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RESUMO 
 

 

Os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres, e quando o 
fazem, entram no sistema por meio da média e alta complexidade. A pesquisa 
refere-se ao cenário das questões do gênero masculino, bem como às políticas 
públicas de recorte social: a saúde e o seu favorecimento ao gênero citado, visando 
sua inclusão nos serviços de saúde. O município de Penha, inserido na 17 Regional 
de Saúde, será descrito como realidade social, no qual a promoção à saúde, 
enfocando o segmento masculino está sendo desenvolvida. Os serviços de saúde, 
em sua maioria, ainda não estão habilitados para absorver a demanda representada 
pelos homens, pois sua organização não estimula o acesso e as próprias 
campanhas de saúde pública não se voltam para este segmento. Os condicionantes 
dessa resistência têm decorrido historicamente por diferentes aspectos, entre os 
quais se destacam os socioculturais ligados ao gênero e às questões vinculadas aos 
serviços de saúde. A preocupação do homem com a sua saúde é fruto de uma 
sociedade preconceituosa que enaltece a força e, para ele, a reeducação é uma 
solução para o problema. Diante desta perspectiva, remete-se como problema de 
pesquisa: de que forma as políticas públicas de saúde favorecem a adesão pelo 
gênero masculino aos serviços e recursos, visando sua inclusão à saúde?  Com o 
propósito de reconhecer as ações de atenção integral à saúde dos indivíduos do 
sexo masculino, com idades entre 20 e 59 anos, o Ministério da Saúde, em 2008, 
apresentou como uma das prioridades do governo a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem. Essa política constitui um marco para a discussão da 
saúde masculina, além das ações programáticas estabelecidas para promover a 
inserção dos homens nos Serviços de Saúde e suas prioridades no processo saúde-
doença-atenção. O estudo se propõe à evidenciação do complexo tema em torno da 
população masculina e seu comportamento em relação às Políticas Públicas de 
Saúde, para a redução do coeficiente de mortes e sequelas na referida população. O 
desconhecimento do que é a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do 
Homem, configura um quadro preocupante, mas já previsto, já que em outras 
políticas públicas, programas, estruturas e serviços investigados, o desconhecimento 
é reiterado. O desafio lançado para as UBS seria estudar o desenvolvimento de 
ações voltadas para os homens em uma perspectiva de gênero. Somente desta 
forma será possível aumentar a visibilidade das necessidades específicas da 
população masculina, compreendida em um contexto sociocultural, a partir de ações 
mais efetivas para o cuidado de saúde. O estudo também revelou uma situação 
problemática, pois as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, para a política da 
saúde do homem, parecem não ter encontrado sua devida concretização no 
município analisado. De tal modo, faz-se indispensável que gestores e profissionais 
da saúde observem e problematizem a realidade deparada e descubram alternativas 
eficientes para operacionalização da política de saúde do homem. Este é um grande 
desafio para a gestão pública municipal. É preciso sustentar a saúde dos usuários, 
para persistir o desenvolvimento da população e, em decorrência disso, o 
desenvolvimento do município. 
 

Palavras–chave: Gênero masculino. Doenças do homem. Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem. Serviços de Saúde. 



ABSTRACT 
 
 
 

Men seek health services less than women, and when they do, they enter the system 
through medium and high complexity. The research refers to the scenario of the 
masculine issues, as well as the public politics of social cut: the health and its 
favoring to the mentioned gender, aiming its inclusion in the health services. The 
municipality of Penha inserted in the 17 Regional Health will be described as social 
reality in which health promotion, focusing on the male segment is being developed. 
Most health services are not yet able to absorb the demand represented by men, 
because their organization does not stimulate access and the public health 
campaigns themselves do not turn to this segment. The determinants of this 
resistance have historically been due to different aspects, among which the 
sociocultural gender and issues related to health services are highlighted. Man's 
concern for his health is the result of a prejudiced society that exalts strength and for 
him, re-education is a solution to the problem. In this perspective, it is referred to as a 
research problem: in what way do public health policies favor male adherence to 
services and resources aimed at their inclusion in health? With the purpose of 
recognizing the actions of integral attention to the health of the male subjects, aged 
between 20 and 59 years, the Ministry of Health, in 2008, presented as one of the 
priorities of the government the National Policy of Integral Attention to Health of the 
Men. This policy constitutes a milestone for the discussion of male health, in addition 
to the programmatic actions established to promote the insertion of men in the Health 
Services and their priorities in the health-disease-care process. The study proposes 
to highlight the complex theme around the male population and its behavior in 
relation to Public Health Policies, to reduce the coefficient of deaths and sequels in 
said population. The lack of knowledge of what the National Policy for Integral Health 
Care of Man is, is a worrying but already predicted picture, since in other public 
policies, programs, structures and services investigated, the lack of knowledge is 
reiterated. The challenge for the UBS would be to study the development of actions 
for men from a gender perspective. Only in this way will it be possible to increase the 
visibility of the specific needs of the male population, understood in a sociocultural 
context, from more effective actions for health care. The study also revealed a 
problematic situation, since the measures adopted by the Ministry of Health, for the 
health policy of the man, seem to have not found its due fulfillment in the analyzed 
municipality. Thus, it is essential that managers and health professionals observe 
and problematize the reality encountered and find efficient alternatives to 
operationalize the health policy of man. This is a major challenge for municipal public 
management. It is necessary to sustain the health of users, to persist the 
development of the population and as a result, the development of the municipality. 
 

Keywords: Male gender. Diseases of man. National Policy of Integral Attention to 

the Health of Man.Health services. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa refere-se ao cenário das questões do gênero masculino, bem 

como as políticas públicas de recorte social: a saúde e o seu favorecimento ao 

gênero citado, visando sua inclusão nos serviços de saúde.  Uma das intenções no 

presente estudo é a de problematizar aspectos da sexualidade masculina que, se 

não devidamente abordados, poderão afetar a saúde do homem.   

 A questão desta emerge e fundamenta o delineamento da pesquisa proposta, 

a partir do acompanhamento, enquanto profissional atuando em um hospital público 

municipal e, em seguida, na atenção básica, nos recursos denominados Unidades 

Básicas de Saúde e Pronto Atendimento, na região da Agência de Desenvolvimento 

Regional (ADR) de Itajaí (composta pelos municípios de Balneário Camboriú, 

Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e 

Porto Belo), caracterizada a seguir. Os dois últimos espaços sócios-ocupacionais de 

trabalho na enfermagem estão localizados no território da denominada ADR de 

Itajaí, que se situa mais ao litoral norte catarinense. Tomando-se por base esses 

aspectos, delimita-se à GERSA, da ADR de Itajaí (17 ADR), o recorte territorial sobre 

o qual o foco da pesquisa se ateve. 

 Na atividade profissional há mais de dez anos, trabalhando na assistência de 

enfermagem, com o atendimento da população, em especial do sexo masculino, foi 

sendo constatada a presença de diversas patologias evitáveis e não evitáveis. Ainda 

tem-se observado que os homens vêm adentrando ao sistema de saúde em busca 

da atenção especializada, mas como esta é rara ou precária na maioria das vezes, 

os homens diminuem a procura ou até desistem de efetuarem as consultas ou fazer 

tratamentos, exames, e nem se cogita prevenção de doenças e promoção da saúde. 

Não diferente do que se constata em outras regiões catarinenses, do sul do Brasil ou 

mesmo no território nacional, a realidade da morbimortalidade masculina tem 

aumentado, chegando a um patamar de alerta às autoridades de saúde pública.  

 Os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres, e 

quando o fazem, entram no sistema por meio da média e alta complexidade 

(GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).       

 Na prática, isto significa que os homens estão com a enfermidade agravada, 

muitas vezes num estágio em que não há mais cura, como na ocorrência das 
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neoplasias prostáticas. Ao serem considerados aspectos de determinadas doenças, 

verifica-se que se as patologias fossem descobertas precocemente, propiciaria uma 

sobrevida aos homens, consequentemente, com tratamento menos invasivo, 

diminuindo também os custos para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os homens não se reconhecem como alvo do atendimento de programas de 

saúde, devido às ações preventivas se dirigirem quase que exclusivamente para 

mulheres, e por observarem os serviços públicos como um espaço feminizado, 

frequentado somente por mulheres e composto por uma equipe de profissionais 

constituída, em sua maioria, também por mulheres. Essa situação provoca nos 

homens a sensação de não pertencerem àquele espaço.    

  Uma questão que reforça a ausência dos homens aos serviços de saúde 

pode ser o medo da descoberta de uma doença grave, assim, o não saber pode ser 

avaliado como um fator de “proteção” para estes homens (GOMES; NASCIMENTO; 

ARAÚJO, 2007).   

Essa procura dos serviços de saúde, se fosse mais contundente por parte do 

gênero masculino, apresentaria grande importância para as ações dos serviços de 

saúde, para a consolidação do SUS e também para melhoria dos indicadores de 

atenção básica da saúde.   

Segundo o Ministério da Saúde (2008 b) morrem mais homens que mulheres 

ao longo do ciclo da vida, e muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se não 

fosse a oposição masculina frente à procura pelos serviços de saúde. Os 

condicionantes dessa resistência têm decorrido historicamente por diferentes 

aspectos, entre os quais se destacam os socioculturais ligados ao gênero e às 

questões vinculadas aos serviços de saúde.  

Neste contexto, Fontes et al. (2011) afirmam que, em relação ao primeiro, a 

resistência procede do fato de a doença ser considerada um sinal de fragilidade, que 

os homens não reconhecem como essencial à sua condição biológica; por sua vez, 

os fatores institucionais remetem aos horários de funcionamento dos serviços que, 

geralmente, são conflitantes com as atividades laborais masculinas e também do 

segmento feminino, já que a maioria das mulheres também participa do mercado de 

trabalho, coincidindo com horários de seus empregos, e para eles as atividades de 

trabalho vêm em primeiro lugar na lista de preocupações, também, devido à situação 

em que o país se encontra nos dias de hoje, e entre as questões culturais decorre o 

receio de perder o emprego.   
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Os serviços de saúde, em sua maioria, ainda não estão habilitados para 

absorver a demanda representada pelos homens, pois sua organização não 

estimula o acesso e as próprias campanhas de saúde pública não se voltam para 

este segmento. Além disso, o mercado de trabalho, em regra, não garante 

formalmente a adoção de tal prática, assim, o homem, em dado momento, pode ser 

prejudicado e sentir sua função de provedor ameaçada (GOMES; NASCIMENTO; 

ARAÚJO, 2007).   

 Como indicado nos trabalhos de Paschoalick et al. (2006, PINHEIRO; 

COUTO, 2008 apud SEPARAVICH; CANESQUI, 2013), para se modificar o cenário 

atual, devem ser enfocadas estratégias precisas de políticas de saúde e de ação dos 

profissionais da saúde, visando expandir a atenção integral à saúde masculina, com 

a presença efetiva dos homens nos serviços, o que institui rever posturas de atenção 

e atendimento que ainda se baseiam numa masculinidade estereotipada. 

 Outra das dificuldades para o acesso dos homens a esses serviços é a 

vergonha de expor seu corpo perante um profissional de saúde, particularmente a 

região anal, no caso da prevenção ao câncer de próstata. Também se aponta como 

um fator que inibe esse acesso, a falta de unidades específicas para o tratamento da 

saúde do homem (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).    

 Devido a esses fatores, apesar da maior vulnerabilidade e das altas taxas de 

morbimortalidade, os homens não procuram, na rotina diária, os serviços de atenção 

à sua saúde.           

 A compreensão das barreiras socioculturais e institucionais é importante para 

a proposição de medidas que venham a gerar o acesso dos homens aos serviços de 

atenção à saúde, a fim de operacionalizar a prevenção de agravos, parte 

fundamental de intervenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008 a). 

No que diz respeito às barreiras socioculturais, o cuidado com a saúde e o 

comportamento relacionado com a masculinidade serão discutidos, baseando-se na 

perspectiva de gênero, com atenção especial voltada às dificuldades dos homens 

em buscar serviços de saúde e no modo como essa procura masculina é recebida 

nestes locais. 

Os problemas relacionados às doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, 

em sua maioria, podem ser resolvidos nas próprias unidades de saúde, que dispõem 

de profissionais, aparelhagem e medicamentos. Já, os problemas de saúde que 

requerem exames, diagnósticos, consultas com especialistas ou realização de 
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cirurgias, necessitam ser encaminhadas para serviços de maior complexidade. O 

problema é que estes serviços possuem elevada demanda e costumam levar certo 

tempo, o que vai de encontro às expectativas masculinas de rapidez e resolutividade, 

assim, o longo tempo de espera também agrava o problema da falta ou do retorno do 

homem ao atendimento. 

A partir do período em que se instituiu a saúde, como um direito de todos e 

dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), vem-se atribuindo 

destaque às modificações nesse modelo de atenção à saúde, com o intuito de 

priorizar um nível de atenção básica. Destaca-se que, embora os termos Atenção 

Primária à Saúde (APS) e Atenção Básica em Saúde sejam utilizados 

indistintamente, há o reconhecimento e a utilização internacional da nomenclatura 

APS (BRASIL, 2008a; MENDES; MARQUES, 2003 apud FONTES et al. 2011). 

Portanto, neste estudo, o termo referência a ser utilizados será atenção básica, 

quando for o caso de se referir a programas ou legislações, ou mesmo reflexões de 

autores que abordem a questão da prevenção de agravos e promoção de saúde, se 

preservará a nomenclatura neles constante ou exposta nos textos das referências 

bibliográficas utilizadas. 

A Atenção Primária à Saúde é o acesso preferencial para o sistema de saúde 

no País e representa um esforço para que o SUS se solidifique, tornando-se mais 

eficiente, fortalecendo os vínculos entre serviço e população contribuindo, assim, 

para a universalização do acesso e para a garantia da integralidade e igualdade da 

assistência (COUTO et al., 2010 apud FONTES et al. 2011).  

O PSF representa ações combinadas a partir da noção ampliada de saúde - 

que reúne tudo que possa levar a pessoa a ser mais saudável e produtiva - e se 

propõe a humanizar as práticas de saúde, procurando a satisfação do usuário pelo 

perfeito relacionamento dos profissionais com a comunidade, estimulando-a ao 

conceito da saúde como um direito de cidadania e, portanto, expressão de qualidade 

de vida.           

 A estratégia do PSF propõe uma nova dinâmica para a estruturação dos 

serviços de saúde, bem como para a sua afinidade com a comunidade e entre os 

diversos níveis de complexidade assistencial (ITAJAÍ – SC, 2016). 

Um dos critérios de diferenciação desse processo é que os profissionais das 

equipes de saúde necessitam residir no município onde atuam, trabalhando em 

regime de dedicação integral. E, para garantir a vinculação com as famílias sob sua 
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responsabilidade, os agentes comunitários de saúde (ACS) também devem residir 

nas respectivas áreas de desempenho (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 2000). 

O modelo garante maior conexão e humanização da atenção básica mesmo 

em cidades grandes, onde a relação dos centros de atendimento com os pacientes é 

impessoal e nem sempre resolve os problemas de quem os procura.  

 Em um nível de atenção de maior resolutividade está a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA 24h), que é uma das estratégias da Política Nacional de Atenção 

às Urgências para articulação dos serviços, melhor organização da assistência e 

definição de fluxos e referências resolutivas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

 É um serviço que representa um meio-termo entre centro de saúde e 

hospitais, com mais recursos do que um posto de saúde e deve funcionar nas 24 

horas do dia, realizando triagem classificatória, prestando atendimento aos pacientes 

acometidos por quadros agudos, casos de baixa complexidade, à noite e nos finais 

de semana, quando a rede básica e a Estratégia de Saúde da Família não estão em 

funcionamento, sendo, dessa maneira, também, entreposto de estabilização do 

paciente crítico para o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (SAMU) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).  

 De acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2003), as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) são estruturas de complexidade 

intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as urgências hospitalares, onde 

em conjunto com estas compõem uma rede organizada de Atenção às Urgências, 

inserida na rede Saúde Toda Hora, lançada em 2011. As UPA inovam ao 

proporcionar estrutura simplificada, com Raios X, eletrocardiografia, laboratório de 

exames e leitos de observação.         

 Na UPA, o paciente será apenas estabilizado, pois não é uma unidade de 

internação, só tendo leitos de observação. Avalia-se que 90% dos problemas de 

saúde que chegam às unidades são resolvidos, sem necessidade de conduzir o 

paciente ao pronto-socorro de um hospital e contribuem para desafogar as urgências 

dos hospitais do SUS, reduzir o tempo de espera por atendimento e funcionam como 

uma das iniciativas para o problema da superlotação em emergências hospitalares. 

A gravidade do risco, e não a ordem de chegada determina a rapidez com que o 

paciente será atendido, podendo ser liberado ou permanecer em observação por até 

24 horas, ou se imprescindível, ser deslocado para um hospital de referência 

(PORTAL BRASIL, 2011).  
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Todas estas unidades devem cumprir com as resoluções do Ministério da 

Saúde, em sua Portaria nº 2048/GM/MS de 05 de novembro de 2002 (BRASIL, 

2002).       

Essa compreensão vai ao encontro do que preconiza a Política Nacional de 

Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, que define esse atendimento pré-

hospitalar fixo como:  

[...] assistência prestada, num primeiro nível de atenção, aos pacientes 
portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou, ainda, 
psiquiátrica; em que possa levar a sofrimentos, sequelas, ou mesmo à 
morte, provendo um atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de 
saúde hierarquizado, regulado e integrante do Sistema Estadual de 
Urgência e Emergência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 66). 

  

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências visa articular e integrar 

todos os equipamentos de saúde para ampliar e qualificar o acesso humanizado e 

integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde de 

forma ágil e oportuna. E a correta compreensão de como está planejado o Sistema 

de Saúde para a atenção às urgências precisa estar clara para cada profissional 

envolvido no acolhimento do paciente. O atendimento às urgências deve estar 

amparado em todos os níveis de atenção, sendo cada um dentro de suas limitações 

de resolutividade. Por isso, a comunicação entre Atenção Básica, UPA, SAMU, 

Hospitais e demais integrantes do sistema de saúde, como os CAPS (Centros de 

Atenção Psicossocial) são indispensáveis para a eficácia do serviço (OLIVEIRA et 

al., 2015).          

A transformação de regras e conceitos no trabalho somente é possível com a 

participação de todos os envolvidos, motivados pela pretensão de exercer melhor o 

seu papel, de forma organizada e comprometida (RODRIGUES et al., 2001 apud 

OLIVEIRA et al., 2015). 

Nem sempre as políticas públicas de saúde podem ser identificadas como 

redutoras dos casos de mortes e sequelas na população masculina. A preocupação 

do homem com a sua saúde é fruto de uma sociedade preconceituosa que enaltece 

a força, e a reeducação é uma solução para o problema. Embora as discussões 

sobre masculinidade, na área da saúde, estejam ocorrendo, estas se mostram ainda 

insuficientes se visualizadas perante outros segmentos particularizados pelas 

políticas públicas de saúde. A saúde do homem deve ser analisada como um 

conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, 
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assistida nos diferentes níveis de atenção que deve ser prioridade na Estratégia de 

Saúde da Família. É um direito social fundamental e de cidadania de todos os 

homens (BRASIL, 2009 b).  

Os estudos de Courtenay (2000 apud GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 

2007), sobre o empenho masculino voltado para o estilo de vida saudável e a 

promoção da saúde do homem seriam associados à força e virilidade, características 

essas incompatíveis com a demonstração de sinais de fraqueza, medo, ansiedade e 

insegurança, representada pela procura aos serviços de saúde, o que colocaria em 

risco a saúde do homem.    

 Diante desta perspectiva, remete-se como problema de pesquisa: de que 

forma as políticas públicas de saúde favorecem a adesão pelo gênero masculino aos 

serviços e recursos, visando sua inclusão à saúde?       

 A partir dessa pergunta, estabeleceram-se as seguintes questões, que serão 

elucidadas no decorrer do trabalho: 

1. Como são desenvolvidas as atividades de promoção em saúde e prevenção 

de agravos destinadas ao gênero masculino? 

2. O que dizem as políticas públicas sobre prevenção de agravos e promoção da 

saúde? 

3. Que conhecimentos precisam ser melhorados para a atuação profissional na 

Ação Básica que considerem os programas e ações voltadas ao gênero 

masculino? 

4. Qual a percepção que os usuários masculinos têm sobre sua saúde e seus 

direitos? 

5. O que ainda precisaria ser modificado ou melhorado para melhorar a adesão 

masculina aos programas e ações dos serviços de saúde? 

Considerado que os estudos apontam para condições severas e crônicas de 

doenças que atingem o gênero masculino em detrimento do que afeta o gênero 

feminino, torna-se necessário estudar as respostas que o estado vem promovendo 

como prioridade a esse gênero.  O processo saúde – doença, antes era uma 

preocupação pessoal, mas atualmente é uma importante questão de saúde pública. 

 Justifica-se o desenvolvimento desta dissertação, considerando que os 

Programas de Políticas Públicas, em especial os que se referem à saúde do gênero 

masculino, estão em continuada avaliação devido ao cenário em que o homem vive 

na sociedade contemporânea, em meio a inúmeros problemas de ordem social e de 
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saúde, e a busca que se almeja é o seu bem-estar e qualidade de vida.  

 Constitui-se em um problema de saúde pública, já que a procura pelos 

serviços de saúde pelo gênero masculino, quando existe, está vinculada a um 

quadro clínico de morbidade crônica com repercussões psicossociais para sua 

qualidade de vida, além de onerar expressivamente o SUS, com exames de custo 

elevado, ocorrências elevadas de internações, em casos que, se fossem 

diagnosticados no início, não trariam custos tão grandes. 

Destaca-se a ocorrência de baixa acessibilidade da população masculina aos 

serviços de atenção primária, o que aponta uma vulnerabilidade desses indivíduos. 

Na idade avançada, os homens são confrontados com a própria vulnerabilidade, 

quando buscam ajuda médica perante quadros irreversíveis de adoecimento, por 

não terem se prevenido ou tratado precocemente as enfermidades.  Tais fenômenos 

se refletem no perfil de morbidade e mortalidade vinculada aos indivíduos do gênero 

masculino.  

 O estudo propõe a evidenciação do complexo tema em torno da população 

masculina e seu comportamento em relação às Políticas Públicas de Saúde. Tendo 

por objetivo geral: pesquisar as políticas públicas sociais e o seu favorecimento ao 

gênero masculino, com seus serviços e recursos, visando sua inclusão na saúde 

para a redução da morbimortalidade. Já os objetivos específicos ficam assim 

constituídos: identificar os elementos constitutivos dos aspectos de gênero na 

concepção do gênero masculino: masculinidade-saúde; estudar os cenários e os 

desafios ao gênero masculino como construção histórica no mundo capitalista e na 

sociedade contemporânea que interferem em sua posição quanto à saúde; 

pesquisar as políticas públicas, serviços e recursos no campo da saúde que 

contemplem o gênero masculino. 

Quanto à estrutura capitular, o trabalho está dividido da seguinte forma: no 

primeiro capítulo tem-se a introdução, contendo a apresentação do tema, justificativa 

e objetivos. Nesse capítulo, se mostrará o cenário das questões do gênero 

masculino, bem como as políticas públicas de recorte social: a saúde e o seu 

favorecimento ao gênero citado, visando sua inclusão nos serviços de saúde; no que 

diz respeito às barreiras socioculturais, o cuidado com a saúde e o comportamento 

relacionado com a masculinidade serão discutidos, baseando-se na perspectiva de 

gênero, com atenção especial voltada às dificuldades dos homens em buscar 

serviços de saúde; a saúde do homem é analisada como um conjunto de ações de 
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promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, assistida nos diferentes 

níveis de atenção. 

No segundo capitulo, estão expressos os conhecimentos específicos de 

diversos autores sobre o tema, dando assim, o embasamento teórico necessário 

para os capítulos seguintes.  

No terceiro capítulo, estão expressos os procedimentos metodológicos do 

trabalho, utilizados para a realização desta dissertação, abrangendo a natureza da 

pesquisa, o método, o universo, técnicas de coletas de dados e técnicas de 

interpretação de dados.         

 No capítulo quatro, sucede-se a análise e interpretação dos dados, iniciando-

se pela apresentação do município analisado, informações sobre a pesquisa de 

campo com o gestor, profissionais das UBS e com os usuários do sistema de saúde 

do município, onde são apresentados os resultados obtidos, de acordo com o 

alcance de cada um dos objetivos apresentados no estudo. Por fim, no capítulo 

cinco, têm-se as considerações finais do trabalho, com comentários e sugestões 

sobre o estudo. Seguem-se as referências com os diversos autores e sites 

utilizados, anexos e apêndices. 

Destaca-se que a estrutura desta dissertação está de acordo com a 

normatização de trabalhos acadêmicos da Universidade do Contestado (UnC)¹. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

¹ Normas para elaboração de projetos, trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e 
teses. Disponível em: 
<http://www.unc.br/editais/documentos/Resolu_o%20UnC%20CONSUN%20020%202012%20oficial.p
df.>. Acesso em 29 Abr. 2018. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MASCULIDADE-CONSTRUÇÃO CULTURAL - PODER - RELAÇÕES HUMANO-

SOCIAIS 

 

Faz-se indispensável firmar-se na História o primado da masculinidade tendo 

como ponto de partida a história do homem viril que as sociedades patriarcais 

ocidentais ajudaram a construir. Desde as cavernas, sabe-se que se atribui privilégio 

ao homem devido à sua força física e a ele caberia o mérito de providenciar alimento 

para a família enquanto, devido à fragilidade física da mulher, foram designadas a 

ela, as tarefas domésticas (BENFATTI, 2014). 

A discussão acerca das desigualdades estabelecidas entre homens e 

mulheres perde-se na longevidade das concepções de mundo. Dos gregos antigos 

herdou-se a ideia de que a mulher é um ser inferior ao homem na escala 

transcendental que dividia os seres humanos. Por essa razão, somente os homens 

podiam atuar no espaço público, ao passo que as mulheres somente seriam 

apreciadas no âmbito da reprodução, destinadas à criação dos filhos, sempre 

tuteladas por um senhor do sexo oposto (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2010). 

 O que diferenciava então o homem de mulher não eram os órgãos genitais, 

mas a capacidade de procriação. A maternidade era o critério de diferenciação entre 

os sexos e, especialmente, da destinação natural da mulher ao espaço doméstico 

(MARINHO DOS SANTOS, 2007). 

Segundo Costa (1995 apud MEDRADO-DANTAS, 1997), essa crença de que 

o ser humano é original e naturalmente dividido em dois sexos começou a ganhar 

força cultural no final do século XVIII e início do século XIX. Anteriormente, a 

Medicina e a Ciência Galênica reconhecia a existência de um só sexo, o masculino. 

“A mulher era o representante inferior desse sexo porque não tinha calor vital 

suficiente para atingir a perfeição do macho” (MEDRADO-DANTAS, 1997, p. 30). 

De acordo com Laqueur (2001; BIRMAN, 2001 apud FARIA; NOLASCO-

SILVA, 2010), o one-sex-model dominou o pensamento anatômico por dois milênios, 

acreditando ser o corpo feminino uma versão invertida do corpo do homem sem o 

calor vital – segundo o pensamento de Galeno sobre os humores que só se 

concebia por parte do masculino, com calor suficiente para gerar outro ser humano.
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  “O corpo da mulher, então, era visto por via desse “monismo sexual”, uma 

réplica invertida do homem, originando as seguintes associações: vagina/ pênis 

interno; lábio/ prepúcio; útero/ escroto; ovários/ testículos” (FARIA; NOLASCO-

SILVA, 2010, p. 199). 

Millet (2000, apud BENFATTI, 2014) assinala que na condição primitiva o que 

mais provavelmente impressionava a humanidade era, supostamente, o milagre do 

nascimento atribuído ao poder feminino. No entanto, com o desenvolvimento da 

civilização e a descoberta da paternidade, isso pode ter se revertido em prol do 

masculino.            

 Sabendo-se que há diferenças entre ser homem e ser mulher no tempo e, em 

especial, no interior das classes sociais (JABLONSKI, 1995), com embasamento em 

Nolasco (1995), pode-se observar que ainda há homens que utilizam padrões 

tradicionais como poder, agressividade e sexualidade incontrolada para estabelecer 

a sua identidade sexual. 

Ainda que se perceba uma tendência nos estudos científicos a relacionar o 

conceito de homem ao genérico ser humano, há muita reflexão sobre as 

especificidades do conceito de masculinidade, como uma questão relacionada aos 

estudos das Ciências Humanas e Sociais, tendo em vista que, como destaca 

Kimmel (1992): 

 
Estudar os homens como atores sociais pertencentes a um dado gênero é 
algo essencial quando se busca examiná-los descentrando-os de sua 
situação inicial de território genericamente inexplorável (homens como 
seres humanos), para fazê-los regressar a sua condição de seres 
especificamente genéricos (KIMMEL, 1992 apud MEDRADO-DANTAS, 
1997, p. 22). 

 

Nesse sentido, a maior parte das sociedades identifica masculinidade e 

heterossexualidade, segundo Badinter (1986 apud ZANELLO; BUKOWITZ; 

COELHO, 2011, p. 161): 

 
Na medida em que continuamos a definir o gênero por comportamento 
sexual, e a masculinidade por oposição à feminilidade, é inegável que a 
homofobia, a exemplo da misoginia, exerce um papel importante no 
sentimento de identidade masculina. 

 

A noção de virilidade seria assim, no campo da psicologia, segundo Bourdieu 

(2012), essencialmente relacional e construída diante dos outros homens e para 

outros homens e também contra a feminilidade, numa espécie de medo do feminino, 
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e construída, principalmente, dentro de si mesmo. É neste sentido, que a virilidade 

deve ser eternamente provada, ficando o feminino relacionado à falta, falha e 

vulnerabilidade. O autor acredita que a dominação masculina, que estabelece as 

mulheres como objetos simbólicos têm por efeito colocá-las em permanente estado 

de dependência simbólica: elas existem primeiro para o olhar dos outros, como 

objetos receptivos e disponíveis. 

Na história de gêneros – se o antigo modelo de masculino persiste no campo 

das relações amorosas –, é correto supor que outros atributos da masculinidade 

ainda vigorem, como, por exemplo, no campo da economia, o sentindo de provedor. 

Esse modelo do masculino provedor vigorou durante muitos séculos, transformando-

se em parâmetro (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2010). 

A masculinidade é testada e avaliada por outros homens, que o qualificam 

como viril ou não (BOURDIEU, 2012).        

 O menino é incentivado a manifestar a sua virilidade e provar que é macho. A 

ida aos bordéis, a presença exclusivamente masculina nas guerras, a homofobia, o 

envolvimento em atos de violência, especialmente contra as mulheres, são 

situações de provas de masculinidade. Acusações como: “prove que você é 

homem!” é um desafio que o ser masculino enfrenta permanentemente (BADINTER, 

1993, p. 4). 

O conceito de gênero surge como uma tentativa de aglutinar interesses 

comuns e ampliar a compreensão das relações entre os sexos, apoiando-se na ideia 

de que existem machos e fêmeas na espécie humana, mas, especialmente, que a 

qualidade de ser homem e ser mulher é determinada em termos da relação entre 

ambos e do contexto sócio-histórico mais vasto, em que coexistem outras 

categorias, tais como raça, idade e classe social (MEDRADO-DANTAS, 1997). 

Embora o corpo biológico seja o local da sexualidade, estabelecendo os 

limites daquilo que é sexualmente possível, a sexualidade é mais do que 

simplesmente o corpo. Jeffey Weeks (2000), juntamente com Carole Vance (1984), 

sugerem que o órgão mais importante nos humanos é aquele que fica entre as 

orelhas. A sexualidade tem tanto a ver com as crenças, ideologias e imaginações 

quanto com o corpo físico (LOURO et al., 2000). 

Assim, as definições, convenções, identidade e comportamentos sexuais não 

são resultados de uma simples evolução: eles têm sido amoldados no interior de 

relações deliberadas de poder, ou seja, sempre definindo formas apropriadas para 
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regular a sexualidade.        

 Badinter (1993) busca compreender o processo de diferenciação entre os 

sexos, com um empenho que pretende recuperar as raízes elementares da 

hierarquização entre homens e mulheres, pretendendo de maneira otimista que: 

 
A igualdade em via de se realizar, engendra a semelhança, que põe fim a 
guerra. Cada um dos protagonistas, considerando-se desde então o “todo” 
da humanidade, está em condições de compreender o Outro, tornando sua 
cópia. Os sentimentos que unem esse casal de mutantes só podem mudar 
de natureza (BADINTER, 1993, p. 215). 

 

Na visão da autora, haveria um oceano de mudanças profundas, cabendo a 

cada gênero situar-se em um novo modelo, que lhe permita viver a partir da 

complementaridade e não da assimetria (FARIA; NOLASCO-SILVA, 2010). 

Entretanto, Jablonski (1995), em seu ‘A difícil extinção do boçalossauro’, 

argumenta que a autora Badinter sofre de um otimismo exacerbado. Para ele, não 

se estaria vivendo o tempo de transformações que ela insiste em diagnosticar e a 

hierarquia sexual se manteria atuante no campo das relações sociais. Na atualidade, 

os pensamentos de Jablonski seguem inalterados, bastando observarem-se as 

desigualdades entre homem e mulher, por exemplo, em relação a salários em um 

mesmo trabalho, quando o salário do homem sempre é muito maior. 

Diante dessa nova mulher, o homem precisa reconstruir a sua própria 

identidade, mas para Jablonski (1995), por mais que os homens refinem seus 

hábitos, ainda que a instrução lhes ofereça requinte, conviveriam em seu cotidiano 

com um ser pré-histórico que os habita e que se revela sempre que o seu reinado se 

vê ameaçado. Esse ser – “classificado jocosamente pelo autor como boçalossauro – 

reuniria em seu ‘ethos’ a estrutura identitária herdada do patriarcado, com todos os 

preceitos masculinos de força, virilidade, poder e violência” (JABLONSKI, 1995 apud 

FARIA; NOLASCO-SILVA, 2010, p. 208).       

 Ser homem não é uma questão tão natural como frequentemente se supõe. 

Aponta Badinter (1993, p.17) que para chegar a ser homem é necessário 

empreender toda uma tarefa. “A virilidade não é algo concedido, deve ser 

construída, fabricada.” 

Na concepção de Antropologia e Sociologia, o ser homem, portanto, passa a 

ser problematizado a partir da mutabilidade e relatividade dessa conceituação ao 

longo dos tempos. 
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Badinter (1993, p. 27), ao realizar uma análise sobre a identidade masculina, 

propõe uma discussão a respeito da “masculinidade estilhaçada, ou a rejeição à 

ideia de uma masculinidade única”. A masculinidade deixa de ser vista como uma 

essência para ser percebida e estudada como uma constituição ideológica, 

intimamente associada a relações de poder.        

Essa posição também é reforçada por Nolasco, na obra ‘A desconstrução do 

masculino’, onde é colocada a condição masculina como centro de discussão de sua 

obra, expondo uma série de visões acerca das representações sociais da 

masculinidade, da estética masculina e das relações entre masculinidade, poder e 

comportamento. A tese do autor é centrada na Filosofia e é a de que “um indivíduo 

polifônico, produzido a partir de sucessivas crises, emerge no cenário 

contemporâneo” (NOLASCO, 1995, p. 16).       

 A partir dessa relação de crise, surge um movimento no qual:  

 
Diante do processo de fragmentação vivido pelas sociedades pós-
industriais, o masculino deixa de agregar valor ao que o indivíduo 
experimenta, servindo apenas como recurso de linguagem para referir-se à 
experiência (NOLASCO, 1995, p. 19). 

  

Nesse momento, percebe-se que há a construção de uma imagem masculina 

embasada em um modelo tradicional do que é ser homem, um modelo de poder 

que, usando os termos de Jablonski, é a representação de um condicionamento 

social estabelecido por milênios, que faz com que se associe “masculinidade a 

independência, autonomia, autoconfiança, liderança nas relações de gênero e 

agressividade” (JABLONSKI, 1995, p. 158). 

Marcuse (1999 apud BENFATTI, 2014, p. 90) interpretando o pensamento de 

Freud pontua que “o primeiro grupo humano foi estabelecido e mantido pelo domínio 

de um indivíduo sobre os outros” e esse indivíduo era o pai que já no início do 

processo civilizatório estabelece a dominação em seu próprio interesse, mas ao 

fazê-lo, está justificada pela sua idade, sua função biológica e, sobretudo pelo êxito, 

ele criou aquela ordem sem a qual o grupo logo se dissolveria e eis ai o despotismo 

patriarcal da horda primordial. 

Apresentando seu posicionamento, Butler (2003) radicaliza com a noção do 

corpo como um elemento cultural. Transitando no campo da Filosofia e da 

Psicanálise, a autora argumenta que o corpo é uma construção e que só passa a 

existir a partir do momento em que recebe sua marca de gênero, advertindo que o 
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próprio sexo é estabelecido como um elemento pré-discursivo.E afirma que “talvez o 

sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero 

revela-se absolutamente nenhuma" (BUTLER, 2003, p. 25). 

 
Nossos corpos constituem-se na referência que ancora, por força, a 
identidade. E, aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si; em 
consequência, esperamos que o corpo dite a identidade, sem ambiguidades 
nem inconstância. Aparentemente se deduz uma identidade de gênero, 
sexual ou étnica de "marcas" biológicas; o processo é, no entanto, muito 
mais complexo e essa dedução pode ser (e muitas vezes é) equivocada. Os 
corpos são significados pela cultura e, continuamente, por ela alterados 
(LOURO et al., 2000, p. 8). 

Ainda, segundo Benfatti (2014, p. 88): 

 
Críticos que discutem o tema da sexualidade como Judith Butler, Adrienne 
Rich, Susan Sontag, Pierre Bourdieu, Jeffrey Weeks dentre outros, 
defendem que as diferenças entre os sexos têm bases culturais e não 
biológicas como se acreditava no passado. As categorias de sexo, gênero e 
sexualidade são, dessa forma, construções sociais e, portanto, não 
fundamentadas em um determinismo biológico. Isso se dá quando 
pensamos nessas três categorias dentro do contexto das relações sexuais. 
Assim, as partes genitais (sexo) ao serem ativadas sexualmente produzem 
as práticas de ser masculino ou feminino (o que independe da formação 
biológica genital) definindo, assim, o gênero como ação e, por sua vez, 
gerando um impulso a ser satisfeito (sexualidade). É, portanto, na prática 
sexual que sexo, gênero e sexualidade se complementam.  

