 2008). As mulheres apesar de estarem 

assumindo o papel de chefes do lar, ou seja, provedor, ainda colocam a saúde em primeiro 

lugar, não deixando de frequentar os serviços de atenção básica.  

Sobre os aspectos vinculados à utilização dos serviços da unidade básica de saúde, 

84% (27) referiram fazer uso desses serviços em momentos anteriores para solucionar/ 

minimizar suas demandas; enquanto que 16% (5) referiram utilizá-lo pela primeira vez devido 

a problema agudo, a exemplo de dor e febre. 

Quanto à frequência de utilização dos serviços da UBS 37,5% (12) referiram utilizá-

los apenas em decorrência de condições mórbidas já instaladas e não de modo preventivo. Isto 

revela, segundo Vieira et al. (2013), o descompasso entre o comportamento masculino e o 

conhecimento acerca das medidas para promoção de saúde e prevenção de doenças. Isto 

reafirma a forte influência da construção da masculinidade hegemônica que caracteriza a 

maioria da população masculina brasileira.  

Desse modo, os aspectos que caracterizam os participantes do estudo revelam que são 

usuários, em sua maioria, em fase economicamente produtiva da vida, de cútis parda, com 

nível de escolaridade fundamental ou médio, desempenham atividades diversificadas que 

proporcionam, geralmente, baixo poder aquisitivo e demandam os serviços de saúde de modo 

ineficaz. Neste sentido, é imperativo que os profissionais de saúde da atenção básica atentem 

para tais indicadores, quando do planejamento e implementação de ações de promoção da 

saúde e prevenção de agravos, valorizando-os como sujeitos históricos e sociais na 

perspectiva da construção de atitudes positivas de autocuidado em saúde, haja vista que a 

busca desses usuários pelos serviços de saúde nas UIS participantes como cenário de 

pesquisa, dar-se por demandas não vinculadas à promoção e prevenção de agravos neste nível 

de atenção, indo de encontro aos objetivos da Política de Atenção Básica à Saúde e da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 
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5.2 Demandas de saúde masculina e estratégias de inserção na Atenção Básica 

 

Buscando desvelar as demandas de saúde da clientela masculina no âmbito da 

atenção básica, bem como as estratégias para minimizá-las/resolvê-las, a partir dos próprios 

usuários, a análise das unidades temáticas provenientes dos relatos dos homens participantes 

da pesquisa, possibilitou a identificação de 6 (seis) categorias e 22 (vinte e duas) 

subcategorias. Assim, por entender que as estratégias subordinam-se às demandas de saúde, 

optou-se por apresentar e discutir os resultados desta pesquisa, conforme descrição a seguir:  

 

5.2.1 Dados referentes às demandas de saúde masculina  

 

Com o intuito de identificar as necessidades de saúde atuais dos homens que 

justificaram a procura pelos serviços da Atenção Básica à Saúde, bem como identificar quais 

necessidades devem ser priorizadas pelos serviços de saúde da localidade para seu melhor 

atendimento, a análise das unidades temáticas provenientes dos relatos dos homens 

participantes da pesquisa, proporcionou a identificação das categorias: “Campo das 

demandas de Saúde da clientela masculina”, “Priorização das demandas de Saúde” e 

“Níveis de atenção das demandas de saúde”, conforme apresentadas no quadro 1 abaixo: 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

 

Campo das demandas de Saúde da 

clientela masculina 

 

 

 Demandas Cardiovasculares  

 Demandas Endócrinas 

 Demandas Respiratórias  

 Demandas Gastrintestinais 

 Demandas Urológicas 

 Demandas Psiquiátricas 

 Demandas Oftalmológicas 

 Demandas Ortopédicas 

 Demandas Odontológicas 

 

 

Priorização das demandas de Saúde 

 

 Déficit de reconhecimento e enunciação de 

suas demandas prioritárias de saúde 

 Foco limitado de priorização das demandas 
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Níveis de atenção das demandas de 

saúde 

 

 Demandas de domínio preventivo 

 Demandas de domínio curativo 

Quadro 1 – Categorias e Subcategorias pertinentes às demandas de saúde masculina. Pesquisa 

direta. João Pessoa, 2013. 

 

A análise do acesso da clientela aos serviços de saúde tem sido uma das formas mais 

realísticas de identificar as demandas de saúde da população. Para ilustrar tal assertiva, 

Figueiredo (2008) afirma que a busca de cuidados médicos decorre quando uma pessoa se 

dirige a um serviço de saúde com queixas ou solicitações. Essa procura é caracterizada como 

demanda de cuidados e os serviços e a clientela reconhecem na demanda trazida e assistência 

prestada, a forma mais apropriada para a resolução desta demanda de saúde. 

Nesse sentido, a categoria Campo das Demandas de Saúde da Clientela 

Masculina revelou que as necessidades de saúde que levaram os homens a demandar as 

Unidades Básicas de Saúde, envolveram os campos da saúde: Cardiovascular, Endócrina, 

Gastrintestinal, Respiratória, Urológica, Oftalmológica, Ortopédica, Psiquiátrica e 

Odontológica, ou seja, possibilitou a identificação de 09 (nove) subcategorias. 

Assim, dentre as necessidades atuais de saúde, motivos que levaram os homens 

participantes da pesquisa a buscar os serviços, predominaram as demandas relacionadas às 

condições mórbidas já instaladas, envolvendo todos os sistemas orgânicos, indicando que 

esses usuários pouco demandam por ações preventivas naquele serviço. Tais achados estão 

em consonância com os resultados de outras pesquisas que evidenciaram que a dor e 

patologias crônicas são os fatores que mais acometem a população masculina
 
(GOMES, 

2007).  

Knauth; Couto; Figueiredo (2012) afirmam que as principais queixas de saúde dos 

homens, de acordo com os profissionais de saúde, estão relacionadas a sintomas agudos 

percebidos e que dificultam as atividades laborais. Ainda neste contexto, estudos qualitativos, 

como o de Schraiber (2005), no qual 12 unidades orientadas pela Estratégia Saúde da Família 

(ESF), cobrindo geograficamente a cidade do Recife, e o de Figueiredo (2008) em duas 

unidades de saúde em São Paulo, mostram que o uso dos serviços pelos homens difere 

daquele feito pelas mulheres, concentrando-se na assistência a patologias, acidentes ou lesões, 

problemas odontológicos e no uso da farmácia.  

Estes aspectos são reafirmados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/2008) quando apontam que as principais razões referidas pela população total, para a 

busca de atendimento médico foram: doenças (50%), seguidas por puericultura, vacinação ou 
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outros atendimentos de prevenção (22%), problemas odontológicos (14%) e acidentes e lesão 

(6%) (IBGE, 2010). 

Em relação às subcategorias demandas cardiovasculares e demandas 

Endocrinológicas, identificadas, respectivamente, nas seguintes falas: “[...] Exame 

de...coração (E13); “[...] hipertensão (E20)” [...] pressão alta (E31; E25)” e “[...] meu 

peso...diminuir mais a gordura (E3); [...]perder peso (E23)”; “[...] a Diabetes...(E20)”; 

problema na tireoide (E28)”, figuram-se como pertencentes ao grupo das doenças crônicas, 

no qual estão incluídos hipertensão arterial e Diabetes mellitus, considerados como os 

principais responsáveis por desencadearem problemas no aparelho circulatório, segundo a 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010). 

As doenças crônicas, como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, assumiram 

ônus crescente e preocupante em decorrência das transições demográfica, nutricional e 

epidemiológica ocorridas nas últimas décadas. Estudos epidemiológicos brasileiros, 

realizados a partir da medida casual da pressão arterial, registram prevalências de hipertensão 

de 40% a 50% entre adultos com mais de 40 anos de idade. Em 2008, as doenças do aparelho 

circulatório foram a primeira causa de óbito no Brasil e em todas as regiões do país (BRASIL, 

2011). 

Em termos de Doenças Cardiovasculares, os resultados das internações hospitalares, 

expressos na divulgação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 

demonstram que maior parte das internações, devem-se aos acidentes coronarianos (40,5 %), 

seguidos pela hipertensão arterial (18,7 %) e que 26,8% dos óbitos masculinos, no ano de 

2005, vincularam-se às alterações cardiovasculares (BRASIL, 2008). 

Sabe-se que as doenças crônicas tem em comum alguns fatores de risco 

modificáveis. Estimativas globais da Organização Mundial de Saúde (BRASIL, 2010) 

indicam que um conjunto pequeno de fatores de risco é responsável pela maioria das mortes 

por doenças crônicas e por fração substancial da carga de doenças devida a estas 

enfermidades. Entre esses fatores, destacam-se o tabagismo, a obesidade, as dislipidemias – 

determinadas principalmente pelo consumo excessivo de gordura animal –, a ingestão 

insuficiente de frutas e hortaliças e a inatividade física. Na população brasileira, esses fatores 

de risco são mais frequentes nos homens do que nas mulheres. 

  Assim, o trabalho das equipes de saúde da família junto à população masculina, se 

torna imprescindível na busca de reduzir os determinantes de morbidade das doenças 

crônicas, uma vez que os principais fatores de risco dessas doenças podem ser minimizados 

por meio de ações de promoção de hábitos de vida saudáveis. Tais atividades já são 
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executadas e priorizadas pelos serviços de atenção básica em geral, porém há a necessidade de 

maior conscientização da população masculina através do desenvolvimento de estratégias 

crítico-reflexivas que proporcionem maior participação desses indivíduos nas atividades 

propostas e, ao mesmo tempo, promovam seu empoderamento. 

As morbidades respiratórias tem sido uma preocupação tanto do Ministério da Saúde 

ao apresentar a PNAISH, quanto da Sociedade Brasileira de Pneumologia ao destacarem 

indicadores de prevalência, internações e mortalidade que refletem a amplitude desta 

condição mórbida.  

Segundo a PNAISH os percentuais de internação do aparelho respiratório mais 

significativos são: pneumonias (43%), doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC) 

(12%) e asma em suas diversas formas (11%).  Destacam-se ainda as neoplasias malignas da 

traqueia, brônquios e pulmões, as quais foram responsáveis, no ano de 2007, por 3.836 

internações, seguidas pelo câncer de laringe com 3.237 (BRASIL, 2008). Em relação à 

mortalidade na população masculina dos 25-59 anos, as doenças do aparelho respiratório se 

encontram em quinto lugar entre as entidades mórbidas.  

Refere-se, pois, a um grupo de morbidades que se traduz como um importante 

problema de saúde pública, exigindo dos gestores em saúde medidas preventivas e, dos 

usuários, a adoção de práticas de autocuidado, uma vez que é um campo de demanda dos 

homens participantes desta pesquisa, expresso nas falas: “[...] sinusite (E4); [...] porque estou 

tossindo (E8)”, a partir das quais foi identificada a subcategoria demandas respiratórias. 

Sabe-se que as doenças respiratórias podem ser tratadas em diferentes níveis de 

atenção. Portanto, no âmbito da atenção básica encontra-se o cenário responsável pela 

prevenção desse agravo, identificação dos sintomas iniciais, bem como apoiar os usuários no 

acompanhamento das medidas terapêuticas e a prevenção de recidivas. Deste modo, os 

profissionais que desenvolvem suas ações neste nível de atenção devem atentar para os sinais 

e sintomas premonitórios das doenças respiratórias, bem como para, entre outros aspectos, as 

condições de moradia e saneamento que contribuem para a ocorrência e a prevalência dessas 

doenças, além daqueles vinculados à sua prevenção. 

A ocorrência de queixas vinculadas ao sistema gastrintestinal representa um 

fenômeno que contribui para caracterizar o campo das demandas de saúde da clientela 

masculina participante da pesquisa, que a partir dos relatos “[...]Dor abdominal (E9)”; “[...] 

gastrite (E19)”; “[...] infecção intestinal (E30)” subsidiou a identificação da subcategoria 

demandas Gastrintestinais. 
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As principais doenças do Aparelho Digestivo responsáveis pelo maior número de 

internações de homens, segundo Brasil (2008) foram: doenças ácido-pépticas (35.782), 

doenças do fígado (27.354) e colelitíase e colecistite (25.333). Durante o ano de 2007, entre 

os tumores do Aparelho Digestivo, as neoplasias malignas do lábio, cavidade oral e faringe 

foram as que apresentaram o maior número de internações (8.744), seguida pelo câncer de 

estômago (5.316), pelo câncer de cólon (5.085) e pela neoplasia maligna de esôfago (4.715). 

Dentre as doenças do aparelho digestivo, conforme destaca a PNAISH, pode-se 

destacar que as doenças do fígado, em 2005, foram responsáveis por 70% das causas de morte 

de homens de 25-59 anos. Destas, 46% deve-se a doença alcoólica, 36% a fibrose e cirrose, e 

18% a outras doenças do fígado (BRASIL, 2008). Assim, avaliar os determinantes sociais de 

vulnerabilidade do homem para os problemas associados ao alcoolismo torna-se imperioso 

para a construção de ações efetivas de prevenção de doenças e promoção da saúde neste 

segmento, uma vez que além de figurar como uma das causas para o aumento nos índices de 

doenças do aparelho digestivo, o consumo excessivo de álcool também é considerado fator de 

risco para os acidentes de trânsito e violências tão incidentes na população masculina. 

A urologia é a área que abrange um conjunto de doenças que também determinam o  

perfil de saúde-doença da população masculina na atualidade, evidenciado pela Política 

Nacional de Atenção à Saúde do Homem, que, estrategicamente, optou pela identificação das 

principais enfermidades e agravos à saúde dessa camada da população para a realização de 

ações necessárias e urgentes no enfrentamento dos altos índices de morbimortalidade.  

Uma infinidade de doenças urológicas podem acometer o homem, particularmente o 

adulto. Essas doenças podem ser benignas ou malignas. Dentre as doenças benignas, podem-

se ressaltar as doenças sexualmente transmissíveis, infertilidade, disfunções sexuais, 

prostatite, litíase urinária e a hiperplasia de próstata. Dentre as doenças malignas principais 

estão os cânceres de próstata, de bexiga, de rim, de testículo e o de pênis (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE UROLOGIA, 2013). 

Entretanto, dentre as demandas Urológicas, os participantes da pesquisa afirmaram 

que suas necessidades de saúde atuais neste campo envolvem: “[...] exame de próstata (E1; 

E8; E30; E12)”; “[...] tem que fazer aquele teste (toque retal) (E7; E11)” e “[...] prevenção 

dessas doenças sexuais (E17; E26; E32)”. 

 Em valores absolutos, o câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o 

mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres, de acordo com 

o Instituto Nacional do Câncer (2009). É o mais frequente em todas as regiões entre o total de 

tumores, exceto pele não melanoma, com risco estimado, para 2012, de 60.180 casos novos. 
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Esses valores correspondem a um risco estimado de 62 casos novos de câncer da próstata a 

cada 100 mil homens. Nas regiões Sudeste (78/100 mil) e Nordeste (43/100 mil), é o tipo de 

câncer mais incidente entre os homens. Sem considerar os tumores da pele não melanoma, é o 

mais frequente nas regiões Centro-Oeste (75/100 mil), Sul (68/100 mil) e Norte (30/100 mil) 

(INCA, 2011). 

Dentre as internações por tumores do Aparelho Urinário, a PNAISH destaca a 

neoplasia maligna da próstata com 2.377, enquanto que outros tumores malignos do aparelho 

genital masculino foram responsáveis por 2.183 internações, seguidas de 1.510 casos de 

neoplasia maligna da bexiga. Já em relação à mortalidade, das 10 neoplasias malignas que 

mais frequentemente causaram a morte, logo após o câncer de pulmão, traqueia e brônquios, 

aparece o câncer de próstata com um quantitativo de 10.214 mortes em 2005 (BRASIL, 

2008). 

Sabe-se que a avaliação da próstata, entendida pelo participante da pesquisa, de 

maneira limitada, como “exame de próstata”, inclui o exame clínico, a dosagem do Antígeno 

Prostático Específico (PSA) e, de modo auxiliar, a ultrassonografia e a biópsia, de modo 

associado ou não, contribuem para o diagnóstico de uma das morbidades mais temidas pelos 

homens – o câncer de próstata. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico do câncer de 

próstata é feito pelo exame clínico (toque retal) e pela dosagem do antígeno prostático 

específico (PSA), que podem sugerir a existência da doença e indicarem a realização de 

ultrassonografia pélvica (ou prostática transretal, se disponível). (BRASIL, 2010). 

É oportuno destacar o temor vivenciado pelos homens frente ao exame de toque retal 

que, frequentemente, os distancia de todos os níveis e cenários de atenção à saúde, o que 

resulta geralmente, no diagnóstico tardio do câncer de próstata. Segundo Campos (2011), 

dentre os pacientes entrevistados com diagnóstico de neoplasia de próstata, 19,4% dos 

pacientes só procuraram o médico depois de sentirem dores e outros 19,4% quando 

apresentaram algum problema urinário, principalmente a dificuldade de eliminar a urina. 

Segundo afirma Lopes (2008), o câncer de próstata é uma doença que apresenta uma 

evolução prolongada e progressiva, podendo demorar até 15 anos para atingir 1 cm de 

diâmetro, em sua fase inicial, de modo que a mortalidade poderá ser evitada quando o 

processo é diagnosticado e tratado com precocidade.  

Assim, o papel dos serviços de atenção básica, no enfrentamento dessa enfermidade, 

pode ser considerado determinante. É imprescindível a capacitação dos profissionais de saúde, 

no direcionamento da assistência para a identificação dos possíveis sinais e sintomas, visando 

o diagnóstico precoce dessa doença, uma vez que identificados os sinais e sintomas, o toque 
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retal e a solicitação do PSA podem ser efetuados pelos médicos das Unidades Básicas de 

Saúde, os quais deverão encaminhar os casos suspeitos para avaliação do urologista.  

Além disso, é válida a elaboração de estratégias de promoção de vida saudável 

através de orientações em relação à alimentação, uma vez que, segundo o INCA (2011), um 

fator importante na etiologia desse tipo de câncer é a dieta. Dietas com base em gordura 

animal, carne vermelha, embutidos e cálcio têm sido associadas ao aumento no risco de 

desenvolver câncer da próstata. Além de contribuir como fator de risco para a obesidade. 