 

As influências da teoria do patriarcado na construção dos gêneros envolvem 

os estudos que, tomando emprestada a categoria ‘dominação patriarcal’ de Max 

Weber (1956 apud MEDRADO-DANTAS, 1997), buscam justificativas para a 

subordinação feminina com a argumentação de que haveria uma necessidade 

masculina de dominar as mulheres. Já, Scott (1988) identifica a objetivação sexual 

como o ato masculino de fazer da mulher objeto de satisfação (SCOTT, 1988 apud 

MEDRADO-DANTAS, 1997). 

Os estudos autônomos, que buscam compreender a masculinidade fora do 

domínio das produções feministas, orientam-se por diferentes abordagens teóricas 

(marxista, psicanalíticas etc.) e provêm de variados campos do conhecimento 

(Antropologia, Sociologia, Psicologia, História, etc.). 

Entre as influências da teoria marxista, estão os trabalhos que têm como 

argumentação central a noção de que a desigualdade entre os sexos teria uma 

causalidade econômica; isto é, seria fruto da forma como se opera, na sociedade, a 

divisão social do trabalho. De acordo com Scott (1988), o conceito de gênero é 

tratado como um subproduto de estruturas econômicas mutáveis (SCOTT, 1988 
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apud MEDRADO-DANTAS, 1997).       

 A dificuldade na compreensão das diferenças entre sexo e gênero é 

encontrada à medida que existe uma tendência em estudar o termo sexo apenas 

como algo biológico, esquecendo-se das representações sociais e individuais. 

Butler (2003) ressalta que mesmo o sexo, exposto como um dado natural e 

biológico, só adquire significado em um contexto cultural específico. De modo que, 

pensar o gênero como uma expressão do biológico, ou apenas como a expressão 

cultural de um corpo sexuado imporia limitações às análises que pretendem 

compreender o social. 

O entendimento de gêneros, sob influências psicanalíticas, compreende 

trabalhos que se fundamentam a partir de duas correntes: a escola francesa - 

baseada em leituras pós-estruturalistas de Freud, no contexto das teorias da 

linguagem, que enfatizam o papel central da linguagem na comunicação e na 

interpretação de gênero - e a escola anglo-americana, que trabalha nos termos das 

teorias das relações de objeto, enfatizando a influência da experiência concreta 

sobre as relações de gênero (MEDRADO-DANTAS, 1997).    

Segundo Louro et al. (2000), essa questão remete à compreensão de que a 

sexualidade não é somente uma questão pessoal, mas é social e política; e também 

ao fato de que a sexualidade é construída, ao longo de toda a vida, de muitos 

modos, por todos os sujeitos.        

 Desta forma, a sexualidade não pode ser entendida como natural ou como um 

instinto, sob o ponto de vista biológico, já que, a identidade, o corpo, o gênero e 

outros fatores de controle agem sobre a mesma e também sobre a forma como o 

corpo responde à sexualidade (CAMELO, 2013).     

 Para Scott (1988), essas interpretações fundadas numa abordagem 

psicanalítica têm limitado o conceito de gênero "à experiência privada e à esfera da 

família sem vínculo com outros sistemas sociais, econômicos e ideológicos, a partir 

dos quais se fundamenta o imaginário social" (SCOTT, 1988 apud MEDRADO-

DANTAS, 1997, p. 28).        

 Diante do exposto nestas correntes de influência, percebe-se que uma das 

características acentuadas nos estudos de gênero é justamente a riqueza de temas, 

metodologias e mesmo das próprias conceitualizações teóricas.    

 A partir das explicações da Antropologia, Sociologia, Economia, Filosofia e 

Psicologia, o reconhecimento e o entendimento de que gênero é algo que vai se 
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construindo e que é um produto histórico, torna-se indispensável para se 

compreender que é possível modificar determinados comportamentos. Assim, não 

se fica refém deste ou daquele comportamento e as opiniões que habitualmente 

ouve-se na sociedade de que “homem é assim mesmo”, ou “isto é coisa de homem”, 

não se sustenta mais (PASCHOALIK; LACERDA; CENTA, 2006). 

2.2 QUESTÕES DE GÊNERO: ANATOMIA E DEFINIÇÕES DO GÊNERO 

MASCULINO 

 

Nesse capítulo, será abordado o objetivo 01 e serão explanados os elementos 

constitutivos dos aspectos de gênero na concepção do gênero masculino: 

masculinidade-saúde.         

 A questão de gênero foi constituída historicamente e socioculturalmente, 

sendo seu significado, um processo em permanente transformação e construção, 

que envolve políticas públicas e sociais.       

 O gênero perpassa todas as relações sociais, sendo a primeira forma a dar 

sentido às relações de poder e de dominação. Essa é uma das definições de Scott 

(1990 apud SEPARAVICH; CANESQUI, 2013), que destaca ainda gênero como um 

dos três eixos básicos que estruturam a identidade do sujeito, seguido por classe e 

raça, aos quais se pode acrescentar geração, orientação sexual e religiosa.  

 Por isso, ao se abordar as questões de gênero e sexo, faz-se necessário 

entender estes dois conceitos para que, ao associá-los, tenha-se a compreensão de 

determinados comportamentos humanos no que diz respeito à sexualidade. 

De maneira ampla, “gênero é a forma pela qual as capacidades reprodutivas 

e as diferenças sexuais dos corpos humanos são trazidas para a prática social e 

tornadas partes do processo histórico” (CONNEL, 1995 apud PASCHOALIK; 

LACERDA; CENTA, 2006, p. 4).         

 A existência de gêneros determina uma classificação variável na escala 

social, alheia às pretensões dos envolvidos, fundamentada em sexo, raça e classe e, 

sendo que essa relação depende de uma visão privada, atribui a cada um o seu 

espaço social, de acordo com as qualidades que possui e se dá por meio das 

relações sociais. 
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De acordo com Paschoalik, Lacerda e Centa (2006), gênero e sexo não são 

sinônimos, mas dimensões caracterizadas das experiências humanas. O sexo é 

definido pelas particularidades anatômicas, pelo funcionamento do aparelho 

reprodutor, enquanto que o gênero abrange uma série de outros significados 

culturais conferidos a estas diferenças biológicas. Estes significados variam 

temporalmente em uma cultura, e longitudinalmente, ao longo da existência de um 

mesmo indivíduo “as características anatômicas determinam o sexo ao qual 

pertence o indivíduo, enquanto que gênero é uma construção social que define o 

que significa ser de um sexo ou de outro na sociedade” (HARDY; JIMÉNEZ, 2000 

apud PASCHOALIK; LACERDA; CENTA, 2006, p. 83).    

 Definindo gênero, pode-se dizer que se refere às relações sociais desiguais 

de poder entre homens e mulheres, que são o resultado de uma construção social 

do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais (SANTANA; 

BENEVETO, 2013).          

John Gagnon e William Simon (1973) argumentam que a sexualidade está 

sujeita à modelagem sociocultural em uma condição que é superada por poucas 

outras formas de comportamento humano. Isso contradiz a crença normal de que a 

sexualidade diz a verdade definitiva sobre nós mesmos e sobre nossos corpos: ao 

invés disso, ela diz algo mais sobre a verdade da nossa cultura (LOURO et al., 

2000). 

Gênero, sexo e sexualidade são instâncias diferenciadas, mas que se 

misturam no contexto social de forma perturbadora. A sociedade ocidental, a partir 

do século XIX, determinou uma associação entre esses três elementos, da qual se 

pode tirar o seguinte sentido: masculino – homem – heterossexual, em oposição ao 

conjunto: feminino – mulher – heterossexual. O embaralhamento dessa disposição e 

a probabilidade de implantar a categoria homossexual em uma das duas foram 

considerados como, um desvio, uma patologia ou até mesmo um crime. Neste 

aspecto o conhecimento médico foi chamado para identificar prováveis desvios nos 

indivíduos que não exibissem essa afinidade equilibrada (SANTOS, 2012). 

Em seu livro Problemas de Gênero, Judith Butler procura desconstruir as 

configurações de gênero e sugere um pensamento abrangente, que ao deslocar-se 

da análise da questão relacionada a homem e mulher, inclui os indivíduos 

inadequados ao ideal normativo. Esse modelo de comportamento exigido pela 

sociedade deixa de lado particularidades anatômicas ou psicológicas que fogem à 
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classificação de normalidade, a partir da imposição psicossocial. Seu objetivo é 

advertir uma incapacidade de coerência da identidade de gênero, que implica na 

necessidade de ajuste à norma por parte daqueles que não se enquadram em tais 

estruturas (BUTLER, 2003).        

 E esse comportamento, por parte da sociedade, segue até os dias atuais, 

provocando discriminação aos indivíduos. 

Um passo adicional na teoria da construção social afirma que mesmo a 
direção do desejo sexual em si (por exemplo, a escolha do objeto ou a 
hetero/homossexualidade) não é intrínseca ou inerente ao indivíduo, mas 
que é construída. Nem todos os construcionistas dão este passo: para 
alguns, a direção do desejo e do interesse erótico é fixa, embora a forma 
comportamental que esse interesse assume seja construída por quadros 
culturais prevalecentes, assim como a experiência subjetiva do indivíduo e o 
significado social atribuído a isso pelos outros (LOURO et al., 2000, p.33). 

 
Segundo Izquierdo (1994), de um modo geral, a distinção entre sexo e gênero 

nos estudos de mulheres tem como objetivo principal: 

 
Diferenciar conceitualmente as características sexuais, limitações e 
capacidades que as mesmas implicam, e as características sociais, 
psíquicas, históricas das pessoas, para aquelas sociedades ou aqueles 
momentos da história de uma dada sociedade, em que os padrões de 
identidade, os modelos, as posições, e os estereótipos do que é/deve 
ser uma pessoa, respondem a uma bipolaridade em função do sexo a 
que pertença (IZQUIERDO, 1994apud MEDRADO-DANTAS, 1997, p. 
29). 

 
Em outros termos, a distinção entre sexo de gênero consiste em que o 

primeiro refere-se ao aspecto biológico, conexo à esfera reprodutiva entre homens e 

mulheres, enquanto gênero refere-se aos significados socialmente construídos 

(MEDRADO-DANTAS, 1997). 

 
A inscrição dos gêneros — feminino ou masculino — nos corpos é feita, 
sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as 
marcas dessa cultura. As possibilidades da sexualidade — das formas de 
expressar os desejos e prazeres — também são sempre socialmente 
estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, 
portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas são moldadas 
pelas redes de poder de uma sociedade (LOURO et al., 2000, p. 6). 

 

O texto a seguir refere-se ao homem, devido ao foco no gênero masculino.  

Os padrões de gênero atuais fazem do homem o mais forte, o mais 

responsável, o mais inteligente e, por isso, o mais capacitado para funções ditas 

superiores, que se justificam pela condição e posição social que ocupam no espaço 
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público. À mulher, cabem as funções inferiores, designadas ao espaço da casa, 

como o cuidado com os filhos e o lar. Ao homem é destinada a conquista do espaço 

público; à mulher, dela por natureza, resta o espaço privado (MARINHO DOS 

SANTOS, 2007). 

Essa visão é nefasta herança da sociedade patriarcal, onde o trabalho 

doméstico era tarefa já naturalizada, uma vez que a mulher não tinha autoridade 

sobre sua vida e ao casar, seu corpo era propriedade do marido, para seu prazer e 

procriação de filhos.         

 Diante disso, entende-se que a religião patriarcal sustentou, ao longo dos 

séculos, essa dominação masculina. Pode-se dizer que a Idade Média tenha sido o 

marco das tomadas de posições masculinizantes que os séculos futuros iriam ajudar 

a perpetuar. Sob a pressão da igreja e dos poderes públicos, as diferenças entre o 

masculino e o feminino se tornam cada vez mais nítidas, especialmente com a 

“valorização do casamento a partir dos meados do século XVI na França ou as 

mudanças significativas, por volta de 1590 na Inglaterra” (MUCHEMBLED, 2007 

apud BENFATTI, 2014, p. 91). 

Ao longo do tempo, o padrão de dominação masculina em detrimento da 
feminina tem contribuído para a reprodução de estereótipos do papel 
secundário e marginal da mulher na sociedade. Os modelos tradicionais de 
relações de gênero colocaram as mulheres no papel de frágil e submissa, e 
os homens de sexo forte, dominador e viril. É o domínio masculino que 
prevalece no campo do discurso, da linguagem e na determinação das 
formas de estar e ser mulher (MARINHO DOS SANTOS; COSTA, 2009, 
p.1). 

 

Noções essas que definiam padrões e modelos de vida para o mundo. Ao 

homem, mesmo depois de casado, são concedidos privilégios. Ele pode continuar 

desempenhando a sua virilidade com amantes, e é, com isso, aclamado por seus 

iguais. A esposa deve ficar recolhida ao lar e cuidar dos filhos (BENFATTI, 2014). 

Butler (2003) aponta que essa forma do modelo comportamental exigido pela 

sociedade deixa de lado particularidades anatômicas ou psicológicas que fogem à 

classificação de normalidade, e exclui a sexualidade como uma variedade de 

combinações que não surgem a partir da imposição psicossocial.  

 Portanto, como afirma Bourdieu (2010apud BENFATTI, 2014, p. 33), “o 

próprio ato sexual é pensado em função do princípio da masculinidade”. Dessa 

forma, ainda segundo o autor, “os dominados aplicam categorias construídas do 

ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser 
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vistas como naturais” (BOURDIEU, 2010apud BENFATTI, 2014, p. 33).  

  “A virilidade sexual masculina parece assim construir-se na afirmação de 

uma negação da feminilidade, de modo mais negativo que positivo: ser homem, 

neste sentindo, é não ser doce, não ser afeminado, não ser submisso” (ZANELLO; 

BUKOWITZ; COELHO, 2011, p. 162). 

Ser homem, portanto é ser forte, determinado, não importando se é de 

temperamento agressivo, já que essa característica traria mais valor a ele, perante a 

sociedade antiga e também à vigente. O que importava sempre era o poder que 

emanava do homem.          

“Vance (1995) alerta que categoria de ‘construção social’ tem várias conotações na 

pesquisa sobre a sexualidade, mas que, em geral, a teoria da construção social põe 

em questão noções essencialistas sobre sexualidade” (LOURO et al., 2000, p. 91). A 

história da sexualidade humana mostra que os conceitos de masculinidade e 

feminilidade, se modificam de acordo com as distintas épocas nas quais eles são 

discutidos.           

 Ao se constatar que os homens exercem, na maioria das sociedades, um 

poder preponderante em quase todos os campos da vida, deve-se ter a proposição 

da inclusão dos homens, inclusive dos jovens, nas iniciativas que visem melhorar a 

condição das mulheres, incentivando-os e habilitando-os a assumirem a 

responsabilidade por seu comportamento sexual e reprodutivo e por seus papéis na 

sociedade e na família. Assim como, assumir maiores responsabilidades na criação 

dos filhos e nos afazeres domésticos, atraindo o homem para uma revisão dos 

papéis que tradicionalmente eram atribuídos às mulheres.   

 Ainda que a dominação masculina se conserve como característica central da 

sociedade moderna, é importante notar que as mulheres têm sido participantes 

ativas na modelação de sua própria definição de necessidades. As práticas 

cotidianas da vida têm oferecido espaços para as mulheres definirem suas próprias 

vidas. Os moldes de privilégio sexual masculino não foram totalmente rompidos, mas 

há, agora, fartas evidências de que tal privilégio não é infalível nem imutável 

(LOURO et al., 2000).         

 No Brasil, especialmente após a declaração do Ano Internacional da Mulher, 

em 1975, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) houve intenção, 

tanto entre os formuladores das políticas públicas de saúde e educação, quanto na 

academia, especialmente nas ciências sociais, em tratar do tema mulher. Desta 
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reflexão, os homens e a masculinidade foram excluídos ou tratados como 

contraponto, e, no contexto do desenvolvimento, do amadurecimento e da influência 

do feminismo, os papéis e as funções de homem e de mulher passaram a ser 

questionadas em busca de maior igualdade entre os gêneros, igualdade de 

oportunidades, divisão das atividades domésticas e criação dos filhos, promovendo 

assim, uma visão mais crítica diante das desigualdades sociais baseadas nas 

diferenças de sexo (PASCHOALIK; LACERDA; CENTA, 2006).   

 As classes são compostas de homens e mulheres e diferenças de classe e 

status podem não ter o mesmo sentido para mulheres e homens. O gênero é uma 

divisão decisiva. O gênero não é uma simples divisão analítica; ele é como as 

intelectuais feministas têm argumentado: uma relação de poder (LOURO et al., 

2000).           

 Muito mais do que características naturais, os órgãos sexuais, feminino e 

masculino são valores culturais socialmente construídos. Citando-se como exemplo 

do que foi citado: pênis, órgão genital masculino desde o nascimento do menino, 

representa para a família um troféu. O culto à masculinidade, desde cedo, é 

estimulado pelos pais, como, por exemplo, as primeiras fotos com nudez focando o 

sexo masculino trazem alegria ao lar (NASCIMENTO, 2014).    

 Por outro lado, a mulher é uma espécie de investimento. Fugir das injúrias e 

manter a sua boa reputação é uma forma de investimento simbólico que, 

posteriormente, traduz-se em prestígio social para os homens (SANTOS, 2010). 

 Muitas vezes, os pais preocupados com a qualidade da educação de seus 

filhos, acabam comparando-os com outros jovens, nas condições de higiene, notas 

da escola, estado nutricional/peso, altura, textura de cabelos, pele, e aspectos mais 

específicos como virgindade da filha e o pênis do filho, potencializando o surgimento 

de estereótipos (NASCIMENTO, 2014).  O orgulho masculino sobre a figura peniana 

é sinônimo de grandeza, elogios femininos no superlativo e, quando esses desejos 

transformam-se apenas em um sonho, o despertar pode ser conflituoso e 

inaceitável. De fato, verifica-se que os aspectos dimensionais ligados ao órgão 

reprodutor masculino influenciam diretamente na masculinidade do indivíduo, em 

suas atitudes e comportamentos, determinando características simbólicas em suas 

relações sociais (NASCIMENTO, 2014). 
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A construção da masculinidade vai muito além do fato de se ter nascido 
homem ou não; o que conta é a ‘excelência de desempenho’. Essa 
excelência de desempenho esperada de todo ‘homem de verdade’ possui 
ainda uma especificidade: não se trata apenas de atingir um padrão viril 
assumido como dominante, mas de parecer, transparecer, falar, demonstrar 
esta situação (AZIZE; ARAÚJO, 2003 apud ZANELLO; GOMES, 2010, p. 
271). 

 

Já, o homem hipermasculino mantém, na maioria das vezes, vínculos 

amorosos em que predominam a sedução machista e a sensação de domínio. A 

sexualidade é intensa, com a clara finalidade de dominar a presa conquistada, 

deixá-la fraca em sua entrega ao macho potente. Um homem pode chegar a 

experimentar um estranho gozo em gerar paixão e desejo na vítima escolhida, para 

logo abandoná-la, de forma brusca ou através de pequenos gestos de despedida, 

precedida de intensificação de ilusões, demonstrando que a vingança liga-se à 

defesa (ALIZADE, 2009). 

Louro et al. (2000) sugerem que a sexualidade é modelada na junção de duas 

preocupações principais: com a própria subjetividade (quem e o que somos); com a 

sociedade (com a saúde, a prosperidade, o crescimento e o bem-estar da população 

como um todo). As duas estão intensamente conectadas porque, no centro de 

ambas, está o corpo e todas as suas potencialidades. 

A masculinidade tradicional e estereotipada se opõe aos valores vitais para as 

relações humanas, como exemplo a ética, a solidariedade, o reconhecimento mútuo, 

o respeito à diversidade humana e à vida. Os homens que não conseguem atender 

todos os atributos desta masculinidade sofrem imensamente, chegando a pagar com 

a própria saúde e até em alguns casos com a vida, para comprovar sua macheza 

(PASCHOALIK; LACERDA; CENTA, 2006 apud SANTOS, 2013). 

Sentimentos e desejos podem estar intensamente entranhados e podem 

estruturar as possibilidades individuais. As identidades, entretanto, podem ser 

escolhidas, e no mundo moderno, com sua preocupação com a sexualidade 

‘verdadeira’, a opção é muitas vezes altamente política (LOURO et al., 2000). 

 Os homens, ao não demonstrarem os atributos masculinos, poderiam ser 

vistos como mulheres ou homossexuais, condições que poderiam ser intensamente 

repudiadas (PASCHOALIK; LACERDA; CENTA, 2006).    

 Seguindo esta mesma linha, não é tarefa fácil para os homens em dias atuais 

terem garantido sua posição de poder, tradicionalmente concebida. Sentir-se fraco, 

ficar doente, ser traído pela mulher, perder o emprego, ser estéril ou impotente, não 
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são simplesmente coisas desagradáveis, mas sinais que podem ameaçar o 

referencial de virilidade. É justamente tentando ser forte que ele se torna vulnerável 

e passa a sofrer consequências do papel que ele se propõe a representar na 

sociedade (SANTOS, 2013). 

 

2.3 MASCULIDADE-HOMEM-SAÚDE: CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

 

A masculinidade deve ser eternamente vigiada, pois quem nasce homem 

deve comportar-se como tal, mantendo gestos, hábitos e atitudes, independente da 

situação (DAMATTA, 1997).         

 Além disso, segundo Sabino (2000 apud GOLDENBERG, 2000), os homens 

têm grande preocupação com a busca de aceitação entre seus iguais, como uma 

forma de adquirir poder entre seus pares e também entre as mulheres. Sobre isso, 

Kimmel (1998) afirma que o homem terá de dar provas da sua masculinidade até o 

fim de sua vida, já que estará sempre sob a vigilância de outros homens. 

Aprender a nunca chorar é um dos primeiros ensinamentos sociais para o 

gênero masculino. A escola, a rua e, principalmente a família são as instituições que 

aparecem como responsáveis pela representação desta pedagogia da virilidade 

(BENTO, 1999).  

Antigamente, ser verdadeiramente homem não admitia fraquezas. O domínio 

sobre a natureza ampliava-se, como que por tabela, ao domínio sobre as mulheres 

(ALIZADE, 2009).          

 Assim, o homem aprende, desde os primeiros momentos de sua vida, a 

estruturar sua conduta de tal forma que não demonstre qualquer sinal de 

sensibilidade, afetividade, ou qualquer comportamento identificado como sendo do 

campo emotivo feminino, até mesmo com os filhos, pois pode ser rotulado de fraco 

ou gay (BENTO, 1999).         

 Relacionar-se, para Damatta (1997), consiste essencialmente em descobrir 

que ser homem não é o mesmo que sentir-se como homem. Ser homem é receber 

de uma mulher o atestado ou a prova de que se é verdadeiramente homem. Com a 

afirmação “uma das características mais evidentes da masculinidade é a 

heterossexualidade”, Badinter (1992 apud MEDRADO-DANTAS, 1997, p. 33), 

quando inicia o capítulo 'Identidade e preferência sexual', que compõe o livro ‘XY: 
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Sobre a identidade masculina’, destacando que a definição de papéis de gênero 

implica espontaneamente no exercício da sexualidade: “quem faz o quê, e com 

quem?” Como expõe Araújo (2002), a intimidade é, acima de tudo, uma questão de 

comunicação pessoal, consigo mesmo e com os outros, em uma condição de 

igualdade interpessoal.         

 Frente a esse cenário, abrem-se possibilidades relacionadas à transformação 

da intimidade, terreno confuso para o homem, devido ao fato de que os homens 

habitualmente pouco conhecem as dimensões do contato, da solidariedade e da 

cumplicidade (GOMES, 2003).        

 As relações entre modelos de masculinidade e cuidados de saúde vêm sendo 

amplamente discutidos no âmbito da saúde pública por diversos autores, como 

(KORIN, 2001; COURTENAY, 2000 e 2002; COSTA, 2003; PAYNE, 2004; COUTO, 

2005 apud GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007), destacando que o modelo 

proeminente de ser homem, além de exercer influência no cuidado do homem 

consigo mesmo e com os outros – o autocuidado, traz efeitos diretos na saúde 

feminina (CUNHA; REBELLO; GOMES, 2012). 

Nesse sentido, este modelo de masculinidade tem se estruturado como uma 

barreira cultural entre o homem e o autocuidado nas negociações de medidas 

preventivas (GOMES, 2003).  

A resistência dos homens em se cuidar decorre das variáveis culturais ligadas 

aos estereótipos de gênero que permanecem na cultura. O ser homem estaria 

relacionado à ideia de invulnerabilidade, força e virilidade e, portanto, cuidar de si e 

dos outros pode não ser visto como atribuições masculinas, estando associado ao 

feminino (COURTENAY, 2000; SCHRAIBER; GOMES, 2003 PAYNE, 2004; COUTO, 

2005 apud GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).    

 Esta ideia pode, entre outros aspectos, levar os homens a práticas sexuais 

que colocam a si e seus parceiros em situação de vulnerabilidade (CUNHA, 

REBELLO; GOMES, 2012).        

 De acordo com os autores Paschoalik, Lacerda e Centa (2006, p. 81):  

 
Partindo da premissa de que o processo saúde e doença é socialmente 
determinado pela maneira como os indivíduos se comportam na sociedade, 
discutir a respeito do homem e da expressão de sua masculinidade como 
resultantes do meio cultural no qual foi socializado, pode colaborar com a 
análise da relação existente entre saúde do indivíduo e de seus pares e a 
masculinidade.  
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Em se tratando de saúde do homem, à primeira vista, pode vir de encontro a 

uma política que exalta a superação do modelo de saúde da mulher para o 

de gênero e saúde. A proposta de programas de saúde voltados para gênero busca 

sair de uma abordagem do risco e do dano da saúde da mulher para o da saúde 

como satisfação das necessidades humanas (RIOS, 1993 apud GOMES, 2003).  

Assim, se colocaria a saúde do homem no mesmo patamar de importância 

como é hoje para a mulher, com todos os programas de saúde voltados a ela, 

fazendo chegar ao homem alguns desses programas direcionados especialmente ao 

gênero masculino, com o fim de fortalecer a saúde masculina. 

Nessa proposta também está presente a ideia de que, para se chegar a um 

programa de saúde, a mulher deve ser fortalecida. Destacar os direitos das mulheres 

contraria a dimensão relacional entre os gêneros? Basicamente não, porque, 

fortalecendo um gênero em desvantagem poderia se originar uma melhor 

distribuição de poder entre os gêneros (GOMES, 2003).    

 Goldenberg (2000) discute a existência da crise do macho: talvez o machão 

esteja realmente em crise, mas é possível que até ele consiga sobreviver, só que 

será forçado a coexistir com outras formas de ser homem. O que não sobrevive mais 

é um modelo hegemônico de masculinidade com base na força, poder e virilidade, 

embora homens (e mulheres, também) persistam alimentando esse ideal. 

Para Nolasco (1997 apud GOMES, 2003), a crise da masculinidade, em parte 

está associada a valores sociais que ultrapassam a dimensão do indivíduo; 

caracteriza-se pela tentativa de homens se diferenciarem do padrão de 

masculinidade estabelecido socialmente para eles. Para o autor, essa 

crise representa a quebra do cinismo a respeito da existência de um homem de 

verdade, em torno do qual todo menino é socializado(NOLASCO, 1997 apud 

GOMES, 2003).          

  “As lealdades conflitantes colocadas pela "identidade" são reais. Mas, outra 

vez, elas sugerem a importância da escolha em adotar uma identidade que possa 

ajudar um indivíduo a negociar os riscos da vida diária” (LOURO et al., 2000, p. 53). 

Os dados obtidos ainda não são suficientes para se falar de um novo homem, 

que vive as transformações interiores, ao mesmo tempo em que constrói um projeto 

igualitário de funcionamento político e social nas relações de gênero, conforme 

posição de Nolasco (1993) e de Badinter (1992). Para Badinter, um novo homem 

está nascendo, finalmente reconciliado consigo mesmo, e o machão está 
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desaparecendo da civilização, pois ele não tem mais legitimidade ideológica nem 

política (BADINTER, 1992; NOLASCO, 1993 apud BENTO, 1999).  

 Tais afirmações excedem em otimismo. Kimmel (1992; CONNELL, 1995 apud 

BENTO, 1999) apontam o futuro das relações de gênero como hipotético, mas o que 

se nota, nas últimas décadas, é o reforço do exemplo de masculinidade que exalta a 

violência e a segregação sexual.  

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E PARA O GÊNERO MASCULINO 

 

2.4.1 Homem – Doenças – Morbi – Mortalidade  

 

Segundo dados contidos nas Tábuas completas de mortalidade para o Brasil 

– 2015, a sobremortalidade masculina, que é a maior mortalidade da população 

masculina em relação à feminina, concentrava-se nos jovens adultos, de 15 a 19 

anos de idade (com 3,6 vezes mais chance de morrer que as mulheres), 20 a 24 

anos de idade (4,5 vezes mais chance de morrer que as mulheres) e 25 a 29 anos 

(3,6 vezes mais chance de morrer que as mulheres). Assim, no grupo de 20 a 24 

anos, um homem de 20 anos tinha 4,5 vezes mais chance de não completar os 25 

anos do que uma mulher do mesmo grupo de idade Este fenômeno pode ser 

esclarecido pela maior incidência dos óbitos por causas violentas ou não naturais, 

que atingem com maior amplitude a população masculina (IBGE, 2016). 

De acordo com o quadro 01, que compara a morbimortalidade masculina no 

Brasil, na região Sul e no Estado de Santa Catarina, segundo dados do SIM (2014) 

observa-se que a mortalidade masculina no Estado está abaixo da média nacional e 

da região. 

Quadro 01 – Morbimortalidade masculina no Brasil, região Sul e SC por faixa etária (FE). (Por 1000 
habitantes) 

   FE 20a29 anos 30a39 anos  40a49 anos 50a59 anos  

LOCAL     TOTAL 

Brasil 2,6/1000 h. 3,1/1000 h. 5,1/1000 h. 10,2/1000 h. 4,6/1000 h. 

Região Sul 2,5/1000 h. 2,9/1000 h. 5,0/1000 h. 10,1/1000 h. 4,6/1000 h. 

Santa Catarina 1,/1000 h. 2,5/1000 h. 4,5/1000 h.   9,2/1000 h. 4,0/1000 h. 

Fonte:<http://portalarquivos.saúde.gov.br/images/pdf/2014/maio/13/Perfil-da-Situa----o-de-Sa--de-do-
Homem-no-Brasil.pdf> e MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 2014. 
Acesso em: 12 Fev. 2017. 
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Também, em 2015, a unidade da federação com a maior expectativa de vida 

ao nascer foi Santa Catariana (78,7 anos), que também apresentou a maior 

esperança de vida para os homens (75,4) e para as mulheres (82,1). No outro 

extremo, está o Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer para ambos 

os sexos (70,3 anos), (IBGE, 2016).       

 A mortalidade masculina (por causas externas, principalmente acidentes e 

homicídios), no grupo com idade entre 20 e 24 anos, chega a ser quase dez vezes 

superior à feminina, durante o período de 2004 a 2010 (IBGE 2010 a). Nesta 

distribuição mostra-se predominância das causas intencionais (homicídios), seguido 

de acidentes de transporte.        

 É fato que a violência e fatores econômicos podem ajudar a entender estes 

últimos indicadores, mas, morrer dez vezes mais homens por causas externas que 

mulheres na mesma faixa etária deve ser motivo de apreensão e alerta para 

governantes e profissionais de saúde.        

 De acordo com o quadro 02, que compara a vida média às idades por sexo, 

nos anos de 2009 e 2010(IBGE,2010 b), quando são comparadas as probabilidades 

de morte entre os sexos, fica evidente que os homens possuem uma mortalidade 

maior que a das mulheres em todas as idades. 

 
Quadro 02 – Brasil: Vida média às idades exatas por sexo: 2009 e 2010 

 Homens 2009 Homens 2010 Mulheres 2009 Mulheres 2010 

25 anos 72,98 73,19 79,24 79,46 

35 anos 74,27 74,45 79,71 79,90 

50 anos 76,85 76,97 81,08 81,25 

55 anos 78,06 78,16 81,85 82,00 

60 anos 79,55 79,63 82,83 82,97 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 
Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 2010 b.Disponível 
em:<https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2010/notastecnicas.pdf>. 
Acesso em 10 abr. 2017. 
 

Ao superar os riscos de morte e sobrevivendo, por exemplo, até os 50 anos 

de idade, em 2010, o brasileiro poderia atingir uma vida média de 76,97 anos. Ao 

considerar os sexos masculino e feminino, as respectivas vidas médias aos 55 anos 

seriam de 78,16 e de 82,00 anos (IBGE, 2010 b).     

 A sobremortalidade masculina é a relação entre as probabilidades de morte 

de homens e mulheres, por grupos de idade, podendo também ser calculada com as 
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taxas centrais de mortalidade. Esta sobremortalidade pode ser observada em todas 

as idades. A elevação está estreitamente associada às mortes por causas externas, 

em particular as violentas, que incide com maior intensidade sobre a população 

masculina jovem e adulta jovem (IBGE, 2014 b).     

 No quadro 03, compara-se, por sexo e entre os anos de 2009, 2010, 2011 e 

2014, a expectativa de vida às idades exatas, entre 25 anos até 60 anos. 

 
Quadro 03 – Brasil: Expectativa de vida às idades exatas, por sexo: 2009, 2010, 2011 e 2014 

 Homens 
2009 

Mulheres 
2009 

Homens 
2010 

Mulheres 
2010 

Homens 
2011 

Mulheres  
2011 

Homens 
2014 

Mulheres 
 2014 

25 anos 47,98 54,24 48,2 54,3 48,4 54,5 49,3 55,5 

30 anos 43,62 49,45 43,8 49,5 44,1 49,7 44,9 50,7 

35 anos 39,27 44,71 39,5 44,8 39,7 44,9 40,5 46,0 

40 anos 34,99 40,03 35,1 40,1 35,3 40,2 36,1 36,6 

45 anos 30,83 35,49 30,9 35,5 31,1 35,6 31,8 32,1 

50 anos 26,85 31,08 26,8 31,0 27,0 31,2 27,7 27,8 

55 anos 23,06 26,85 23,0 26,7 23,1 26,9 23,8 26,6 

60 anos 19,55 22,83 19,3 22,6 19,5 22,8 20,1 23,6 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais 
(COPIS). 2014 b. Disponível 
em:<https://www.ftp://ftp.ibge.gov.br/Tábuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mor
talidade_2014/notastecnicas.pdf>. Acesso em 10 abr. 2017. 

 

Observa-se, no quadro 03, que a expectativa de vida da mulher é sempre 

maior que a do homem, independente da idade, sendo que, em 2014, a elevação da 

idade do homem foi significativa, em comparação ao ano de 2009, um sinal de que 

os homens estão aprendendo a se cuidar melhor.     

 Este diferencial eleva-se expressivamente entre os jovens, especialmente na 

faixa entre 15 e 29 anos de idade, onde a incidência da mortalidade masculina em 

algumas idades dentro deste grupo chega a alcançar níveis 4,5 vezes superiores à 

da população feminina. Neste caso, o fator determinante para diferenciais tão 

expressivos é a continuada exposição do contingente masculino em idades jovens 

às mortes por causas externas (IBGE, 2010 a).     

 Porém, a preocupação dos homens gira mais em torno de temas que atentam 

contra a virilidade, como o tamanho do pênis e disfunção erétil, DST, problemas na 

próstata e AIDS. Ter comprometida sua identidade masculina, exatamente por 

vivenciar a masculinidade culturalmente herdada, pode parecer um paradoxo, mas 

ao se admitir que a disfunção erétil tenha entre suas causas, hábitos 

tradicionalmente masculinos, tem-se o entendimento desta contradição (BATISTA, 

2003).           
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 Com isso, os profissionais de saúde devem considerar os homens, como 

aliados e detentores de uma herança cultural que, se trabalhada com criatividade e 

conhecimento, pode oferecer táticas para desconstruir aspectos negativos da 

masculinidade e enfatizar os aspectos positivos do gênero (PASCHOALIK; 

LACERDA; CENTA, 2006).          

 Os homens, com sua virilidade comprometida, necessitam de auxílio, que 

ultrapassa o consultório e o atendimento especializado.     

 Nos últimos anos, as políticas públicas voltadas para a saúde têm sido de 

grande importância para a sociedade brasileira, incluindo o município de Itajaí, em 

Santa Catarina, mesmo que, na prática, sua operacionalidade não tenha sido 

aplicada de forma satisfatória. As políticas públicas e, em especial, as sociais, vêm 

subordinadas aos interesses econômicos e políticos, sendo praticadas através de 

práticas assistencialistas e clientelistas, refletindo relações que não congregam o 

reconhecimento dos direitos sociais dos cidadãos (SILVA, 2009).  

Toda essa conexão recai diretamente em todos os segmentos da sociedade 

que necessitam dos serviços públicos, que se encontram cada vez mais numa 

situação de desamparo, perda de status e de segregação social. 

A marcante privatização define o investimento no setor de saúde com 

recursos do orçamento da união produzidos pelo setor privado, visualizadas na 

realidade vivenciada, principalmente pelo fortalecimento dos planos de saúde. 

Nesse sentido, constata-se que o conjunto de ações, destinadas aos Estados e 

municípios, distancia-se das reais condições de saúde percebidas pela população 

brasileira. Como consequência, a população recebe uma prestação de serviços, cuja 

lógica de acesso não corresponde à seguinte relação: disponibilidade 

tecnológica/necessidade de atendimento, mas a cobrança de lucratividade do setor 

privado (SILVA, 2009).         

 Diante de toda essa gama de elementos que permeiam toda a estrutura das 

políticas públicas no país, especificamente as de saúde do homem, deve-se ter uma 

linha de ação, visando qualificar a saúde da população masculina numa perspectiva 

de cuidados que resguardem a integralidade da atenção dispensada (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008b).  

Diferenças entre homens se traduzem também em desigualdades que 
fazem com que grupos distintos tenham condições desiguais de acesso a 
bens e serviços de saúde. A homogeneidade pressuposta na categoria 
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genérica de "homens" dificulta o reconhecimento de desigualdades entre 
estes em contextos diversos, e o consequente planejamento de ações 
especialmente para aqueles que se encontram em contextos de 
marginalização e/ou exclusão social, como migrantes, refugiados ou 
prisioneiros, entre outros (LEAL; FIGUEIREDO; NOGUEIRA DA SILVA, 
2012, p. 12). 

Vários estudos comparativos, entre homens e mulheres, têm comprovado o 

fato de que os homens morrem mais precocemente que as mulheres e se os 

homens realizassem corretamente as medidas de prevenção primária, muitos 

agravos poderiam ser evitados (COURTENAY, 2007 apud MACEDO, 2010). 

O reconhecimento de que os homens adentram o sistema de saúde por meio 

da atenção especializada, tem como consequência o agravo da morbidade pelo 

retardamento na atenção e maior custo para o SUS. É necessário fortalecer e 

qualificar a atenção primária, garantindo, assim, a promoção da saúde e a 

prevenção aos agravos evitáveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).  

Essa resistência masculina para a atenção de prevenção aumenta a 

sobrecarga financeira da sociedade, 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.          

 A despeito da maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade, os 

homens não buscam, como as mulheres, os serviços de atenção básica 

(FIGUEIREDO, 2005).         

 Os homens encontram dificuldade em reconhecer suas necessidades, 

cultivando o pensamento mágico que rejeita a probabilidade de adoecer. Além disso, 

os serviços de comunicação privilegiam as ações de saúde para a criança, o 

adolescente, a mulher e o idoso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a).   

 A isto se acrescenta o fato de que o homem tem medo de que o médico 

descubra que algo vai mal com a sua saúde, o que põe em risco sua crença de 

resistência.  A doença é entendida como um sinal de fragilidade que os homens não 

reconhecem como próprias à sua condição biológica. “O homem julga-se 

invulnerável, o que acaba por contribuir para que ele cuide menos de si mesmo e se 

exponha mais às situações de risco” (SABO, 2002; BOZON, 2004 apud 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a, p.14).  

Assim, grande parte da não adesão às medidas de atenção integral, por parte 

do homem, decorre das variáveis culturais. Os estereótipos de gênero, enraizados 

há séculos na cultura patriarcal, potencializam práticas fundamentadas em crenças 
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do que é ser masculino (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a; BROLEZI; MARQUES, 

2014). 

Os homens também não procuram pelos serviços de saúde devido a sua 

posição de provedor, pois, afirmam que o horário do funcionamento dos serviços 

coincide com a carga horária do emprego.       

 Não se pode negar que, na preocupação masculina, a atividade de trabalho 

tem um lugar destacado, principalmente em pessoas de baixa condição social, o que 

reforça o papel historicamente atribuído ao homem de ser responsável pelo sustento 

da família. Ainda que isso possa se constituir, em muitos casos, num obstáculo 

importante, há de se destacar que muitas das mulheres, de todas as categorias 

socioeconômicas, estão inseridas no mercado de trabalho, e nem por isso deixam de 

procurar os serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a). 

A pouca procura masculina também aparece associada à ausência de 

acolhimento ou a acolhida pouca atrativa, nas Unidades de Saúde por parte dos 

profissionais, o que pode estar relacionado à frágil qualificação profissional para lidar 

com o segmento masculino (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007; GOMES et 

al., 2011). 

Storino (2013) destaca que os profissionais de saúde necessitam agir 

ativamente na qualificação de suas ações para satisfazer às necessidades de saúde 

dos indivíduos, através da assimilação de instrumentos capazes de demonstrar 

essas necessidades. 

O profissional de saúde, ao conhecer e ampliar práticas educativas, interage, 

cria vínculo com a população, valoriza o outro, reconstrói e desenvolve 

conhecimentos cotidianos (CERVERA et al., 2011 apud BANEO, 2014). 

Outro ponto igualmente assinalado é a dificuldade de acesso aos serviços 

assistenciais, alegando-se que, para marcação de consultas, há de se enfrentar filas 

intermináveis que, muitas vezes, causam a “perda” de um dia inteiro de trabalho, 

sem que necessariamente tenham suas demandas resolvidas em uma única 

consulta (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007). 

A não procura pelos serviços de atenção básica faz com que o indivíduo fique 

privado da assistência necessária à preservação de sua saúde e continue a fazer 

uso de procedimentos desnecessários, se a procura pela atenção houvesse 

acontecido em ocasião anterior.        

 Ainda que o conceito de masculinidade venha sendo atualmente contestado e 
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tenha perdido seu rigor original na dinâmica do processo cultural, segundo Welzer - 

Lang (2004), a concepção ainda prevalente de uma masculinidade hegemônica é o 

eixo estruturante pela não procura aos serviços de saúde. Na sociedade vigente, o 

cuidado é papel avaliado como sendo feminino e as mulheres são educadas, desde 

muito cedo, para desempenhar e se responsabilizar por este papel (WELZER-LANG, 

2004). 

A identidade social do homem e da mulher é construída a partir da atribuição 

de distintos papéis que a sociedade espera ver desempenhados pelas diferentes 

categorias de sexo. A sociedade demarcaria assim os campos possíveis de atuação 

em que podem atuar um homem e uma mulher.     

 O não reconhecimento da diversidade de homens – em termos de faixa etária, 

raça/etnia, condição socioeconômica, práticas sexuais – implica o não 

reconhecimento de que grupos distintos de homens têm acesso também 

diferenciado a recursos e desempenham diferentes relações de poder (LEAL; 

FIGUEIREDO; SILVA, 2012). 

Ainda, segundo o Ministério da Saúde (2008a), essa consideração é 

fundamental para a promoção da igualdade na atenção a essa população, que deve 

ser considerada em suas diferenças por idade, condição socioeconômica, étnico-

racial, por local de moradia urbano ou rural, pela deficiência física e/ou mental e 

pelas orientações sexuais.  

 
Quadro 04 – Tipos de doenças mais comuns que acometem os homens no Brasil   

DOENÇA NÚMERO CURÁVEIS-
INCURÁVEIS 

Neoplasias diversas 
Fonte:<http://www.inca.gov.br/wcm/dncc/2015/por-
incidencia.asp>. Acesso em 18 jan. 2017. 
 
 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre 
Mortalidade – SIM. 2010. Acesso em 18 jan. 2017. 

295.200 casos novos em 
2016 
 
54,3 óbitos/100mil hab. 

Curável se for 
feito o 
diagnóstico 
precoce. 
 
Alguns tipos 
são 
incuráveis. 

Doenças isquêmicas do coração 
Fonte: 
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/ma
io/13/Perfil-da-Situa----o-de-Sa--de-do-Homem-no-
Brasil.pdf>. Acesso em 18 jan. 2017. 

27,0 óbitos/100mil hab. 
 
 

Curáveis em 
alguns casos. 

Doenças cerebrovasculares 
Fonte: <http://www.sbdcv.org.br/publica_avc.asp>. 
Acesso em 18 jan. 2017. 

0,336 óbitos por mil hab. Curáveis em 
alguns casos. 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 2010. 
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Segundo o quadro 04, analisando-se os fatores de morbimortalidade entre os 

homens, alguns deles relacionados com o comportamento masculino, são 

enumeradas neoplasias malignas (cânceres de estômago, pulmão e próstata), 

doenças isquêmicas do coração e cerebrovasculares como principais causas de 

morte. O câncer de próstata está diretamente relacionado à dificuldade encontrada 

pelos homens em submeterem-se a exames e a visitarem regularmente um serviço 

de saúde. Da mesma forma, atribuem ao hábito de fumar um traço masculino, 

relacionando-o evidentemente ao câncer de pulmão e aos transtornos isquêmicos e 

vasculares (BATISTA, 2003). 

Entre os diversos tipos de neoplasias, o câncer de próstata se tornou uma das 

formas mais comum na população masculina e se estima que um em cada doze 

homens seja diagnosticado com a doença ao longo da vida. A incidência dessa 

doença aumenta com o passar dos anos. Casos esporádicos são notados em 

homens abaixo de 45 anos, sendo mais comum em homens acima dos 70 anos 

(THURSTON, 2003 apud VIEIRA et al., 2008).      

 No Brasil, sabe-se que o câncer de próstata é um grave problema de saúde 

pública e segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as altas taxas de 

incidência e a mortalidade dessa neoplasia fazem com que seja o segundo mais 

comum entre a população masculina, sendo superado apenas pelo câncer de pele 

não melanoma (GOMES, 2003).        

 Segundo Lemos (2003 apud VIEIRA et al., 2008), dos carcinomas da 

próstata, 95% são diagnosticados em homens entre 45 e 89 anos de idade, dos 

quais 50% desenvolvem metástases. A prevalência na sexta década de vida é de 

15%, na sétima, de 30%, na oitava, 40% e, na nona, é de 50%.    

 O diagnóstico e o tratamento precoces são estratégias para salvar vidas e 

diminuir os custos com saúde no país. O dilema do câncer de próstata é que apenas 

uma minoria de portadores de carcinoma, não tratado, morrerá por causa dessa 

doença. Ainda assim, a prevalência do mesmo é tão alta, que a mortalidade anual só 

perde para a de câncer de pulmão (LEMOS, 2003 apud VIEIRA et al., 2008).  

 Gomes (2003) destaca que, além da idade, devem ser avaliados os fatores 

genéticos, fatores raciais e alimentação. Ainda, o diagnóstico de câncer da próstata 

pode ser feito a partir de dois exames básicos: o toque retal para aferir o volume da 

glândula e/ou a presença de nódulos suspeitos, e o exame de sangue PSA 

(Prostatic Specific Antigen). O antígeno prostático específico não é específico do 
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câncer de próstata e, isoladamente, pode ter um valor preditivo em torno de 30%. 

 O PSA também se encontra elevado nos casos de prostatite aguda ou 

crônica, infecção do trato urinário, como também depois de andar de bicicleta, ou de 

manter relações sexuais (até um período de 24 horas) (KELLEHER, 2003 apud 

VIEIRA et al., 2008).          

 Ao ser informado do diagnóstico médico de carcinoma, o primeiro mecanismo 

de defesa empregado pelo paciente, independente de ser homem ou mulher é a 

negação. Primeiramente, a negação funciona como um escudo protetor, mas se 

continuar por um longo período poderá enfraquecer o relacionamento médico-

paciente e impedir o paciente de admitir uma atitude mais responsável frente à 

doença (TOFANI; VAZ, 2007). 

 Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (2016), são esses os outros 

tipos de neoplasias que ocorrem mais frequentemente: a) o câncer de pulmão é a 

primeira causa de morte por câncer, sendo o mais comum de todos os tumores 

malignos, apresentando aumento de 2% por ano na sua incidência mundial. Em 90% 

dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de 

derivados de tabaco; b) câncer de pele, não melanoma, é o câncer mais frequente 

no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. 

Apresenta altos percentuais de cura, se for detectado precocemente. Entre os 

tumores de pele, o tipo não melanoma é o de maior incidência e mais baixa 

mortalidade. O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, 

sendo que sua ocorrência se dá principalmente em pessoas de pele clara, sensível à 

ação dos raios solares, ou com doenças cutâneas prévias; c) câncer gástrico, os 

tumores do estômago se apresentam, na maior parte das vezes, na forma de três 

tipos histológicos: adenocarcinoma (responsável por 95% dos tumores), linfoma, 

diagnosticado em cerca de 3% dos casos, e leiomiossarcoma, iniciado em tecidos 

que dão origem aos músculos e aos ossos. O pico de incidência se dá em sua 

maioria em homens, por volta dos 70 anos. Cerca de 65% dos pacientes 

diagnosticados com câncer de estômago têm mais de 50 anos. No Brasil, esses 

tumores aparecem em terceiro lugar na incidência entre homens; d) câncer de 

esôfago é o 6º mais frequente entre os homens. O tipo de câncer de esôfago mais 

frequente é o carcinoma epidermoide escamoso, responsável por 96% dos casos. 

Outro tipo, o adenocarcinoma, vem aumentando significativamente. Os tumores 

malignos de fígado podem ser divididos em dois tipos: câncer primário (que tem sua 
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origem no próprio órgão) e metastático (originado em outro órgão e que atinge 

também o fígado). Entre os tumores originados no fígado, o mais frequente é o 

hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular. Agressivo, incide em mais de 80% 

dos casos. Pelo fato de ser de difícil detecção, o câncer de pâncreas apresenta alta 

taxa de mortalidade, por conta do diagnóstico tardio e de seu comportamento 

agressivo. No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer 

diagnosticados e por 4% do total de mortes por essa doença. A incidência é mais 

significativa em homens; e) câncer colorretal compreende tumores que acometem 

um segmento do intestino grosso (o cólon) e o reto. É tratável e, na maioria dos 

casos, curável, ao ser detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para 

outros órgãos. Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões 

benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. A maneira de 

prevenir o aparecimento dos tumores seria a detecção e a remoção dos pólipos 

antes que eles se tornem malignos (INCA, 2016).     

 Ainda, o tumor de testículo corresponde a 5% do total de casos de câncer 

entre os homens. Apesar de raro, preocupa porque a maior incidência é em homens 

em idade produtiva - entre 15 e 50 anos (BROLEZI; MARQUES, 2014).   

 O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a partir 

dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. Está relacionado às 

baixas condições socioeconômicas e de instrução, à má higiene íntima. Estudos 

científicos também sugerem a associação entre infecção pelo vírus HPV (papiloma 

vírus humano) e esse tipo de câncer (BROLEZI; MARQUES, 2014).  

 As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) foram responsáveis por 

74% dos óbitos no ano de 2010, dentre os quais as doenças cardiovasculares 

representaram 33% (WHO, 2011a apud MOURA, 2012).    

 As Doenças do Aparelho Respiratório como: Câncer de pulmão, Enfisema 

pulmonar, Bronquite, Tuberculose, Asma, Doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), Pneumonia, Bronquiectasia e Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS) 

podem estar associadas a causas de óbito entre os homens, que podem ser 

originadas por suas condições sociais, culturais e hábitos relacionados ao estilo de 

vida, como consumo de derivados do tabaco (BROLEZI; MARQUES, 2014). 

 Para avaliação da mortalidade por doenças do aparelho circulatório, são 

identificadas as ocorrências de febres reumáticas agudas e de doenças reumáticas 

crônicas do coração, de doenças hipertensivas, de doenças isquêmicas do coração, 
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de doenças cerebrovasculares, de aterosclerose e de outras doenças do coração e 

do aparelho circulatório, conforme estabelece o International statistical classification 

of diseasesand related health problems (WHO, 2011b apud MOURA, 2012). 

 As doenças cardiovasculares afetam o coração e as artérias, aparecendo em 

primeiro lugar entre as causas de morte no Brasil e representam quase um terço dos 

óbitos, num total de aproximadamente 300 mil óbitos anuais, sendo 820 óbitos por 

dia. As principais causas dessas mortes são ocasionadas pelo infarto do miocárdio, 

insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2011 apud BROLEZI; MARQUES, 2014).     

 Entre os fatores de risco considerados destacam-se a hipertensão arterial, as 

dislipidemias, a hipertrofia ventricular esquerda, a obesidade, o diabetes melito, 

quase sempre relacionadas a hábitos de vida, como dieta rica em gorduras 

saturadas, colesterol e sal, consumo de bebida alcoólica, tabagismo e sedentarismo 

(LENFANT, 2001 apud BROLEZI; MARQUES, 2014).    

 Ainda podem ser considerados os hábitos como o tabagismo, o alcoolismo, 

alimentação inadequada, ou seja, fatores predisponentes à arteriosclerose, 

hipertensão arterial, diabetes, câncer de próstata e obesidade, que, além de 

provocarem doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, podem comprometer a 

função erétil e impossibilitar o coito. Para aqueles que concebem a ereção peniana 

como expressão da vivência da identidade masculina, por essas causas comentadas 

acima, podem ter sua identidade comprometida (PASCHOALIK; LACERDA; CENTA, 

2006).           

 Badinter (1993) acredita que o refúgio no álcool e nas drogas e, também, a 

impotência são frutos da fragilidade masculina diante de novos imperativos sociais, 

que impõem novas cobranças sexuais. A autora afirma que o ideal viril custa muito 

caro para os homens, que fazem esforços enormes para se adaptarem a um modelo 

masculino que supervalorizando o tamanho do pênis, provoca a obsessão pelo 

desempenho sexual, causando ansiedade, stress, dificuldades afetivas, medo do 

fracasso e comportamentos compensatórios potencialmente perigosos. Além disso, 

ela adverte que os homens procuram médicos e psicólogos com muito menos 

frequência do que as mulheres, mantendo em segredo, como um estigma a ser 

escondido suas doenças e preocupações (GOFFMAN, 1975 apud BADINTER, 

1993).            

 Não é de se estranhar, assim, o fato de os homens morrerem mais cedo do 



52 

 

que as mulheres.         

 Também ocorrem muitas mortes entre os homens, por causas externas. 

Algumas causas externas de mortalidades entre os homens são traumatismos, 

lesões ou quaisquer outros agravos à saúde, de início súbito e como consequência 

imediata de violência ou outra causa externa. Neste grupo, incluem-se as lesões 

provocadas por eventos no transporte, homicídios, agressões, quedas, 

afogamentos, envenenamentos, suicídios, queimaduras, e outras ocorrências 

provocadas por circunstâncias ambientais (mecânica, térmica, química, energia 

elétrica e/ou radiação). Os acidentes de trânsito lideraram as estatísticas de mortes 

por causas externas, seguido por homicídios (BROLEZI; MARQUES, 2014). 

O reconhecimento da diversidade de causa mortis pode ser atrelado à 

consideração de que ações externas ao setor saúde, também podem determinar 

melhores condições de saúde dos diferentes grupos sociais, e à consequente 

inclusão de ações que melhorem os cuidados com a saúde do homem. 

 

2.4.2 Políticas sociais públicas endereçadas à saúde e ao homem 
 

 

A história dos cuidados com saúde do brasileiro passa, primeiramente, pela 

filantropia de cunho religioso: a caridade. As pessoas eram atendidas pelas 

instituições e médicos filantropos. Paralelamente a isso, o Estado fazia algumas 

ações de saúde diante de epidemias, como vacinação e/ou de saneamento básico. 

Assim ocorreu no final do século XIX e início do XX com o saneamento do Rio de 

Janeiro e a campanha de vacinação contra a varíola. O Estado tratava também da 

intervenção em algumas doenças, como a doença mental, a hanseníase, a 

tuberculose. Só mais tarde começou o atendimento às emergências e às internações 

gerais (CARVALHO, 2013).         

 A crise da previdência, na década de 1980, provocou que se conduzisse uma 

associação mais forte entre o INAMPS e os serviços públicos de saúde. Nascem o 

que se denominou Ações Integradas de Saúde (AIS). A essência: parceria da 

previdência com a saúde pública municipal e estadual; prestação de cuidados, 

principalmente primários ambulatoriais; transferência de recursos da previdência 

para que fossem realizadas essas ações pelos Estados e municípios. A partir de 

1987, as Ações Integradas de Saúde foram aprimoradas com o que se denominou 
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Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), que durou até 1991, 

quando se implantou o Sistema Único de Saúde (SUS). Alguns atributos desse 

sistema de saúde, começando pelo mais essencial, dizem respeito à citação 

constitucional de que Saúde é Direito do Cidadão e Dever do Estado (CARVALHO, 

2013).            

 No final da década de 1980, destaca-se a Constituição Federal de 1988, que 

definiu como dever do Estado garantir saúde a toda a população e, para tanto, 

instituiu o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei 

Orgânica da Saúde que delineia o funcionamento do Sistema (PORTAL SAÚDE, 

2017). 

 A concretização de ações de atenção à saúde do homem, voltadas à 

prevenção de diagnóstico, tratamento, agravos, reabilitação, manutenção e proteção 

da saúde que, pela Portaria nº 648-GM/2006, caracteriza atos da atenção básica, 

tem representado um desafio para os profissionais da área da saúde (FONTES et al. 

2011).            

 O baixo investimento na qualificação de recursos humanos constitui uma 

deficiência expressiva que compromete o desempenho do sistema, que compreende 

desde o nível federal até a ponta do sistema, onde programas de atenção básica – 

como a Estratégia Saúde da Família (ESF) – estão claramente fragilizados 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).       

 Para tentar debelar essas deficiências, o MS decidiu implantar vários 

programas que, isoladamente ou em conjunto, poderiam auxiliar na resolução 

desses problemas, a curto e médio prazo.      

 Assim, o Ministério da Saúde regulamentou o Programa Saúde da Família 

(PSF) através da portaria /MS nº 692, de 25 de março de 1994, publicado no Diário 

Oficial da União (DOU) 060, de 29 de março de 1994, Seção 01, p. 4572, o qual já 

vinha sendo colocado em prática em algumas cidades do país, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste, abrangendo locais de cobertura precária da assistência à 

saúde. Não foi caracterizado pelo Ministério da Saúde como um programa novo, 

mas sim, como uma estratégia de auxílio de expansão e fortalecimento das 

propostas do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994).      

 Já, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), existente desde 

o início dos anos 1990, foi efetivamente regulamentado em 1997 – através da 

Portaria nº 1886/GM, de 18 de dezembro de 1997 – em que se aprovam as Normas 
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e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de 

Saúde da Família (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). 

 O PACS, importante estratégia na consolidação do Sistema Único de Saúde, 

a partir da reorientação da assistência ambulatorial e domiciliar, é hoje 

compreendido como estratégia para o Programa Saúde da Família. A partir dessa 

regulamentação é que se iniciou o processo de consolidação da descentralização de 

recursos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sua meta se concretiza na 

reorganização dos serviços municipais de saúde e na integração das ações entre os 

diversos profissionais, com vistas à ligação efetiva entre a comunidade e as 

unidades de saúde. O incremento das principais ações deste programa se dá por 

meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), pessoas indicadas dentro da 

própria comunidade para atuarem junto à população (BRASIL, 2011). 

Além da melhoria na prestação direta de serviços, o Sistema Único de Saúde 

vem se concretizando como promotor de inclusão e justiça social ao ampliar o 

acesso dos cidadãos a uma rede integrada de ações e programas de atenção 

integral à saúde da população (BRASIL, 2010 a). 

A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção e recuperação da saúde 

das pessoas, de forma integral e contínua. Seu principal propósito é o de reorganizar 

a prática da atenção à saúde em novas bases, levando a saúde para mais perto da 

família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Em sua trajetória, o 

PSF contribuiu para a preservação do papel do Estado brasileiro na organização dos 

serviços de saúde, ordenando a demanda, direcionando o financiamento e 

conciliando os interesses organizados em torno da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2016). 

O atendimento é proporcionado na unidade básica de saúde ou no domicílio, 

pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde) que compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, 

esses profissionais e a população acompanhada criam vínculos de 

corresponsabilidade, o que favorece a identificação e o atendimento aos problemas 

de saúde da comunidade (MONTEIRO; FIGUEIREDO; MACHADO, 2009.).  

 Deste modo, é possível atender igualitariamente todos os gêneros, pois a 

equipe, indo diretamente ao domicílio da família, invariavelmente, irá atender ao 

homem, proporcionado, além de atendimento, orientações sobre prevenção e 

controle de doenças. É um modo mais facilitador de conhecer os problemas de 



55 

 

saúde do gênero masculino.        

 A Atenção Primária à Saúde é a entrada preferencial para o sistema de saúde 

no País e representa um esforço para que o SUS se consolide, tornando-se mais 

eficiente, fortalecendo os vínculos entre serviço e população, contribuindo, assim, 

para a universalização do acesso e para a garantia da integralidade e equidade da 

assistência (COUTO et al., 2010 apud FONTES et al. 2011).    

 É tendo como referência os diagnósticos de saúde dos homens em cada 

contexto em que as UBS estão inseridas, que os serviços devem construir as 

estratégias assistenciais para considerar as diferentes necessidades de saúde dos 

homens. Para isso, é adequado trabalhar com a ideia de gênero como um elemento 

constitutivo das relações sociais, o qual está fundamentado nas diferenças 

abrangidas entre os sexos, sendo também uma forma elementar de significar 

relações de poder (SCOTT, 1995 apud FIGUEIREDO, 2005). 

É na Unidade Básica de Saúde que os habitantes da cidade fazem as 

consultas regulares, recebem acompanhamento de saúde, medicamentos e vacinas. 

Os postos costumam estar dentro dos bairros e compreendem uma determinada 

região, estando próximos de onde as pessoas vivem, trabalham e estudam.  

 De acordo com o Ministério da Saúde, a UBS está inserida no primeiro nível 

de ações do sistema local de assistência. Deve estar vinculada à rede de serviços, 

de forma que garanta atenção integral aos indivíduos e que sejam garantidos à 

referência e contra referência para serviços de média complexidade, sempre que 

indispensável. Trabalha com uma área de abrangência definida, sendo responsável 

pelo cadastramento e acompanhamento da população limitada a esta área (BRASIL, 

2005).            

 As equipes das UBS devem conhecer os indivíduos que ali vivem, além da 

realidade local, para prestar um trabalho de qualidade, com ação da prevenção, na 

promoção em saúde e no acompanhamento contínuo do tratamento das pessoas. 

Das UBS faz parte a estratégia da Atenção Básica, que é desenvolvida pelas 

equipes de Saúde da Família e outras equipes de atenção básica, como as de 

Atenção Domiciliar (Melhor em Casa). Todas assumem a responsabilidade sanitária 

e o cuidado com as pessoas de determinada região, priorizando as necessidades de 

saúde mais frequentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).    

 Também, com o propósito de reconhecer essas ações de saúde dos 

indivíduos do sexo masculino, com idades entre 20 e 59 anos, o Ministério da 
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Saúde, em 2008, apresentou como uma das prioridades do governo a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (FONTES et al. 2011).  

 A saúde possui duas dimensões que se associam a uma nova aposta para o 

desenvolvimento do Brasil. É parte da política social e do sistema de proteção social 

e fonte de geração de riqueza para o País. O direito à saúde articula-se com um 

conjunto dinâmico de atividades econômicas que podem se relacionar num padrão 

de desenvolvimento que busque o crescimento econômico e a igualdade como 

objetivos complementares (BRASIL, 2010a). 

 Assim, o Ministério da Saúde, no uso das atribuições previstas no inciso II do 

parágrafo único do art. 87, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 

considerando que a população masculina apresenta altos índices de 

morbimortalidade, que representam verdadeiros problemas de saúde pública; 

considerando que os indicadores e os dados básicos para a saúde demonstram que 

os coeficientes de mortalidade masculina são consideravelmente maiores em 

relação aos coeficientes de mortalidade femininos ao longo do ciclo de vida; 

considerando a necessidade de organizar uma rede de atenção à saúde que garanta 

uma linha de cuidados integrais voltada para a população masculina; considerando a 

necessidade de apoiar a qualificação de profissionais de saúde para o atendimento 

específico da população masculina; e considerando a aprovação no âmbito do 

Conselho Nacional de Saúde e da Comissão Intergestores Tripartite resolve: 

Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 
Parágrafo único. A Política de que trata este artigo visa promover a melhoria 
das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de 
modo efetivo, para a redução da morbidade dessa população, por meio do 
enfrentamento dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às 
ações e aos serviços de assistência integral à saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009b, p.1).   
 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem já constitui um 

marco para a discussão da saúde masculina, além das ações programáticas 

estabelecidas para promover a inserção dos homens nos Serviços de Saúde e suas 

prioridades no processo saúde-doença-atenção (BRASIL, 2009b).  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem reconhece os 
determinantes sociais da vulnerabilidade dos homens às doenças, 
destacando que a não adesão masculina aos serviços de saúde revela 
estereótipos de gênero baseados em características culturais, que 
normatizam certo tipo de masculinidade tida por hegemônica, obedecendo a 
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uma ordem simbólica na qual a doença expressa a fragilidade do corpo e, 
por extensão, do seu portador(SEPARAVICH; CANESQUI, 2013, p. 1). 

O Plano de Ação Nacional da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem marca o início, efetivamente, da sua implantação, pois orienta a 

formulação de Planos de Ação nas esferas Estadual e Municipal. Uma vez produzido 

o documento que especifica os princípios e as diretrizes dessa Política, fez-se 

necessário traduzi-los em ações, o que não foi tarefa fácil, em se tratando de uma 

política formulada no âmbito federal para todo território nacional, que supõe relações 

entre as três esferas de governo. Uma política específica para homens representa 

uma inovação, na medida em que os homens não foram, historicamente, sujeitos 

contemplados nas intervenções desenvolvidas pelo país no campo da saúde (LEAL; 

FIGUEIREDO; NOGUEIRA DA SILVA, 2012).      

 Em uma expectativa voltada para melhor prestação de serviço de saúde, com 

participação da comunidade na política sanitária, deve haver o apoio dos municípios, 

uma vez que estão mais próximos da população e da vida local (SANTOS DE 

MOURA, 2013).          

 Também, essa política, além de evidenciar os principais fatores de 

morbimortalidade, especifica o reconhecimento de determinantes sociais que 

resultam na vulnerabilidade da população masculina, considerando que aspectos 

vigentes sobre a masculinidade podem comprometer o acesso a cuidados, expondo-

a a situações de violência e aumentando sua vulnerabilidade (BRASIL, 2009b). 

 A sua concepção e desdobramentos decorrem de ações de agosto de 2008, 

quando o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, ao qual se 

subordina a Área Técnica de Saúde do Homem, lançou a primeira versão do 

documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (princípios e 

diretrizes)”. O documento é apresentado como ação de gestores do SUS, sociedade 

civil organizada, sociedades científicas, pesquisadores acadêmicos e agências de 

cooperação internacional. Ainda na apresentação, lê-se que a saúde do homem é 

uma das prioridades do governo e que a política a ser praticada traduziria “um longo 

anseio da sociedade ao reconhecer que os agravos do sexo masculino constituem 

verdadeiros problemas de saúde pública” (PNAISH, 2008 apud CARRARA; RUSSO; 

FARO, 2009, p. 3).          

 A compreensão das barreiras socioculturais e institucionais é essencial para a 

proposição estratégica de medidas que venham a originar o acesso dos homens aos 
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serviços de atenção básica, a fim de garantir a prevenção e a promoção como alvos 

necessários e fundamentais de intervenção.      

 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, instituída pela 

Portaria GM/MS nº 1.944, de 27 de agosto de 2009, tem como objetivo facilitar e 

ampliar o acesso com qualidade da população masculina, na faixa etária de 20 a 59 

anos, as ações e serviços de assistência integral à saúde da Rede SUS, mediante o 

desempenho nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva relacional de gênero e 

na concepção de linhas de cuidado que respeitem a integralidade da atenção, 

colaborando de modo efetivo para a redução da morbimortalidade e melhores 

condições de saúde desta população (BRASIL, 2009b). 

A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem deve considerar a 
heterogeneidade das possibilidades de ser homem. As masculinidades são 
construídas historicamente e sócio-culturalmente, sendo a significação da 
masculinidade um processo em permanente construção e transformação. O 
ser homem é constituído tanto a partir do masculino como do feminino os 
quais são modelos culturais de gênero que convivem no imaginário dos 
homens e das mulheres. (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2008b, pp. 6 – 7).  

Na efetivação dessa política, foram definidas responsabilidades institucionais, 

determinadas, de acordo com as diretrizes advindas do Pacto pela Saúde de 2006, a 

serem cumpridas pelos estados. Dentre elas, destacam-se:            

Promover junto à população, ações de informação, educação comunicação 
em saúde visando difundir a política ora proposta, bem como promover, na 
esfera de sua competência, a articulação intersetorial e interinstitucional 
necessária à implantação da Política (SABO, 2000 apud FONTES et al., 
2011, pp. 230 – 231). 

A designação de uma equipe ou de um responsável por uma área nova, a da 

Saúde do Homem, é apontada como um requisito essencial para a execução da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Assim, algumas 

narrativas destacam como um desafio, a ausência de uma gerência específica no 

nível municipal que opere como referência para a promoção de ações voltadas para 

a saúde do homem – nos moldes de outras áreas já consolidadas, como a da saúde 

da mulher (BRASIL, 2009b).        

 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi lançada com o 

objetivo de facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de 

saúde, pois o Ministério da Saúde considera a estratégia de prevenção a mais 

efetiva e segura.          
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 Essa política foi formulada em consenso com a Política Nacional de Atenção 

Básica e com base em acordos construídos a partir de uma discussão que envolveu, 

além do próprio Ministério da Saúde, organizações da sociedade civil (associações 

médicas e movimentos sociais organizados), pesquisadores acadêmicos e 

representantes de conselhos de saúde (Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) (LEAL; FIGUEIREDO; 

NOGUEIRA DA SILVA, 2012). 

Esta política é desenvolvida a partir de cinco eixos temáticos: Acesso e 

Acolhimento; Saúde Sexual e Reprodutiva; Paternidade e Cuidado; Doenças 

prevalentes na população masculina e Prevenção de Violência e Acidentes 

(BRASIL, 2009b).          

 A insistência na temática da saúde sexual e reprodutiva aparece com força no 

item, objetivos: 

São três os objetivos específicos listados: organizar, implantar, qualificar e 
humanizar, em todo território brasileiro, a atenção integral a saúde do 
homem, dentro dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde; 
estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e 
reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde; ampliar, através da 
educação, o acesso dos homens às informações sobre as medidas 
preventivas contra os agravos e enfermidades que atingem a população 
masculina, destacando seus direitos sexuais e reprodutivos (BRASIL, 
2008b, p. 31). 

Também, com relação à vulnerabilidade juvenil diante das DSTs e AIDS, 

menciona que, juntamente ao acréscimo de medidas que informem os jovens de sua 

vulnerabilidade a essas doenças, deve ser garantido o acesso aos métodos 

contraceptivos, visto que a incidência tanto das DSTs/AIDS quanto da concepção 

não planejada vem aumentando sensivelmente neste grupo de idade. Partindo de 

uma perspectiva que busca ampliar o olhar sobre as masculinidades, tal política tece 

recomendações, lembrando-se dos direitos dos homens a participarem do 

planejamento reprodutivo e da paternidade. O homem, mesmo jovem, tem o direito 

de compartilhar de todo o processo da gestação feminina, sendo também 

responsável pelas práticas contraceptivas, já que, frequentemente, desloca-se essas 

obrigações para as mulheres (SEPARAVICH; CANESQUI, 2013). No seu Art. 4º, 

se encontram os objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem (BRASIL, 2009b, art. 4, p.1), quais sejam o de: 
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I - promover a mudança de paradigmas no que concerne à percepção da 
população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de 
sua família; II - captar precocemente a população masculina nas atividades 
de prevenção primária relativa às doenças cardiovasculares e cânceres, 
entre outros agravos recorrentes; III - organizar, implantar, qualificar e 
humanizar, em todo o território brasileiro, a atenção integral à saúde do 
homem; IV - fortalecer a assistência básica no cuidado com o homem, 
facilitando e garantindo o acesso e a qualidade da atenção necessária ao 
enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde; V - 
capacitar e qualificar os profissionais da rede básica para o correto 
atendimento à saúde do homem; VI - implantar a atenção à saúde sexual e 
reprodutiva dos homens, incluindo as ações de planejamento e assistência 
às disfunções sexuais e reprodutivas, com enfoque na infertilidade; VII - 
ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino; VIII - 
estimular a participação e a inclusão do homem nas ações de planejamento 
de sua vida sexual e reprodutiva, enfocando as ações educativas, inclusive 
no que toca à paternidade; IX - garantir a oferta da contracepção cirúrgica 
voluntária masculina nos termos da legislação específica; X - promover a 
prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da 
infecção pelo HIV; XII - promover a atenção integral à saúde do homem nas 
populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de 
risco, e em situação carcerária, entre outros; XIV - ampliar o acesso às 
informações sobre as medidas preventivas contra os agravos e as 
enfermidades que atingem a população masculina; XV - incluir o enfoque de 
gênero, orientação sexual, identidade de gênero e condição étnico-racial 
nas ações socioeducativas; XVI - estimular, na população masculina, o 
cuidado com sua própria saúde, visando à realização de exames 
preventivos regulares e à adoção de hábitos saudáveis. 

Esta política oferece um diagnóstico sobre a saúde masculina, apontando 

dados epidemiológicos baseados nas taxas de morbimortalidade, e os comparando 

aos determinantes sociais das doenças que mais acometem os homens 

(SEPARAVICH; CANESQUI, 2013). Portanto, uma das diretrizes desta política é 

facilitar uma educação permanente pelos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, 

por meio de temas relevantes que concretizem a atenção integral à saúde do 

homem. Isto, posto, um dos objetivos é viabilizar ações educativas para promoção 

da saúde do homem, junto com rede educacional estadual e municipal (BRASIL, 

2009b), para se intensificar a reversão desse cenário de distanciamento masculino 

do cuidado.            

 Mas a autonomia dessa política é relativa, pois suas atividades, enquanto 

agentes a serviço do Estado, são regulamentadas, mas ainda assim podem decidir 

sobre a quantidade e a qualidade dos serviços que oferecem, com base nas suas 

convicções pessoais.  

A implantação dessa política, por conseguinte, envolve decisões tomadas por 

uma cadeia de agentes em um determinado contexto: desde decisões dos 

formuladores até as dos encarregados da implantação – sendo que estes últimos 
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incluem, além do gestor municipal de saúde, a equipe técnica local designada para 

atuar na saúde do homem e os profissionais que atuam nos serviços. Os médicos, 

enfermeiros e agentes comunitários de saúde, por comporem a equipe de trabalho 

nas ESF, têm uma perspectiva sobre a saúde dos homens que pode estar filtrada e 

interpretada pelo conhecimento que detêm da realidade local em que atuam, além 

de seu próprio instrumental teórico e conceitual (LEAL; FIGUEIREDO; NOGUEIRA 

DA SILVA, 2012).    

Essa visão da realidade local sustenta a proposição de uma política que 

enfoca o homem, sob uma concepção de cuidado da população masculina, ou de 

cuidado desta população por ela mesma: o autocuidado, como linha diretriz desse 

cuidado. Portanto, o reconhecimento de que os homens adentram o sistema de 

saúde por meio da atenção especializada tem como implicação o agravo da 

morbidade pelo retardamento da atenção e maior custo para o SUS. É indispensável 

fortalecer e qualificar a atenção primária, garantindo, assim, a promoção da saúde e 

a prevenção aos agravos evitáveis (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

De todo modo, a presença do médico generalista na equipe de atenção 

básica contribui para uma relação de longo prazo e a sustém, pois é um profissional 

que atende a família em todos os períodos de vida, desde a gestação até a idade 

avançada (GIOVANELLA; MAGALHÃES DE MENDONÇA, 2009).  