Segundo Knauth (2012) destaca-se uma maior procura ou participação dos homens 

nas atividades/ações voltadas às suas demandas específicas (aquelas relacionadas a problemas 

urológicos). Essa situação pode ser ilustrada em seu estudo, pelo relato de observação de um 

dos serviços, segundo o diário de campo, em ações marcadas para comemoração do dia do 

homem.  

Há de se considerar, entretanto, que as ações específicas voltadas à saúde do homem 

só ocorrem, na maioria dos serviços de atenção básica, em datas comemorativas específicas 

do ano, como no caso do “Dia do Homem”. Dessa forma, a atenção à saúde do homem, em 

suas demandas específicas, ficam relegadas a um dia no ano, havendo déficits na atenção à 

essa camada da população durante praticamente o ano inteiro. 

Em relação às demandas Psiquiátricas, observou-se apenas um relato identificado a 

partir da seguinte fala: “[...] problema da mente (E1)”, o qual se insere no quadro 

epidemiológico divulgado pela PNAISH como morbidades vinculadas às causas externas, 

representada também pelos acidentes por transporte, agressões e lesões autoprovocadas 

voluntariamente e/ou suicídios, que trazem sofrimentos físico, psíquico e social tanto para 

aqueles que os sofrem quanto para as famílias. 

De acordo com a PNAISH o conhecimento expresso por dados de notificação sobre a 

morbidade por causas externas ainda é precário. A despeito das Autorizações de Internação 

Hospitalar (AIH) demonstrarem que 80% dos internamentos no SUS são motivados por estas 

causas, no ano de 2007, do total de 11.332.460 internações, 4.510.409 foram de usuários do 

gênero masculino. Dessas, 2.170.203 (48%) ocorreram na faixa populacional dos 15 aos 59 

anos. No que se refere à mortalidade na população masculina dos 25-59 anos, observa-se que 

a maior porcentagem de óbitos deve-se às Causas Externas (30%). Dos 15 aos 44 anos, 

predominam as agressões como principal determinante de óbitos por causas externas. A partir 

dos 45 anos, são os acidentes de transporte os fatores predominantes. Os suicídios apresentam 

uma evolução lenta e irregular, diminuindo sua frequência a partir dos 45 anos, conforme 

Brasil (2008). 
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Schraiber et al. (2010) destacam que, mesmo para doenças manifestas dos homens, 

os serviços de Atenção Básica não enfrentam todas as situações que se apresentam no 

cotidiano, no que se refere às demandas relacionadas ao abuso de álcool ou drogas, à 

violência urbana ou doméstica, ou a doenças psiquiátricas. Recusam estas demandas, 

geralmente argumentando que deveriam ser encaminhadas a serviços especializados. 

No entanto, ao se considerar os princípios fundamentais da atenção básica, bem 

como os deveres dos profissionais de saúde para com a comunidade, é de fundamental 

importância estabelecer vínculos com a população, possibilitando o compromisso e a 

corresponsabilidade destes com os usuários e a comunidade, visando uma maior 

resolubilidade da atenção. Assim, a julgar os índices preocupantes em relação às causas 

externas, nestas compreendidas as demandas psiquiátricas, faz-se necessário que os 

profissionais da atenção básica invistam em ações educativas e sensibilizadoras para a 

comunidade quanto ao uso abusivo de álcool e suas consequências; apoio às campanhas de 

divulgação em massa dos dados referentes às mortes e sequelas provocadas por acidentes de 

trânsito; estímulo à cultura de paz, promoção do desenvolvimento sustentável, ações estas 

priorizadas pela Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006). Tais ações podem 

contribuir significativamente para a redução dos índices de morbimortalidade masculina, além 

de contribuir para o aumento da melhoria e expectativa de vida. 

Além das demandas de saúde anteriormente discutidas, emergiu da fala dos 

participantes da pesquisa demandas Oftalmológicas: “[...]problema...da vista (E10); [...] 

exame de vista (E16); [...]problema no olho(E22)”, demandas Ortopédicas: “[...]meu 

joelho e minha mão que tá quebrada (E4)”; “[...]problema no braço” (articulação); (E6)”; 

“[...]joelho (E15)”; [...]ortopédica (E24)”; e demandas Odontológicas: “[...]A parte 

dentária (E26)”; “[...]os dentes... (E27; E29)”; ”[...]o dentista (os dentes) (E32)”. 

Tais demandas não aparecem como foco principal da PNAISH, que, apontando 

dados epidemiológicos baseados nas taxas de morbimortalidade, bem como os determinantes 

sociais das doenças que mais acometem os homens, desvela um preocupante diagnóstico de 

saúde da população masculina. Entretanto, no âmbito da atenção básica, deve-se ponderar a 

assistência prestada ao usuário em sua totalidade, considerando todas as suas necessidades de 

saúde dentro do princípio da integralidade da assistência. 

Desse modo, verifica-se que os relatos dos homens participantes da pesquisa, 

desvelam um campo vasto de demandas de saúde, algumas das quais preveníveis ou 

sanadas/minimizadas no âmbito da atenção básica. Além disto, são demandas de saúde que 

reafirmam o quadro de morbimortalidade apresentado na PNAISH quando de sua 
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apresentação. No entanto, em virtude da manutenção do perfil do quadro de indicadores de 

saúde dessa clientela, é necessário o desenvolvimento de atitudes propositivas dos gestores e 

dos profissionais de saúde, que atuam neste nível de atenção à saúde, para que suas ações 

reconheçam os determinantes sociais que resultam em vulnerabilidades da população 

masculina e atuem de modo efetivo e eficaz. Neste sentido, um instrumento de avaliação 

clínica da saúde masculina para a atenção básica poderá ser uma ferramenta para a 

identificação e reconhecimento de suas demandas de saúde, bem como para acompanhamento 

da evolução dessas demandas. 

Deve-se considerar ainda, conforme Duarte; Oliveira; Souza (2012, p.529), que: 

embora a PNAISH focalize prioritariamente as causas de morbidade e mortalidade – 
o que pode favorecer práticas biomédicas –, é preciso conhecer o público que se 

quer trazer aos serviços de saúde, especialmente na perspectiva da promoção da 

saúde e da integralidade do cuidado. O perfil epidemiológico, as ações conjuntas 

com a comunidade e as adequações às rotinas das equipes de trabalho são o início 

desse processo. 

 

Desse modo, conhecer as características sociais, econômicas e culturais dos homens 

que receberão o cuidado, a partir do estabelecimento de uma relação dialógica com os 

mesmos, contribui para integralizar e humanizar a atenção à saúde no sentido de “fazer 

aparecer sujeitos onde antes havia apenas doenças e de promover diálogo onde antes só havia 

monólogos dirigidos (pelo profissional) e prescrições (do profissional)” (AYRES, 2009). 

Dessa forma, é imperativo que os profissionais de saúde cultivem uma relação dialógica com 

os usuários do sexo masculino, ouvindo-os e, ao mesmo tempo, promovendo a troca de 

saberes durante a assistência, no intuito de sensibilizá-los e mobilizá-los para as práticas de 

autocuidado, possibilitando a partir dessa abordagem, o interesse dos mesmos na busca pelos 

serviços de atenção básica. 

Buscando identificar quais necessidades devem ser priorizadas pelos serviços de 

saúde da localidade para seu melhor atendimento, a análise das unidades temáticas 

provenientes dos relatos dos homens participantes da pesquisa, proporcionou a identificação 

da categoria: “Priorização das demandas de Saúde”, a partir da qual revelaram-se as 

seguintes subcategorias: Déficit de reconhecimento e enunciação de suas demandas de 

saúde e Foco limitado de priorização das demandas. 

A subcategoria déficit de reconhecimento e enunciação de suas demandas de saúde 

foi identificada a partir das seguintes unidades temáticas: “[...] Do homem? Sinceramente eu 

não sei te informar...(E14); “[...] sei dizer não (E18; E15)”; “[...] num sei dizer...(E19; 

E20)”; “[...] Não sei falar não....(E21); “[...] não sei responder...(E27; E6; E10)”; “[...] não 
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sei nem responder” (E31; E9; ); “[...] geral do homem (E7)”; “[...] atendimento 

completo...(E16)”.  

Apesar do déficit em relação à enunciação das demandas de saúde, reveladas nos 

discursos acima, poder estar relacionado à baixa escolaridade dos entrevistados, o que poderia 

justificar a dificuldade em elaborar respostas para os questionamentos, existem ainda algumas 

explicações relacionadas às questões que envolvem gênero, masculinidades e saúde. 

Para Gomes e Nascimento (2006), as dificuldades dos homens têm a ver com a 

estrutura de identidade de gênero (a noção de invulnerabilidade, a busca de risco como um 

valor), a qual dificultaria a verbalização de suas necessidades de saúde no contexto da 

assistência. Neste sentido, Figueiredo (2008) destaca que a pressão social para o cumprimento 

de determinados papéis por parte dos homens em geral, relacionada às posturas e atitudes que 

cada qual assume individualmente, contrapõe-se a qualquer possibilidade de se perceberem 

com algum tipo de necessidade de saúde. Ou seja, para demonstrar poder e dominação, os 

homens negam necessidades e vulnerabilidades.  