 Apoiar e fortalecer as famílias deve ser uma prioridade das políticas públicas. 

É, especialmente na família, no dia-a-dia do lar, que se desenvolvem valores como 

respeito, tolerância, capacidade de ouvir e cooperar, habilidades essas 

fundamentais para a vida harmoniosa na sociedade (CASTELLO BRANCO et al, 

2009).           

 Com a continuidade da relação ao longo do tempo, os profissionais passam a 

conhecer os pacientes e os pacientes a conhecer os profissionais, permitindo uma 

relação humanizada e atenção mais irrestrita, o que proporciona maior satisfação 

dos pacientes (STARFIELD, 2002).      

 Schwarz et al. (2012), discutem a articulação entre sistemas de informações 

epidemiológicas, produção científica e políticas de saúde de assistência à saúde do 

homem, em destaque nos últimos anos. Apontam que a potencialidade dessa 

articulação traz melhoramentos a partir da inclusão da participação social, ampliação 

e qualificação da entrada e do vínculo dos homens às ações de assistência integral 

direcionadas a eles.          
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 Para Rodrigues e Ribeiro (2012 apud BANEO, 2014), a promoção da saúde 

nas últimas décadas vem tendo uma concepção atualizada que corresponde às 

ações voltadas de acordo com as necessidades habituais da população para 

mudanças de hábitos e comportamentos em relação aos aspectos biológicos do 

processo saúde-doença e determinantes socioeconômicos.    

 Entre essas ações estão a implantação de políticas adequadas à saúde do 

homem, como os programas Saúde da Família e a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem. Esta política e todas as situações que foram ocorrendo 

com esse modelo para a saúde do homem, ocasionaram vários enfoques na 

atenção ao gênero masculino, como uma nova visão da situação em família, maior 

preocupação com os filhos, inclusive com enfoque nas leis de licença paternidade, 

que estão sendo revistas, no acompanhamento do homem à gestante e lactante, 

mudando para melhor a visão do homem para os problemas que o afetam e também 

à sua família.           

 Em tempos mais remotos, o pai exercia o poder na casa, com força para 

manter o círculo vicioso em que a família estava secularmente contida. Sua 

autoridade valia tanto para os filhos como para a mulher, que dependia dele 

economicamente e a quem se submetia de acordo com as regras instituídas. Mas 

não há uma construção linear de paternidade. O modelo tradicional foi, 

progressivamente, se desarticulando conforme o homem que, ao se tornar pai, 

aceitou reviver neste papel a relação com o pai da infância, modificando sua 

experiência e percebendo o encontro de seus sentimentos antigos com os atuais 

(SILVA GOMES, 2004). 

Uma característica sobre as atitudes em relação à família que merece 
atenção é a crescente percepção de que há muitos tipos diferentes de 
família. As famílias mudam ao longo dos ciclos de vida de seus membros. O 
que é mais importante, entretanto, é que, por razões históricas e culturais, 
diferentes formas de vida familiar têm se desenvolvido e o termo "família" é 
agora, muitas vezes usado para descrever arranjos domésticos que são 
bastante diferentes daquela que era, num dado momento, a "norma". Os 
melhores exemplos disso são fornecidos pela expressão "família de pai 
solteiro" ou "de mãe solteira", e o gradual desaparecimento do estigma da 
ilegitimidade (LOURO et al., 2000, p. 57). 

A sociedade se encontra em constantes mudanças e hoje, com os direitos 

adquiridos pelas mulheres, entre eles o de poder contribuir com seu trabalho para as 

necessidades da família, auxiliando seu companheiro, esse quadro de dependência, 

tanto financeira como de autoridade está dividido, sendo que o homem pode ser, 
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além de provedor, um pai presente na vida da família.     

 A licença-paternidade apareceu no ordenamento jurídico brasileiro, assim 

como a licença-maternidade, em 1943, com a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Contudo, foi apenas com a Constituição Federal de 1988 que ela ganhou dimensão 

de licença, pois na Consolidação das Leis do Trabalho, ela era apenas uma hipótese 

de abono de falta, a qual estabelecia que o empregado pudesse faltar a um dia de 

trabalho em caso de nascimento de filho, com o fim de efetuar o registro civil. Ao 

estabelecer a referida licença, “a CF/88 determinou que ela fosse regulamentada por 

lei complementar, que a garantiu em seu art. 9º, XIX, e determinou que seu prazo 

fosse de cinco dias, até que houvesse regulamentação legal, o que até a presente 

data não ocorreu” (BRASIL, 1988 apud NASCIMENTO, 2013, p. 7).  

 Após o nascimento da criança, de acordo com as leis trabalhistas, o pai teria 

direito à licença-paternidade de cinco dias consecutivos, computados a partir da data 

do parto do filho (a).  A diferença evidente entre licença-maternidade e licença-

paternidade acaba por reforçar as desigualdades entre homens e mulheres, bem 

como, a divisão sexual do trabalho. Isso porque reflete a ancestral concepção de 

que os homens são responsáveis por fornecer o sustento de sua família e as 

mulheres são responsáveis pelas tarefas domésticos e o cuidado com os filhos. 

Além disso, a licença, como se encontra agora, contribui também para a difusão da 

ideia de que família é apenas aquela formada por pai, mãe e filhos, à medida que 

apenas esse tipo de entidade familiar é favorecido por essa licença. Ocorre que, há 

algumas décadas, a supremacia desse modelo de família vem decaindo, ao passo 

que vem aumentando a importância de outros tipos de famílias, mulheres e homens 

morando sozinhos e famílias monoparentais, masculinas e femininas, assim como as 

famílias homoparentais (SOUSA, 2015).       

  Por muitos anos a prioridade dos militantes por direitos das mulheres 

foi aumentar a licença-maternidade. Atualmente, porém, o governo está percebendo 

que a melhor maneira de melhorar as perspectivas de carreira das mulheres é 

aumentando a licença-paternidade. Um período maior de licença para os pais 

beneficia as mulheres, porque com a divisão de tarefas com o bebê, a mulher tem 

mais tempo para se dedicar a si mesma e à sua carreira. Quando necessita se 

afastar do trabalho por longo período, a mulher fica sem experiência, e é difícil 

retomar a carreira do mesmo ponto em que ela foi parada. Mas, quando o trabalho 

com o bebê é mais bem dividido, esta consequência é neutralizada (DIAS, 2015).



64 

 

 É importante que se compreenda que os homens, assim como as mulheres, 

possuem funções respeitáveis dentro da família e que a concessão de uma licença 

paternidade maior ao homem não representa uma benfeitoria exclusiva para o 

trabalhador, porém para a sociedade como um todo (SOUSA, 2015).  

 Todo pai, inclusive adotivo, tem direito a licença paternidade, sem prejuízo em 

seu salário, no Brasil. Contudo, essa licença é de apenas cinco dias, considerada 

insuficiente para acompanhar os cuidados com um filho. E se o pai estiver solteiro? 

E se for o caso de serem dois pais? Almeja-se a ampliação da licença paternidade 

pelo direito de cuidar dos filhos (INSTITUTO PAPAI, 2011). 

 A campanha "Dá licença, eu sou pai" pretendia informar os homens sobre o 

direito à licença paternidade e pressionar os parlamentares à votação do projeto de 

lei que ampliaria o período de licença para 30 dias (INSTITUTO PAPAI, 2011). 

Figura 01 – Propaganda da campanha do Instituto Papai: Dá licença, eu sou pai! 

                                 
Fonte: INSTITUTO PAPAI, 2011. 

 

 Neste sentido, a partir do slogan: “Dá licença, eu sou pai!”, a campanha tem o 

objetivo de requerer a ampliação da licença paternidade com igualdade entre licença 

maternidade e licença paternidade, ou seja, que seja garantida a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, no campo reprodutivo; e que a criança tenha 

também garantido seu direito à proteção, segundo preconiza o Estatuto da criança e 

do adolescente (ECA). A campanha tem como objetivos principais, o estímulo aos 

homens para exercerem o direito de cuidar, solicitando a Licença Paternidade em 

caso de nascimento ou adoção de uma criança e 
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originar mobilização pública para a ampliação do tempo da licença  

 (INSTITUTO PAPAI, 2011).        

 Esta Campanha, Dá Licença, Eu Sou Pai, continua em atividade e, em 2016, 

através da publicação de vídeos-depoimentos no YouTube (exemplo: PAI NÃO É 

VISITA! Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=Ods5aT9r3Fk> e Vídeo 

5, de 16 de ago. de 2016 - Vídeo enviado por I Papai, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YzU_iIzHt-g>.) e de banners para convidar as 

pessoas a partilharem suas experiências, além do foco nas redes sociais, em 

parceria com a Rede Nacional Pela Primeira Infância promoveu o II Seminário 

Nacional Paternidade e Primeira Infância: desafios e possibilidades no contexto da 

ampliação da licença paternidade. Entre as ações do evento, estava o lançamento 

de relatório sobre a condição da licença paternidade no Brasil. O seminário contou 

com a participação de especialistas nas áreas Paternidade e Políticas Públicas de 

Atenção e Proteção à Primeira Infância; Licença paternidade e Maternidade e as 

distintas configurações familiares; Impactos da Ampliação da Licença Paternidade; A 

ampliação da licença paternidade e a promoção da equidade de gênero;  além do 

lançamento dos vídeos da Campanha Dá Licença, Eu Sou Pai; Cine-debate: O 

começo da vida (Instituto Alana) e Lançamento de Relatório Situação da 

Paternidade no Brasil – Instituto Promundo (INSTITUTO PAPAI, 2016).  

 Um tempo de licença-paternidade maior tem impactos positivos na família 

inteira: geram pais mais participativos, crianças com melhor desempenho na escola 

e mães com maiores chances de sucesso em suas carreiras (DIAS, 2015). 

 Para os homens, essa ampliação é muito importante, pois muitos desejam 

cuidar melhor dos seus filhos e simplesmente não têm essa chance. Para as 

crianças é importante ter mais uma pessoa atenta às suas necessidades, ter outras 

fontes de estímulo e um período de estabelecer maiores laços afetivos com o pai.

 Outra das importantes conquistas alcançadas pelo gênero masculino é o 

chamado pré-natal masculino, que proporciona, além do acompanhamento do futuro 

pai às consultas e exames à gestante, a realização de cuidados com o próprio pai, 

que aproveitando as consultas da mulher pode também realizar consultas, exames e 

receber orientações relacionadas à sexualidade e autocuidado, através dos 

profissionais de saúde.         

 O Ministério da Saúde almeja adotar estratégias para estimular a população 

masculina a fazer exames com mais frequência. A campanha que estava sendo 
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difundida pelo órgão na rede de saúde tinha por fim motivar os futuros pais a 

fazerem o chamado "pré-natal masculino", ou seja, um conjunto de exames 

preventivos durante o pré-natal da parceira (PORTAL BRASIL, 2014).  

 O objetivo era de que os profissionais de saúde aproveitassem o momento 

em que o homem está mais sensível – às vésperas de ser pai – para incentivá-lo 

não só a acompanhar a mulher às consultas durante os nove meses de gestação da 

parceira como também a fazer exames preventivos. Para o Ministério da Saúde, 

essa ação parte do princípio de que o homem precisa se cuidar para cuidar da 

família (BRASIL, 2010b). A principal finalidade é combater as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs), por meio de exames de sífilis, HIV e hepatites virais B e C. 

Na ocasião, médicos também diagnosticam hipertensão arterial e requisitam exames 

para diabetes e colesterol (PORTAL BRASIL, 2014).   

 Cavalcante (2007 apud BENAZZI et al., 2011) afirma ser possível a presença 

masculina nos atendimentos pré-natais, considerados ainda um universo feminino. E 

ao inserir a figura masculina nos cuidados e orientações pré-natais, estimulará o seu 

empenho no processo gestacional e nos cuidados com a mulher e com o filho. 

Aproveitando esta ocasião, faz-se apropriada a inserção do pai no assunto voltado 

ao cuidado para com a sua saúde.       

 Os homens estão sendo pressionados a compartilhar dos cuidados com a 

saúde e com a educação das crianças. A relação do pai com os filhos passa a ser 

mais próxima, criando maior elo afetivo. Este processo ainda se dá de maneira 

incipiente, pois muitos homens permanecem numa atitude de distância e muitas 

vezes inteiramente ausentes da educação das crianças (CARVALHO, 2007). 

 A espera do filho também deve ser vivida de forma intensa pelo pai, sendo ele 

biológico ou não. Os benefícios desse envolvimento são importantes para a família. 

O envolvimento principia no teste de gravidez e deve se estender ao pré-natal, parto 

e pós-parto. Ser pai consciente é compartilhar, é exercer o direito à licença 

paternidade, apoiar a sua parceira também com o estímulo ao aleitamento materno e 

dividir os afazeres e os prazeres relacionados à vinda de um bebê (PORTAL 

BRASIL, 2014).          

 O homem espera compartilhar o nascimento do filho para poder sentir a 

emoção de ser pai e ficar com sua parceira. Entretanto, essa vontade nem sempre é 

efetivada devido às inúmeras desigualdades institucionais e de conduta profissional, 

tornando-se cada vez mais imprescindível interceder pela presença desse homem 
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como uma necessidade e prioridade para o bem-estar do casal e da família 

(SILVEIRA, 2000 apud OLIVEIRA; BRITO, 2009).    

 Muitas vezes, os pais não se sentem à vontade para ingressar nas consultas 

obstétricas e pediátricas. Em razão deste constrangimento, costumam ficar do lado 

de fora, transmitindo a falsa impressão de desapego. Os profissionais da recepção 

devem estar vigilantes para identificar esses homens e convidá-los a se integrarem 

aos atendimentos (CASTELLO BRANCO et al., 2009).    

 Compartilhar experiências em cada etapa da vida dos filhos origina vínculos 

afetivos saudáveis e maior qualidade de vida para todos os envolvidos.  

 No Rio de Janeiro, desde 2014, a Secretaria Municipal de Saúde promove 

atuações junto aos médicos da rede pública para que eles estimulem os futuros pais 

a cuidarem da saúde. O projeto foi chamado de Unidade de Saúde Parceira do Pai e 

desenvolveu uma cartilha que trata da inclusão do pai como protagonista nas ações 

de saúde pública. O documento foi elaborado por um grupo de trabalho que reúne 

distintos órgãos municipais, universidades, voluntários, criado pela Prefeitura do Rio 

de Janeiro, com o objetivo de fortalecer a valorização da paternidade nas políticas 

públicas. A ideia era de permitir que homens e mulheres compartilhassem de forma 

solidária do cuidado dos filhos, fortalecendo vínculos benéficos na relação familiar 

(PORTAL BRASIL, 2014).         

 A priorização do tema da paternidade surgiu da necessidade de completar a 

lacuna ainda presente nas políticas públicas com relação a este assunto. O 

envolvimento do pai nas ações de cuidado é uma das soluções mais importantes e, 

no entanto, mais mal aproveitadas na promoção da saúde e no desenvolvimento das 

crianças. Os próprios serviços de saúde contribuem para afastá-los, reforçando a 

visão de que as referidas ações – de cuidado – são de responsabilidade exclusiva 

das mulheres (CASTELLO BRANCO et al., 2009).     

 A figura do homem-pai é fundamental no desenvolvimento elementar do 

menino. O futuro bebê masculino estabelece uma primitiva identidade genital 

(ABERASTURY, 1984, apud ALIZADE, 2009) homologável ao conceito de 

identidade nuclear de gênero estabelecido anos mais tarde (BLEICHMAR, 1984, 

apud ALIZADE, 2009). 

A atenção de pais cuidadores e afetivos contribui positivamente para toda a 
família, principalmente com relação ao desenvolvimento físico, emocional, 
intelectual e social das crianças. Os pais enriquecem a vida dos filhos com 
formas de expressar afeto e cuidado que podem ser diferentes das 
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expressas pela mãe. A saúde das mulheres também é facilitada, pois 
diminui a sobrecarga feminina com os trabalhos fora e dentro de casa 
(CASTELLO BRANCO et al., 2009, p. 5). 

Todos os integrantes da família são favorecidos com a presença maior dos 

homens junto aos filhos. E os homens experimentam a afetividade, coisa nova para 

a sua maioria, educada anteriormente para o mundo do trabalho, onde a razão 

prevalece (CARVALHO, 2007).         

 Uma imagem bastante explorada pela publicidade tem sido a do pai 

embalando o bebê, como o próprio símbolo de uma paternidade contemporânea que 

aponta uma grande inovação: a de que os homens são capazes de se interessar 

pelo recém-nascido. Neste sentido, de acordo com Castelain – Meunier (1993), o 

feito realmente novo é o pai que toma conta do bebê, capaz de se envolver nos 

cuidados com os filhos pequenos. Pleck (1989) considera, inclusive, o novo pai uma 

imagem oposta à do pai ganha-pão, uma vez que ele está presente desde o 

nascimento, disponibilizando tempo e dedicação não apenas para o trabalho. 

Ramires (1997), conforme os resultados de sua pesquisa sobre o exercício da 

paternidade na época, afirmava que o novo pai era aquele que além de expressar a 

necessidade e o anseio de participar na criação de seus filhos priorizava a 

paternidade em relação a outros espaços da vida (SUTTER; BUCHER-

MALUSCHKE, 2008).         
 O pai motivado pode se tornar um excelente cuidador e peça fundamental na 

vida de seus filhos. Como parceiro, pode auxiliar a equipe de saúde, e contribuir 

para um tratamento mais eficaz (CASTELLO BRANCO et al., 2009).  

 O pai cuidador assemelha-se, assim, àquele que recupera em si a capacidade 

de amar, acolher e cuidar, recalcada por um passado patriarcal, que negava ao 

homem essa grandeza própria do seu desenvolvimento humano e psicobiológico 

(SUTTER; BUCHER-MALUSCHKE, 2008).     
 Setores governamentais e não governamentais têm reconhecido e atuado 

com uma visão mais aberta sobre a paternidade. Por exemplo, a Coordenação 

Nacional de Saúde dos Homens do Ministério da Saúde têm reforçado a importância 

da inclusão dos homens com todas as etapas da gestação e com o cuidado das 

crianças. Em uma experiência de sensibilizar homens, mulheres e profissionais de 

saúde sobre o tema e seu impacto para a igualdade de gênero, o Ministério tem 

desenvolvido a campanha ‘Pai Presente: cuidado e compromisso’, mostrando que 
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pré-natal, parto e pós-parto também são coisas de homem (COSTA LIMA, 2014).

 Com todas as campanhas de inclusão dos homens nos cuidados com os 

filhos, acompanhamento às mulheres nas etapas da gestação, a paternidade pode 

ser um estímulo para o autocuidado dos homens, já que a maior proximidade afetiva 

dos homens é com os filhos o que pode representar uma mudança sociocultural, 

neste tempo histórico sutil. Mas não deixa de apresentar como uma transição entre  

a posição do homem e pai como provedor material geralmente, para se tornar o 

homem copartícipe da vida cotidiana domiciliar. Seria uma demonstração efetiva 

dessa mudança para uma transformação da corresponsabilidade familiar o homem 

perceber-se como sujeito de direitos também.   

A dedicação aos filhos pode beneficiar os próprios homens também, pois ao  

cuidar, poderá despertar o sentido de cuidar-se. Os homens envolvidos com estas 

relações cuidadoras, poderão ter maior probabilidade de diminuir os riscos de 

envolvimento com alcoolismo e violência, ou seja, no cumprimento de uma atribuição 

legal e legítima que é a sua responsabilidade pelos filhos, em especial quando ainda 

crianças e/ou adolescentes, estes poderão prestar atenção na atribuição que lhes 

compete na formação de uma vida e de um ser humano e social. Isto poderá  

colaborar com o bem-estar da família e da sociedade. Isso faz parte de uma atitude 

promotora de saúde que certamente melhorará a qualidade de vida dos homens em 

todas as suas dimensões.  

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 REALIZAÇÃO DA PESQUISA   

 

O estudo foi orientado pela abordagem qualitativa e quantitativa que, segundo 

Righes et al. (2007, p. 2), são as “[...] que podem ser usadas conjuntamente em 

estudos mistos, quando o objetivo é fornecer mais informações do que se poderia 

obter utilizando apenas um dos métodos isoladamente.” 
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 Os dados quantitativos apresentados se referiram aos cenários mensuráveis 

e mensurados que envolveram os principais eixos do tema, além da caracterização 

da 17 Regional de Saúde de Itajaí, recorte territorial no qual se situa o município de 

Penha. A descrição da realidade social e nela a saúde pública e a saúde do homem 

também foram elaboradas sob a orientação da abordagem quantitativa.    

Complementando os dados quantitativos, a abordagem qualitativa 

proporcionou a apresentação de fundamentos teóricos, que respaldaram a 

evidenciação do complexo cenário sócio histórico das motivações, atitudes, crenças, 

valores e tendências socioeconômicas que explicaram as características 

multifacetadas acerca da masculinidade para além das particularidades 

biofisiológicas que levou à discussão de gênero. 

De forma a constituir um corpus explicativo sobre os vários aspectos que 

envolvem o tema deste estudo, foi utilizada uma conjugação das pesquisas dos tipos 

exploratória e bibliográfica. No referencial teórico, composto a partir desse 

procedimento de estudo, se expôs definições, processos e elementos 

argumentativos, convergente com a orientação da pesquisa de tipo exploratória.  

No tocante ao conteúdo da saúde, o levantamento bibliográfico (GIL, 2006) foi  

realizado nas publicações da Medicina, Enfermagem, História, Direito, Psicologia, 

Antropologia, Economia. Quanto às políticas públicas no enfoque do tema, os 

conteúdos foram sistematizados das Leis e Decretos e outras informações 

essenciais acerca da recente concepção de políticas sociais para as intervenções 

direcionadas à saúde masculina. 

A investigação ainda ocorreu pela localização e sistematização de dados nos 

documentos que foram obtidos na Secretaria Municipal de Saúde de Penha e na 

Gerência de Saúde de Itajaí. Foram percorridas as unidades de saúde, nas quais se 

estabeleceu um diálogo orientado com os profissionais sobre os serviços gerais e 

específicos para a prevenção de agravos e prevenção da saúde dos homens na 

região. 

Ainda, foram apresentadas questões similares, a partir de um roteiro para  

profissionais das equipes de saúde (multiprofissional) sobre a aplicabilidade, 

aceitabilidade, efetividade e reversão dos quadros da morbimortalidade masculina. 

 A partir de definição de uma amostragem por unidade de saúde previamente 

definidas, se manteve contato com integrantes das ESF, em períodos e horários 

diversificados, quando se dialogou com o profissional que se disponibilizasse  a 
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conceder sua visão e versão do processo de atenção  básica e integral à saúde do 

homem.           

 Desta investigação destacou-se como se processava a relação das políticas 

públicas pelas suas estruturas operativas e profissionais, com os usuários do 

segmento masculino e, por fim, um provável vínculo da saúde pública com a questão 

de gênero e do gênero masculino, com dimensões do desenvolvimento (sejam 

humanos, sociais, local e regional) 

Com base nessa estrutura de saúde de Penha, a amostragem da pesquisa de 

campo ficou assim definida: 

- 01 Profissional da GERSA Itajaí; 

- 01 Secretário Municipal de Saúde. 

Tabela 01 – Unidades básicas de saúde e profissionais em Penha–SC 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
 

O local do estudo foi a 17 Regional de Saúde de Itajaí, especificamente, três 

das UBS no município de Penha – SC, onde foram submetidos a um questionário 

(Apêndice 02) os membros das equipes  do ESF, compostas estas, por profissionais 

médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem,  agentes comunitários de saúde e 

também 15 homens, em amostra aleatória.  

A amostragem para a pesquisa de campo foi assim delimitada:  

- 24 componentes da equipe de Estratégia de Saúde da Família (03 médicos, 03 

enfermeiros, 03 técnicos de enfermagem e 15 agentes comunitários de saúde) 

(quadro 05). 

 

Quadro 05 – Profissionais das três UBS de Penha pesquisados 
MUNICÍPIO DE PENHA UBS CENTRAL UBS ARMAÇÃO UBS SANTA LIDIA 

 
 

 
Médicos 

 
Enfermeiros 

Técnicos em 
Enfermagem 

Agentes 
Comunitários 

de Saúde 

 
Totais 

UBS CENTRAL 01 01 01 05 08 

UBS ARMAÇÃO 01 01 01 05 08 

UBS MARISCAL 01 01 01 05 08 

UBS COHAB 01 01 01 05 08 

UBS SANTA LIDIA 01 01 01 05 08 

UBS SÃO 
CRISTÓVÃO 

01 01 01 05 08 

TOTAL 06 06 06  30 48 
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Médicos 01 01 01 

Enfermeiros 01 01 01 

Técnicos em enfermagem 01 01 01 

Agentes comunitários de 
saúde 

05 05 05 

TOTAL  08 08 08 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

- 15 homens usuários do serviço de três UBS de Penha–SC, amostragem pelo 

critério de acessibilidade a homens na faixa etária entre 18 a 59 anos, que se 

encontravam na sala de espera de uma das três UBS e que concordaram em 

conceder os dados, quando aconteceu a visita. Após as explicações sobre o tema da 

pesquisa, foram apresentados os termos de consentimento, livre e esclarecido, 

(Anexo II) e após terem sido assinados, foram distribuídos os questionários 

(Apêndice 03). A coleta dos termos de consentimento e dos questionários foi 

realizada em seguida pelo pesquisador. 

 

3.2 SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Utilizaram-se como instrumentos para a coleta de dados, tanto com os 

homens (Apêndice 03) como com os profissionais das UBS (Apêndice 02), 

questionários contendo perguntas abertas e fechadas (diferentes para os dois 

grupos), que teve como objetivo obter seus conhecimentos relacionados à saúde do 

gênero masculino, alvo da pesquisa.      

 Para a coleta os dados com os profissionais de saúde, seguiram-se as 

seguintes etapas: foi emitida uma carta de apresentação com a intenção da 

pesquisa; essa carta foi encaminhada ao Gestor da 17 GERSA. Após sua 

autorização, sobreveio as visitas às UBS do município, ocasião em que ocorreu a 

coleta dos dados com esses profissionais, e também com os homens, aplicando-se 

o questionário.          

 A análise dos dados deu-se através das informações obtidas a partir da coleta 

de dados realizada e pela interpretação referencial, tendo como base os materiais 

pesquisados, e também o processo intuitivo do pesquisador, que investe para o 

conhecimento das relações entre o problema a ser pesquisado, no caso, a saúde do 
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gênero masculino, as políticas públicas para esse segmento e a realidade dessa 

questão no município de Penha. 

 

3.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO 

 

Para a operacionalização da pesquisa de campo seguem-se os objetivos 

específicos, com os quais se definiu e agora apresentam os procedimentos 

metodológicos.  

Objetivo específico 01: definir os elementos constitutivos dos aspectos de 

gênero na concepção do gênero masculino: masculinidade-saúde.   

 Para a pesquisa que proporcione alcance a esse objetivo, se efetivou a 

pesquisa bibliográfica, conforme enfoques e descritivos acima. Ainda, por ocasião da 

pesquisa de campo, poderão aparecer enunciados dos entrevistados que confirmem 

esses elementos constitutivos.       

 Objetivo específico 02: estudar os cenários e os desafios ao gênero 

masculino como construção histórica no mundo capitalista e na sociedade 

contemporânea que interferem em sua posição quanto à saúde.   

 Na execução da pesquisa para atingir esse objetivo, também parte dela se 

constituiu da pesquisa bibliográfica, explorando de que forma a relação entre 

demanda populacional advinda da posição de gênero emerge e são respondidas na 

sociedade que constituiu concepções e papéis no âmbito familiar, produtivo, social e, 

por conseguinte, estabelecendo ao homem concepções que lhe renderam posição 

nas relações de poder.          

 Ainda, a exploração sobre os cenários e os desafios ao gênero masculino, 

serão retratados também com os documentos e relatórios referentes à composição e 

desenvolvimento das políticas públicas e recursos sobre saúde.  

Objetivo específico 03: pesquisar as políticas públicas, serviços e recursos no 

campo da saúde que contemplem o gênero masculino. 

Além dos conteúdos obtidos sobre a composição das políticas públicas, para 

o alcance a esse objetivo, a pesquisa de campo será relevante, uma vez que os 

dilemas e as questões cruciais em relação à saúde podem estar relacionadas à 

superação das concepções, tanto no âmbito da gestão pública quanto do segmento 

masculino. Por isso a pesquisa de campo será o procedimento relevante pela qual 
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se levante o processo de aceitação e o usufruto pela população masculina, aos 

serviços oferecidos por estas unidades, a percepção dos gestores de saúde sobre a 

aplicabilidade de verbas nos serviços de saúde do município e a percepção dos 

profissionais das UBS, destacando a relação das políticas públicas com o 

desenvolvimento humano e local. 

 

3.4 REALIZAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA  

 

  A pesquisa empírica considerou o território abrangido pela Região da 

Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Itajaí, a qual é composta pelos 

municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, 

Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo, caracterizada a seguir. Na época da 

finalização deste estudo, as ADR estavam sendo desmontadas como estrutura do 

governo estadual localizadas nas regiões.  

Mas mesmo assim mantém-se neste estudo a apresentação dessa instituição 

catarinense que, conforme Rudnick e Mattedi (2010), trata-se de uma organização 

de demarcação territorial concebida em Santa Catarina, em 2003, como programa 

do governo estadual, cuja atribuição desse ente governamental, conforme a lei de 

criação das SDR (SC 243/2003), em seu Art. 54, previa a constituição de Secretarias 

de Desenvolvimento Regional (SDR), às quais competia a articulação, integração e 

participação das comunidades, na condução de intervenções que respondessem às 

demandas atinentes aos interesses das populações, de forma regionalizada.  As 

SDR foram transformadas em ADR pelo Projeto de Lei (PL 0260.8/2015) em 

14/07/2015 (SC, 2015). 

O estudo de campo foi realizado em três momentos. O primeiro momento 

deu-se pelo contato com os gestores da GERSA da 17 ADR de Itajaí – Santa 

Catarina, quando foi apresentada a proposta de pesquisa. Partindo dessa 

exposição, foi solicitada a autorização para a entrega de documentos de coleta de 

dados, no ambiente de trabalho dos profissionais nas UBS selecionadas, bem como 

para a abordagem dos homens que compõem a amostra aleatória da coleta de 

dados pelo lado do segmento masculino, objeto da política e das intervenções 

quando a sua saúde.  
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A faixa de idade mais sujeita a complicações com a saúde dos homens está 

situada acima dos 56 anos, por isso a pesquisa de campo acessou principalmente 

homens nessa faixa de idade, que se encontravam nas UBS no dia planejado para a 

coleta de dados nesses locais. Entre os homens que ali se encontravam, lhes foi 

perguntado sobre a contribuição com o estudo e a maioria se recusou. Isto 

influenciou na dinâmica da pesquisa, que teve assim algumas limitações, como o 

alcance do perfil do segmento investigado, mesmo assim foram priorizados os 

homens na faixa de idade pretendida.  

Foram entrevistados 15 homens, nas três unidades de UBS em Penha: 

Central, Armação e Santa Lídia.  Para uma abordagem inicial foram utilizadas as 

perguntas de número 1 a 7, atendo-se ao perfil dos entrevistados na sociedade, 

como faixa etária, escolaridade, estado civil, renda e número de pessoas que vivem 

desta renda, e trabalho. Os entrevistados do gênero masculino foram nomeados por 

números após as letras GM (GM1 a GM15). 

A segunda etapa do procedimento da pesquisa empírica refere-se à coleta de 

dados, utilizando sete questionários, os quais permitem certa exposição do sujeito 

investigado, sem comprometer a orientação da abordagem qualitativa. Do resultado 

da pesquisa empírica se constituiu um cenário acerca da saúde pública organizada 

no local, bem como as intervenções oportunizadas pelos serviços oferecidos nas 

unidades de saúde municipal.         

 A coleta de dados para a pesquisa de campo ocorreu no mês de abril de 

2018. Finalizado o procedimento de coleta de dados, a etapa seguinte, terceira, 

ocorreu pela sistematização dos dados e respostas obtidos, de forma descritiva, 

aglutinadas por ideias chaves relacionadas às questões de pesquisa. Com esta 

organização, o procedimento sequente será a análise, tendo como metodologia 

orientadora as informações obtidas a partir da coleta realizada.  

Após a realização da pesquisa bibliográfica, que levou à elaboração do 

referencial teórico e da pesquisa de campo, efetivou-se a tabulação dos dados para 

a qual se utilizou o programa Excel 2010, além de tabelas e quadros do software 

Windows 2010.          

 A pesquisa teve avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa, através do parecer 

favorável, processo 43054815100000117. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA  
 
 

4.1 A ADR DE ITAJAÍ E O MUNICÍPIO DE PENHA 
 
 

 Na composição regional das ADR (denominação atual para as antigas 

Secretarias de Desenvolvido Regional – SDR), existe a Gerência de Saúde 

(GERSA), a qual é a responsável pela condução da Política Social Pública de Saúde 

no seu âmbito de abrangência.        

 Tomando-se por base esses aspectos, delimitou-se GERSA da ADR de Itajaí 

(17 ADR), como o recorte territorial sobre o qual o foco da pesquisa se concentrou. 

No território desta ADR residem aproximadamente 610.622 habitantes (IBGE, 2010 e 

dados atualizados em aproximações populacionais posteriores: 2014 e 2016), assim 

distribuídos: 124.557 hab. em Balneário Camboriú; 20.617 hab. em Balneário 

Piçarras; 18.052 hab. em Bombinhas; 62.289 hab. em Camboriú; 208.958 hab. em 

Itajaí; 45.814 hab. em Itapema; 70.565 hab. em Navegantes; 41.140 hab. em Penha 

e16.118 hab. em Porto Belo (IBGE, 2010 a;IBGE, 2014 a; IBGE, 2016).   

 A figura 02 dá dimensão da vinculação desses municípios catarinenses que 

são localizados na região litorânea do Estado.  

 

Figura 02 – Mapa da composição da ADR de Itajaí 

 

Fonte: http://www.adrs.sc.gov.br/adritajai/municipios-da-adr. Acesso em 18 Jan. 2017. 
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A localização geográfica da região litorânea catarinense possui vocação 

econômica vinculada principalmente no turismo, seja ele ecológico, rural, campesino 

e ecológico natural, além de exploração da natureza e das diversas cachoeiras por 

trilhas ecológicas. No que concerne às opções turísticas artificiais, os atrativos que 

movimentamo turismo advém dos esportes náuticos (mergulho principalmente em 

Bombinhas), pesca e passeios de barco, além-mar para banho e descanso e a 

infraestrutura socioeconômica que favorece a permanência nesse território. Há 

diversos atrativos que as condições geográficas oferecem os quais foram 

transformados em serviços e infraestrutura que movimentam a realidade social e a 

economia local-regional da ADR (http://www.secovisc.com.br/convencao/convencao-

30/).            

 Por se tratar de município de maior porte, o município de Itajaí, tem o Porto de 

Itajaí, o qual é diretamente relacionado com o movimento econômico interno e 

externo, pois este porto é responsável pela maior parte das exportações da Região 

Sul do Brasil e é segundo colocado no ranking nacional de movimentação de 

contêineres, atrás somente do porto de Santos, SP (http://www.itajai.sc.gov.br/).

 Itajaí conta atualmente com 26 Unidades de Saúde, duas Policlínicas, duas 

unidades de Pronto Atendimento, quatro centros especializados, três centros de 

Atenção Psicossocial, uma Farmácia Municipal e um Laboratório municipal, que 

disponibilizam atendimento ambulatorial, distribuídos pelas regiões da cidade. A 

grande maioria possui Equipes de Saúde da Família formadas por médicos, 

enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes de saúde, entre outros profissionais. 

Os Centros de Referência reúnem os médicos de especialidades e os Pronto-

atendimentos são acessos para Urgências e Emergências (ITAJAÍ – SC, 2016). 

O serviço de saúde dos municípios da AMFRI é composto de 87 unidades 
básicas de saúde; 20 ambulatórios de especialidades; 7 hospitais gerais; 5 
policlínicas; 4 unidades de apoio diagnostico e terapia – num total de 123 
unidades de serviço públicas. O número de funcionários do SUS 
corresponde a 1.761 profissionais de nível superior, 613 profissionais de 
nível médio e 634 Agentes Comunitários de Saúde. Os referidos municípios 
possuem 93 equipes da Estratégia Saúde da Família (SANDRI; REBELLO, 
2016, p. 6).   

 

A população atendida pela Estratégia Saúde da Família está distribuída da 

seguinte forma: em Balneário Camboriú é de 41.819 mil habitantes; em Balneário 

Piçarras alcançam 17.078 mil habitantes; em Bombinhas é de 11.340 mil habitantes; 

em Camboriú é de aproximadamente 35.855 mil habitantes; na cidade de Itajaí, 
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132.485 mil habitantes têm a cobertura; em Itapema, a ESF alcança 37.437 mil 

habitantes do município; em Penha cobre 6.149 mil habitantes e em Porto Belo a 

cobertura é em 11.708 mil habitantes. O diagnóstico da posição da saúde na região 

da AMFRI passa pela análise do perfil epidemiológico de sua população, através de 

indicadores de morbi-mortalidade geral e infantil, que não diferem daqueles 

deparados no restante do Estado (SANDRI; REBELLO, 2016). 

Os demais municípios da 17 ADR, como já destacado têm certa similaridade 

socioeconômica, assim destaca-se particularidades do município de Penha.

 Segundo o texto que consta no site da Prefeitura Municipal de Penha, o qual 

visa apresentar aspectos e particularidades da sua formação sócio-histórica, esse 

município foi berço nativo dos índios Carijós, o marco inicial do povoado foi a 

construção da Capela de São João Batista, em 1759 no local denominado 

Itapocoroy (derivado do guarani "Itapocorá", cujo sentido define como sendo 

"parecido com um muro de pedra"). A região de Penha foi colonizada a partir do 

século XVIII com a invasão pelos espanhóis da Ilha de Santa Catarina 

(Florianópolis), por pescadores portugueses - na maioria açorianos - fugindo dos 

invasores e que procuravam novos locais para a caça e beneficiamento de baleias. A 

Armação do Itapocoroy tornou-se então sede, na época, de uma das maiores 

armações baleeiras do sul do Brasil (http://www.penha.sc.gov.br/).   