Para Courteney (2000), as construções de masculinidades são definidas em oposição 

aos comportamentos positivos em saúde, pois negando suas necessidades de saúde, os homens 

estão “construindo gênero”. Estas ideias estão sendo associadas à noção de cuidado de saúde 

como uma prática feminina e, dessa forma, os homens tendem a rejeitá-las. Partindo deste 

aspecto, torna-se difícil emitir opinião sobre algo que não faz parte de sua prática cotidiana, 

aqui em questão o cuidado com a saúde. 

Neste cenário, acredita-se que as estratégias de ação dos profissionais de saúde, 

devem ser revistas de maneira a ampliar a participação dos homens nos serviços de Atenção 

Básica e no cuidado de si, no sentido de ajudá-los a reconhecer suas necessidades e refletir 

acerca de seu comportamento, das transgressões que faz e a respeito da masculinidade 

estereotipada que os colocam em riscos desnecessários, direcionando um trabalho de 

conscientização, sobretudo entre adolescentes, em fase de transição para a idade adulta, uma 

vez que a vulnerabilidade do jovem aumenta, à medida em que são desafiados a provar sua 

masculinidade, conforme afirmam Paschoalick; Lacerda; Centa (2006).  

Para tanto, faz-se necessário instrumentalizar os profissionais de saúde para a 

compreensão dos significados atribuídos pelos usuários do sexo masculino da Atenção Básica 

em relação às permanências culturais que envolvem os aspectos das masculinidades e saúde, 

no intuito de promover mudanças de comportamento e atitudes em relação às práticas de 

autocuidado. 
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Dentre os participantes da pesquisa que ensaiaram alguma resposta referente à 

identificação das demandas que devem ser priorizadas pelos serviços de saúde, observou-se 

um conhecimento limitado acerca de suas necessidades de saúde, visto que seus relatos foram 

direcionados estritamente à identificação de demandas focadas no sistema reprodutivo: “[...] 

tem que fazer aquele teste (toque retal) (E7)”; “[...] exame da próstata (E8; E30)”; “[...] O 

toque (E11)”; “[...] próstata...que o homem tem que ter cuidado...(E12)”; “[...] prevenção 

dessas doenças sexuais (E17)”; “[...] doenças sexualmente transmissíveis...(E26; E32)”; e 

identificação de demandas focadas em doenças Cardiovasculares: “[...] Devia ter exame do 

coração (E20)”; “[...] problemas de coração (E23; E25)”, representando, desta forma, a 

subcategoria Foco limitado de priorização das demandas. 

Uma das críticas levantadas por Knauth (2012) em relação à implantação da 

PNAISH é de que a saúde do homem estaria sendo reduzida à saúde urológica, além de a 

política estar enfatizando principalmente o câncer de próstata, em detrimento de outros 

problemas que prejudicam a saúde e a qualidade de vida dos homens. Tal assertiva é 

corroborada pela fala dos homens entrevistados nesta pesquisa, os quais dão maior destaque 

ao câncer de próstata em seus discursos, em detrimento de outras demandas. Segundo Carrara, 

Russo e Faro (2009), a evidência dada pela PNAISH à saúde urológica se deve à participação 

ativa da Sociedade Brasileira de Urologia na elaboração e divulgação desta Política.  

Apesar da emergência e vasta divulgação do câncer de próstata pela PNAISH, tal 

ação leva a uma subvalorização de outras demandas masculinas consideradas importantes 

pelos próprios usuários e que não são priorizadas pelos profissionais de saúde durante a 

assistência prestada.  

Sabe-se que os serviços de Atenção Básica preconizam uma assistência integralizada, 

buscando proporcionar ao usuário o atendimento de suas necessidades de saúde em sua 

totalidade. No entanto, a supervalorização das demandas urológicas, bem como dos aspectos 

vinculados à saúde sexual e reprodutiva pela PNAISH, remete-nos a uma visão reducionista 

da saúde masculina, uma vez que centralizam em seu plano de ação a implementação de 

estratégias de ação focadas nestas demandas da saúde, em detrimento de outras demandas 

também consideradas importantes, a exemplo da violência, reconhecidamente uma das mais 

relevantes causas de morbidade e mortalidade entre homens adultos jovens. Desta forma, faz-

se necessário uma reorientação no planejamento das ações voltadas à saúde do homem no 

sentido de contemplar suas demandas de forma integral. 

Observa-se ainda, a partir dos relatos dos usuários participantes da pesquisa, uma 

preocupação quanto à necessidade de priorização dos serviços de saúde em relação às suas 
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demandas cardiovasculares. No que diz respeito a essas demandas, observa-se nos serviços de 

atenção básica à saúde o acompanhamento já consolidado dos portadores de hipertensão. No 

entanto, sabe-se que grande parcela desta clientela compreende a população idosa. Portanto, 

não se percebe ações focalizadas em medidas preventivas envolvendo os usuários adultos 

jovens sem a morbidade instalada. 

A maior incidência de mortalidade masculina, no ano de 2005, por doenças do 

aparelho circulatório ocorreu, como era de se esperar, após os 60 anos (72,2%), conforme 

afirma Brasil (2008) ao apresentar a PNAISH. No mesmo ano, obteve-se como óbitos por 

causas cardiovasculares, na população dos 25-59 anos, em torno de 26,8%%, sendo 

considerado um percentual bastante expressivo.  

Sabe-se que, dentre os princípios de humanização e da qualidade da atenção integral 

priorizados pela PNAISH, devem-se considerar a captação precoce da população masculina 

nas atividades de prevenção primária relativa às doenças cardiovasculares (BRASIL, 2008). 

Diante do exposto, é imprescindível que as equipes das UBS realizem a busca ativa desta 

clientela, principalmente na faixa etária dos 25 aos 59 anos, uma vez que os índices de 

mortalidade mostram-se expressivos diante de parcela significativa da força produtiva do país. 

Prosseguindo a discussão das necessidades de saúde atuais dos homens participantes 

da pesquisa, a análise das unidades temáticas provenientes de seus relatos, proporcionou a 

identificação de uma terceira categoria: “Níveis de atenção das demandas de saúde”, a 

partir da qual se desvelaram as subcategorias Demandas de domínio preventivo e Demandas 

de domínio curativo. 

As demandas de domínio preventivo foram identificadas nos seguintes relatos dos 

usuários: “[...] exame de próstata (E13)”; “[...] meu peso... diminuir mais a gordura... 

preocupo muito... colesterol (E3)”; “[...] prevenir doenças venéreas... (E11)”; [...] 

precaução... preciso sempre estar me cuidando (E12); “[...] fazer exame agora pra ver como 

tá a minha saúde... ver a pressão (E18)”; “[...] pra tomar a vacina antitetânica (E7)”; “[...] 

perder peso (E23)”; “[...] pensei que tinha adquirido uma DST...era só uma irritação 

(E32)”. Estas falas levam a uma reflexão sobre o início da sensibilização da clientela 

masculina para com atitudes de autocuidado, sinalizando um possível alcance das campanhas 

de saúde pública no que se refere à prevenção de agravos. 

 No entanto, ainda é predominante o acesso da população masculina nos serviços de 

atenção básica na perspectiva da busca pela cura de suas enfermidades, o que é corroborado 

por Ferreira (2013), ao afirmar que a negligência dos homens com o cuidado à saúde 

demonstra o desprezo ao aparecimento dos primeiros sintomas, até ocorrerem limitações nas 



44 
 

atividades laborais ou cotidianas, levando assim à busca pelos serviços de saúde. Este aspecto 

pôde ser identificado neste estudo na representação da subcategoria demandas de domínio 

curativo, identificada a partir das unidades temáticas: “[...] hipertensão (E20; E31; E25)”; 

“[...] gastrite (E19)”; “[...] problema no olho (E22)”;  “[...]problema no braço” 

(articulação); (E6)”; problema na tireóide (E28)”; “[...] sinusite (E4); [...] porque estou 

tossindo (E8)”; “[...] os dentes...tá começando a me incomodar (E27)”. 

Observa-se nas expressões acima, que a procura pela assistência ocorreu na condição 

de uma patologia já instalada, bem como na intenção de amenizar algum sintoma. Partindo 

desse aspecto, Gomes; Nascimento; Araújo (2007) afirmam que a busca pelos serviços de 

saúde pela demanda masculina ocorre quando estes sentem dores insuportáveis ou quando se 

veem incapazes de exercerem as atividades laborativas. 

Diversos são os motivos pelos quais os homens não procuram os serviços de saúde, 

entre eles figuram a demora no atendimento, vergonha pela exposição do corpo aos 

profissionais, medo da descoberta de uma doença grave, estereótipos de gênero que dificultam 

o autocuidado, além de não se reconhecerem alvo do atendimento (BRASIL, 2008; GOMES, 

2007). 

Assim, parte-se do consenso de que a pouca procura dos homens pelos serviços de 

atenção básica deve-se, entre outros aspectos, às questões de gênero e, muito fortemente às 

características vinculadas ao processo de trabalho em saúde nas UBS. Couto et al. (2010) 

afirmam que a necessidade de parecerem mais fortes do que as mulheres e, 

consequentemente, não adoecerem e não necessitarem de cuidado é culturalmente construída. 

Além disso, a clientela masculina percebe as Unidades Básicas de Saúde como espaços 

feminilizados, frequentados basicamente por mulheres, com equipes compostas 

fundamentalmente por profissionais do sexo feminino, que não desenvolvem programas 

direcionados especificamente a esta demanda. 

Segundo os autores supracitados, a persistência no modelo tradicional de atenção 

impede a renovação dos serviços no sentido de uma atenção progressivamente integral, 

dificultando trazer para a integralidade em saúde o enfrentamento das questões de gênero. 

Nesse contexto, faz-se necessário que os profissionais de saúde se apropriem dos 

aspectos que justificam a baixa presença de homens nos serviços de atenção básica, no sentido 

de promover o enfrentamento dessas questões ao desempenhar uma assistência de qualidade. 

Para tal, é fundamental a sensibilidade e capacidade de resposta do profissional a 

necessidades que não se restrinjam apenas a correção e recuperação de agravos, mas a valores 

sociais que influenciam o comportamento negativo dos homens em relação ao cuidado. 
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5.3 Estratégias de inserção na atenção básica de saúde  

 

No intuito de identificar quais estratégias poderiam ser utilizadas pelos serviços de 

saúde e/ou autoridades competentes da área para o melhor atendimento das demandas de 

saúde da população masculina, observou-se através da fala dos homens entrevistados nesta 

pesquisa a identificação de 2 (duas) categorias: Estratégias para readequação dos serviços 

às demandas de saúde masculina e Estratégias de promoção à saúde. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

 

 

 

 

Estratégias de readequação dos serviços 

às demandas de saúde masculina 

 

 

 Horário de atendimento  

 Sistematização do atendimento  

 Estrutura física/equipamentos 

 Expansão quantitativa de profissionais do 

gênero masculino 

 Expansão quantitativa de médicos 

 Ampliação das especialidades médicas 

 

Estratégias de promoção à saúde 

 

 Ações de Educação em saúde 

Quadro 2 - Estratégias para o atendimento das necessidades de saúde masculinas. Pesquisa 

Direta. João Pessoa, 2013. 

 

No tocante à categoria Estratégias para Readequação dos serviços às demandas 

de saúde masculina, foi possível identificar 06 (seis) subcategorias, as quais estão 

relacionadas ao horário de atendimento nos serviços de saúde, sistematização do 

atendimento, estrutura física/equipamentos, expansão quantitativa de profissionais do 

gênero masculino, expansão quantitativa de médicos, ampliação das especialidades 

médicas. 

A promoção da Atenção Básica em saúde voltada às demandas específicas da 

população masculina vem sendo discutida amplamente no âmbito da Saúde Coletiva. Nessas 

discussões, Gomes et al. (2011a) enfatizam que duas temáticas são evidenciadas como 

desafios para o sistema público de saúde: ações para que segmentos masculinos procurem os 

serviços de atenção básica em saúde e adequação dos serviços de saúde às demandas dos 

usuários do sexo masculino.  
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Uma das ferramentas para que os serviços de atenção à saúde atendam às demandas 

da população de maneira eficiente é a escuta de seus usuários, possibilitando o conhecimento 

de suas percepções em relação ao atendimento prestado, no intuito de adequar os serviços 

para uma melhor qualidade da atenção, conforme afirmam Gomes et al. (2011b). 

Dentre os relatos dos usuários participantes desta pesquisa, observa-se uma 

insatisfação por parte da clientela masculina no que se refere ao horário de atendimento que, 

geralmente, coincide com o horário de cumprimento de suas atividades laborais, uma vez que, 

normalmente, os serviços de atenção básica costumam efetivar-se nos turnos da manhã e 

tarde, dificultando o acesso dos homens a este nível de atenção. Nesta perspectiva, a 

subcategoria horário de atendimento foi identificada como uma das estratégias referidas 

pelos homens para o seu melhor atendimento nos serviços de atenção básica, sendo revelada a 

partir das unidades temáticas: “[...] O horário certo (E1)”; “[...] Prolongar o horário à noite 

(E28)”; “[...] se eles (os médicos) trabalhassem até mais tarde... (E27)”. 

Segundo Machin et al. (2011) a associação homem-atividade laboral reporta-se a 

justificativa da ordem de gênero, que desvaloriza o indivíduo que se ausenta do ambiente de 

trabalho por motivos de saúde/adoecimento e, consequentemente, dificulta que os homens 

assumam a busca dos serviços de saúde pelo receio de revelarem suas fragilidades no local de 

trabalho. 

Alguns autores, a exemplo de Knauth (2013), vêm evidenciando a importância de se 

disponibilizar horários alternativos para o atendimento das demandas masculinas na atenção 

básica, devido ao fato de grande parcela desta clientela estar inserida no mercado formal de 

trabalho, o que se configura como uma das razões da baixa procura dos serviços de saúde 

pelos homens. Estudos de Couto et. al (2010) reforçam que nos serviços onde foram 

disponibilizados atendimento no horário do almoço, atendimento 24 horas, nos sábados e 

domingos, ou que criaram um terceiro turno à noite, houve maior presença masculina nos 

novos horários instituídos.  

Nesse contexto, observa-se a necessidade de readequação dos serviços, no sentido de 

proporcionar ao usuário, sobretudo o homem, a possiblidade de acesso à atenção básica em 

saúde por meio da ampliação dos horários de funcionamento das Unidades de saúde.  

A partir das estratégias levantadas pelos usuários participantes da pesquisa, para um 

melhor atendimento de suas necessidades de saúde, reveladas nas seguintes falas: “[...] seria 

mais fácil eles darem uma fichinha (para atendimento)... (E2)”; “[...] melhorar a parte 

odontológica (E21)”; ”[..] falta de medicamentos (E1)”; “[...] deveria ter 

mais[...]medicamentos (E22)”. “[...] agentes de saúde [...] visitar mais, principalmente os 
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jovens”; “[...] algumas atividades específicas pra homens [...] deveria ter mais atenção, 

cuidar mais [...] (E30)”; foi possível a identificação da subcategoria Sistematização do 

atendimento.  

Faz parte do processo de trabalho das equipes de atenção básica a implementação de 

diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão, tais como o compromisso com a 

ambiência e com as condições de trabalho e cuidado, a valorização, fomento à autonomia e 

protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde, a identificação das 

necessidades sociais e organização do serviço em função delas, conforme menciona o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 

Neste sentido, quando a instituição de saúde compreende as necessidades de saúde de 

uma população que era ausente e invisível e se dispõe a mudar suas estratégias de abordagem 

dessa população, possibilita-se uma interação entre elas, e o vínculo efetivo pode ser 

estabelecido (OLIVEIRA; ROSA, 2012). 

De acordo com Silva et al. (2012) a inexistência de infraestrutura organizacional e 

sistematização dos serviços básicos para atender às necessidades do gênero masculino, 

caracteriza-se como um sério impeditivo para um cuidado de excelência à saúde dos homens, 

uma vez que os ambientes não favorecem sua presença e permanência, apresentando-se 

geralmente como espaços feminilizados. Couto et al. (2010) citam como exemplo as áreas 

comuns e de grande circulação, como recepção e sala de espera, onde há sempre muitos 

cartazes produzidos pelo Ministério da Saúde, veiculando mensagens de promoção da saúde, 

abordando temas como promoção do aleitamento materno, pré-natal, prevenção de DST e 

HIV/AIDS, os quais são comuns e apresentam forte conotação feminina. Além disso, observa-

se na rotina dos serviços de Atenção Básica, a priorização de dinâmicas e atividades 

educativas voltadas para mulheres e idosos. 

Os profissionais de saúde mais atentos verificam o desconforto que os homens 

sentem quando estão na sala de espera desses serviços, condição que de fato se constitui em 

barreira para acesso e vínculo com o serviço, pela estranheza da situação, pelo tempo 

despendido e impessoalidade que pode ocorrer nos serviços (BASTOS; SOUZA; ALMEIDA, 

2012). Quando o usuário do gênero masculino procura o serviço de saúde, observa-se certa 

impaciência na espera por atendimento, qualidade essa verificada na população feminina, 

afirma Santana et al. (2011). 

Aliado às questões referentes às especificidades do gênero masculino que dificultam 

o acesso desta clientela aos serviços de Atenção Básica, existem ainda os problemas 

organizacionais e de caráter econômico do setor saúde, que geram a falta de recursos para a 
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gestão, acarretando em falta de materiais para o cuidado em saúde com eficiência, bem como 

a falta de recursos para as ações em benefício dos usuários. Estes déficits se materializam na 

falta de medicamentos, no espaço físico insuficiente e, muitas vezes, inadequado das 

Unidades para o desenvolvimento das ações cabíveis ao nível básico de atenção à saúde, bem 

como na falta de recursos humanos para o atendimento da clientela. Tais aspectos, além de 

propiciarem salas de espera sempre cheias e desconfortáveis, geram a insatisfação e frustração 

dos usuários, particularmente os do gênero masculino, que, muitas vezes, procuram os 

serviços de Atenção Básica e não tem sua demanda atendida. 