 A comunidade de Itapocoroy, por ter status de armação baleeira e sendo, 

portanto, um empreendimento particular, não pôde ser elevada à freguesia durante o 

período em funcionamento como empreendimento empresarial. Uma nova 

comunidade, criada a seis quilômetros da Armação por moradores deslocados de 

núcleos de Itapocoroy, teve progresso suficiente para ser elevada à categoria de 

freguesia em 23 de março de 1839, com o nome de Freguesia de Nossa Senhora da 

Penha do Itapocoróy. No século XIX, a caça da baleia entrou em crise e foi 

substituída pela pesca artesanal e comércio rudimentar como subsistência (PENHA, 

2016).            

 No dia 21 de junho de 1958, foi elevada à categoria de município, 

efetivamente instalado em 19 de Julho do mesmo ano. Os primeiros dados 

populacionais são de 1840, quando tinha 1.640 habitantes e, no século atual, em 

1920, tinha 4.830 habitantes. Seu desenvolvimento turístico teve início na década de 

1970 e hoje sua população gira em torno de 30 mil habitantes, chegando a passar 

dos 100 mil durante a temporada de verão.  Uma nova fase do Município começou a 
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ser vivida com a instalação do Beto Carrero World - maior parque temático da 

América Latina e quinto do mundo (http://www.penha.sc.gov.br/).   

 A principal vocação produtiva de Penha é baseada na construção civil, 

comércio, indústria, agropecuária, mineração de granito e mármore, dada a sua 

peculiaridade de município turístico e moradia de lazer. Esse município tem 31 km 

de orla marítima e conta com 19 praias – o maior número do estado – propícias para 

diversas formas de lazer. Penha possui o título de "Capital Nacional do Marisco”, 

destaque por conta da gastronomia típica a base de frutos do mar 

(www.penha.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/11263).   

 Penha é uma das principais criadoras de mariscos do país. Quando a sua 

situação infraestrutural, o município apresenta condições de acolher visitantes dos 

mais diversos lugares do país e exterior, com hospedagem, gastronomia, lazer, 

serviços de apoio, compras. A cultura açoriana é cultivada nas festas, da dança, das 

tradições e dos costumes do seu povo do local. Penha abriga o campus V 

da  Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), que serve como base para o ensino 

em campo do curso de Oceanografia (PENHA, 2016).     

 A população fixa de Penha está distribuída nos sete bairros localizados na 

zona urbana (Centro, Armação do Itapocorói, Praia Alegre, Gravatá, Nossa Senhora 

de Fátima), duas localidades (São Francisco de Assis e Praia de São Miguel) e três 

bairros localizados na zona rural (Santa Lídia, São Cristóvão, São Nicolau).  Toda 

essa região é atendida pela rede de energia elétrica, que beneficia 97% da 

população (www.penha.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/11263).  

 Em Penha são desenvolvidos os setores produtivo-econômicos (primário, 

secundário e terciário). Sua estrutura fundiária está centralizada em pequenas 

propriedades. No setor primário, as atividades são na agricultura, a pecuária e o 

extrativismo, que se dedicam a produção de alimentos e de matérias primas a serem 

transformadas pelas atividades econômicas secundárias. Na pecuária, destaca-se o 

rebanho bovino, com aproximadamente 3.000 (três) mil cabeças, a criação de 

suínos, 2.000 (duas mil) cabeças e aves, com aproximadamente 12.500 (doze mil e 

quinhentas) cabeças, contribuindo para a produção de carne, leite, ovos e derivados. 

O setor secundário se ocupa predominantemente com a oferta de produtos 

alimentares e no município são industrializados pelas empresas, tanto para consumo 

local como para exportação, o pescado, congelado, enlatado, defumado e farinha de 

peixe.  Por sua vez, o setor terciário municipal se concentra nas atividades turísticas 
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concentradas em bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, armazéns, 

mercearias, pousadas, hotéis e similares, vendas de imóveis, comércio de artigos e 

praia, cinemas (PENHA, 2016).       

 Integrando a estrutura pública (e no caso do hospital de Penha) privada, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Penha está organizada, de modo geral, para 

facilitar o fluxo dos processos, que se pode conhecer por seu organograma de 

modelo horizontal(www.penha.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/11263)

 Quanto à atenção básica pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), o 

município de Penha se organizou (figura 03), de forma a proporcionar o atendimento 

aos problemas de saúde da população local, com ações programáticas 

desenvolvidas por ações específicas e estratégicas, para a reorganização do modelo 

curativo de atenção à saúde, visando uma atenção integral e efetiva à população.  

Figura 03 – Organograma da gestão municipal de Saúde de Penha 
 

Fonte: www.penha.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/11263.  

 

Em relação à densidade demográfica e questões de gênero, no viés do tema 

deste estudo, que destaca a população masculina na faixa de 20 a 59 anos de 
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idade, essa característica, em Penha, pode ser identificada a partir dos dados 

apresentados no quadro 06. 

Quadro 06 – População do sexo masculino na faixa de 20 a 59 anos residente em Penha 

Município de 
Penha 

20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos Total 

 2.376 2.232 2.115 1.777 8.500 

   Fonte: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS. Acesso em 30 Set. 2017. 

 

Referente à saúde, conforme a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

PENHA/SC (LOM), no seu Capítulo III,  artigo 146, são os seguintes os planos: 

§ 1º Sempre que possível, o Município promoverá: 
I - formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, 
através do ensino primário; 
II - serviços hospitalares e dispensários, cooperando com a união e o 
Estado, bem como com as iniciativas particulares e filantrópicas; 
III - combate às moléstias específicas contagiosas e infectocontagiosas; 
IV - combate ao uso de tóxicos, 
V - serviços de assistência à maternidade e à infância. 
§ 2º Compete ao Município suplementar, se necessário, a Legislação 
Federal e a Estadual que disponham sobre a regulamentação, fiscalização e 
controle das ações e serviços de saúde, que constituem um sistema único. 
§ 3º O Município é obrigado adquirir e fornecer gratuitamente todos os 
medicamentos constantes da Relação Municipal de Medicamentos de 
Penha, estabelecidos pelo Conselho Municipal de Saúde. (Redação dada 
pela Emenda à Lei Orgânica nº 10/2016) 
§ 4º O Município é obrigado a realizar ou fornecer direta ou indiretamente os 
exames definidos na lista do Sistema Único de Saúde, de sua competência. 
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 
10/2016)(https://leismunicipais.com.br/lei-organica-penha-sc). 

 

Em seguida, os artigos 147 e 148, da LOM, dizem:  
 

Art. 147. As ações e serviços públicos de saúde são de relevância pública, 
cabendo ao Município delas participar através do sistema único que 
integrará uma rede regionalizada e hierarquizada, na forma do que dispõe a 
Lei Orgânica da Saúde. Parágrafo único. O orçamento Municipal consignará 
dotação específica para o sistema único de saúde, a qual se somarão os 
recursos do orçamento da seguridade social da União e do Estado, que 
serão transferidos aos Municípios.Art. 148. As ações e serviços de saúde 
serão regulamentados, fiscalizados e controlados pelo Poder Público nos 
termos da lei, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
Parágrafo único. O Município instituirá o Conselho Municipal de Saúde sob 
a presidência do Prefeito Municipal ou pessoa por ele indicado, cuja 
composição, funcionamento e atribuições obedecerão ao disposto na Lei 
Orgânica de Saúde.(https://leismunicipais.com.br/lei-organica-penha-sc). 
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 Penha contém uma Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, a qual está 

situada na Rua Alfeu Gerônimo da Conceição, 225, Centro. Nesta UPA, se realizam 

os atendimentos de urgência de média complexidade. É o único serviço de saúde 

que atende a população do município de Penha em tempo integral (24 horas). Um 

relatório de abril de 2017, da Secretaria de Saúde de Penha mostra que desde o 

começo do ano, o Pronto Atendimento 24h realizou uma média de 3.800 

atendimentos mensais, no primeiro trimestre deste ano. 

O quadro de funcionários do Pronto Atendimento 24 horas é composto pela 

seguinte equipe, por turno de trabalho: 02 Médicos (Clínica Geral), 01 Enfermeiro, 03 

Técnicos de enfermagem, 02 Técnicos em Radiologia, 01 Auxiliar de Serviços 

gerais, 01 Motorista, 01 Recepcionista e 01 Profissional responsável por exames 

laboratoriais de urgência e emergência. 

Integram essas equipes: responsável técnico da equipe médica, responsável 

técnico da equipe de enfermagem e responsável técnico do setor de rádio imagem. 

A equipe é mista e composta por funcionários públicos com vínculo municipal 

efetivos, contratados e terceirizados.        

 Os agravos de saúde identificados que não podem ser encaminhados na UPA 

mesmo são conduzidos para as estruturas referenciadas no Hospital e Maternidade 

Marieta Konder Bornhausen e Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí.   

 O Hospital Nossa Senhora da Penha é localizado ao lado do Pronto 

atendimento 24 horas. É uma instituição de saúde privada e conta com centro clínico 

e cirúrgico. Realiza atendimentos cirúrgicos eletivos particulares ou por convênios e, 

pagos pelo SUS, somente mediante encaminhamento prévio. 

 Em Penha, existem 07 unidades básicas de saúde (de acordo com o quadro 

07), com 08 equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo que duas equipes 

estão alocadas na unidade de saúde central, além da unidade de Nossa Senhora de 

Fátima que está com a estrutura pronta, porém ainda faltando aquisição dos móveis 

e equipamentos para o funcionamento. 

 
Quadro 07 – Famílias atendidas pela Estratégia de Saúde da família de Penha (2018) 

Equipe Nº de Famílias 
Cadastradas 

Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

Total de 
Pessoas 
Cadastradas 

São Cristóvão - Área 
01 

329 504 496 1000 

Santa Lídia - Área 02 731 1081 1051 2132 
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Gravatá - Área 03 937 1411 1305 2716 

Mariscal - Área 04 1219 1649 1359 3008 

Centro 01 - Área 05 649 897 766 1663 

Centro 02 - Área 05 1540 2253 2025 4278 

Armação Do Itapocoroi 
- Área 06 

790 1187 1115 2302 

COHAB - Área 07 1055 1547 1370 2917 

     Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

4.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

A coleta de dados, os resultados e respectivas análises são apresentados por 

bloco de sujeitos pesquisados. Ao final desta parte, se apresenta uma reflexão geral 

sobre o problema e questões levantadas para a realização deste estudo. 

 

4.2.1 Homens entrevistados 

 

 O destaque foi dado ao grupo que concentra entrevistados com mais de 55 

anos e esse aspecto inicial deles na sociedade é importante, pois, aspectos como o 

estado civil podem intervir nas escolhas feitas em relação aos cuidados com a 

saúde, já que se sabe que as mulheres têm mais cuidados com a saúde e assim 

podem influenciar os homens nesta questão. A renda e número de pessoas que 

vivem da mesma renda, também podem influenciar na tomada de decisões quanto à 

prevenção da saúde. 

Para situar-se, os entrevistados do gênero masculino, na unidade básica de 

saúde a qual pertencem foi gerada a tabela 02. 

 
Tabela 02 - Unidades básicas onde ocorreu a pesquisa de campo com homens 

UBS ENTREVISTA TOTAL 

Armação GM1 - GM2 - GM3 - GM6 - GM10 - GM14 06 

Santa Lídia GM4 - GM5 - GM7 - GM8 - GM9 05 

Posto Central GM11 - GM12 - GM13 - GM15 04 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Na tabela 03 apresenta-se o perfil dos entrevistados que já é um indicativo 

sobre o cenário desse segmento no mundo contemporâneo e capitalista, isto é, 
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quanto mais o homem envelhece com comprometimentos, ocorrem mais indicativos 

de que sua vida foi influenciada pelo modo de vida, pelo trabalho, pela forma cultural 

que viveu. 

Tabela 03 – Faixa etária dos entrevistados 

FAIXA ETÁRIA ENTREVISTA TOTAL 

De 18 a 22 anos  GM5 01 

De 34 a 44 anos  GM6 01 

De 45 a 55 anos  GM10 - GM11 - GM12  03 

Acima de 56 anos  GM1 - GM2 - GM3 - GM4 - GM7 - GM8 - GM9 
- GM13 - GM14 - GM15 

10 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
 

 
Tabela 04 – Escolaridade 

GRAU DE ESCOLARIDADE ENTREVISTA TOTAL 

Não sei ler nem escrever GM11 01 

Ensino básico incompleto GM3 - GM7 - GM13 03 

Ensino básico completo GM4 - GM8 - GM12 03 

Ensino médio incompleto GM1 - GM14 02 

Ensino médio completo GM2 - GM5 - GM6 - GM9 - GM10 - GM15 06 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Observa-se, na tabela 04, que somente um dos entrevistados revelou não 

saber ler nem escrever. A escolaridade também é um fator importante que pode 

influenciar, mas apenas na adesão aos serviços de saúde, ou seja, quanto mais 

preparada intelectualmente haveria melhor entendimento das informações e 

entendimento sobre certos cuidados com sua saúde. Segundo palavras de Triches 

(2005), é preciso considerar que geralmente um menor nível de escolaridade é 

encontrado em famílias de menor poder aquisitivo. Toral e Slater (2007) afirmam que 

o conhecimento contribui para sustentar ou desenvolver novas atitudes, sendo um 

componente racional necessário para motivar uma ação desejada.   

 
Tabela 05 – Estado civil 

ESTADO CIVIL ENTREVISTA TOTAL 

Casado  GM1 - GM2 - GM3 - GM4 - GM6 - GM9 - GM10 - GM11 - 
GM12 - GM13 – GM 14 - GM15 

12 

Solteiro GM5 01 

Divorciado GM7 01 

Viúvo GM8 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
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Pela concentração de respostas na tabela 05, contidas no estado civil casado, 

levanta-se a hipótese de que esta situação oportuniza condições de melhores 

cuidados com a saúde, pois se sabe, de acordo com os relatos no decorrer do 

estudo, que as mulheres se preocupam mais com a própria saúde. 

 
Tabela 06 – Composição do grupo familiar na oportunidade da pesquisa 

GRUPO FAMILIAR ENTREVISTA TOTAL 

02 pessoas GM1 - GM3 - GM4 - GM7 - GM8 - GM12 - GM3 - 
GM14 - GM15 

09 

03 pessoas GM9 - GM10 02 

04 pessoas GM5 - GM6 02 

05 pessoas GM2 - GM11 02 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  

 

É importante o destaque para a composição do grupo familiar, pois conforme 

o número de pessoas que vivem da mesma casa, pode-se inferir que a renda per 

capita pode interferir na questão de melhores cuidados com a saúde. Também há 

culturas distintas, herdadas de antepassados, o que reforça o conceito de que cada 

núcleo familiar enfrenta o contexto da saúde e da doença de maneira diferente. 

O cuidado familial é definido a partir do mundo de significados de cada família 

e construído e desenvolvido ao longo da trajetória de seu processo de viver. Isso lhe 

dá um caráter de especificidade, particularmente porque pode ser modificado 

segundo as experiências e interpretações de seus membros (MARCON et al., 2005).

 E segundo Chapadeiro (2011), o indivíduo é resultado de sua herança 

genética e de suas aprendizagens durante a vida, caracterizando-se por ter 

habilidades e deficiências. E esse indivíduo está sob a influência de padrões da sua 

família − nível de escolaridade de seus membros, saúde mental, vícios, entre outros. 

 E seguindo a tendência da autonegligência do gênero masculino, o 

autocuidado pode ser substituído pela obrigatoriedade na opção em alimentar a 

família, estudos dos filhos ou seus, investimentos na habitação (aluguel ou gastos 

com financiamento habitacional, eletricidade, água, telefone, etc.), deslocamento. 

Esses investimentos rotineiros da população urbana, em especial, consomem a 

renda familiar. Ou seja, resta muito pouco para se pensar em saúde, pois mesmo 

que as consultas de saúde sejam feitas nas UBS, existem gastos não cobertos pelo 

SUS, como medicamentos, que não são dispensados nas farmácias da UBS, 

exames especializados, tratamentos como fisioterapia. 

Tabela 07 – Empregabilidade – ocupação 
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OCUPAÇÃO – EMPREGO  ENTREVISTA TOTAL 

Sim  GM6 - GM11 - GM12 - GM13 04 

Não GM1 - GM2 - GM3 - GM4 - GM5 - GM7 - 
GM8 - GM9 - GM10 - GM14 - GM15 

11 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
 
 

Comparando com a faixa etária é possível deduzir que a ocupação – 

empregabilidade (tabela 07) no momento da pesquisa, pode indicar desemprego, 

aposentadoria ou ainda “auxílio doença” (GM2).  

O termo auxílio doença ou “encostado” pode significar que o homem está com 

doença grave, não o possibilitando ao trabalho. Isso se dá normalmente com 

pessoas empregadas formalmente, que têm seus direitos de trabalhador 

respeitados, e quando não podem realmente cumprir com suas funções, são 

submetidos à perícia do INSS, podendo receber o auxílio doença, por doença ou 

acidente de trabalho.  

O Auxílio-Doença é um benefício previdenciário (Art. 59, da Lei 

8.213/1991) pago pela Previdência Social Pública às pessoas que ficarem 

incapacitadas para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Consiste em uma renda mensal de 91% do salário, que por sua vez é 

igual à média aritmética dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% 

do período contributivo (OLIVEIRA, 2017). 

Os demais, 10 entrevistados, já são aposentados, porém, um fator importante 

nessa situação é a remuneração do benefício previdenciário, que conforme a 

categoria profissional não ultrapassa a um salário mínimo.     

 Ao se atentar aos dados da renda familiar, são 07 entrevistados que 

afirmaram ter renda entre um e dois salários mínimos, e outro fator a ser relacionado 

é a renda per capita, ou seja, 01 salário mínimo dividido em 02 ou 03 pessoas, reduz 

em muito as possibilidades de qualidade de vida, com boa alimentação, habitação, 

lazer, tranquilidade e se tiver alguém que ainda necessite de medicamentos, 

especialmente os não disponibilizados nas farmácias das UBS, ou nos programas da 

Farmácia Popular, a renda fica ainda mais restringida.  

 

Tabela 08 – Vínculo no trabalho dos ativos 

VINCULO DE TRABALHO ENTREVISTA TOTAL 

Formal GM6 - GM12 - GM13  03 

Informal GM11 01 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
 
 

Os dados contidos na tabela 08 indicam que esses entrevistados estão no 

mínimo 08 horas do dia envolvidos com o trabalho, e depois podem ter outros 

afazeres ou tempo gastos com deslocamentos. Mas outro fator que é bem visível 

nesse cenário é o horário de funcionamento das unidades de saúde pública, pois 

estas seguem o horário padrão do comércio e indústria. Este é um fator que 

efetivamente não favorece uma mudança de conduta pessoal em pensar a saúde 

como prevenção.  

 
Tabela 09 – Renda familiar total 

RENDA FAMILIAR TOTAL ENTREVISTA TOTAL 

Inferior a 01 salário mínimo GM2 01 

01 salário mínimo GM7 - GM15 02 

02 salários mínimos GM10 - GM12 - GM13 - GM14 04 

Superior a 02 salários mínimos  GM1 - GM3 - GM4 - GM5 - GM6 - GM8 - 
GM9 - GM11 

08 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
 
 

Corroborando a análise contida na tabela 09, a proporção renda menor com 

número maior de membros na família favorece a autonegligência. As crianças das 

famílias, geralmente são observadas e encaminhadas pela sua condição de 

prioridade absoluta no atendimento. Família e escola estimulam a atenção a esse 

segmento. De igual, quanto aos idosos. Estes são sempre priorizados em suas 

necessidades, ou deveriam ser. Ficam para depois os adultos e, em especial, os 

homens. São fatores que favorecem agravamentos dos quadros da 

morbimortalidade, tanto feminina como masculina, nesta fase da vida biológica. 

Como o maior percentual de homens está fora do mercado formal de trabalho, 

pode-se deduzir que a renda familiar é proveniente de benefícios previdenciários. 

Nem mesmo o fator de renda maior que dois salários mínimos é um indicador de 

condições concretas de qualidade de vida e de atitude autocuidadora dos homens, 

pois, mesmo quem tem renda superior a dois salários mínimos pode consumir esses 

recursos com outros gastos imprevistos. No caso da saúde, a saúde pública em 

vezes não dá conta de oportunizar certos exames e se o quadro for agravado, estes 

precisam de urgência, o que acarreta gastos extras à rotina financeira.  

 Como em todo o estudo, as questões formuladas para um perfil parcial do 
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segmento pesquisado deixou indicativos da necessidade de outras questões quanto 

às condições de vida cotidiana.  

 Desta forma, passa-se a apresentar os resultados da coleta de dados com o 

segmento dos homens. Assim, a partir da pergunta 08 até 22, as questões voltaram-

se à saúde dos homens (Apêndice 03). Os dados foram organizados em tabelas, 

seguidas das respectivas reflexões.      

 Nesta apresentação de dados, continua-se seguindo a direção dos objetivos 

específicos: definir os elementos constitutivos dos aspectos de gênero na concepção 

do gênero masculino: masculinidade-saúde; e pesquisar as políticas públicas, 

serviços e recursos no campo da saúde que contemplem o gênero masculino. 

 Na questão sobre a busca por serviços de saúde, foram obtidos os dados 

observados na tabela 10. 

 
Tabela 10 – Primeiro local procurado para atendimento de sua saúde 

RECURSO – SERVIÇO  ENTREVISTA TOTAL 

Unidade básica de saúde GM1 - GM3 - GM4 - GM6 - GM7 - GM8 - GM9 - GM10 08 

Pronto Atendimento GM2 - GM5 - GM12 - GM13 - GM14 - GM15 06 

Outros locais GM11 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).  

 

Os dados expostos indicam e confirmam uma visão equivocada da população 

quanto à estrutura de serviços de saúde oferecidos nos município. Assim, seis foram 

ao PA, este é o local curativo das doenças e acidentes. O que deveria efetivamente 

acontecer era uma relação estreita entre a população com as UBS. Este é o local da 

promoção em saúde e prevenção de agravos.         

Mas a justificativa para essa atitude cotidiana dos homens em não irem ao 

local adequado, foi “não tem costume” (SIC), ou “estar longe da Unidade, no trabalho 

e procurar a farmácia mais próxima” (SIC), ainda, “tenho uma boa saúde (SIC)”. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) deve ser o primeiro serviço de saúde 

buscado em caso de necessidade. A oferta insuficiente de atendimento, como a 

restrição dos horários do seu funcionamento, na hora em que as pessoas precisam, 

faz com que eles se dirijam onde poderão encontrar uma porta aberta com respostas 

às suas necessidades. Mas em contradição ao que afirmaram, os mesmos 

entrevistados disseram que foram nas UBS em situação recente de adoecimento, ou 

seja, quando o mal-estar aparece há uma corrida em busca de socorro.  
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 Isso pode demonstrar que, mesmo com a expansão da cobertura de serviços 

pelas equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESF), ainda há problemas que 

afetam a condição das UBS como porta preferencial de entrada no sistema único de 

saúde. Por exemplo: funcionamento no mesmo horário do período de trabalho, não 

funcionamento em fins de semana, dificuldade para atender os usuários sem 

agendamento prévio, entre outros.       

 Esses fatos podem estar prejudicando a maior procura dos homens para os 

atendimentos de seus problemas de saúde. Ou seja, os homens só procuram os 

serviços de saúde, quando já estão numa situação avançada de doença, como 

resume Korin (2001): em geral, os homens interagem com o sistema de saúde de 

forma episódica e por suas próprias doenças. Ou como diz Gomes (2003), este 

modelo de masculinidade tem se estruturado como uma barreira cultural entre o 

homem e o autocuidado nas negociações de medidas preventivas.  

Na questão 09, contida na tabela 11, sobre o cadastramento dos 

entrevistados em um dos programas e atividades da saúde pública pelos 

profissionais das UBS, as respostas mostraram:  

 

Tabela 11 – Programa de saúde pública 

PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA ENTREVISTA TOTAL 

ESF GM3 - GM6 - GM10 03 

ESF – Hiperdia GM1 - GM4 - GM7 - GM8 - GM9 05 

ESF - Hiperdia - Tabagismo GM2 01 

Não GM5 - GM11 - GM12 - GM13 - GM14 - GM15 06 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 
 

A afirmação de se encontrarem cadastrados (09 entre os 15) pode 

representar uma convergência de interesses: sinal de que os homens podem estar 

adquirindo preocupação com sua saúde e, por outro lado, as intervenções da 

atenção básica pela ESF vêm ampliando as atividades preliminares com o 

cadastramento, mas em especial, podendo ser a situação dessa convergência. Os 

cadastramentos são para casos em que a situação de saúde é comprometida 

(Hiperdia e Tabagismo).         

 Pelos dados, 06 entrevistados não têm cadastros em serviços ou programas, 

isto pode ser um dado que coloca em questão o que define o Ministério da Saúde, 

sobre as atribuições das UBS. Esta se inclui no primeiro nível de ações do sistema 
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local de assistência e é o setor responsável pelo cadastramento e acompanhamento 

da população limitada a esta área (BRASIL, 2005 apud ESPINDOLA, 2010). 

 A questão sobre a rotina de consultar e realização de exames pelos 

entrevistados, contida na tabela 12, revelou que 09 deles o fazem regularmente.  

 
Tabela 12 – Você costuma consultar e realizar exames de saúde regularmente 

FREQUÊNCIA DE 
CONSULTAS 

ENTREVISTA TOTAL 

Sim GM1 - GM2 - GM3 - GM4 - GM5 - GM6 - GM7 - GM9 
- GM10 

09 

Não GM8 - GM11 - GM12 - GM13 - GM14 - GM15 06 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Diante desses dados, pode-se afirmar que poderá ter iniciado uma mudança 

de atitude pelos homens. A literatura a respeito da dificuldade do gênero masculino 

em incluir ações preventivas como um processo apropriado para a manutenção da 

saúde é afirmada por Gomes e Nascimento (2006), quando estes apontam que o 

homem debate-se diante de sua posição e que só procura os serviços de saúde 

quando já se encontra em estado avançado de doença. Recorre-se aqui ao que 

comumente é apontado: o imaginário de “ser homem” pode aprisionar os homens 

em amarras culturais, dificultando a adoção de práticas de autocuidado. O homem é 

visto como invulnerável e forte. Mudar de atitude é indicar sua fragilidade. Ao 

procurar o serviço de saúde, num aspecto preventivo, este poderá ser associado à 

fraqueza. 

Levando-se em consideração que as UBS fazem parte da estratégia da 

Atenção Básica, nas quais se localizam as equipes das estratégias de Saúde da 

Família, as ações, atividades profissionais e os programas devem se dedicar ao 

cuidado com as pessoas de determinada região, priorizando as necessidades de 

saúde mais frequentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).     

 Em seguida os entrevistados indicaram a frequência com que fazem 

consultas e exames de saúde (tabela 13). 

 
Tabela 13 – Ações de saúde pelos homens 

FREQUÊNCIA ENTREVISTA TOTAL 

06 meses GM1 - GM2 - GM4 - GM7 - GM10 05 

06 meses a 01 ano GM6 01 

Anual GM3 - GM5 - GM8 - GM9 04 

Não respondeu GM11 - GM12 - GM13 - GM14 - GM15 05 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Chama atenção a afirmação do longo tempo entre as consultas e exames ou 

mesmo a ausência de respostas. Talvez o fato de, no momento da pesquisa se 

encontrarem nas UBS, estes não relacionaram sua saúde pela preocupação com o 

familiar acompanhado. Esta é uma hipótese. A outra é o fato de que quem não 

respondeu, também pode ser o mesmo que não é cadastrado em programas.  

Mas a dificuldade em acessar serviços e manter uma rotina de consultas pode 

então estar relacionada com a dificuldade de acesso aos serviços assistenciais, 

alegando-se que, para marcação de consultas, há de se enfrentar filas intermináveis 

que, muitas vezes, causam a “perda” de um dia inteiro de trabalho, sem que 

necessariamente tenham suas demandas resolvidas em uma única consulta 

(GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007). 

Ao contrário das mulheres, os homens não priorizam o cuidado de saúde em 

detrimento de suas tarefas. Procurarem um atendimento de saúde muitas vezes 

significa, para o gênero masculino, ausentar-se do trabalho, colocando em risco sua 

estabilidade econômica, deixando, desse modo, sua saúde em patamar de escolha 

secundário, o que não se verifica com a maioria das mulheres (SCHRAIBER; 

GOMES; COUTO, 2006 apud SILVA et al., 2012). 

 Se não recorrem à saúde pública foi feita uma questão sobre se os 

entrevistados procuravam algum tipo de serviço de saúde privado. As respostas 

foram: “Muito raro, quando estou na estrada geralmente vou à farmácia” (GM11), 

“plano de saúde” (GM13), sendo que GM12, GM14, GM15 não responderam à 

pergunta. O que confirma a autonegligência.  

Se não estão utilizando serviços de saúde (públicos ou privados), a questão 

seguinte, contida na tabela 14, procurou indagar sobre o estado de saúde dos 

entrevistados. Estes responderam.  

 
Tabela 14 – Quadro de saúde 

TIPO DE DOENÇA ENTREVISTA TOTAL 

Sim GM1 - GM2 - GM3 - GM4 - GM10 - GM13 06 

Não GM5 - GM6 - GM7 - GM8 - GM9 - GM11 - GM12 - GM14 
GM15 

09 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Nesse contexto, tanto entrevistados mais jovens como os mais idosos  

indicaram estar com alguma interferência no seu quadro de saúde. Mas a questão 

que emerge desse quadro é que os que responderam não, efetivamente, são 
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saudáveis ou apenas não têm comprometimento mais severo de sua saúde? Mesmo 

assim enfatiza-se a questão do preventivo. O Ministério da Saúde aponta para a 

necessidade de se oferecer subsídios aos determinantes da saúde do homem, 

sobressaindo a importância de ações de promoção e de prevenção, além de 

medidas de recuperação dirigidas ao gênero masculino (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008 b). Nessa direção, os entrevistados foram indagados sobre se faziam ou não 

algum tipo de tratamento (tabela 15). 

Tabela 15 – Em tratamento de saúde 

TRATAMENTO DE SAÚDE ENTREVISTA TOTAL 

Sim GM1 - GM2 - GM3 - GM4 - GM8 - GM11 - 
GM13 

07 

Não GM5 - GM6 - GM7 - GM12 - GM14 - GM15 06 

Não respondeu GM9 - GM10 02 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Mesmo um entrevistado afirmando não estar acometido de doença, na 

questão anterior, afirmou que fez tratamento, por meio de atendimento em farmácia. 

Embora se possa verificar que o processo de adoecimento torna-se de difícil 

aceitação por parte da maioria dos homens, muitos procuram os serviços de saúde, 

o que é um sinal de que, lentamente, eles estão se conscientizando da importância 

da prevenção e promoção da saúde.      

 Deve-se considerar, ainda, que, mesmo quando esses homens comparecem 

aos serviços de atenção básica, não denota que eles tenham suas necessidades de 

saúde atendidas. Muitas ações programáticas se fixam na lógica curativa e/ou de 

reabilitação (SCHRAIBER et al., 2010 apud SILVA et al., 2012), além do que, a 

cultura da família para entender e tratar as doenças influencia no processo saúde e 

cura das doenças. 

Entendendo isso, as equipes das UBS devem conhecer as pessoas que ali 

vivem, além da realidade local, para prestar um trabalho de qualidade, com ação da 

prevenção de agravos, na promoção em saúde e no acompanhamento contínuo do 

tratamento das pessoas. 

Outra questão que pode conotar certa contradição entre o entendimento de 

saúde e a presença de doenças na mesma pessoa, pode ser confirmada com a 

questão (tabela 16) que indagou a forma pela qual o entrevistado tomou 

conhecimento de sua doença. 
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Tabela 16 – Quando soube da sua doença e como 

ENTREVISTA CONHECIMENTO DA DOENÇA TOTAL 

GM1 Tem 03 safenas, 01 mamária, 01 IAM. Soube 
através do medico da empresa. 

01 

GM2 Soube no trabalho. Tem DM. 01 

GM3 Tem HPB, soube +/- 02 anos 01 

 Diabético há 15 anos. Descobriu quando foi doar 
sangue. 

01 

GM10 Epilepsia. Devido a uma queda sofreu TCE. 01 

GM11 Já tive infecção urinária. Através de exames, mas 
no momento não sinto nada. Mas também procurei 
a farmácia. 

01 

GM13 Há aproximadamente 20 anos, por consulta 
médica. 

01 

GM5 - GM6 - GM7 - GM8 - 
GM9 - GM12 - GM14 - GM15 

Sem resposta 08 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 
 

Pelas indicações dos entrevistados, os quadros são crônicos. Isto confirma 

que a ausência da promoção de saúde, que ainda é um dilema da saúde pública, 

pode ter sido ausente no passado, mas houve o início do novo tempo da saúde 

pública com o advento do SUS. 

 A partir do período em que se instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) como 

um direito de todos e dever do Estado, vem-se atribuindo destaque às modificações 

no modelo de atenção à saúde pública, com o intuito de priorizar o nível de atenção 

básica. O SUS se constitui em um projeto social único no conjunto dos países em 

desenvolvimento, depois de 1988, dando um sentido às ações propostas. O SUS 

ocupa importante espaço na sociedade, na perspectiva dos direitos em que a 

atenção básica é uma estratégia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 As questões de saúde que afetam o cotidiano dos entrevistados são todos 

problemas graves e que necessitam de tratamento e acompanhamento por parte dos 

homens e também das UBS.  

Conforme Fontes et al. (2011 apud BARBOSA et al., 2013), a ocorrência da 

baixa acessibilidade da população masculina aos serviços de atenção primária 

aponta para uma vulnerabilidade desses indivíduos.      

 Constitui-se em um importante problema de saúde pública, haja vista que a 

busca pelos serviços de saúde, quando existe, está associada a um quadro clínico 

de morbidade considerado crônico-degenerativo, com repercussões para sua 

qualidade de vida, além de onerar, expressivamente, o Sistema Único de Saúde 

(SUS).          
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 Sobre a perspectiva da promoção de saúde (tabela 17), ao serem indagados, 

os entrevistados apontaram que seu adoecimento poderia ter sido evitado se: 

 
Tabela 17 – O que você deveria ter feito para evitar adoecer 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE SAÚDE ENTREVISTA  

Procurar serviços de saúde GM11 - GM14 02 
Realizar exames preventivos GM1 - GM3 - GM4 - GM13 04 
Levar uma vida saudável GM2 - GM4 - GM13 03 
Não respondeu GM5 - GM6 - GM7 - GM8 - GM9 - GM10 - 

GM12 - GM15 
08 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A prevenção de agravos, enquanto conduta culturalmente introduzida no 

modo de ser masculino, é um desafio. Entre o falar e o fazer estão linhas com 

pontas distantes. Recuperando as respostas da questão sobre a frequência aos 

serviços de saúde, aquelas mostram que a prática não converge com a 

manifestação acima, quando dizem que o deveriam fazer para terem evitado os 

agravos que os atingem hoje.  

 Para as mulheres, mesmo com cenário constatado pelas resistências, como 

mostrado na pesquisa de Eliani Krug (2010), os exames preventivos de câncer de 

colo de útero, o autoexame das mamas e a mamografia estão mais corriqueiros nas 

intervenções da saúde pública e na rotina das mulheres. Mas para os homens, 

principalmente os exames de prevenção de câncer da próstata, estes são cercados 

de um imaginário preconceituoso e de resistências. Como também não há 

mecanismos evidentes de certa obrigatoriedade em realizá-los. Por outro lado, a 

tecnologia já constituiu recursos alternativos de realização desses exames pelos 

homens, por isso, pode-se afirmar que se há uma etapa a ser superada, é a conduta 

cultural do autocuidado. 

 São muitas ações de prevenção de agravos, entre eles a vacinação. Quando 

se fala em prevenção de doenças e hábitos saudáveis, pode-se citar o fato de a 

pessoa dormir bem. E uma das ações mais importantes, além da alimentação, é ter 

segurança, ou seja, não viver sob ameaças da vida cotidiana, e não se fala aqui das 

violências, mas sim, da instabilidade do mundo moderno. Quando isso não integra a 

rotina cotidiana das pessoas, as políticas públicas e seus programas se tornam os 

recursos estratégicos que devem sustentar o entendimento e a mudança de hábitos 

e concepções.          

 Quando a questão foi direcionada à qualidade dos serviços prestados na 
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saúde pública – se investigou primeiro sobre o atendimento prestado pelos 

profissionais das UBS – os entrevistados responderam que não há intercorrências 

que os faça criticar o trabalho profissional e os serviços prestados. Este foi um 

posicionamento unânime sobre a realidade das UBS. 

 Esta manifestação da qualidade dos serviços prestados nas UBS pode ser 

relacionada com o entendimento do que possam ser os princípios que regem os 

direitos assegurados aos cidadãos, como também sobre o significado da atenção 

básica em saúde, ou seja, a Política Social de Saúde vem sendo ampliada por meio 

de suas políticas e programas.  

Esta questão pode ser encaminhada no viés do que preconiza a definição de 

uma política social. Nesse sentido, a saúde possui duas dimensões que se associam 

a uma nova aposta para o desenvolvimento do Brasil. É parte da política social e do 

sistema de proteção social. O direito à saúde articula-se com um conjunto dinâmico 

de atividades econômicas que podem se relacionar com um padrão de 

desenvolvimento e a igualdade como objetivo complementar (BRASIL, 2010a). 

Reconhecer as diferenças de cada ser humano e sua dimensão social, 

cultural e sexual é essencial para o acolhimento e os cuidados em saúde, mas o que 

não se pode incentivar é a relação competência profissional com a questão de sexo. 

Isto se tornou uma questão nesta pesquisa em função dos indicativos no senso 

comum, que tratar de coisas de homens só com homens. O que levou a investigar 

se, o caso da resistência masculina no autocuidado pudesse estar relacionado com 

o fato da diversidade sexual dos componentes das ESF.   