Neste sentido, além da necessidade de investimento e planejamento no 

direcionamento dos recursos para a gestão eficaz em saúde, Gomes et al. (2011a) afirmam 

que as recomendações voltadas para o atendimento de homens caminham na direção da oferta 

de um atendimento que vá ao encontro de suas especificidades. Dentro dessa lógica, são 

recomendadas campanhas, reuniões de esclarecimentos e a existência de setores separados do 

atendimento a mulheres e crianças. Além disso, segundo Gomes et al. (2011c) um perfil 

tranquilo, receptivo, flexível e objetivo de profissional, parece ser necessário para lidar com 

uma imagem de um homem agressivo, impaciente, que não gosta de esperar e que costuma 

questionar as rotinas profissionais que seguem uma rigidez de horários e rotinas burocráticas. 

Compreendendo que a deficiência na estruturação dos serviços de saúde, em termos 

de recursos humanos e materiais, bem como de espaço físico apropriado para acolher e 

atender às demandas de saúde masculina reforça a baixa procura dos homens pelos serviços 

de Atenção Básica, a subcategoria estrutura física/equipamentos identificada a partir das 

seguintes falas “[...] Ampliar mais...(E8); [...] aumentar, crescer...(E14)”; “[...] equipar mais 

a Unidade...(E16)”; “[...] sala especial para esses exames (DST’S)...(E17)”; “[...] criar 

novos postos que não fossem só de prioridade para a mulher...(E30)”; revela mais uma 

estratégia apontada pelos participantes deste estudo, voltada à melhoria do atendimento da 

clientela masculina neste nível de atenção à saúde. 

As Unidades Básicas de Saúde desempenham um papel central na garantia de acesso 

da população a uma atenção à saúde de qualidade. Dotar essas Unidades da infraestrutura 

necessária a este atendimento é um desafio que o Brasil está enfrentando com os 

investimentos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). Dentro deste cenário, observa-se a 

necessidade marcante de se desenvolverem espaços específicos para o atendimento masculino 

dentro das Unidades Básicas de Saúde, para que os homens sintam-se mais confortáveis 

quanto à garantia de privacidade durante a enunciação de suas demandas de saúde. 
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A necessidade de privacidade é apontada como um fator que favoreceria o 

comportamento de adesão ao tratamento de saúde por parte dos homens. Esses são percebidos 

como impacientes e objetivos, e ao mesmo tempo como envergonhados quando na 

proximidade com as mulheres em grupos mistos (GOMES et al., 2011c). 

De acordo com Gomes; Nascimento; Araújo (2007), possivelmente essa vergonha 

está associada à falta de hábito de se expor ao médico que, ao contrário, da mulher, em sua 

socialização, foi mais acostumada a ter o seu corpo exposto para a medicina. Essa assimetria 

entre os gêneros, no que se refere ao olhar da medicina, pode ter contribuído para que a 

exposição da mulher seja vista como mais natural do que a do homem. 

A criação de salas específicas para o atendimento da população masculina, dotadas 

de equipamentos voltados ao atendimento de suas demandas em todas as Unidades Básicas de 

Saúde resultaria em altos custos para os cofres públicos, somado às já conhecidas dificuldades 

econômicas relacionadas ao provimento de infraestrutura nos serviços de saúde.  A concepção 

de centros de referência em Saúde do Homem parece ser um caminho possível de ser 

alcançado no atendimento das especificidades masculinas, no sentido de propiciar uma 

melhor assistência a essa camada da população. A constatação de sua valorização como 

sujeito dotado de necessidades por parte de iniciativas concretas dos poderes públicos pode 

ser considerado o caminho para uma possível mudança cultural no que se refere à resistência 

da clientela masculina no acesso aos serviços de Atenção Básica.  

Outro fator considerado impeditivo no acesso dos homens aos serviços de Atenção 

Básica está relacionado à ausência de homens na equipe profissional, sendo revelada pelos 

participantes deste estudo na adoção de estratégias para a melhoria de seu atendimento nos 

serviços de saúde. Identificou-se assim, a subcategoria Ampliação do número de 

profissionais do gênero masculino, através das seguintes falas: “[...] muitos homens não 

querem ir pra médico porque é uma mulher que atende...homem com homem seria mais fácil 

(E5)”; “[...] Médico homem, para atender os homens...(E6)”. Tais afirmações reforçam o 

fato de que a predominância de mulheres nos serviços de atenção primária é um fator que 

dificulta a abordagem de certos temas com os usuários e, deste modo, a presença de homens 

nas equipes profissionais poderia figurar como um facilitador no processo de inserção dos 

homens nesses serviços.  

No entanto, segundo Gomes et al. (2011c), ao se focalizar as recomendações sobre 

como deve ser o atendimento de homens, destaca-se a perspectiva de gênero estruturando as 

discussões. Observa-se que devido à socialização de homens e mulheres em geral ocorrer de 

forma tão segmentada, são reforçadas as diferenças entre o ser usuário homem e o ser usuário 
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mulher. Por outro lado, essa mesma segmentação por gênero pode contribuir para que se 

acirrem as impossibilidades de se lidar com as especificidades de homens e mulheres, em 

termos de demandas da saúde nos Serviços de Atenção Básica. 

Neste contexto, faz-se necessário instrumentalizar os profissionais de saúde na 

perspectiva de buscar ultrapassar, durante a assistência e relacionamento com a população em 

geral, as barreiras culturais e estereótipos de gênero, enraizadas no saber popular, os quais 

produzem práticas impeditivas no autocuidado e no acesso da clientela masculina nos serviços 

de Atenção Básica.  

A subcategoria expansão quantitativa de médicos, identificada pelas unidades 

temáticas “[...] mais médicos...(E17; E22; E27; E31)”; “[...] a médica sai...aí não fica outra 

no lugar...(E20)”; “[...] ter mais profissionais...(E13)”, foi revelada como uma das 

estratégias que poderiam ser utilizadas para o melhor atendimento da clientela masculina., 

referidas pelos homens entrevistados neste estudo. 

A escassez de médicos nos Serviços de Atenção à Saúde é um problema que não se 

restringe apenas ao atendimento da população masculina, mas de toda a população brasileira, 

constituindo-se em um grave problema de saúde pública nos dias atuais. As áreas mais 

isoladas e remotas, bem como a população de classe social baixa são mais vulneráveis à 

precariedade assistencial acarretada pela ausência ou escassez desses profissionais.  

Para tentar solucionar este problema, o Governo Federal instituiu o “Programa Mais 

Médicos”, que se constitui em um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde, o qual prevê o investimento em infraestrutura dos hospitais e 

unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou não existem 

profissionais. De acordo com Brasil (2013) as vagas são oferecidas prioritariamente a médicos 

brasileiros, interessados em atuar nas regiões onde faltam profissionais. No caso do não 

preenchimento de todas as vagas por profissionais brasileiros passam a ser recrutados 

profissionais estrangeiros, na tentativa de resolver o problema. 

Trata-se de um programa que prevê a possiblidade de resolução desta demanda da 

população. No entanto, discutem-se fragilidades no oferecimento de uma solução de duvidoso 

efeito duradouro e que, de certa forma, contraria a legislação, pois de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (n.º 9394/1996), para que médicos formados em outros países 

atuem no Brasil, exige-se a revalidação de seus diplomas em instituições públicas de ensino 

superior brasileiras. Presume-se assim, que o não cumprimento desta lei expõe a população a 

profissionais sem qualificação comprovada. 
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No que se refere às especialidades médicas, observa-se a reivindicação de sua 

ampliação na fala dos homens entrevistados neste estudo: “[...] mais médicos especializados 

nas áreas...(E11)”; “[...] alguns médicos...como especialistas...(E12)”; “[...] contratar mais 

médicos de outras especialidades...(E14)”, configurando-se em estratégia para melhoria no 

atendimento de suas demandas de saúde. Observa-se assim, a necessidade de atendimento 

especializado na área de urologia dentro das Unidades Básicas de Saúde, uma vez que já 

existe o acompanhamento ginecológico especializado para a população feminina. Nestes 

serviços dispõem-se dias e horários para a realização de exames preventivos em ginecologia 

que, mesmo sem a presença do médico especialista, são realizados por profissionais de saúde 

de nível superior capacitados para esta função, a exemplo do enfermeiro.  

Gomes et al. (2010b) reafirmam que nas Unidades Básicas de Saúde quase sempre 

existe um profissional especializado na saúde da mulher, porém o mesmo não acontece com 

os homens. Existem poucos especialistas para atender a esta demanda e, além disso, a maioria 

desses profissionais é do sexo feminino, o que dificulta sua aproximação junto ao usuário, 

pois alguns não se sentem a vontade para falar sobre o seu problema de saúde com uma 

mulher, referindo sentirem-se desconfortáveis. 

Neste sentido, percebe-se a necessidade da adoção de protocolos de atendimento e 

consulta, e de programas de capacitação para profissionais enfermeiros acerca da realização 

do exame preventivo masculino (toque retal) que, além de ser realizado apenas por médicos 

urologistas, os quais não compõem a equipe profissional das UBS, necessita de uma quebra 

de barreira de gênero para que possa ser realizado pelos profissionais enfermeiros, uma vez 

que a maioria desses profissionais é do sexo feminino (AGUIAR; ALMEIDA, 2012). 

No entanto, ao se reivindicarem tais medidas para o atendimento desta demanda 

masculina, faz-se necessário evitar uma visão reducionista da Atenção Básica à Saúde, uma 

vez que se restringe a especificidade do usuário homem apenas à urologia. 

Reitera-se que a urologia, enquanto especialidade necessária para o atendimento do 

homem nos serviços de Atenção Básica é evidenciada neste estudo, pelo fato de esta 

especialidade ter como foco de atuação o processo terapêutico ligado à genitália masculina e 

os demais órgãos de seu sistema reprodutor, além de tratar doenças do trato urinário de 

homens e mulheres. No entanto, a oferta de profissionais especializados no cuidado a esta 

população, bem como a visão do profissional generalista, deve ser concebida no sentido de 

proporcionar o atendimento ampliado e qualificado aos usuários do gênero masculino na 

perspectiva da integralidade.  
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A categoria Estratégias de Promoção à saúde possibilitou a identificação da 

subcategoria Ações de Educação em saúde, revelada a partir das seguintes falas: “[...] 

Propaganda [...] divulgação [...] mostrando a necessidade (E23); “[...] explicando realmente 

a necessidade com a própria saúde [...](E24); “[...] imprimir mais cartazes, anunciar em TV, 

rádios...(E26)”; “[...] agentes de saúde [...] propaganda melhor e incentivo melhor em 

relação ao homem [...] (E32)”; “[...] estimular os homens a fazer a bateria de 

exames[...]”(E30). 

A promoção da saúde constitui-se em uma estratégia bastante eficaz no 

enfrentamento dos diversos problemas de saúde que afetam a população. É definida segundo a 

Carta de Ottawa (1986), como a capacitação das pessoas e comunidades para modificarem os 

determinantes da saúde em benefício da própria qualidade de vida. 

De acordo com Buss (2009) é essencial a responsabilização conjunta dos sujeitos 

implicados no processo saúde-doença-cuidado, seja na identificação dos problemas, seja nas 

soluções propostas para os mesmos, o que demanda uma ação coordenada entre todas as 

partes envolvidas. 

Por conta da sua peculiaridade, os serviços de Atenção Básica à Saúde representam 

um espaço privilegiado para as ações de promoção da saúde no âmbito do sistema de serviços. 

Isso se dá, principalmente, porque a ABS é essencial para a estruturação de sistemas de saúde, 

quando compreendida como uma estratégia que possibilita a intervenção sobre os 

determinantes sociais do processo saúde-doença-cuidado, que são inerentes à atenção à saúde 

da população (MASCARENHAS, 2010). 

No entanto, as ações de educação em saúde junto à população masculina constituem-

se em um desafio para as equipes de Atenção Básica em Saúde, uma vez que a promoção da 

saúde e a adoção de medidas de prevenção nesta clientela envolvem, entre outros aspectos, as 

questões socioculturais e barreiras institucionais relacionadas à sua pouca adesão às ações de 

autocuidado.  

Dentre os eixos metodológicos, conceituais e práticos da PNAISH, o Ministério da 

Saúde considera fundamental para orientar a formulação de estratégias e ações voltadas à 

saúde do homem, a articulação com outras ações governamentais e da sociedade organizada, 

especialmente aqueles que atuam em locais coletivos de sociabilidade ocupados por homens, 

tais como: empresas, sindicatos, campos de futebol, estações rodoviárias, metrôs, quartéis, 

escolas (BRASIL, 2008). 

Neste sentido, faz-se necessário a realização de parcerias com empresas, sindicatos e 

instituições públicas, com o objetivo de levar as ações de educação em saúde para além dos 
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serviços de cuidado à saúde. Assim, há a possibilidade de despertar o interesse dos homens 

para as questões de saúde e sensibilizá-los para a adoção de medidas de autocuidado, bem 

como demandar os serviços de Atenção Básica à Saúde. 

De maneira geral, a educação em saúde realizada por meio de medidas preventivas 

contra os agravos e enfermidades que atingem os usuários do sexo masculino devem incluir, 

de acordo com a PNAISH, o enfoque de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e 

condição étnico-racial nas ações educativas. Além disso, objetiva-se o estímulo ao 

autocuidado, através de estratégias de informação, educação e comunicação, bem como a 

disponibilização de insumos, equipamentos e materiais educativos (BRASIL, 2008). 

Contudo, observa-se ainda presente nos serviços de saúde, a partir da análise dos 

relatos dos homens entrevistados nesta pesquisa, uma deficiência na veiculação de 

informação, educação e comunicação das medidas de prevenção voltadas às suas demandas. 

Tais aspectos podem estar relacionados a uma falta de engajamento dos profissionais com a 

PNAISH, que é compreendida por estes, segundo Gomes et al. (2012d), como uma demanda a 

mais, e de difícil realização, por encontrar barreiras nos mesmos impeditivos de outras 

políticas de saúde, que também consideram a associação entre as práticas de atenção e gestão 

do cuidado na garantia da integralidade das ações em saúde.  

Neste contexto, é primordial que a PNAISH seja reconhecida e contemplada dentro 

das práticas cotidianas dos profissionais de saúde como uma necessidade de inclusão do ser 

homem dentro do conceito de universalidade, o qual garante o direito de sua atenção por parte 

do Sistema Único de Saúde.  

Desse modo, as estratégias para o melhor atendimento da clientela masculina nos 

serviços de atenção básica, identificadas pelos usuários participantes desta pesquisa, devem 

ser valorizadas pelos gestores e profissionais de saúde, haja vista a lacuna real que existe nas 

ações da ABS frente ao atendimento de suas demandas de saúde. A resolução/correção dos 

fatores que determinam a ineficiência da assistência prestada a esta clientela torna-se 

indispensável para que o cuidado à saúde do homem se torne uma realidade.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa permitiram o alcance dos objetivos delineados, uma vez 

que se desvelaram, a partir da enunciação dos próprios usuários, as demandas de saúde da 

clientela masculina no âmbito da atenção básica, bem como as estratégias para minimizá-

las/resolvê-las. 

Os aspectos que caracterizam os participantes do estudo revelam que são usuários, 

em sua maioria, na fase economicamente produtiva da vida, de cútis parda, com nível de 

escolaridade fundamental ou médio, desempenham atividades diversificadas que 

proporcionam, geralmente, baixo poder aquisitivo e demandam os serviços de saúde de modo 

ineficaz. A observação desses indicadores por parte dos profissionais da Atenção Básica deve 

ser considerada no planejamento e implementação de ações de promoção da saúde e 

prevenção de agravos, para que esses usuários sejam valorizados como sujeitos históricos e 

sociais na perspectiva da construção de atitudes positivas de autocuidado em saúde. 

Em relação às demandas de saúde da clientela masculina, os relatos dos homens 

participantes da pesquisa, desvelam um campo vasto, compreendendo demandas: 

Cardiovasculares, Endócrinas, Gastrintestinais, Respiratórias, Urológicas, Oftalmológicas, 

Ortopédicas, Psiquiátricas e Odontológicas, algumas destas preveníveis ou 

sanadas/minimizadas no âmbito da Atenção Básica com ações de educação em saúde. Além 

disto, são demandas que reafirmam o quadro de morbimortalidade apresentado na PNAISH, 

quando de sua apresentação. No entanto, em virtude da manutenção do quadro de indicadores 

de saúde dessa clientela, é necessário o desenvolvimento de atitudes propositivas dos gestores 

e dos profissionais de saúde, que atuam neste nível de atenção, para que suas ações 

reconheçam os determinantes sociais que resultam em vulnerabilidades da população 

masculina e atuem de modo efetivo e eficaz.  

No tocante à identificação das demandas de saúde a serem priorizadas pelos 

serviços de Atenção Básica à Saúde da localidade para seu melhor atendimento, os relatos dos 

homens participantes da pesquisa, revelaram um déficit de reconhecimento e enunciação de 

suas demandas de saúde, como um foco limitado de priorização das demandas, visto que 

seus relatos ou evidenciam déficits ao revelar demandas e prioridades ou focalizam a 

identificação de suas demandas nos sistemas reprodutivo e cardiovascular. Acredita-se que as 

estratégias de ação dos profissionais de saúde devem ser revistas, de maneira a ampliar a 

participação do homem nos serviços de Atenção Básica e no cuidado de si, no sentido de 

ajudá-los a reconhecer suas necessidades. Para tanto, faz-se necessário instrumentalizar os 
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profissionais de saúde para a compreensão dos significados atribuídos pelos usuários do sexo 

masculino em relação às permanências culturais que envolvem os aspectos das 

masculinidades, gênero e saúde, no intuito de promover mudanças de comportamento e 

atitudes em relação às práticas de autocuidado. 