Nessa direção, visando investigar o porquê homens são mais ausentes nos 

serviços de saúde, em especial para fazer acompanhamentos e prevenção, se fez 

uma questão (tabela 18) se os entrevistados tinham preferência por um profissional 

em específico para seu atendimento. 

 
Tabela 18 – Preferência por um tipo de profissional para prestar seu atendimento 

PROFISSIONAL ENTREVISTA TOTAL 

Enfermeiro (a) e 
Médico (a) 

GM1 - GM2 - GM3 - GM5 - GM7 - GM8 - GM9 - 
GM10 

08 

Médico (a). GM4 01 

Não GM6 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

A predominância das respostas apontou indicativo dos profissionais de 

enfermagem e médicos, sem mencionar preferência pelo profissional de um ou outro 
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sexo. Como o contato inicial e constante acontece preferentemente com a 

enfermagem, destaca-se a relevância de seu desempenho, pois além da atenção 

individualizada durante as práticas assistenciais, esta participa das visitas 

domiciliares com o ACS, nas quais contribui com informações e orientações para a 

prevenção de agravos e realiza busca ativa, visando o comparecimento dos homens 

à unidade de inclusão (BARBOSA et al., 2013). 

Outro aspecto aqui que poderá influenciar na mudança de entendimento e 

atitude em relação ao autocuidado, é a formação continuada e a educação 

permanente em saúde. Como Storino (2013) destaca, os profissionais de saúde 

necessitam agir ativamente na qualificação de suas ações para satisfazer às 

necessidades de saúde dos indivíduos, por meio da assimilação de instrumentos 

capazes de demonstrar essas necessidades. 

Ainda, é relevante indicar como subsídio dessa reflexão, que a saúde pública 

e seus níveis de atenção são pouco compreendidos pela população, acostumada 

com o modelo curativo e a recorrência na busca pelo atendimento dos agravos. 

Neste aspecto, é preciso indicar a divulgação permanente da reorganização da 

saúde.  

Procurando elementos que pudessem mapear o cotidiano dos entrevistados, 

em especial suas motivações quanto ao que poderia incentivar a mudança de 

atitude com sua saúde, se indagou como é a política de valorização do bem-estar do 

trabalhador nos seus locais de trabalho, quanto à saúde do homem (tabela 19). 

 

Tabela 19 – Incentivo para que ocorra procura por atendimento para saúde 

INCENTIVO NO LOCAL DE TRABALHO ENTREVISTA TOTAL 

Não GM1 - GM2 - GM3 - GM5 - GM7 - 
GM8 - GM9 - GM10 

08 

Sim GM6 01 

Aposentado GM2 - GM4 - GM9 03 

Encostado GM3 01 

Não trabalha GM8 01 

Não respondeu GM11 - GM12 - GM13 - GM14 - 
GM15 

05 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

A concentração de respostas afirmando que não há incentivos por parte das 

políticas e programas em seu local de trabalho, levanta uma questão importante 

sobre as condições de trabalho. Nesse ponto, há de se frisar que, no mundo do 

trabalho capitalista, a questão econômica é a principal preocupação. Mesmo com 
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todos os avanços no âmbito das relações formais de trabalho, o descaso ainda 

vigora, o que converge com a cultura da autonegligência.  

Como se apontou ainda nos questionamentos acerca do cenário homem –

saúde e política pública específica para a saúde do homem – é importante frisar que 

também existe a questão do horário de funcionamento dos serviços de saúde, que 

não atendem aos interesses dos homens, por coincidir com os horários de seus 

empregos, pois para eles as atividades de trabalho vêm em primeiro lugar na lista de 

preocupações, também, devido à situação em que o país se encontra nos dias de 

hoje, e entre as questões culturais decorre o receio de perder o emprego. 

 Reitera-se que mesmo com os indicativos das vulnerabilidades e das taxas de 

morbimortalidade, os homens não procuram por iniciativa própria os serviços de 

atenção à sua saúde.          

 Por isso, reconhecer as barreiras socioculturais e institucionais é importante 

para a proposição de medidas que venham a gerar o acesso dos homens aos 

serviços de atenção primária, a fim de resguardar a prevenção como peça 

fundamental de intervenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008a).  

A saúde pública, nessa direção, tem dois desafios: acelerar as intervenções 

sobre os quadros dos agravos instalados e atuar na superação das barreiras 

socioculturais, destacando o cuidado com a saúde, abordando o comportamento 

relacionado com a masculinidade como um fator concreto, mas que precisa ser 

revisto, visando enfrentar as dificuldades dos homens em buscar serviços de saúde 

somente quando são surpreendidos por episódios de agravos.    

 As empresas se utilizam de ameaças e punem os faltosos por motivos de 

saúde, mesmo que levem atestado. Na maioria dos casos crônicos, em que o 

trabalhador necessita de atendimento constante, o trabalho muitas vezes se torna 

um bloqueio para as consultas e tratamento de saúde, o que leva muitos 

trabalhadores a se afastarem do trabalho e ficarem “encostados” pela previdência, 

para assim poderem fazer seu tratamento de modo mais constante.  

 Tendo como propósito de estudo a constatação do quanto a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Homem é avaliada pelos entrevistados, se indagou 

na pesquisa com os homens (tabela 20), sobre seu conhecimento e entendimento 

sobre ela.  

 
Tabela 20 – Conhecimento e definição da PNAISH 
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PNAISH  ENTREVISTA  TOTAL 

Não tinha conhecimento  GM1 - GM4 - GM7 -GM9  04 

Viu na TV. Acha muito produtivo o homem cuidar da 
saúde. 

 
 

GM2 - GM3  02 

Ouviu falar nas campanhas, mas não tem 
conhecimento sobre o assunto. 

 
 

GM5  01 

Não sabe  GM6 - GM8 - GM10 - GM12 
- GM13 - GM14 - GM15 

 
 

07 

Pouco sei, não sabia que tem essa política de 
atenção à saúde do homem. 

 
 

GM11  01 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 
 

As respostas diferenciaram-se nas palavras (se procurou preservam as falas 

literais dos entrevistados), mas a totalidade dos entrevistados manifesta nenhum 

conhecimento ou um conhecimento parcial, aquele que a mídia pode ter abordado. 

O desconhecimento do que é a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do 

Homem, configura um quadro preocupante, mas já previsto, já que em outras 

políticas públicas, programas, estruturas e serviços investigados, o desconhecimento 

é reiterado.  

Há um fator inquietante sobre uma posição política dos brasileiros que se 

referem a uma despreocupação, descaso e resistência em conhecer e se aprofundar 

no conjunto das direções políticas que norteiam a sociedade brasileira, em especial 

no âmbito das políticas sociais.  

Constata-se que as percepções-visões e versões são parciais, são recortadas 

de uma totalidade, são carregadas de interpretações equivocadas, quanto ao 

fundamento de concepção dessas políticas públicas. A justificativa para esse quadro 

de ignorância e descaso encontra elementos na composição histórico cultural da 

formação da sociedade brasileira, como se pode confirmar a partir dos estudos 

sobre as particularidades desta sociedade (mesmo que neste estudo não se tenha 

dado ênfase a esse aspecto, autores idôneos do assunto poderão fornecer consistes 

elementos sobre os determinantes da sociedade brasileira: Brasil – Uma Biografia, 

de Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling; Raízes do Brasil, de Sérgio 

Buarque de Holanda; O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro; Casa Grande & Senzala, 

de Gilberto Freyre; Estado e Burguesia no Brasil de Antonio Carlos Mazzeo).  

 As relações de poder e saber, no fundamento da coletividade nacional, são 

outro indicativo de que a falta de interesse dos homens e de pressão mais 

contundente pelo lado dos operadores das políticas públicas, como é o caso da 

saúde, retardam um entendimento mais claro, ampliado desse cenário. Aqui se 
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destaca que não se trata apenas do foco do estudo: saúde do homem, mas das 

demais intervenções legitimadas nesta sociedade.  

A proposição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem se 

imbui do propósito de qualificar a atenção à saúde da população masculina na 

perspectiva de cuidados que resguardem a integralidade da atenção. Para tanto, 

deve valorizar o reconhecimento de que a população masculina acesse esse 

sistema de saúde por meio da atenção especializada, com o desenvolvimento de 

mecanismos de fortalecimento e qualificação da atenção básica em especial, para 

que a atenção à saúde não se restrinja a apenas a recuperação dos agravos, mas 

garantindo, sobretudo, a prevenção a agravos evitáveis e a promoção da saúde 

(BRASIL, 2008 b). 

Portanto, as UBS e seus profissionais têm sobre si as atribuições de criar 

estratégias que deem e ampliem a visibilidade para os serviços à população 

masculina (cartazes, folders, mutirão de divulgação), bem como, aproveitar as visitas 

domiciliares para aprofundar questões acerca da saúde desses homens, fazendo 

perguntas diretamente a eles e orientando-os também (HERRMANN, 2016). 

Mas surge outra indagação: no sistema produtivo organizado esse homem 

está fora do seu domicilio quando da atuação das ESF. Logo, aqui se levanta uma 

questão da necessidade de reorganizar as estratégias de alcançar esse segmento 

populacional, pois de outro modo haverá continuidade da autonegligência. Sobre 

esta questão aos entrevistados (tabela 21), o que leva a essa atitude? 

Tabela 21 – Sobre autonegligência 

CAUSAS PARA NÃO CUIDAR DA SAÚDE ENTREVISTA TOTAL 

Por causa do machismo GM1  01 

Pelo machismo GM2 - GM8 02 

Por causa do receio no exame do toque retal. GM3 01 

Os homens são relaxados, não é por falta de tempo. GM4  

Pela causa laboral, pelo constrangimento do exame de próstata. GM5 01 

Por conta da masculinidade GM6 01 

Por falta de cuidado, são relaxados. GM7 01 

Pelo relaxo, medo de descobrir doença. GM9 01 

Invulnerabilidade e machismo GM10 01 

No meu caso, “o trabalho”, como estou sempre viajando não 
consigo frequentar com regularidade os serviços de saúde. GM11 01 

Conscientização – melhores condições das unidades de saúde 
publicas! GM12 01 

Pensam que nunca vão ficar doente (sic) GM13 01 

Medo GM14 - GM15 02 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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As respostas obtidas confirmam o que se levantou na fundamentação teórica, 

da construção social entorno da diferença biológica-sexual. A sociedade desde o 

período do patriarcado vem destinando papéis que impõem ao homem uma postura 

de invulnerabilidade, não lhe permitindo manifestar suas fragilidades. Essa visão de 

invulnerabilidade pode custar-lhes a vida. 

Não é dada ao homem a permissão para chorar, evidenciar a ansiedade ou o 

medo. Dessa forma, procurar por um serviço de saúde para tratamento ou 

prevenção de riscos é ato de fragilidade que se choca com as concepções da 

sociedade androcêntrica (SILVA, et al. 2012).      

 Somente dois dos entrevistados saíram do lugar comum da menção do 

machismo e responderam que: “No meu caso, ‘o trabalho’, como estou sempre 

viajando não consigo frequentar com regularidade os serviços de saúde” (GM11) e o 

entrevistado GM12 cobrou “Conscientização – melhores condições das unidades de 

saúde públicas”.          

 A auto responsabilização, mesmo que em manifestação pequena, pode estar 

associada à faixa etária, atividade profissional e educacional, ou ainda, à tomada de 

consciência dos homens. Portanto, devem conhecer melhor as doenças que mais os 

assombram, devem aprender o porquê deles não possuírem a cultura que os faz 

cuidar da própria saúde, devem conhecer seus direitos e tentar enfrentar seus 

preconceitos (BROLEZI; MARQUES, 2014).       

 Este é um desafio à educação em saúde por meio das atuações dos 

profissionais de saúde, preparados para isso e com vontade de ajudar a melhorar a 

saúde do gênero masculino.        

 Se há o indicativo do que leva os homens a serem resistentes ao 

autocuidado, por outro lado, a consciência crítica sobre esse cenário precisa ser 

estimulada, a partir do olhar de quem se manifesta. Isto posto, a pesquisa indagou 

sobre a necessidade de revisão, ampliação ou mesmo de criação de estratégias no 

contexto das intervenções das ESF em especial.  

Como subsidio desse processo de revisão, ampliação e criação de 

estratégias, a saúde do homem deve ser analisada como um conjunto de ações de 

promoção de saúde e prevenção dos agravos, bem como, a assistência e 

recuperação da saúde, assistida nos diferentes níveis de atenção que devem ser 

prioridade na Estratégia de Saúde da Família, pois antes de ser uma política pública,  

a PNAISH é um direito social e de cidadania de todos os homens (BRASIL, 2009b). 
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Nessa direção, a melhoria das intervenções por meio de programas e ações 

que envolvessem a saúde do homem (tabela 22), foi apontada pelos entrevistados 

nestes aspectos: 

 
Tabela 22 – Melhorias dos programas e ações para envolvimento do homem com sua saúde 

AÇÕES ENVOLVENDO A SAÚDE DO HOMEM ENTREVISTA TOTAL 
Não respondeu GM1 - GM3 - GM4 –  

GM7 – GM12, GM13 - 
GM14 

06 

Com mais propaganda para os homens frequentarem as 
UBS. 

GM2 01 

Mais campanhas de esclarecimento. GM5, GM6 01 

Mais incentivo por parte da secretaria de saúde. GM8 01 

Atendimento especial para os homens nas unidades. GM9 01 

Melhorar os horários de atendimento. E mais esclarecimento 
nos postos. 

GM10 01 

Tendo dias específicos destinados a eles de consultas, mais 
incentivo e orientações e atenção à saúde do homem. GM11 01 

Com campanhas de saúde municipal. GM15 01 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 
A diversidade de indicações das respostas relevou que os entrevistados, 

mesmo em momentos apresentando posições contraditórias, como por exemplo 

desconhecer a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem, 

entendem que se pode melhorar por meio da intensificação da divulgação, por meio 

de campanhas de acesso aos homens com mais intensidade, por parte da secretaria 

de saúde e das UBS.  

Ainda, há decisões simples e objetivas tais como aprimoramento do 

conhecimento técnico e científico dos profissionais das UBS, horários especiais para 

esse atendimento (horários alternativos de atendimento: noturno, início da manhã, 

fins de semana), que evite o temor de perder dias de trabalho para cuidar da saúde. 

Também, reduzir o tempo para o atendimento, o tempo de espera para marcação de 

consulta e a realização do atendimento, inclusive com a melhoria do acolhimento 

que precisa ser reavaliado por parte dos profissionais, em especial (GOMES; 

NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).         

 É necessário que os profissionais de saúde, no uso do serviço, tenham uma 

maior sensibilidade para as interações entre as concepções de gênero e as 

demandas trazidas pelos homens (FIGUEIREDO, 2005).     

 A questão seguinte, contida na tabela 23, procurou extrair dos entrevistados o 
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conhecimento dos programas, projetos e ações em Penha para o atendimento de 

saúde dos homens. 

Tabela 23 – Existência em Penha de atendimento de saúde do homem 

AÇÕES EXISTENTES EM PENHA ENTREVISTA TOTAL 

Não tem conhecimento, não sabe. GM1 - GM3 - GM4 - GM7 - GM8 - 
GM9 - GM10 - GM14 

08 

Ações sobre novembro azul. GM2 - GM6 02 

Sabe das campanhas desenvolvidas pelo 
SUS, mas não sabe de uma ação 
especifica. 

GM5 01 

Pouco sei, não sabia que tem essa política 
de atenção à saúde do homem. 

GM11 01 

Não soube responder GM12 - GM13 - GM15 03 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Verifica-se pelas respostas, falta de estrutura das gestões e das UBS em 

particular, para veicular seus projetos, campanhas e ações em relação aos cuidados 

com o gênero masculino, pois quase todos os entrevistados responderam não saber 

de ações ligadas a esses cuidados nas referidas UBS. 

Uma solução seria a de se aproveitar de situações em que o homem chega à 

UBS como acompanhante, na sala de espera ou mesmo no lado de fora da UBS, 

para abordá-lo sobre os cuidados com a saúde, informando as atividades que a UBS 

oferece (HERRMANN, 2016).        

 Como foi dito acima, haveria de se intensificar a acolhida, a sensibilização, a 

informação e o esclarecimento, a orientação e o comprometimento com uma prática 

constante do autocuidado por meio de processos, de tal forma como funciona em 

outras políticas, a exemplo do Plano Individual de Atendimento (PIA) com crianças e 

adolescentes (BRASIL, 2017). 

Até aqui se mostrou uma visão do cenário sobre a saúde do homem, o lado 

do homem. Em seguida, apresenta-se o olhar e a versão dos profissionais de saúde. 

 

4.2.2 GERSA da 17 ADR 

 

 O pesquisado da GERSA da 17 ADR de Itajaí–SC, tem formação em 

enfermagem e atua na saúde pública há14 anos. É o responsável pelo programa de 

saúde do homem na região da AMFRI, como intermediador das orientações entre o 

ente federado estatal e a gestão e está com a estrutura de saúde municipal. 

Resume-se a ser uma espécie de articulador entre as esferas governamentais.  
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Em sua exposição, este entrevistado relatou que, a frente regional em relação 

aos programas e ações de promoção em saúde e prevenção de agravos que se 

encontravam em operacionalização da região da GERSA da 17 ADR eram: Política 

Estadual da Atenção do homem com as redes temáticas Rede Cegonha, Rede 

Psicossocial e Rede Urgência e Emergência. Mas especificamente às ações 

diretamente enfocadas ao gênero masculino, visavam inserir e elaborar estratégias 

que visem aumentar a demanda do homem aos serviços de saúde; fortalecer a 

atenção básica e melhorar o atendimento, a qualidade e a resolutividade dos 

serviços de saúde. 

Mesmo não indicando programas, mas ações de mobilização em torno da 

atenção à saúde do homem, foi relatado que os programas e as ações de promoção 

e de prevenção destinadas aos homens é insipiente, pois a “saúde do homem é 

programa novo, que começou a dar os primeiros passos, tentando colocar nas redes 

a implantação do pré-natal masculino na Atenção Básica.” (SIC,EGG)  

O entrevistado expôs ainda que haveria muito a se fazer, em termos de se 

intensificar os programas e ações em prol da saúde do homem. “Como programa 

novo, teve a primeira oficina em 2017 e quase não se discute o assunto. Deveria 

ampliar mais discussão e ter mais oficinas.” (SIC, EGG) 

Visando constituir um respaldo teórico que apoie a atuação dos profissionais 

dos governos, sejam eles vinculados à esfera do estado catarinense ou mesmo 

municipais, se ofereceu alternativas conceituais sobre o significado de políticas 

públicas e entre elas o EGG assinalou que: 

As políticas públicas são legalidades que o Estado emprega para 
assegurar os direitos e deveres da sociedade. Por meio das políticas 
públicas e da organização de sua operacionalidade é que a sociedade vai 
se beneficiar da ciência e da tecnologia. A legislação que compõe as 
políticas públicas determina os procedimentos para atuação profissional na 
promoção e prevenção em saúde pública. Falta mais saber profissional 
sobre as políticas públicas para produzir eficácia à prevenção e promoção 
da saúde. Se a promoção e a prevenção forem eficazes, prontamente as 
políticas públicas avançariam para outros focos de qualidade de vida e 
bem estar (SIC, EGG). 

 

 Nesse sentido, o EGG reconhece que as equipes multiprofissionais deves se 

ocupar no desenvolvimento dos programas e ações destinadas a saúde do homem, 

com referências e saberes diversificados. Complementa reconhecendo que as 

intervenções deveriam ser cercadas de mais acolhimento, o que favoreceria 

alcançar a demanda da população masculina para atenção básica. Nesse sentido, 
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para que a saúde pública possa garantir o acesso dos homens aos serviços de 

saúde, mesmo que esse acesso seja garantia legal de universalidade, o desafio 

consiste em romper a cultura da autonegligência do homem que não busca pelos 

serviços que necessita, confirmando a tradição do tratamento curativo, prática 

peculiar do homem.  

 

4.2.3 Profissionais da atenção básica do município de Penha – SC 

  

 Na sequência, foram apresentadas as manifestações e entendimentos de 24 

profissionais de três UBS (Central, Armação e Santa Lídia), com formação de: 

médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

Para essa apresentação, também se seguiu os objetivos específicos, de tal modo 

que as questões respondidas do roteiro pudessem ser agrupadas sob essa definição 

(a dos objetivos específicos: definir os elementos constitutivos dos aspectos de 

gênero na concepção do gênero masculino: masculinidade-saúde; estudar os 

cenários e os desafios ao gênero masculino como construção histórica no mundo 

capitalista e na sociedade contemporânea que interferem em sua posição quanto à 

saúde; pesquisar as políticas públicas, serviços e recursos no campo da saúde que 

contemplem o gênero masculino).  

As respostas desse grupo de entrevistados foram apresentadas por categoria 

profissional e por questão similar (Apêndice 02). Utilizou-se legenda para resguardar 

a identidade dos profissionais entrevistados, de cada UBS, conforme o quadro 08. 

 

Quadro 08 – Legenda por categoria profissional das três UBS 

MÉDICOS 

MED1 MED2 MED3 

ENFERMEIROS 

ENF1 ENF2 ENF3 

TÉCNICOS EM ENFERMAGEM 

TE1 TE2 TE3 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

ACS1 ACS2 ACS3 ACS4 ACS5 

ACS6 ACS7 ACS8 ACS9 ACS10 
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ACS11 ACS12 ACS13 ACS14 ACS15 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 
  

4.2.3.1 Dados relativos às condições de trabalho dos profissionais 

  

Tabela 24 – Unidade básica a qual pertence 

UBS Total 

UBS Central 08 

UBS ARMAÇÃO 08 

UBS SANTA LÍDIA 08 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 
Tabela 25 – Atividade Profissional que exerce na atenção básica 
PROFISSIONAL Total 

Médico 03 

Enfermeira 03 

Técnico de Enfermagem 03 

ACS 15 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Tabela 26 – Tempo de atuação dos profissionais nas ESF 

CATEGORIA PROFISSIONAL TEMPO ATUAÇÃO (em anos) 

MED1 - MED3 04 

MED2 06 

ENF1 03 

ENF2 04 

ENF3 04 anos e 03 meses 

TE1                01 ano e 05 meses 

TE2 03 anos e 03 meses 

TE3 02 anos e 06 meses 

ACS1 -  ACS2 - ACS5 - ACS6 - ACS10 - ACS12 04 

 ACS3 - ACS11- ACS14 03 

ACS4  06 

ACS7 03 anos e 05 meses 

ACS8 04 anos e 03 meses 

ACS9  05 

 ACS13 04 anos e 02 meses 

 ACS15 03 anos e 10 meses 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Os profissionais atuavam nas ESF, em um tempo relativamente curto, mesmo 

para os ACS que é um programa antigo – implantado nos anos 1990, como já visto 
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no decorrer do estudo – todos fazem parte das ESF, recentemente, considerando o 

tempo de implantação do programa. 

 Isso conota duas direções: as ESF são recursos recentes no município ou 

poderá estar ocorrendo rotatividade dos profissionais nas equipes, já que se 

conhece o descumprimento constitucional nos municípios, que assegura a inserção 

de profissionais nas estruturas governamentais por meio de concurso público. Os 

médicos e enfermeiros dos PSF têm vínculo estatutário e foram nomeados após 

concurso público, como é esperado para o provimento de profissionais nas 

instituições públicas.   

 Com isso, espera-se que os profissionais continuem por mais tempo na 

equipe, adquiram experiência, conheçam os usuários para poder melhor 

acompanhá-los (FIDELIS DE ALMEIDA; GIOVANELLA; NUNAN, 2011). 

 Especialmente no caso dos Agentes Comunitários de Saúdes, o tempo de 

atuação na UBS e nas ESF é importante, pois este profissional promove uma 

conexão entre a equipe de saúde e a comunidade. 

Convém ressaltar a importância que o tempo de trabalho dos profissionais na 

atenção básica e de forma continuada em uma determinada área de abrangência do 

ESF pode consolidar sua relação com as famílias. Quanto mais longo é o tempo de 

trabalho de um profissional em uma parte desse todo, mais sobrevirá a formação 

dos vínculos com os usuários.        

 Segundo Sosa (2017), quanto maior a permanência da equipe em uma 

determinada região de abrangência da ESF, melhor será a qualidade de 

atendimento e a credibilidade da equipe para a efetivação das ações de promoção 

em saúde e prevenção de agravos e a adesão da comunidade às orientações 

realizadas, devido ao tempo de convivência que permite estreitar os laços e 

aumentar a confiabilidade entre as pessoas. 

Além disso, o estímulo ao PSF e a sua adequada efetivação passou a ser um 

componente estratégico constante para a consolidação do SUS. 

Sobre a existência e operacionalização de programas e ações da atenção 

básica dos quais os profissionais participam na UBS, foram as especificidades de 

formação e atribuição nas ESF que lhes subsidiou a responderem sobre o trabalho 

cotidiano da UBS (tabela 27).        

Tabela 27 – Participação dos profissionais nos programas e ações da Atenção Básica na sua UBS de 
trabalho 
                    Profissionais Respostas 
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MED1 e MED2 De todos previstos no programa ESF.  
MED3 Atendimento a todos os problemas de saúde, 

independentemente do sexo e idade do paciente. 
Preocupação com diagnóstico precoce e tratamento. 
Direcionar os casos mais graves para níveis de 
atendimento superiores em complexidade. 

TODOS OS ENF Campanhas de vacinas, grupos de gestantes, grupo de 
caminhada, atividades de prevenção realizadas na 
UBS. 

TE1 Nenhum, não há espaço físico. Nenhum incentivo por 
parte da secretaria de saúde, digo faço visita domiciliar 
somente. 

TE2 – TE3 Todos os do ESF. 

ACS1 ESF/ saúde da mulher, prevenção a diabéticos e 
hipertensos. 

ACS2 Saúde da mulher, aplicação de flúor nas escolas, 
campanha do preventivo, combate a dengue. ESF. 

ACS3 Gestantes, saúde da mulher, campanhas vacinais, 
saúde do homem, criança, todas que são 
desenvolvidas na unidade. Saúde bucal. 

ACS4 Divulgação das melhores práticas do dia-a-dia que 
propiciem um estilo de vida saudável. 

ACS5 – ACS6  Todos os programas da AB, em especial em visitas 
que faço nas residências. 

ACS7 Campanhas de vacinação, saúde da mulher 
(agendamento de consultas e exames) e cuidados com 
gestantes e recém-nascidos, em visitas domiciliares, 
sobretudo. 

ACS8 Todas as que são desenvolvidas na unidade, por meio 
de visitas domiciliares, principalmente. 

ACS9 Basicamente Estratégia Saúde da Família. 
ACS10 ESF. Combate a dengue. Visitas domiciliares. 
ACS11 Todas que são desenvolvidas na unidade, por meio de 

orientação nas visitas em domicílio. 
ACS12 Campanhas de vacinação, saúde do homem, 

atendimento de crianças. E acompanhamento nos 
domicílios. 

ACS13 ESF, prevenção a hipertensos, diabéticos. Visita 
domiciliar. 

ACS14 Campanhas de vacinação, saúde da mulher saúde do 
homem, atendimento de crianças em orientação nos 
domicílios, especialmente. 

ACS15 Todos que são desenvolvidos na unidade e levo isso 
nas visitas dos domicílios da área em que atuo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).                      
OBS.: Por se tratar de pesquisa com abordagem qualitativa, se preservou respostas literais dos 
entrevistados, mesmo com certas semelhanças.  

 Pelas respostas, principalmente do MED3, observa-se que se estão sendo 

cumpridas exatamente algumas das recomendações contidas nos guias para 

atendimento em PSF, de que o profissional de saúde tem o dever de acolher todas 

as pessoas acolhidas na sua área, sem discriminação de qualquer ordem, com a 

finalidade de promover o direito à saúde e os princípios do SUS - universalidade, 

integralidade e equidade (HERRMANN, 2016).      
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 Também os Enfermeiros referem à responsabilidade de contribuir para a 

mediação entre os diferentes interesses, em relação à saúde, como em campanhas 

de vacinação e atividades de prevenção e de promoção de saúde, como o grupo de 

caminhadas, referido pelo ENF1.        

 Na Atenção Básica é que se inicia o ato de acolher, escutar e intermediar uma 

resposta para os problemas do usuário. Assim, toda a equipe deverá estar 

preparada para esses atos, e para isso é necessário que o trabalho seja realizado 

em equipe, somando os saberes para oferecer ao usuário uma assistência de 

qualidade (SOSA, 2017).          .

 Porém, a precária estruturação dos serviços de saúde, em termos de recursos 

humanos e materiais, em uma perspectiva qualitativa e quantitativa reforça a 

resposta da TE1: “Nenhum, não há espaço físico. Nenhum incentivo por parte da 

secretaria de saúde, digo faço visita domiciliar somente” (SIC).   

 Para Nunes et al. (2002), o ACS dentro da equipe de saúde da família é 

considerado o protagonista no que se refere à relação de troca de experiência 

estabelecida, especialmente entre os conhecimentos populares de saúde e as 

informações médicos-científicos.  E isso se observa nas respostas de quase todos 

os ACS, que referem fazer visitas domiciliares, orientações e acompanhamento às 

famílias, mas poucos referem realizar ações específicas, visando à saúde do 

homem, o que pode significar escasso preparo da equipe nesta questão.  

Aproximou-se aqui a questão, contida na tabela 28, acerca dos programas e 

ações de promoção em saúde e prevenção de agravos, com enfoque específico na 

saúde do homem, visando efetivamente demonstrar como esse processo se 

encontra na região em estudo.  

 

Tabela 28 – Desenvolvimento das atividades de promoção em saúde e prevenção de agravos pelos 
profissionais das ESF destinadas aos homens 
Médicos Respostas 

MED1 Procuro fazer a minha parte nas consultas. Também, cada profissional deve exercer 
suas atribuições e, também a troca de conhecimento e o treinamento entre os 
profissionais vai se refletir em melhor atendimento para os usuários da atenção 
básica que, assim fica fortalecida. 

MED2 São desenvolvidas no atendimento aos homens, principalmente nas consultas e nas 
palestras e campanhas realizadas na UBS·. 

MED3 Nas consultas durante toda a semana e em campanhas, por meio de palestras e 
vídeos ao público que frequenta a UBS. 

ENF1 Nesta unidade, atividade de prevenção que envolva o gênero masculino seria o 
grupo de caminhada, promoção o que atende esta população seriam as consultas 
para doenças crônicas. 

ENF2 A atividade de prevenção que envolva o gênero masculino é de caminhadas e a 
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campanha do Novembro Azul; promoção seriam consultas para doenças crônicas, 
principalmente. 

ENF3 Prevenção seriam as campanhas de vacinação, de exames (como o do Novembro 
Azul) e grupos de caminhadas. A promoção seria relacionada às consultas e 
tratamento, principalmente de casos de Hipertensão, diabetes, DPCO, etc. 

TE1 Nas visitas domiciliares temos o médico que faz sua parte. Como bom profissional. 

TE2 Grupo de caminhadas e palestras, quando são convidados pelos ACS. 

TE3 Palestras e vídeos educativos. E a campanha Novembro Azul, com convites durante 
o intervalo das consultas e nas visitas domiciliares dos ACS.·. 

ACS1 São desenvolvidas com palestras, vídeos, rodas de conversa, caminhada e 
prevenção às doenças. 

ACS2 Palestras, vídeos. 

ACS3 Novembro azul e orientações nas casas em minha micro-área. 

ACS4 A UBS Centro promove, uma vez por ano, uma atividade na unidade. Uma reunião 
com os pacientes. 

ACS5 Orientações e convites para campanhas destinadas aos homens, em domicílios da 
minha área de atuação.   

ACS6 Orientações em domicílios da minha área e ações do Novembro azul. 

ACS7 Orientações nos domicílios da minha região. Mas a maioria das orientações é feita 
para que as mulheres repassem aos homens, pois nas visitas dificilmente eles são 
encontrados. 

ACS8 Campanha do Novembro azul e orientação nos domicílios da minha área de 
desempenho. 

ACS9, 
ACS11 

Orientação em residências da minha área de atuação. 

ACS10 Visitas domiciliares com orientações sobre agendamento de consultas, calendário de 
vacinação e exames preventivos. Além disso, participo de ações do Novembro Azul. 

ACS12 Com palestras com base em vídeos, caminhadas e orientação em residências. 

ACS13 Palestras, vídeos e orientação em domicílios da minha área de atuação. 

ACS14 Agendamento de consultas para Hiperdia, orientações nas campanhas de vacinação 
e outras campanhas, em visitas nos domicílios da minha área de atuação. 

ACS15 Mais na campanha do Novembro azul e levo orientações aos domicílios da minha 
área de atuação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
OBS.: Por se tratar de pesquisa com abordagem qualitativa, se preservou respostas literais dos 
entrevistados, mesmo com certas semelhanças. 
 

Observa-se que as atividades desenvolvidas são variadas, o que de certo 

modo dificultou sistematizar as respostas com certa unicidade das ações, uma vez 

que cada unidade procura fazer a promoção e prevenção do modo que considera 

mais apropriado e disponível na unidade, destacando-se o atendimento diário citado 

por todos os médicos entrevistados, além das trocas de conhecimentos entre 

profissionais.  Também se destacam a citação de palestras e reuniões ao gênero 

masculino e orientações nas campanhas do Novembro azul.    

 As atividades de educação em saúde se constituem em parte do trabalho das 

equipes de saúde da família, nomeadamente dos ACS. Por serem os profissionais 

que começam o estabelecimento do vínculo do serviço com a comunidade, 

conseguem assumir o papel de sujeito educativo, com o fim de capacitar a 

comunidade para a solução de seus principais problemas de saúde (SOSA, 2016). 
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Na Atenção Básica, a equipe de Enfermagem tem papel como eixos 

fundamentais de intervenção,  a reeducação da sociedade em relação aos estigmas 

socioculturais e institucionais, promovendo assim o acesso dos homens aos serviços 

de saúde (PIZZOLATO et al., 2012 apud BARBOSA et al., 2013).   

 E nesta perspectiva, a organização do trabalho de equipe precisa dispor de 

mais possibilidades de ações, procurando concentrar o máximo de cuidados em 

mesmos lugares, a fim de favorecer uma assistência de qualidade e que inclua o 

gênero masculino.          

 A Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem busca expandir 

um olhar para a população masculina e para os profissionais de saúde para que 

considerem a perspectiva de gênero, pois percebe que esta é de grande importância 

para a construção de táticas de aproximação dos homens com o ambiente da saúde 

e do autocuidado (HERRMANN, 2016).       

 Assim, cada equipe das diversas UBS deve operar os processos de trabalho 

em saúde de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo 

seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar 

respostas mais adequadas aos usuários. Isso implica prestar um atendimento com 

resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o caso, o homem e a 

família em relação aos serviços de saúde a serem prestados (CASTRO; PEREIRA, 

2011). Já, o trabalho em equipe traz benefícios, tanto para a equipe da UBS quanto 

para seus usuários. O trabalho em equipe resulta em melhor forma de atendimento, 

e a troca de conhecimentos completa a consistência do atendimento atenuando os 

agravos de saúde.  O trabalho de equipe em saúde traz benfeitorias, como a 

formação de um circuito de relações entre as pessoas, o que rompe a visão 

individualista das especialidades, permitindo manter uma troca de saberes (ROSA; 

LABATE, 2005 apud SOSA, 2017).       

 Em relação à questão nº 5, esta envolve os conhecimentos da formação que 

mais se aplicam no trabalho para desenvolver ações de promoção em saúde e 

prevenção de agravos em especial no que se refere ao GM. 

Pelas respostas, quanto aos programas e ações do trabalho dos profissionais 

nas ESF, se podem evidenciar especificidades, como a resposta do entrevistado 

MED3, pela qual se observa o cumprimento das recomendações da ESF e da 

atenção básica, quando os profissionais devem acolher todas as pessoas na sua 

área, sem discriminação de qualquer ordem, com a finalidade de promover o direito 
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à saúde e dos princípios do SUS - universalidade, integralidade e equidade 

(HERRMANN, 2016). A pessoa, sujeito integral quando em situação de 

comprometimento do seu-bem estar biopsicossocial, deve ser considerada como tal, 

de tal modo que os profissionais de saúde não poderão se ater somente às queixas 

pontuais.  

Nesse contexto, a saúde do homem considerada como um conjunto de ações 

de promoção de saúde, prevenção de agravos, pelos diferentes níveis de atenção 

deve ser prioridade na Estratégia de Saúde da Família, como um direito social 

fundamental e de cidadania de todos os homens (BRASIL, 2009b).  

Na atenção básica é que se inicia o ato de acolher, escutar e intermediar uma 

resposta para os problemas do usuário. Assim, toda a equipe deverá estar 

preparada para esses atos, e para isso é necessário que o trabalho seja realizado 

em equipe, somando os saberes para oferecer ao usuário uma assistência de 

qualidade (SOSA, 2017). Porém, até o Ministério da Saúde (2016) reconhece o 

baixo investimento na qualificação de recursos humanos, constituindo-se em uma 

deficiência expressiva que pode comprometer o desempenho do SUS, da atenção 

básica aos níveis mais complexos, em que compete a ESF se constituir em base do 

processo na saúde pública, direito de todos e dever do Estado. 

Também os Enfermeiros e dois dos Técnicos de Enfermagem indicaram ser 

da atuação cotidiana a responsabilidade de contribuir para a mediação entre os 

diferentes interesses, em relação à saúde, como em campanhas de vacinação e 

atividades de prevenção e de promoção de saúde, como o grupo de caminhadas, 

referido pelo ENF1.        

Sabe-se ainda que existem dificuldades em se atuar de forma compartilhada, 

mirando a integralidade dos serviços oferecidos, mas essa barreira pode ser 

superada com o auto reconhecimento de equipe como um coletivo multiprofissional e 

interdisciplinar. Mesmo que as relações humano-profissionais estejam em caminho 

de melhoria, outras poderão emergir tal como exposto pela TE1: “Nenhum, não há 

espaço físico. Nenhum incentivo por parte da secretaria de saúde, digo, faço visita 

domiciliar somente” (SIC). 

Para Nunes et al. (2002), o ACS dentro da equipe de saúde da família é 

considerado o protagonista no que se refere à relação de troca de experiência 

estabelecida, especialmente entre os conhecimentos populares de saúde e as 

informações médicos-científicos.  E isso se observa nas respostas de quase todos 
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os ACS, que mencionam a realização das visitas domiciliares, orientações e 

acompanhamento às famílias. Vejam que não são todos os ACS a indicarem a 

realização de ações específicas visando a saúde do homem, o que pode significar 

pouco preparo da equipe nesta questão ou pouco interesse do gênero masculino, 

também.  

Na tabela 29, acerca das políticas públicas sobre a prevenção de agravos e 

promoção em saúde o grupo de pesquisados expôs que:  

 
Tabela 29 – Autodefinição de promoção em saúde e prevenção de agravos - entrevistados 

Médicos  Respostas 

MED1  Promoção inclui a educação continuada em saúde e a tecnologia em prol da 
saúde. Prevenção: vacinação, exames preventivos e cuidados gerais como 
exercícios físicos, alimentação balanceada. 

MED2  Prevenção são as ações educativas, orientações e cuidados com a saúde. 
Promoção inclui as medidas educativas visando melhorar aspectos 
relacionados à saúde individual e familiar. 

MED3  Prevenção é relacionada a medidas para prevenir doenças. Inclui-se vacinação, 
exames, como preventivo e exame de toque. Promoção é relacionada a ações 
para tratar doenças já instaladas. 

ENF1  Prevenção está relacionada a medidas para prevenir doenças (antes do 
surgimento). Já a promoção é um conjunto de ações para tratar as doenças que 
já estão instaladas. 

ENF2  Prevenção são medidas para prevenir doenças. Promoção é o conjunto de 
ações com o fim de tratar agravos que a pessoa já possui. 

ENF3  Prevenção é a ação de evitar que as doenças se instalem, com medidas como 
exames, vacinação, etc. A promoção é tratar doenças que já estão alojadas. 

TE1  É cooperar com a saúde como um todo, através de grupos Hiperdia, 
Tabagismo, Psicológico, Enfermeiros e Técnicos ter autonomia em suas 
funções, sem interferência de outros não competentes. 

TE2  Prevenção é o trabalho realizado pela equipe como vacinação, exames, 
consultas. Promoção é o tratamento da doença, principalmente das crônicas. 

TE3  Promoção são meios para melhorar a saúde. Prevenção são medidas de 
educação em saúde para conscientização. 

ACS1  A promoção seria a melhoria devida das pessoas e a prevenção seria a 
orientação a evitar o surgimento de doenças. 

ACS2  Por meios de orientação melhorar a qualidade de vida, prevenindo algumas 
doenças. 

ACS3  Promover saúde é prevenir e evitar doenças. É promover, grupos de caminhada 
de HA-DIA, GES. Evitando os agravos, prevenindo e evitando doenças. 

ACS4  Divulgação das melhores praticas do dia-a-dia que propiciem um estilo de vida 
saudável. 

ACS5  Promover saúde é prevenir e evitar doenças.  
ACS6  Promover saúde é prevenir doenças.  
ACS7  Cuidados em geral com a saúde.  
ACS8  Divulgação de praticas que possam proporcionar um estilo de vida saudável. 
ACS9  Sensibilizar as pessoas a cuidar da saúde e manter hábitos saudáveis. 
ACS10  Promoção em saúde é tratar doenças e prevenção é evitar doenças, por meio 

de ações preventivas, como vacinação, exames, consultas regulares.                                      
ACS11  Prevenção é evitar doenças. Promoção é tratar das mesmas. 
ACS12  Trabalho de prevenção seriam vacinação, exames e consultas regulares. 

Promoção é o tratamento em si das várias doenças, especialmente as crônicas. 
ACS13  A promoção seria o tratamento das pessoas e a prevenção seriam as 

orientações para evitar doenças. 
ACS14  Prevenção é usar recursos como vacinação, exames e consultas para tentar 



113 

 

impedir doenças. Já, a promoção é tratar com medicamentos, dietas e 
aconselhamento as doenças que já estão instaladas. 

ACS15  Prevenção é evitar, por meio de cuidados como exercícios, exames 
preventivos, consultas periódicas. Promoção é tratar se as doenças são 
crônicas ou graves. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

A Portaria Nº 2.488/2011, do Ministério da Saúde(2011) –que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 

normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) – 

caracteriza várias ações no âmbito individual e coletivo, visando à promoção e 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e 

reabilitação e manutenção da saúde, objetivando o desenvolvimento da atenção 

integral da saúde.         

 Ainda, pelo fundamento teórico-conceitual de promoção da saúde diz que 

neste viés se procurarão modificar condições de vida para que possam ocorrer 

modificações na qualidade da saúde. A promoção da saúde direciona-se ao conjunto 

de ações coletivas que possam favorecer a saúde e a prevenção, orientando as 

ações de detecção e controle dos fatores de risco de uma enfermidade específica; 

seus focos são as doenças e os mecanismos para atacá-las (BUSS, 2003 apud 

BRASIL, 2009 a; BRASIL, 2012).        

 As concepções expressas pelos entrevistados estão em conformidade com as 

definições tanto de prevenção de agravos como de promoção em saúde, para a 

manutenção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Ainda, a orientação 

profissional, bem como as medidas educativas seriam a estratégia eficaz da 

prevenção e promoção de agravos.       

 Por isso, seria a cooperação entre a equipe da ESF fundamental para que as 

ações de todos os integrantes da equipe em grupo ou em especificidades ampliem a 

eficácia das intervenções preconizadas pelos programas de saúde e ainda na 

atenção básica. Afirmação corroborada pelo entrevistado TE1: “é cooperar com a 

saúde como um todo, através de grupos Hiperdia, Tabagismo, Psicológico, 

Enfermeiros e Técnicos, ter autonomia em suas funções, sem interferência de outros 

não competentes”.           

A    Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 1986, 

definiu promoção da saúde como o processo de capacitação da comunidade para 
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atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no 

controle das doenças (CARTA DE OTAWA, 1986). Diferenciar os termos promoção 

em saúde e prevenção de agravos é uma tarefa difícil e mesmo que se encontrem 

afirmações de seu uso como se tratando de uma mesma diretriz para programas e 

intervenções, no cotidiano destas intervenções a diferenciação entre a concepção de 

promoção de saúda e prevenção de agravos, na prática profissional esses detalhes 

fazem diferença. Isto é, embora os termos sejam estratégias de intervenções no 

processo saúde-doença, cada um possui ações distintas. É importante que os 

profissionais de saúde compreendam essas diferenças para a prática habitual dos 

atendimentos (SOSA, 2017). Reforça-se, nesta parte deste estudo, a afirmação da 

Carta de Ottawa (1986), que há mais de 30 anos assegurou essas diferenciações: a 

promoção em saúde é a capacitação de pessoas e coletividades para modificarem 

os determinantes de saúde em benefício da própria qualidade de vida; enquanto que 

a prevenção corresponde a conceitos gerais e educativos que têm por fim melhorar 

a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos (repouso, comportamentos 

alimentares, exercícios físicos, diminuição de estresse, etc.). Isso leva a deduzir que 

a geração recente de profissionais já deva ter sido formada sob essas concepções. 

 Sobre a periodicidade do atendimento por ações que conjugam a promoção 

em saúde e prevenção de agravos que potencialmente acometem homens (tabela 

30), visou capturar do cenário como esse processo pode ou não estar sendo 

intensificado. 

 
Tabela 30 – Qual a frequência dos atendimentos baseados na promoção em saúde e prevenção de 
agravos que potencialmente acometem o G.M. 

Médicos Respostas 

MED1  Atendimento diário. 
MED2  Diariamente, em consultas. 
MED3  Atendimento diário, em consultas. 

ENF1 - ENF2 - ENF3  Uma vez por semana 
TE1 - TE2  Uma vez por semana 
TE3  A cada quinze dias 

ACS1 - ACS2- ACS12  Uma vez por mês 
ACS3 - ACS4  Novembro azul. Orientações nos casos sobre saúde do homem. 
ACS5 - ACS6 - ACS7 - 
ACS8 - ACS9 - ACS10 - 
ACS11 - ACS13 - ACS14 - 
ACS15 

 A cada quinze dias 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
OBS.: Por se tratar de pesquisa com abordagem qualitativa, se preservou respostas literais dos 
entrevistados, mesmo com certas semelhanças.  
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Quanto ao atendimento específico aos homens, os médicos entrevistados 

relataram que é diário em consultas, demonstrando que há, sim, preocupação com o 

gênero masculino por parte deles. Resta saber se os homens estão percebendo que 

esse atendimento poderá ou não lhe fazer tomar consciência de si e da sua 

responsabilidade – autocuidado.         

 Os profissionais de enfermagem indicaram que o atendimento aos homens é 

realizado uma vez por semana, o que pode se configurar deficiente. Ao mesmo 

tempo os entrevistados justificam essa resposta pela diversidade de atribuições 

numa UBS, e que provavelmente esse seria o dia da semana dedicado às reuniões 

ou palestras dedicadas aos homens.  

Já os ACS os quais devem, segundo os preceitos da ESF, dar orientações em 

domicílios, o fazem no caso de orientações aos homens de 15 em 15 dias ou ainda 

só uma vez por mês (ACS3, ACS4), o que conota que se trata de uma ação que 

necessita de ser introduzida na rotina do trabalho e não em ações pontuais.  

Quando se toma a concepção de saúde integral, se pode entender que se 

esta fosse mais abrangente e consolidada, os programas e ações pontuais se fariam 

desnecessárias.  

Ainda em relação à periodicidade, a pesquisa denota que deverá ocorrer 

preocupação maior com as ações apenas na campanha do Novembro azul, o que é 

muito pouco, levando-se em consideração que as estatísticas e estudos, comprovam 

o adoecimento mais frequente e grave dos homens ou ainda os óbitos superiores ao 

de mulheres.           

 Se a matriz orientadora da prevenção de agravos e da promoção de saúde já 

tem mais de 30 anos e o SUS 28 anos, muitos dos agravos poderiam ter sido 

evitados, se tivesse ocorrido a convergência de interesses e sensibilizações há mais 

tempo. Provavelmente, a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem 

teria outros enfoques sobre a saúde dos homens, bem como já deveria ser da rotina 

a regularidade da prevenção primária. Acredita-se que se ocorrer mais incentivo da 

família e das ESF principalmente por meio dos ACS, nas visitas domiciliares, o 

quadro poderá se modificar mais rapidamente.       

 A autora Herrmann (2016), alerta que se trata de uma das atribuições dos 

ACS, constituir estratégias para estimular a autorreflexão, quando os problemas em 

potencial que relacionassem com saúde, doença e vida; estimular os homens a 

serem protagonistas de sua história, cuidando de sua saúde e participando 
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ativamente dos espaços de participação e de controle social da comunidade. 

 Visando destacar os desafios postos às ESF, as questões seguintes voltaram-

se ao segmento pesquisado: homens. Na tabela 31, estão contidas as respostas 

sobre o entendimento sobre a saúde do homem, por parte dos diversos 

profissionais. 

 
Tabela 31 – Entendimento dos profissionais sobre a saúde do homem 

Médicos Respostas 

MED1 Bom. Poderia ser mais abrangente se a equipe pudesse fazer mais 
cursos na área. 

MED2 Ainda é precário, necessitando de cursos de treinamento e 
conscientização dos profissionais. 

MED3 Razoável para bom. Mas pode ser melhorado com mais cursos de 
aperfeiçoamento. 

Enfermeiros  
ENF1 Limitado.      
ENF2 Limitado. Precisa haver mais cursos de formação na área.  
ENF3 Limitado. Quase que se resume à campanha do Novembro Azul. 
Técnicos em Enfermagem  
TE1 Eu particularmente vejo que há compreensão sobre isso.  
TE2 Bom. Porém, com mais cursos poderia ser melhor. 
TE3 Limitado. Precisa de mais formação na área do GM. 
ACS  
ACS1 O atendimento e bom “para os poucos que frequentam ESF”. 
ACS2 O atendimento é bom. 
ACS3 Bom, mas como geralmente eles não procuram a unidade a não ser 

quando estão doentes, não tem muito a fazer. 
ACS4 Bom. 
ACS5 Limitado. Necessita de mais formação na área.  
ACS6 Bom, mas pode melhorar com mais campanhas voltadas aos homens. 
ACS7 Razoável, mas precisa melhorar com campanhas de incentivo aos 

homens. 
ACS8 Bom, mas pode melhorar e incentivar a presença dos homens nas 

UBS. 
ACS9 Razoável. Pode ser melhorado por meio de cursos de 

aperfeiçoamento. 
ACS10 Limitado, mas pode ser melhorado com mais investimento em cursos 

de formação dos profissionais. 
ACS11 Limitado, precisando de mais capacitação.  
ACS12 Bom. 
ACS13 Razoável, pois com mais incentivo poderia trazer mais os homens a 

procurarem as UBS. 
ACS14 Razoável. Poderia ser melhor se existisse mais oportunidade de se 

fazer cursos nesta área. 
ACS15 Limitada, precisando de mais cursos na área. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os profissionais entendem e assumem que já detêm certo conhecimento 

sobre o assunto, mas que a educação permanente poderia ser um aliado no 

fortalecimento destes conhecimentos.         

 Mas o aperfeiçoamento contínuo pleiteado pode estar sendo influenciado pelo 

que o Ministério de Saúde (2016) denuncia: baixo investimento na qualificação de 
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recursos humanos, constitui uma deficiência expressiva que compromete o 

desempenho do sistema, que compreende desde o nível federal até a ponta do 

sistema, nos programas de atenção básica, em que a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) se encontra claramente fragilizados. 

Pode-se indicar aqui alguns pontos que corroboram essa fragilidade: 

entendimento insipiente e com resistência sobre prevenção em saúde tanto por 

parte de profissionais como e em especial pela população. O modelo curativo é a 

manifestação mais explícita da conduta dos sujeitos em relação à sua saúde.  

 Um segundo ponto seria a pouca cobertura e certa superficialidade das 

intervenções nas ESF que ainda é carregada de preconceito e desconfiança sobre 

as instituições de poder (hospital, clínica e consultório) com a medicina porta a porta, 

no seu domicilio.  

Por isso, uma questão, contida na tabela 32, procurou extrair dos 

entrevistados o que eles raciocinam que os homens pensam sobre sua saúde.  

Tabela 32 – Conhecimento dos homens sobre sua saúde e seus direitos 

Médicos Respostas 

MED1 São reduzidas. Os homens normalmente não se preocupam com 
sua saúde. 

MED2 São precárias. Eles normalmente não têm interesse sobre o que é 
relacionado à saúde. 

MED3 Os homens normalmente não dão muita importância a ações e 
campanhas voltadas à promoção da saúde. 

Enfermeiros  
ENF1 Os usuários masculinos geralmente não procuram as unidades de 

saúde para atividades de prevenção, quando procuram seus 
agravos na saúde já estão adiantados. 

ENF2 Os usuários masculinos em regra não procuram as unidades de 
saúde para prevenção, e quando procuram seus agravos já estão 
adiantados. 

ENF3 Os homens não procuram as UBS para prevenção, e só procuram 
se as doenças já estão adiantadas. 

Técnicos em Enfermagem  
TE1 Não respondeu.       
TE2 Eles na maioria das vezes têm conhecimento, mas não estão 

ligando muito para sua saúde. 
TE3 Eles têm conhecimento, mas infelizmente se perdem no preconceito, 

principalmente em relação a exames.  
ACS Respostas 
ACS1 São poucas. Pois eles mesmos não tem interesse sobre o que é 

relacionado à saúde. 
ACS2 Eles até tem algum conhecimento, que se perde na barreira do 

próprio preconceito. 
ACS3 Eles até sabem, mas por motivos culturais, e do trabalho acredito, 

não aderem e não procuram a saúde publica e preventiva. 
ACS4 O suficiente. O problema é que eles não colocam em pratica o 

pouco que sabem. 
ACS5 Não procuram a saúde publica por receio de saber que estão com 

doenças graves. Mais por medo.  
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ACS6 Por receio de descobrir doenças graves.  
ACS7 Principalmente por motivos culturais. E medo do exame de próstata.  
ACS8 Principalmente  não procuram a saúde publica por medo de se 

depararem com problemas graves de saúde.  
ACS9 Nunca acham que estão doentes o bastante para deixar o trabalho e 

procurar cuidados com a saúde. 
ACS10 Motivos culturais, como receio de descobrir doenças e do exame de 

toque, principalmente. 
ACS11 Não procuram a saúde publica por motivos culturais, como medo de 

saber que a doença é grave. E por machismo, também. 
ACS12 Motivos culturais trazem resistência para que o GM procure 

tratamento ou prevenção. 
ACS13 Eles, na maioria não têm interesse sobre o que é relacionado com 

saúde. 
ACS14 Nunca acham que estão tão doentes para faltar ao trabalho e ir às 

UBS. 
ACS15 Normalmente não se preocupam com a saúde, a não ser em casos 

graves. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se que os profissionais corroboram as concepções dos autores 

expostos no referencial teórico: preconceito, motivos culturais e procura de 

atendimento quando os agravos já estão bastante adiantados.   

 Como ressaltado por Figueiredo (2005) e por Gomes e Nascimento (2006), há 

um indicativo de representações sociais que os homens carregam, de que eles são 

sujeitos de menos necessidades, ou seja, eles teriam menos agravos e menos 

necessidades de atendimento de saúde do que as mulheres. Esta concepção 

cultural pode estar sustentada pela histórica conformação social na qual a figura do 

chefe de família provedor, dedicado ao trabalho, que raramente adoece persiste 

mesmo em um tempo na sociedade contemporânea, em que esses agravos são 

acirrados pela vida cotidiana altamente conturbada (trânsito, insegurança pessoal e 

profissional, desafios sócios ambientais e éticos).     

 Entre as questões que já deveriam ter provocado certo estágio de mudança 

desta concepção e atitude do homem, estaria o próprio autoquestionamento sobre a 

mente humana, as questões de poder e das relações sociais, colocadas na agenda 

política da sociedade que impulsionaram as questões de gênero, bem como, a 

constituição dos pressupostos para uma sociedade justa e igualitária.   

 Sob este prisma, a efetivação de programas e ações de atenção à saúde do 

homem ainda se concentram à prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, manutenção, promoção e proteção da saúde, o que tem representado 

um desafio para os profissionais da área da saúde, que de um lado têm sobre si uma 

cobrança continuada para a reversão dos quadros de morbimortalidade e por outro, 
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se deparam com as fragilidades sócio culturais do segmento homem.   

 Com esse impasse no cotidiano das ESF, a questão nº 10, contida na tabela 

33, está relacionada ao que precisaria ser modificado para melhorar a adesão 

masculina aos serviços de saúde. 

 
Tabela 33 – Modificações necessárias para intensificar adesão masculina aos serviços de saúde 

Médicos  Respostas 

MED1  Mais participação da gestão municipal de saúde. Melhor 
investimento de verbas públicas para programas de saúde.  

MED2  Mais publicidade e promoção em nível municipal.   
MED3  Com mais campanhas específicas para o gênero masculino, não 

se atendo só ao Novembro Azul. 
Enfermeiros   Respostas 
ENF1  Primeiramente os profissionais precisam ser treinados (educação 

em saúde) para desenvolver mais atividades para este grupo.  
ENF2  Os profissionais precisam de mais treinamento em educação em 

saúde para desenvolver mais atividades para os homens. 
ENF3  Poderia ser um dia da semana especial para atendimento ao GM. 
Técnicos em Enfermagem   Respostas 
TE1  Não vejo mais tanta dificuldade quanto a isso, acho que estamos 

numa era de muitas informações.    
TE2  Com tanta informação disponível, eles não participam por 

problemas culturais. 
TE3  Os profissionais precisam de mais treinamento na educação em 

saúde para oferecer mais atividades para este grupo. 
ACS       Respostas 
ACS1  Mais propaganda e promoção municipal o qual é muito pouco 

realizado pela secretaria de saúde. 
ACS2  Uma forma de atendimento diferenciada, ou um dia da 

semana especifica para GM. 
ACS3  Orientações das gestões publicas ao GM para procurar os 

acessos a saúde. 
ACS4  Muitos empregos exigem a presença contínua dos 

funcionários, ameaçando-os de demissão independente dos 
direitos trabalhistas. Acredito que responsabilizar as empresas 
pelo check-up dos funcionários ajudaria. 

ACS5  Mais orientações ao GM para procurar os acessos à saúde. 
ACS6  Orientações feitas por profissionais ao GM, para maior acesso 

a serviços de saúde. 
ACS7  Mais campanhas voltadas ao GM. E horários mais flexíveis 

para que eles não precisem faltar ao trabalho. 
ACS8  Oferecer mais programas de prevenção a doenças nas 

Unidades de saúde. 
ACS9  Divulgação maior dos programas de prevenção a doenças nas 

Unidades de saúde, por meio de cartazes e banners em locais 
estratégicos da cidade. 

ACS10  Mais campanhas direcionadas ao GM para adesão a serviços 
de saúde. 

ACS11  Orientações ao GM, por meio de mais programas de incentivo 
para procurar os acessos a saúde. 

ACS12  Mais orientações e por meio de mais propaganda das 
campanhas ligadas ao homem. 

ACS13  Mais propaganda e orientações por parte das UBS. 
ACS14 Mais campanhas e propaganda da secretaria de saúde para       

mostrar os benefícios da prevenção aos homens. 
ACS15 Mais campanhas direcionadas ao GM. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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As respostas bastante variadas indicam que o assunto é complexo e ainda 

dotado de muitas contendas, mas apontam mais possibilidades de enfrentamento. 

Se a humanidade está na era de muitas informações, seria desinformado quem 

quer.            

 Mas entre as questões de resolutividade, chama atenção o modo como a 

imposição foi indicada como uma possibilidade de se tratar do assunto. Mas, se a 

questão carrega a representação social de homem forte e invencível, como uma 

marca cultural, teria que ser outra concepção atualizada com as transformações 

humano societárias que poderia romper com o quadro da insipiente adesão dos 

homens ao autocuidado, como de um novo valor de promoção da saúde. Ações 

pontuais poderiam acelerar esse processo, então: atendimento diferenciado ou dia 

específico para atendimento ao GM, maior colaboração e compreensão das 

empresas quanto à saúde dos seus trabalhadores. 

 A ESF deveria qualificar o atendimento à saúde do homem e para isso faz-se 

necessário adotar ações de caráter preventivo, com a utilização da mídia para 

auxiliar na conscientização da sociedade sobre essa problemática de saúde e, 

assim, desmitificar a questão da suposta invulnerabilidade do homem 

(FIGUEIREDO, 2005).         

 O acolhimento é um desses elementos e, nas práticas de prevenção de 

agravos e promoção de saúde, esse (acolhimento) pode ser entendido como ato ou 

efeito de acolher, que expressa, em suas várias definições, uma ação de 

aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão 

(BRASIL, 2006 apud CASTRO; PEREIRA, 2011).  

Assim, o reconhecimento de que a população masculina poderia acessar o 

sistema de saúde mais intensamente e conscientemente pela atenção básica e 

assim, aliviar o quadro na atenção especializada. A atenção básica requer 

mecanismos de fortalecimentos e qualificação da atenção primária, para que a 

atenção à saúde não se restrinja à recuperação, garantindo, especialmente, a 

promoção da saúde e a profilaxia de agravos evitáveis (SANTOS et al., 2016). 

 Por outro lado, para que isso seja melhorado, em todos os níveis, a 

articulação de políticas públicas municipais saudáveis, a ação intersetorial e a 

participação comunitária constituem os alicerces para o processo de estruturação de 

um município saudável. Um enorme desafio que ainda continua é a identificação das 
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melhores formas de institucionalidade social e de novas dinâmicas de gestão 

municipal participativa, que venham a permitir o alcance dos objetivos e metas 

traçadas para o processo (BUSS, 2000).     

 Para que se concretizem essas metas, ainda segundo palavras de Buss 

(2000), os profissionais de saúde, os movimentos sociais e as organizações 

populares e autoridades públicas têm responsabilidades sobre as repercussões 

positivas ou negativas que as políticas públicas têm sobre a situação de saúde e as 

condições de vida. Através de uma nova institucionalidade social a ser construída 

em cada momento histórico específico em que vivem as diferentes formações 

sociais, a estratégia dos municípios saudáveis pode propiciar a promoção da saúde 

por intermédio da ação intersetorial, que viabilizam as políticas públicas saudáveis. 

Na condução dessa questão, na tabela 34, o princípio da igualdade de gênero 

foi enfocado como um recurso estratégico de enfrentamento da questão nesse 

processo.  

 

Tabela 34 – Homens e mulheres cuidam de sua saúde? 

Médicos Respostas 

MED1 Os homens normalmente só frequentam as UBS em casos que consideram 
graves. As mulheres têm mais constância em relação às consultas e exames 
de prevenção. 

MED2 Não. Os homens só procuram as unidades de saúde quando estão muito 
doentes. As mulheres sempre frequentam os postos, para consultas ou 
prevenção, exames e vacinação de filhos. 

MED3 Não. As mulheres cuidam mais da prevenção e promoção da saúde. 
Enfermeiros Respostas 
ENF1 Não. As mulheres aderem com maior facilidade aos tratamentos e atividades 

de prevenção a saúde. 
ENF2 Não. As mulheres participam mais dos tratamentos e atividades de prevenção 

à saúde. 
ENF3 Não. As mulheres participam mais dos tratamentos e atividades de prevenção 

à saúde. 
Técnicos em 
Enfermagem 

Respostas 

TE1 Temos sim bons profissionais masculinos.  
TE2 As mulheres, em geral se cuidam mais que os homens. 
TE3 Os homens não se tratam. As mulheres frequentam mais as UBS. 
ACS Respostas 
ACS1 Não. Os homens só cuidam da saúde em últimos casos. Já, as mulheres 

sempre frequentam os PS sejam por dores ou prevenção. 
ACS2 Os homens não se cuidam, sem prevenção.  
ACS3 Não, o GM tem muita resistência. Eles acham que nunca ficam doentes, que 

só as mulheres precisam. Não param nem para responder um questionário. 
As mulheres tem muito mais cuidado com a saúde e responsabilidade em 
relação a saúde e prevenção. 

ACS4 Não. 
ACS5 Não se cuidam muito, só em casos graves. As mulheres são mais atenciosas 

com sua saúde e dos filhos. 
ACS6 Não, grande parte acha que Posto de Saúde é coisa de mulher. As mulheres 
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têm mais cuidado com a saúde. 
ACS7 Não. A mulher é mais cuidadosa com a saúde dela e da família. 
ACS8 Homens não se preocupam tanto com a saúde. As mulheres são mais atentas 

aos problemas, frequentando mais as UBS. 
ACS9 De maneira nenhuma. Os homens não ligam para a prevenção e tratamento 

de doenças, a não ser que estejam muito mal. As mulheres se cuidam mais e 
cuidam da família também. 

ACS10 Não, pois homens só procuram a UBS ou outro local de atendimento quando 
estão muito doentes. Mulheres cuidam mais, delas e da família também. 

ACS11 Não. Mulheres cuidam delas e da família. 
ACS12 De maneira alguma. Os homens têm medo de descobrir que estão com 

doenças. As mulheres participam de campanhas, consultas, enfim, sempre 
tem mais mulheres que homens nas UBS. 

ACS13 Não. Os homens só cuidam da saúde quando estão muito mal. As mulheres 
sempre vão às UBS para prevenção e consultas.  

ACS14 As mulheres às vezes até levam os homens, já que eles nunca acham que o 
problema é grave. Elas se cuidam bem mais. 

ACS15 Homens não gostam de frequentar postos de saúde, nem para levar 
familiares, quanto mais para consulta. As mulheres é que às vezes 
conseguem levar os homens para consultas, além de cuidar da saúde dos 
filhos e delas. 

      Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Não foram respostas que trouxessem surpresas. Todos responderam que as 

mulheres cuidam mais da saúde, sendo que os homens “só frequentam as UBS em 

casos que consideram graves”, nas palavras do MED1 e “Os homens só cuidam da 

saúde quando estão muito mal”, no dizer do ACS13.      

 Em outras pesquisas, como de Krug (2010), já se tinha constatado que 

apesar dos enfrentamentos e resistências, as mulheres ainda são mais assíduas aos 

serviços e usufruindo dos programas de atenção primária, como também foram mais 

enfocadas tradicionalmente pelos programas e ações de saúde. Ou seja, os homens 

não cuidam da sua saúde como deveriam e têm direitos pelo caráter universal da 

saúde pública, não praticam a prevenção de agravos e nem aderem aos tratamentos 

e atividades referentes a cuidados com a saúde.      

 De acordo com Figueiredo (2005), portanto, os homens têm dificuldade em 

reconhecer suas necessidades e, quando buscam ofertas de serviço deparam-se 

com um ambiente inteiramente destinado para estratégias que privilegiam as ações 

de saúde para a criança, a mulher e o idoso. Esses fatores incorporam ainda mais o 

pensamento masculino, que rejeita a possibilidade de adoecer, pois o homem tem a 

comprometimento de se mostrar forte como foi pregado socialmente.  

 A questão seguinte, contida na tabela 35, é sobre promoção em saúde e 

prevenção de agravos que acometem a população e a posição desta sobre o 

assunto. 
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Tabela 35 – Posição da população para a promoção em saúde e prevenção de agravos 

Médicos  Respostas 

MED1  Deveria ser mais participativa e exigir da gestão municipal melhorias na 
área. 

MED2  Mais incentivo por parte dos gestores e, também cursos específicos aos 

profissionais, na área voltada ao gênero masculino. 

MED3  Deve participar mais das campanhas de saúde proporcionadas pelo 
município e também reivindicar melhoras no atendimento, se não estiver 
satisfatório. 

Enfermeiros  Respostas 
ENF1  Procurar as atividades ofertadas pelo município nas unidades de saúde. 
ENF2  Buscar mais as atividades oferecidas pelo município nas UBS. 
ENF3  Buscar as atividades oferecidas pelo município, nas unidades de saúde. 
Técnicos em 
Enfermagem 

 
 

Respostas 

TE1  Não respondeu 
TE2  Fazer valer seus direitos exigindo da secretaria de saúde mais recursos 

para a saúde. 
TE3  A população precisa exigir mais do município. 
ACS  Respostas 
ACS1  Participar mais da promoção e prevenção. Ocorre pouco interesse da 

população relacionado à prevenção. 
ACS2  A população precisa participar mais, buscar orientação.  
ACS3  Exigir do poder público mais conscientização, orientação para com a 

comunidade dos poderes públicos, para que a haja mais acesso a 
promoção e prevenção. 

ACS4  Deve ser participativa, opinativa e crítica. 
ACS5  Que a comunidade tenha mais acesso a promoção e prevenção, com 

melhoras nas UBS, mais profissionais com cursos de aperfeiçoamento. 
ACS6  Mais conscientização dos gestores para que a comunidade tenha fácil 

acesso a promoção e prevenção. 
ACS7  Exigir mais atenção do poder público. 
ACS8  O poder público, por meio dos gestores tenha mais conscientização na 

promoção e prevenção. 
ACS9  Exigir do município mais programas de prevenção a doenças. 
ACS10  Exigir mais investimento em políticas públicas de saúde. 
ACS11  Pedir mais programas de prevenção nas UBS. 
ACS12  Que a comunidade tenha mais acesso a promoção e prevenção, com 

incentivo da secretaria de saúde. 
ACS13  Ter cursos específicos e mais incentivo da secretaria de saúde do 

município. 
ACS14  Lutar para que sejam ofertados mais programas de prevenção nas 

Unidades de saúde  
ACS15  Ter mais poderes de exigir melhoras no atendimento nas UBS, como mais 

médicos e mais oportunidades de atendimento. 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

A variedade das respostas indica que população deveria ter mais interesse e 

procurar as atividades ofertadas no município. Essa situação poderia ser revertida 

com mais cursos e incentivos em políticas públicas de saúde, por parte da Secretaria 

de Saúde do município, pleiteada pela população. ConformeACS15, a população 

deveria “Ter mais poderes de exigir melhoras no atendimento nas UBS, como mais 

médicos e mais oportunidades de atendimento” e do MED3 disse que a população 

deveria responder mais, ou seja, “Deve participar mais das campanhas de saúde 
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proporcionadas pelo município e também reivindicar melhoras no atendimento, se 

não estiver satisfatório”. 

Nesses dois fragmentos de respostas, ocorreu o indicativo de que o que vinha 

sendo ofertado à população não era satisfatório e que poderia ser melhorado, tanto 

com a presença de mais profissionais nas UBS, bem como, com mais campanhas 

de promoção e prevenção de saúde.  

Visando alertar para as atribuições e responsabilidades profissionais sobre o 

quadro de ausência e desinformação apontado, uma questão (tabela 36), procurou 

resgatar a contribuição que cada um dos profissionais da ESF poderia destinar a 

esse processo.  

 

Tabela 36 – Conhecimentos da formação mais aplicados nas promoção em saúde e prevenção de 
agravos em especial aos homens  

MED1 Todos os conhecimentos adquiridos na minha formação e residência médica. 

MED2 Utilizo os conhecimentos das áreas da patologia, fisiologia, clínica médica e 
demais disciplinas estudadas durante minha formação. 

MED3 Conhecimentos de disciplinas estudadas durante a formação e cursos de 
aperfeiçoamento. 

ENF1 Conhecimentos voltados às doenças crônicas (HAS/ DM/ DPOC etc.). 
ENF2 Conhecimentos sobre doenças crônicas (HAS, Diabetes, etc.).  
ENF3 Todo meu conhecimento de formação é utilizado, dependendo da área em que 

se desenvolverá a ação educativa. 
TE1 Não respondeu. 
TE2 Minha formação como Técnica de Enfermagem e alguns cursos de capacitação. 
TE3 Utilizo os conhecimentos da minha formação. 
ACS1 São poucos. 
ACS2 Temos pouco conhecimento, falta capacitação na área. 
ACS3 Conhecimentos do dia, dia. Experiência no trabalho como ACS, e cursos na 

área; da saúde. 
ACS4 Designer Gráfico: diagramação do folder de divulgação. Pedagogia: explicação 

para cada usuário, individualmente. 
ACS5 - ASC11 Experiência no trabalho como ACS 
ACS6 Formação e experiência no trabalho como ACS. 
ACS7 Alguns cursos, principalmente relacionados ao Novembro Azul. 
ACS8 Experiência no trabalho como ACS há quase 5 anos. 
ACS9 Utilizo todo o conhecimento do curso de capacitação de ACS. 
ACS10 Experiência como ACS e cursos na área da saúde. 
ACS12 Experiência no curso de formação como ACS a mais de 4 anos. 
ACS13 São poucos, só contanto com a experiência como ACS. 
ACS14 Todos os conhecimentos que tive no curso de ACS, que envolvem a estratégia 

de saúde da família. 
ACS15 Experiência no trabalho como ACS e de cursos mais recentes na área da saúde, 

em geral. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 
 

Quando indagado aos profissionais de saúde quais os conhecimentos da sua 

formação que mais aplicam no seu trabalho para desenvolver ações de promoção 

em saúde e prevenção de agravos, que potencialmente acometem o G.M. foram 
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encontrados, nas respostas, destaques ao âmbito da formação profissional: 

Médicos: patologia, fisiologia, clínica médica (formação e nos aperfeiçoamentos).  

 Segundo Oliveira et al. (2011), quando o profissional aplica os 

conhecimentos adquiridos em sua formação, ele poderia expandir todas as ações de 

promoção em saúde e prevenção de agravos. Poderia também trocar 

conhecimentos com os outros profissionais, que facilitaria o trabalho em equipe e o 

resgate agora dos conhecimentos aprendidos durante a formação profissional, com 

o significado deles, pelo vivido no cotidiano da realidade social. 

 Ainda nessa direção da autorreflexão acerca do que cada profissional poderia 

contribuir, outra questão (tabela 37) indagou sobre conhecimentos que precisariam 

ser melhorados para que a atuação profissional na atenção primária e na atenção 

básica contemplem os programas e ações voltados ao gênero masculino. 

 

Tabela 37 – Novos conhecimentos que deveriam sem contemplados para a atuação profissional na 
atenção básica voltadas aos homens  

PROFISSIONAIS RESPOSTAS 

MED1  Ter cursos específicos à área e mais incentivo por parte da secretaria de saúde 
para isso. 

MED2  Mais incentivo por parte dos gestores e, também cursos específicos aos 
profissionais, na área voltada ao gênero masculino. 

MED3  Mais cursos relacionados ao assunto, aos profissionais das UBS.  
ENF1  Educação em saúde voltada a saúde do homem para que futuramente 

desenvolvamos um grupo para este publico. 
ENF2  Educação em saúde através de cursos que tenham como objetivo a saúde do 

homem. 
ENF3  Mais cursos específicos ao gênero masculino e mais oportunidade de consultas, 

não só para casos crônicos como hiperdia. 
TE1  Não respondeu 
TE2  Educação em saúde voltada a saúde do homem para que seja desenvolvido um 

grupo específico para esse publico. 
TE3  Buscar um atendimento diferenciado ou horários diferenciados, para que eles 

possam vir à UBS. 
ACS1  Ter cursos e incentivo e interesse da secretaria de saúde, pois há muito pouco 

interesse do município. 
ACS2  Buscar um atendimento diferenciado, buscando assim quebrar este preconceito. 
ACS3  Formação especifica na saúde do homem. Mais pessoal do GM. Ex.: enfermeiros, 

ACS. E formação e conhecimento profissional especifica. 
ACS4  A administração precisa passar para os ACS o que o município disponibiliza para 

consultas, exames e tratamento. Os ACS não podem afirmar aos pacientes que 
receberam tratamento.  

ACS5  Formação especifica na saúde do homem, com cursos de aperfeiçoamento. 
ACS6  Uma formação ou capacitação mais especifica em saúde do homem. 
ACS7  Mais cursos de capacitação relacionados a essa área 
ACS8  Melhor formação visando à saúde do homem. 
ACS9  Cursos de aperfeiçoamento em saúde do homem.   
ACS10  Formação especifica em saúde do homem, por meio de cursos. 
ASC11  Formação especifica em saúde do gênero masculino, por meio de cursos. 
ACS12  Melhor formação em saúde do homem, por meio de cursos de aperfeiçoamento. 
ACS13  Ter cursos específicos e mais incentivo da secretaria de saúde do município. 
ACS14  Aperfeiçoar o trabalho em equipe, voltado para o GM. 
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ACS15  Uma formação em geral para todos os profissionais, que contemplem o gênero 
masculino. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Observou-se novamente uma referência à necessidade de intensificação por 

parte da Secretaria Municipal, na formação mais específica para o atendimento à 

saúde do homem, o que poderia configurar em interesse das equipes, pelo trabalho 

realizado.           