O aspecto Níveis de atenção das demandas de saúde revelou, a partir da 

enunciação das necessidades de saúde masculina, demandas de domínio preventivo e 

demandas de domínio curativo. Apesar da identificação de demandas de domínio preventivo 

significar uma possível sensibilização por parte dos usuários do gênero masculino às medidas 

de autocuidado, ainda é predominante e consensual na literatura pesquisada a ideia de que os 

homens acessam os serviços de saúde no intuito de sanar alguma enfermidade já instalada. 

Sendo assim, é imperativo e fundamental a sensibilidade e capacidade de resposta do 

profissional de saúde às necessidades desta clientela, para que não se restrinjam apenas à 

correção e recuperação de agravos, mas a valores sociais que influenciam o comportamento 

negativo dos homens em relação ao cuidado. 

No âmbito da identificação das estratégias a serem utilizadas pelos serviços de saúde 

e/ou autoridades competentes da área para o melhor atendimento às demandas de saúde da 

população masculina, observou-se por meio da fala dos homens a necessidade de estratégias 

para readequação dos serviços às demandas de saúde masculina, bem como estratégias 

de promoção à saúde.  

As estratégias vinculadas aos serviços relacionam-se à: adequação dos horários de 

atendimento, no sentido de possibilitar seu acesso à atenção básica em saúde por meio da 

ampliação do seu horário de funcionamento; sistematização do atendimento, a partir de um 

melhor planejamento das ações de saúde e adequação da dinâmica do processo de trabalho na 

Atenção Básica; adequação da estrutura física/equipamentos, para que as Unidades Básicas 

de Saúde se tornem também espaços para o atendimento da clientela masculina e, ao mesmo 

tempo, garantam a privacidade desses usuários durante a enunciação e atendimento de suas 

demandas.  

Ainda no campo das Estratégias para readequação dos serviços às demandas de 

saúde masculina, observa-se a necessidade de expansão quantitativa de médicos, ampliação 

das especialidades médicas e expansão quantitativa de profissionais do gênero masculino. 

O aumento no número de profissionais médicos, bem como o atendimento especializado na 

área de urologia nas Unidades Básicas de Saúde, também é requerido pela clientela 

masculina, uma vez que já existe o acompanhamento especializado neste campo para a 

população feminina. Além disso, faz-se necessário a instrumentalização dos profissionais de 



56 
 

saúde na perspectiva de buscar ultrapassar, durante a assistência e relacionamento com a 

população em geral, as barreiras culturais e estereótipos de gênero, enraizadas no saber 

popular, os quais produzem práticas impeditivas no autocuidado, contribuindo para 

desmistificar a visão dos usuários quanto ao cuidado prestado por profissionais do gênero 

feminino.  

Em relação às estratégias de promoção da saúde observa-se nos relatos dos 

participantes da pesquisa, uma necessidade de engajamento dos profissionais dos Serviços de 

Atenção Básica nas ações de educação em saúde, no sentido de proporcioná-los informações 

no âmbito das medidas de prevenção voltadas às suas demandas. Nesse contexto, a partir do 

reconhecimento e contemplação desses aspectos nas práticas cuidativas dos profissionais de 

saúde, vê-se a possibilidade de maior interação profissional-usuário e, portanto, maior 

visibilidade desta clientela neste nível de atenção.  

Assim, diante do cenário desvelado por esta pesquisa, e reconhecendo a necessidade 

de valorizar os usuários do gênero masculino enquanto sujeitos protagonistas de suas 

demandas e cidadãos dotados de direitos constitucionais, as proposições que se seguem visam 

contribuir para que a saúde masculina, em nosso contexto, se torne uma realidade.  

 Fomentar durante as ações da Atenção Básica em Saúde o estabelecimento de um cuidado 

dialógico na perspectiva de desvelar as características sociais, econômicas e culturais 

desses usuários, bem com suas demandas, com vistas a sensibilizá-los e mobilizá-los para 

a instrumentalização de práticas de autocuidado, e, ao mesmo tempo, ampliar seu interesse 

para o acesso aos serviços neste nível de atenção. 

 

 Registrar as demandas de saúde do homem no âmbito da Atenção Básica, em 

instrumento de avaliação clínica da clientela masculina, objetivando a coleta de 

informações que visem além da identificação/reconhecimento/evolução das características 

socioculturais e econômicas, suas demandas de saúde, e, ao mesmo tempo, subsidiem o 

Sistema Nacional de Informação em Saúde. 

 

 Instituir centros de referência em Saúde do Homem, que possam apoiar as demandas de 

saúde masculina advindas da Atenção Básica, com vistas a minimizar o descompasso 

entre as ações dos serviços e as demandas de saúde desta clientela. 

 

Destarte, a realização desta pesquisa traz contribuições tanto para a Atenção Básica 

em Saúde, quanto para o ensino e a pesquisa. No âmbito dos serviços de saúde, neste nível de 
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atenção, a pertinência deste estudo, ancora-se, entre outros aspectos, no significado das 

informações advindas dos homens para o processo de avaliação da PNAISH, concretização 

dos princípios e diretrizes do SUS na assistência prestada a esta camada da população e a 

possibilidade de pactuações que possam resultar em alterações positivas nos indicadores de 

saúde da clientela masculina.  

No contexto do ensino suas contribuições emergem para fortalecer a compreensão da 

saúde masculina durante a formação acadêmica como uma ferramenta fundamental para o 

processo de cuidar-cuidado. No âmbito da pesquisa as discussões aqui empreendidas 

oferecem a possibilidade de subsidiar novos estudos científicos e discussões referentes a esta 

temática, visando o desenvolvimento de novas tecnologias para a qualidade da atenção à 

saúde do homem. 
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APÊNDICE A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA: “Promoção da saúde do homem: estratégias de inserção na 

atenção básica” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

Obrigada pela sua participação como voluntário em nossa pesquisa. 

 

Esta pesquisa intitulada “Demandas de Saúde e estratégias de inserção na atenção 

básica: a fala de homens” será desenvolvida por Talita Maia Barboza, mestranda do Programa 

de Pós-Graduação de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da 

Professora Doutora Wilma Dias de Fontes. O objetivo do estudo é desvelar as demandas de 

saúde da clientela masculina no âmbito da atenção básica, bem como as estratégias para 

minimizá-las/resolvê-las, contribuindo para o desenvolvimento de ações de promoção da 

saúde do homem. 

             Solicitamos a sua colaboração para a realização de uma entrevista, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área da saúde e publicar 

em revista cientifica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 

sigilo. A pesquisa a ser realizada aparentemente não trará nenhum dano biológico, físico ou 

psicológico ao participante, por não se tratar de pesquisa invasiva. Entretanto, não será 

descartada a possibilidade de constrangimento dos participantes no momento de responder aos 

questionamentos propostos.  

             Gostaríamos de esclarecer que usaremos um gravador para realizar esta entrevista. 

Sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o senhor(a) não é obrigado a fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não 

participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum 

dano.  

            De acordo com o que rege a Resolução 196/96 do Conselho nacional de saúde, sobre a 

pesquisa com seres humanos, será garantido: 1) acesso às informações e esclarecimento sobre 

qualquer dúvida relacionada à pesquisa; 2) a liberdade de você retirar o consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar da pesquisa, sem que isto ocasione prejuízo de 
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qualquer natureza; 3) a segurança de não ser identificada e o caráter confidencial da 

informação. 

            Além disto, serão considerados os aspectos do Código de Ética dos Profissionais da 

Enfermagem vinculados a esta pesquisa. 

            Os pesquisadores estarão a sua disposição para esclarecimentos que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

             Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. Agradecemos antecipadamente.       

       

João Pessoa, ___/____/2013. 

 

 

 

_______________________________ 

            Assinatura do participante                                            

                                              

                                                                                                                                                                                                  

_______________________________ 

             Assinatura do Pesquisador      

                                                                                               Impressão datiloscópica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contato do Pesquisador:   

Talita Maia Barboza Lira. Endereço: Av. Ingá, 955 – Manaíra. E-mail: talita_barboza@hotmail.com 

Fone: (83) 87325900. 

Endereço Comitê de Ética em Pesquisa: Campus I – Cidade Universitária – Bloco Arnaldo Tavares 
– Sala 812 – 1° andar CCS. E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com. 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

I Dados socioculturais do entrevistado 

Idade:_____________________         Cor da cútis:______________________________ 

Exerce alguma atividade laboral?____________________________________________ 

Em caso afirmativo, qual? _________________________________________________ 

Qual a jornada de trabalho:_________________________________________________ 

Qual o turno de trabalho?__________________________________________________  

Nível de Formação educacional:_______________________  

Qual sua renda familiar____________________________________________________ 

 

II- Aspectos vinculados à Identificação das demandas prioritárias de saúde 

 

Você faz uso dos serviços de saúde na unidade básica local? 

Com que frequência você tem feito uso desses serviços? 

Qual (quais) sua(s) necessidade(s) (problema) de saúde, atualmente?  

De um modo geral, quais necessidades/demanda de saúde do homem devem ser priorizadas 

pelos serviços de saúde desta localidade para seu melhor atendimento? 

 

III- Buscando estratégias de inserção dos homens nas UBS’s 

 

Frente às necessidades prioritárias de saúde, que estratégias você indica para atendê-las? 

 

Obrigada. 
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