 Por outro lado, essas queixas relatadas foram de todos os profissionais da 

ESF, o que denotou certa negligência mesmo da gestão municipal quando ao 

enfoque da saúde pública. Esse entendimento poderia estar relacionado ao 

conhecimento acerca das atribuições do Estado pela estrutura da Secretaria de 

Saúde, cuja instituição deveria zelar pela qualidade dos serviços quantidade e 

qualidade para cumprir o disposto legal brasileiro, do cuidado com a saúde de uma 

sociedade.  

Nessa direção, haveria de acontecer uma reflexão sistemática entre gestores 

e profissionais da saúde, quando deveria ser problematiza a realidade encontrada, 

sobre a qual se promoveriam alternativas eficientes para operacionalização da 

política de saúde do homem.  

Quando Lora (2004 apud SANTOS et al., 2016) destacava sobre o acesso 

aos serviços de saúde, enfatizava que a forma de atuação diretamente inserida na 

comunidade dos serviços de saúde, deve ocorrer por meio de profundo 

conhecimento da realidade local pela equipe multidisciplinar. Acrescenta-se: de todo 

o quadro de profissionais dos governos nos diversos níveis de atuação.  

Com o intuito de destacar um dos elementos importantes do assunto deste 

estudo, procurou extrair a concepção da equipe da ESF, o seu entendimento sobre 

políticas públicas, uma vez que são elas que estabelecem, sustentam e orientam as 

intervenções no campo da saúde pública brasileira.      

 A questão, contida na tabela 38, oportunizou múltiplas alternativas que 

favoreceriam as respostas (poderia ser marcada mais de uma resposta). Essas 

alternativas foram organizadas a partir do estudo bibliográfico exposto no referencial 

teórico.  

Tabela 38 – Definição de políticas públicas 

Respostas  Médicos 

As políticas públicas são legalidades que o Estado emprega MED1- ME2 -MED3 
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para assegurar os direitos e deveres da sociedade. 
Por meio das políticas públicas e da sua operacionalidade é 
que a sociedade vai se beneficiar da ciência e da tecnologia. 

MED1 

Se a promoção e a prevenção forem eficazes, logo as políticas 
públicas avançariam para outros focos do bem estar e 
qualidade de vida. 

MED1- ME2 - MED3 

Falta mais saber profissional e também das políticas públicas 
para produzir eficácia à prevenção e promoção da saúde. 

MED2 - MED3 

Respostas Enfermeiros 
As políticas públicas são legalidades que o Estado emprega 
para assegurar os direitos e deveres da sociedade. 

ENF1 - ENF2 - ENF3 

Se a promoção e a prevenção forem eficazes, logo as políticas 
públicas avançariam para outros focos do bem estar e 
qualidade de vida. 

ENF1 - ENF2 - ENF3 

Falta mais saber profissional e também das políticas públicas 
para produzir eficácia à prevenção e promoção da saúde. 

ENF2  

Respostas Técnicos em Enfermagem 
O Estado deve garantir os direitos e deveres de uma sociedade. TE1 - TE2 
Se a promoção e a prevenção forem eficazes, logo as políticas 
públicas avançariam para outros focos do bem estar e 
qualidade de vida. 

TE2 - TE3 

Falta mais saber profissional e também das políticas públicas 
para produzir eficácia à prevenção e promoção da saúde. 

TE2 

As políticas públicas são legalidades que o Estado emprega 
para assegurar os direitos e deveres da sociedade. 

TE3 

Por meio das políticas públicas e da sua operacionalidade é 
que a sociedade vai se beneficiar da ciência e da tecnologia. 

TE3 

Respostas ACS 
As políticas públicas são legalidades que o Estado utiliza para 
assegurar os direitos e deveres de uma sociedade. 

ACS1 - ACS2 - ACS3 - ACS4 - 
ACS7- ACS13 - ACS15 

Falta mais saber profissional e saber das políticas públicas para 
dar eficácia à promoção e prevenção. 

ACS1 - ACS2 - ACS3 - ACS5 - 
ACS6 - ACS7 - ACS8 - ACS9 - 
ASC10 - ASC11- ACS12 - ACS13 - 
ACS14 - ACS15 

Se a promoção e a prevenção forem eficazes, logo as políticas 
públicas avançariam para outros focos do bem estar e 
qualidade de vida. 

ACS1- ACS2 - ACS3 - ACS4 -
ACS5 - ACS6 - ACS7 - ACS8 -
ASC10 - ASC11- ACS12 - ACS13 - 
ACS14 - ACS15 

Por meio das políticas públicas e da organização de sua 
operacionalidade que a sociedade vai se beneficiar da ciência e 
da tecnologia. 

ACS4 - ASC10 - ACS12 

O Estado deve garantir os direitos e deveres de uma sociedade. ACS5 - ACS6 - ACS8 - ACS9 

A legislação que compõe as políticas públicas determina os 
procedimentos para atuação profissional na promoção e 
prevenção em saúde pública. 

ACS7 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Ao avaliar o conjunto de respostas que obteve mais concentração sobre como 

os profissionais definem políticas públicas, foi confirmado certo conhecimento sobre 

esse recurso institucional, pois deveria ser imprescindível um entendimento mínimo 

de políticas públicas para entender as atribuições de cada um, em cada setor 

(LUCCHESE, 2004 apud SOSA, 2016).       

 Destaca-se que, além da definição de políticas públicas, deveria ser 
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entendida a responsabilidade social do Estado, em todas as áreas, não só no campo 

saúde, mas na área da educação, moradia, saneamento básico, o que favoreceria 

as intervenções intersetoriais.  

  

4.2.4 Reflexão Final  

 

Após a pesquisa bibliográfica, que levou à redação do referencial teórico, e da 

pesquisa de campo, realizou-se a tabulação dos dados para obtenção de 

informações para análise. Para este estudo, as etapas compreenderam: A) 

organização: por meio da coleta de dados pelos questionários aplicados com a os 

profissionais de cada UBS do município de Penha - SC; e análise e tabulação dos 

dados coletados; B) Descrição: nesta etapa, aprofundaram-se os estudos sobre as 

políticas públicas para o segmento masculino, no âmbito da 17 GERSA. Para estas 

informações, buscou-se a resposta do problema a ser identificado, ou seja, 

pesquisar as políticas públicas sociais e o seu favorecimento ao gênero masculino, 

com seus serviços e recursos, visando sua inclusão na saúde, para a redução da 

morbimortalidade.  C) Análise dos dados coletados: assinalado pela interpretação, 

tendo como base os resultados dos questionários, que poderão lançar uma luz nas 

políticas públicas em relação ao gênero masculino e também no funcionamento das 

UBS, em particular, no atendimento aos homens. 

O desafio lançado para as UBS é estudar o desenvolvimento de ações 

voltadas para os homens em uma perspectiva de gênero. Somente desta forma, 

será possível aumentar a visibilidade das necessidades específicas da população 

masculina, compreendida em um contexto sociocultural, a partir de ações mais 

efetivas para o cuidado de saúde (FIGUEIREDO, 2005).    

Além de evidenciar os primordiais fatores de morbimortalidade na saúde do 

homem, essa política trará à tona a identificação dos determinantes sociais que 

redundam na problemática de saúde da população masculina, avaliando que as 

representações sociais sobre a virilidade comprometem o acesso à atenção básica, 

bem como refletem, de modo crucial, na vulnerabilidade dos homens (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2009b). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

 Na conclusão da dissertação com o tema “Políticas públicas e o gênero 

masculino: a saúde do homem entra em cena“, realizou-se a respectiva análise 

interpretativa dos dados levantados no município de Penha – SC, nos anos de 2017 

– 2018, quando se evidenciaram as questões relacionadas ao processo de atenção 

em saúde pública ao gênero masculino.  

Ao concluir o estudo exposto nesta dissertação, em resumo, pode-se afirmar 

algumas questões. Primeiramente, que, os homens como fruto do meio ainda estão 

tratando sua saúde de acordo com costumes instituídos na sua formação machista, 

não dando a carecida atenção para os cuidados com a prevenção, promoção e 

manutenção de sua saúde. 

Segundo: que existem, nas UBS estudadas, falta de programas, incentivos e 

campanhas dirigidas ao segmento masculino da população, e essa deficiência só 

será suprida a partir de novos estudos e implantação de programas específicos, para 

que seja possível instituir um novo conceito de saúde voltado ao gênero masculino, 

baseado na prevenção de agravos e na promoção em saúde. 

Observou-se também que, o que mais dificulta a procura do homem aos 

serviços de atenção básica em saúde são fatores de ordem social, pois como as 

atividades de trabalho vêm em primeiro lugar na lista de preocupações masculinas, a 

procura pelos serviços de saúde fica em segundo plano. 

O estudo também revelou uma situação problemática, pois as medidas 

adotadas pelo Ministério da Saúde, para a política da saúde do homem, parecem 

não ter encontrado sua devida concretização no município analisado. De tal modo, 

faz-se indispensável que gestores e profissionais da saúde observem e 

problematizem a realidade deparada e descubram alternativas eficientes para 

operacionalização da política de saúde do homem. 

Este é um grande desafio para a gestão pública municipal. É preciso 

sustentar a saúde dos usuários, para persistir o desenvolvimento da população e em 

decorrência disso, o desenvolvimento do município. 

O desafio exposto nos resultados tabulados é maior do se podia esperar, 

pois, os dados da pesquisa reforçam a ideia de um modelo hegemônico de 

masculinidade, no que diz respeito à procura pelos serviços de saúde.  
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Além disso,  o estudo revela um identificador ainda não aceitável de que 

homens não são assistidos por políticas públicas de saúde, assim, a acessibilidade 

da classe masculina à unidade de atenção básica à saúde ainda não sobrevém, 

conforme determina a Política de Atenção Integral a Saúde do Homem. 

A compreensão das barreiras institucionais é importante para a proposição 

estratégica de medidas que venham a promover o acesso dos homens aos serviços 

de atenção primária, que deve ser a porta de entrada ao sistema de saúde, a fim de 

resguardar a promoção e a prevenção como eixos fundamentais de intervenção 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008 b). 

O estudo mostrou ainda a não existência de infraestrutura organizacional e 

sistematizada dos serviços básicos, para atender às necessidades de saúde do 

gênero masculino, o que se caracteriza como um sério empecilho para o cuidado à 

saúde dos homens. 

 Sabe-se que a maioria dos homens só procura os serviços de saúde 

geralmente quando apresenta um quadro agudo de alteração da saúde. Neste 

sentido, enfatiza-se essa falta de caráter preventivo, quando o Ministério da Saúde, 

reiteradamente aponta para a necessidade de oferecer subsídios à reflexão dos 

determinantes da saúde do homem, bem como, destaca diversos elementos 

condicionantes para a sua saúde, destacando a relevância de ações de promoção e 

de prevenção, além de medidas de recuperação conduzidas à população masculina. 

Observa-se, também, que há uma necessidade de maior divulgação das 

informações e campanhas a respeito dos serviços destinados ao gênero masculino. 

Desta forma, é preciso que sejam promovidas mudanças no que se refere aos 

cuidados com a saúde dos usuários do gênero masculino e que sejam colocados em 

prática, no município, os princípios dos SUS, quanto ao atendimento universal e 

igualitário para todos os munícipes. 

Verifica-se que o gênero masculino ainda precisa de orientação quanto à sua 

necessidade de procurar as unidades de saúde, a fim de prevenir doenças e 

promover a saúde, já que é a classe que lidera os índices de mortalidade e 

morbidade no país, para que, num futuro próximo, não se obtenham como respostas 

dos homens, que não procuram a unidade de saúde por temor de descobrir doenças 

ou unicamente, por não conhecer os serviços oferecidos pelas UBS. 

Os conhecimentos adquiridos na elaboração dessa dissertação serviram para 

trazer novas perspectiva para a elaboração de planos e discussões em reuniões de 
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saúde pública, quando se espera incentivar a população a procurar mais seus 

direitos de cidadãos.  

Sobre um dos objetivos específicos pretendidos, que seria o de “pesquisar as 

políticas públicas sociais e o seu favorecimento ao gênero masculino, com seus 

serviços e recursos, visando sua inclusão na saúde para a redução da 

morbimortalidade”, somente essa pesquisa não seria capaz de alcançá-lo 

plenamente, uma vez que é muito abrangente e que só seria atingido a longo prazo. 

O estudo contribuiu para mostrar essa realidade, mas não seria possível em curto 

prazo impetrar efetivamente esse objetivo.  

Mas, espera-se, com esse estudo, contribuir com as políticas públicas 

destinadas ao gênero masculino, em especial, visando à promoção, à prevenção de 

saúde e à inclusão deste homem, muitas vezes marginalizado pela sociedade. 
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Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa:Políticas públicas e o 

gênero masculino: A saúde do homem entra em cena, sob a responsabilidade do 

pesquisador Juliano Antonio Lançana, o qual pretende: investigar as estratégias 

de prevenção e promoção de saúde do gênero masculino, no âmbito da 17 ADR 

de Itajaí – SC.          

 Sua participação é voluntária e se dará por meio de aplicação de 

questionário estruturado pelo autor, sendo isenta de despesas e sem direitos 

decorrentes de sua participação na pesquisa.      

 Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir da 

participação, tem o direito de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, independente do motivo e sem qualquer prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr 

(a) não terá qualquer despesa e também não ganhará remuneração. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada. Para qualquer outra informação, o Sr (a) poderá entrar em contato 

com o pesquisador Juliano Antonio Lançana, pelo telefone (47) 997429825 ou 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UnC, na Av. 

Presidente Nereu Ramos, 1071, Jardim do Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-

5500 e/ou e-mail comitedeetica@unc.br. 

Eu,___________________________________________________________, 

informado sobre o que o pesquisador quer realizar e porque precisa da minha 

colaboração. Concordo, assim em participar do projeto, sabendo que não vou 

receber remuneração e que posso desistir no momento que quiser, sem dar 

explicação. Este documento será emitido em duas vias que serão assinadas por mim 

e pelo pesquisador, permanecendo uma via com cada um de nós. 

 

 

Data: ___/ ____/ _____ 

 

______________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

______________________________ 

Assinatura do pesquisado 

 

Nº de Registro no Conselho ou CPF: Impressão do dedo 

polegar caso não 

saiba assinar. 

APÊNDICE 01 – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM GESTÕES – 

COORDENAÇÕES  

 

Unc – Universidade do Contestado 
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Programa do Mestrado em Desenvolvimento Regional 

Mestrando: Juliano Antonio Lançana 

 

Título da dissertação: POLÍTICAS PÚBLICAS E O GÊNERO MASCULINO: A 

SAÚDE DO HOMEM ENTRA EM CENA  

 

Prezado-a Senhor (a) 

 

O estudo da dissertação refere-se a POLÍTICAS PÚBLICAS E O GÊNERO 

MASCULINO: A SAÚDE DO HOMEM ENTRA EM CENA. 

O preenchimento deste formulário será de suma contribuição para dar 

consistência ao estudo teóricopautado na promoção em saúde e prevenção de 

agravos,baseado na Política Nacional da Saúde do Homem. 

 
1. Atividade Profissional que exerce: _________________________ 
 
2. Tempo de atuação na saúde pública?_______________  
 
3. Qual sua relação e/ou atribuição com a operacionalidade da política de saúde do 
homem? 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Quais seriam os programas e ações de promoção em saúde e prevenção de 
agravos que estão em andamento nesta regional – município? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. Quais os programas, ações nessa SMS – GERSA que contemplam o gênero 
masculino (GM)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Descreva como são desenvolvidos esses programas e as ações de promoção e 
de prevenção relacionadas ao GM tanto na abrangência da GERSA como nos 
municípios? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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7. Diante do que vem sendo desenvolvido em termos do gênero masculino e sua 
saúde, que conhecimentos você indicaria necessários e melhorados sobre o tema no 
âmbito da atenção básica? 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8. Como você definiria políticas públicas? Assinale todas as alternativas que julgar 
corretas: 

(  ) As políticas públicas são legalidades que o Estado emprega para assegurar os 

direitos e deveres da sociedade. 

( ) O Estado deve garantir os direitos e deveres de uma sociedade.  

( ) É equivocado dizer que a saúde pública é um direito universal. 

( ) Por meio das políticas públicas e da organização de sua operacionalidade é que a 

sociedade vai se beneficiar da ciência e da tecnologia. 

( ) A legislação que compõe as políticas públicas determina os procedimentos para 

atuação profissional na promoção e prevenção em saúde pública. 

( ) Falta mais saber profissional e também das políticas públicas para produzir 
eficácia à prevenção  e promoção da saúde. 

( ) A sociedade necessita da prevenção sem ações de promoção em saúde. 

( ) Se a promoção e a prevenção forem eficazes, prontamente as políticas públicas 
avançariam para outros focos de qualidade de vida  e bem estar. (SOSA, 2017). 

9. Com o que a equipe multiprofissional deve se ocupar no desenvolvimento dos 
programas e ações destinadas a saúde do homem? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Como você descreve ser o entendimento dos profissionais com relação à saúde 

do homem e as questões do gênero masculino? 

_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
11. O que pode ser realizado para garantir o acesso dos homens aos serviços de 

saúde? 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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12. Qual a sua posição em relação ao que faz os homens tratarem ou não sua 
saúde? 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
Desde já agradecemos a participação do Senhor nesta importante pesquisa para a 

atenção básica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 02 – ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS COM OS PROFISSIONAIS 

DA ATENÇÃO BÁSICA NA GERDA DE ITAJAÍ – MUNICÍPIO DE PENHA – SC 

 



153 

 

O preenchimento deste roteiro estruturado é importante para o estudo da 

dissertação cujo tema é: POLÍTICAS PÚBLICAS E O GÊNERO MASCULINO: A 

SAÚDE DO HOMEM ENTRA EM CENA pautada na promoção em saúde e 

prevenção de agravos decorrentes da Política Nacional da Saúde do Homem. 

De antemão, agradecemos a colaboração. 

 
Unidade básica a qual pertence:________________________________________ 
 
Atividade Profissional que exerce na atenção básica: ________________________ 
 
Tempo de Atuação na Atenção Básica: ________________________________ 
 
1. De quais programas da Atenção Básica você participa nesta 
UBS?_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

2. Para você, o que significam prevenção de agravos e promoção em saúde? 

 

 

 
3. Qual a frequência com que você realiza atendimentos baseados na promoção em 
saúde e prevenção de agravos que potencialmente acometem o G.M? 
 
(   ) uma vez por semana  (   ) a cada quinze dias   
(   ) uma vez por mês        (   ) outra. Qual? 
 

 
4. Descreva como são desenvolvidas as atividades de promoção em saúde e 
prevenção de agravos nas quais você participa, destinadas ao gênero masculino.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. Quais os conhecimentos da sua formação que você aplica no seu trabalho para 
desenvolver mais ações de prevenção de agravos e promoção em saúde? 
 

 

6. Que conhecimentos você indicaria, que precisam ser melhorados para a atuação 
profissional na Ação Básica que considerem os programas e ações voltadas ao 
gênero masculino? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7. Como você definiria políticas públicas? Assinale todas as alternativas que julgar 
corretas: 



154 

 

(  ) As políticas públicas são legalidades que o Estado emprega para assegurar os 
direitos e deveres da sociedade. 

(  ) O Estado deve garantir os direitos e deveres de uma sociedade.  

( ) É equivocado dizer que a saúde pública é um direito universal. 

( ) Por meio das políticas públicas e da sua operacionalidade é que a sociedade vai 
se beneficiar da ciência e da tecnologia. 

( ) A legislação que compõe as políticas públicas determina os procedimentos para 
atuação profissional na promoção e prevenção em saúde pública. 

( ) A sociedade necessita da prevenção sem ações de promoção em saúde. 

( ) Se a promoção e a prevenção forem eficazes, prontamente as políticas públicas 

avançariam para outros focos de qualidade de vida  e bem estar. 

( ) Falta mais saber profissional e também das políticas públicas para produzir 

eficácia à prevenção  e promoção da saúde. (SOSA, 2017). 

8. Como a população deve se posicionar para que ocorra a promoção em saúde e 
prevenção de agravos?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9. Qual a sua percepção sobre o conhecimento que os usuários masculinos têm 
sobre sua saúde e seus direitos?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10. O que ainda precisaria ser modificado para melhorar a adesão masculina aos 
serviços de saúde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

11. Como você descreve o entendimento dos profissionais sobre a saúde do gênero 
masculino? 
 

 

 
12. Para você homens e mulheres cuidam da saúde da mesma forma? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  

APENDICE 03 – ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS COM OS HOMENS A 

SEREM PESQUISADOS NAS UBS DE PENHA – SC 
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O preenchimento deste roteiro estruturado é importante para o estudo da 

dissertação cujo tema é: POLÍTICAS PÚBLICAS E O GNERO MASCULINO: A 

SAÚDE DO HOMEM ENTRA EM CENA pautada na promoção em saúde e 

prevenção de agravos decorrentes da Política Nacional da Saúde do Homem. 

De antemão, agradecemos a colaboração. 

 

Data de aplicação do roteiro estruturado: _____/_______________/_________. 

Unidade básica a qual pertence:____________________________________.  

 
1. Idade: 
(  ) 18 a 22 anos 
(  ) 23 a 33 anos 
(  ) 34 a 44 anos 
(  ) 45 a 55 anos 
(  ) acima de 56 anos 
 
2. Escolaridade: 
(  ) Não sei ler nem escrever 
(  ) Ensino básico incompleto 
(  ) Ensino básico completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino Superior 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
 
3. Qual seu estado civil?  
(  ) Casado 
(  ) Solteiro 
(  ) Viúvo 
(  ) Divorciado 
(  ) Outro 
 
4. Encontra-se trabalhando atualmente? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

 
5.Se  a resposta for sim? O trabalho é:  
(  ) Formal  (  ) Informal 
 
6. Renda familiar: 
(  ) Inferior a 01 salário mínimo 
(  ) 01 salário mínimo 



156 

 

(  ) 02 salários mínimos 
(  ) superior a 02 salários mínimos  
 
7.Quantas pessoas moram na mesma casa ou vivem da mesma renda? _________ 
 
8. Quando você fica doente qual é o primeiro local procurado para seu atendimento 
de saúde? 
(  ) Unidade básica de saúde     
(  ) Pronto Atendimento 
(  ) Outros locais 
 
9. Você é cadastrado em algum programa de saúde pública? 
(  ) ESF 
(  ) Hiperdia 
(  ) Tabagismo 
(  ) Não 
(  ) Outro:_____________________________________ 
 
10. Você costuma consultar e realizar exames de saúde regularmente?  
(  )Sim    (  ) Não 
 
11. Se a resposta acima for sim, com que frequência? 
( ) mensal 
( ) semestral 
( ) 06 meses a 01 ano 
( ) anual 
 
12. Você tem algum tipo de doença? (   ) Sim    (   ) Não 
 
13. Fez ou faz tratamento?  
(  ) Sim    
(  ) Não 
(  ) Não respondeu 
 
Se a resposta acima for SIM. 
 
14. Quando soube da sua doença e como? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
15. O que você deveria ter feito para evitar adoecer? 
 
(  ) Procurar serviços de saúde 
(  ) Realizar exames preventivos 
(  ) Levar uma vida saudável 
(  ) Outra ação ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
16. Quando você procura a UBS como se dá o seu atendimento? 
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___________________________________________________________________ 
 

 
17. Você tem preferência por um tipo de profissional para prestar seu atendimento?  
(  ) Enfermeiro (a),  
(  ) Médico (a) 
(  ) Sem preferências 
 
18. No seu local de trabalho há incentivo para que ocorra a sua procura pelo 
atendimento de sua saúde? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Não trabalha 
(  ) Aposentado  
(  ) Encostado 
 

19. Para você o que é a Política Nacional de Saúde do Homem? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
20. O que faz com que os homens ainda hoje não cuidem da sua saúde? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

21. O que deveria ser feito ou melhorado em relação aos programas e ações que 

envolvessem a saúde do homem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22. O que você sabe que existe em Penha para o atendimento de sua saúde? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE 04 – LEGISLAÇÕES, DOCUMENTOS, PROGRAMAS E POLÍTICAS 

PÚBLICAS DISPONÍVEIS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ABRANGEM O 

HOMEM NO BRASIL 
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Os textos apresentados nos quadros abaixo são transcrições literais obtidas 

das respectivas descrições dos documentos, programas e políticas, disponíveis no 

Ministério da Saúde durante os anos de 2016 e 2017. 

Documentos e Políticas Públicas que abrangem o homem no Brasil – Século XX e XXI 

Cartão Nacional de Saúde.  

É um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e também à unidade de saúde 

onde foram realizados. Para tanto, é necessária a construção de cadastros de usuários, de 

profissionais de saúde e de unidades de saúde. A partir desses cadastros, os usuários do SUS e os 

profissionais de saúde recebem um número nacional de identificação. Regulamentado pela Portaria 

do Ministério da Saúde 940/2011, o Cartão Nacional de Saúde vai unificar a base de dados de vários 

sistemas existentes no SUS, organizando a identificação do cidadão por meio de um registro único, 

para gerar dados confiáveis e atualizados que permitam planejamento e intercâmbio de 

conhecimento para subsidiar a elaboração e execução das políticas públicas de saúde. Esse registro 

é a chave de acesso do cidadão ao Sistema, por meio do Portal de Saúde do Cidadão.O ideal é que 

o cidadão tenha o seu Cartão Nacional de Saúde entregue no seu atendimento pelo SUS. O cartão é 

fornecido gratuitamente. Seu uso facilita a marcação de consultas e exames e garante o acesso a 

medicamentos gratuitos. 

 

Fonte:<http://portalsaude.saude.gov.br/index>.e<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e 

justiça/2012/03/saiba-como-solicitar-o-seu-cartão-sus>. Acesso em 17 Fev. 2017. 

 

Programa Nacional de Controle de Tabagismo.  
 
Desde o final da década de 1980, sob a ótica da promoção da saúde, a gestão do controle do 

tabagismo no Brasil vem sendo articulada pelo Ministério da Saúde através do INCA, o que inclui um 

conjunto de ações nacionais que compõem o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). 

O Programa tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade 

relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil seguindo um modelo lógico no qual, ações 

educativas, de comunicação, de atenção à saúde, com o apoio e cumprimento de medidas 

legislativas e econômicas, se potencializam para prevenir a iniciação do tabagismo, principalmente 

entre adolescentes e jovens; para promover a cessação de fumar; e para proteger a população da 

exposição à fumaça ambiental do tabaco e reduzir o dano individual, social e ambiental dos produtos 

derivados do tabaco. O Instituto Nacional do Câncer tem desempenhado várias funções nessa 

Política. O Ministério da Saúde e o INCA atuam em rede e desenvolvem ações juntos às equipes 

coordenadoras dos estados (secretarias estaduais de Saúde e Educação), que, por sua vez, 

multiplicam junto às equipes coordenadoras dos municípios (secretarias municipais de Saúde e 

Educação), para desenvolverem atividades de coordenação/gerência operacional e técnica do 

Programa. Estes últimos multiplicam as ações junto aos profissionais que atuam nas diferentes 

instituições envolvidas no controle do tabagismo e prevenção de câncer, como escolas, unidades de 

saúde, universidades, dentre outras.  

 

Fonte:<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-

nacional-controle-tabagismo/programa-nacional>.Acesso em 17 Fev. 2017. 

 

Programa Farmácia Popular do Brasil. 



159 

 

O Programa Farmácia Popular do Brasil vem a ser uma iniciativa do Governo Federal que cumpre 

uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Foi implantado por 

meio da Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) a 

disponibilizar medicamentos mediante ressarcimento, e pelo Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 

2004, que regulamenta a Lei 10.858 e institui o Programa Farmácia Popular do Brasil. A partir de 

2011, o Programa passou a disponibilizar os medicamentos indicados para o tratamento da 

hipertensão e do diabetes sem custos para os usuários. Esta campanha foi denominada “Saúde Não 

Tem Preço” (SNTP). A condição para a aquisição dos medicamentos disponíveis nas unidades, neste 

caso, é a apresentação de documento com foto, no qual conste seu CPF, juntamente com uma 

receita médica ou odontológica. Importante ressaltar que somente a Rede Própria aceita receitas 

prescritas por dentistas. O “Aqui Tem Farmácia Popular” visa a atingir aquela parcela da população 

que não busca assistência no SUS, mas tem dificuldade para manter tratamento medicamentoso 

devido ao alto preço dos medicamentos. 

Fonte:<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/346-
sctie-raiz/daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/18008-programa-farmacia-popular-do-brasil>. 
Acesso em Acesso em 17 Fev. 2017. 
 

Melhor em Casa – Serviço de Atenção Domiciliar. 

O Melhor em Casa é um serviço indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou 

definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas 

que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento. A 

atenção domiciliar visa a proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, 

evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no conforto 

do lar.O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares, formadas prioritariamente por 

médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta ou assistente social. Outros 

profissionais (fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e 

farmacêutico) poderão compor as equipes de apoio. Benefícios do programa: melhorar e ampliar a 

assistência no SUS a pacientes com agravos de saúde, que possam receber atendimento 

humanizado, em casa, e perto da família; pacientes submetidos a cirurgias e que necessitam de 

recuperação, quando atendidos em casa apresentam redução dos riscos de contaminação e 

infecção; O Melhor em Casa representa um avanço para a gestão de todo o sistema público de 

saúde, já que ajudará a desocupar os leitos hospitalares, proporcionando um melhor atendimento e 

regulação dos serviços de urgência dos hospitais; estima-se que com a implantação da Atenção 

Domiciliar obtém-se economia de até 80% nos custos de um paciente, quando comparado ao custo 

desse mesmo paciente internado em um hospital. 

Fonte:<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-eprogramas/melhor-em-casa>. 

Acesso em 17 Fev. 2017. 

Sistema Nacional de Transplantes.  

O Sistema Nacional de Transplantes (SNT) é a instância responsável pelo controle e pelo 

monitoramento dos transplantes de órgãos, de tecidos e de partes do corpo humano realizados no 

Brasil (Decreto n° 2.268, de 30 de junho de 1997).                                                                                           

As atribuições do SNT incluem ações de gestão política, promoção da doação, logística, 

credenciamento das equipes e hospitais para a realização de transplantes e elaboração de portarias 

que regulamentam todo o processo, desde a captação de órgãos até o acompanhamento dos 

pacientes transplantados. A atuação do SNT tem-se concentrado, sobretudo, na redução do tempo 

de espera dos pacientes na lista de transplantes e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes 

que hoje aguardam pelo procedimento. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do 
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mundo, no qual cerca de 87% dos transplantes de órgãos são feitos com recursos públicos. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) oferece assistência integral ao paciente transplantado.  

Fonte:<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/sas/transplantes/sis

tema-nacional-de-transplantes>. Acesso em 17 Fev. 2017. 

 

 

Legislações relacionadas ao Programa Saúde da Família 

LEI DATA ESFERA 
NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

DISPOSIÇÃO PARTE PARA 
O HOMEM 

¹PRT/GM/MS Nº 
267.   
DOU 46-E. 

06/03/2001 
 
07/03/2001. 

Municipal Aprova as normas e diretrizes 
de inclusão bucal na estratégia 
do Programa de Saúde da 
Família (PSF). 

Não é 
específica para 
o homem. 

¹PRT/GM/MS Nº 
2.167.  
DOU 226. 

21/11/2001  
27/11/2001 

Municipal Define critérios de suspensão 
imediata da transferência dos 
recursos financeiros ao PSF e 
à Atenção à Saúde Bucal. 

Não é 
específica 
para o homem. 

¹PRT/GM/MS Nº 
786.  
DOU 76.  

12/04/2002 
 
09/04/2002 

Municipal Altera o anexo da Portaria nº 
343, de 21/3/2001, que define 
a lista de medicamentos que 
compõe o Incentivo à 
Assistência Farmacêutica, 
vinculado ao Programa Saúde 
da Família.  

Não é 
específica 
para o homem. 

¹PRT/GM/MS Nº 
673. 
DOU 106. 

04/06/2003 
 
03/06/2003 

Municipal Estabelece que possam ser 
implantadas, nos Municípios, 
quantas equipes de saúde 
bucal forem necessárias, a 
critério do gestor municipal, 
desde que não ultrapassem o 
número de equipes de saúde 
da família. 

Não é 
específica 
para o homem. 

¹PRT/GM/MS Nº 
675. 
DOU 106. 
 

03/06/2003 
 
04/06/2003 

Municipal Estabelece como critério para a 
definição do valor do incentivo 
financeiro para custeio do 
Programa de Saúde da 
Família, a cobertura 
populacional do Programa num 
determinado Município.  

Não é 
específica 
para o homem. 

Fonte: <http://sna.saude.gov.br/legisla/legisla/prog_pacs_psf/>. Acesso em 17 Fev. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algumas leis e portarias relacionadas à implantação e funcionamento do SUS e PNAIS 
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LEI DATA ESFERA 
NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

DISPOSIÇÃO PARTE PARA 
O HOMEM 

¹ Lei 8.080. 19/9/1990 Nacional Dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 

Lei orgânica da 
Saúde 
 
SIM 

¹ Lei 8.142. 
 

28/12/1990 Nacional Dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e 
dá outras providências.       

Legislação 
básica do SUS 
 
SIM 

¹Emenda 
Constitucional 
n. 29.  
Constituição 
Federal 
(artigos 196 a 
200). 

13/9/2000 Nacional Altera os art. 34, 35, 156, 160, 
167 e 198 da Constituição 
Federal e acrescenta artigo ao 
Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
assegurando recursos mínimos 
para o financiamento das ações 
e serviços públicos de saúde. 

Ato das 
Disposições 
Constitucionais 
Transitórias 
 
SIM 

¹ Lei 10. 424.  15/4/2002 Nacional Acrescenta capítulo e artigo à 
Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, 
proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o 
funcionamento de serviços 
correspondentes e dá outras 
providências, regulamentando a 
assistência domiciliar no Sistema 
Único de Saúde. 

SIM 

² Resolução 
399. 

22/2/2006.  Divulga o Pacto pela Saúde 
2006 – Consolidação do SUS e 
aprova as diretrizes operacionais 
do referido pacto. 

Pacto pela 
Saúde. 
SIM 

³Portaria Nº 
1.944. 

27/08/2009 Nacional Institui no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a Política 
Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem. 

PNAISH 
 
SIM 

¹ Fonte:< http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/legislacao. Acesso em 17 Fev. 2017.                
² Fonte:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf . Acesso em 
17 Fev. 2017.           ³ 
Fonte: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1944_27_08_2009.html. Acesso em 17 
Fev. 2017. 
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Algumas legislações nacionais relacionadas ao controle do tabaco e do tabagismo 

LEI DATA ESFERA 
NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

DISPOSIÇÃO PARTE PARA 
O HOMEM 

¹Lei n.º 
7.488 

11/06/1986  Nacional Cria o Dia Nacional de Combate 
ao Fumo e determina a 
realização de comemorações no 
dia 29/08 em todo o território 
nacional. 

SIM, mas não é 
específica ao 
homem. 

²Lei n.º 
8.069 

13/07/1990 Nacional Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Proíbe 
vender ou entregar à criança ou 
ao adolescente, produtos cujos 
componentes possam causar 
dependência física ou psíquica. 

Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente. 
 
Não é específica 
ao homem. 

³ Lei n.º 
9.294 

15/07/1996 Nacional Dispõe sobre as restrições ao uso 
e à propaganda de produtos 
fumígeros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos 
do § 4° do art. 220 da 
Constituição Federal. Proíbe o 
uso de cigarros, ou de qualquer 
outro produto fumígero derivado 
do tabaco, em recinto coletivo 
privado ou público, como, 
repartições públicas, hospitais, 
salas de aula, bibliotecas, 
ambientes de trabalho, teatros e 
cinemas, entre outros. 

Não é específica 
ao homem. 

4 Lei n.º 
10.167 

27/12/2000 Nacional Altera a Lei n.º 9.294/96, 
restringindo a publicidade de 
produtos derivados do tabaco à 
afixação de pôsteres, painéis e 
cartazes na parte interna dos 
locais de venda, proibindo-a, em 
revistas, jornais, televisão, rádio e 
outdoors. Proíbe a propaganda 
por meio eletrônico, inclusive 
Internet e a propaganda em 
estádios, palcos ou locais 
similares. Proíbe o patrocínio de 
eventos esportivos e culturais. 

Não é específica 
ao homem. 

¹Fonte: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=130266>. Acesso em 17 fev. 
2017 
²Fonte: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>.Acesso em 17 Fev. 2017.              
³Fonte:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm>. Acesso em 17 Fev. 2017. 4Fonte: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10167.htm>. Acesso em 17 Fev. 2017.  
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Leis referentes à Componente Básico da Assistência Farmacêutica (dispensação pelo Município) 
    
LEI DATA ESFERA 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

DISPOSIÇÃO PARTE PARA 
O HOMEM 

Portaria nº 
2.583/GM. 
 
 

10 /10/2007 NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

Define lista de medicamentos e 
insumos disponibilizados pelo 
Sistema Único de Saúde, nos 
termos da Lei nº 11.347, de 
2006, aos usuários portadores 
de diabetes mellitus. (Ver Lei nº 
11347, de 27/09/2006). 

Não é 
específica ao 
homem. 

Portaria nº 
1214/GM. 
DOU, Seção 1. 

13/06/2012 
 
14/06/2012, 
p. 29/30. 

NACIONAL 
ESTADUAL 

MUNICIPAL 

Institui o Programa Nacional de 
Qualificação da Assistência 
Farmacêutica no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - 
QUALIFAR-SUS. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Portaria nº 
2/SCTIE/MS. 
 
DOU, Seção 1, 
p. 69/70. 

18/01/2013 
 
 
21/01/2013 

NACIONAL 
ESTADUAL 

MUNICIPAL 

Torna pública a decisão de 
incorporar a vacina de hepatite 
A na rotina do Programa 
Nacional de Imunização do 
SUS. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Portaria nº 
4/SCTIE/MS. 
 
DOU, Seção 1. 

18/01/2013 
 
 
21/01/2013 

NACIONAL 
ESTADUAL 

MUNICIPAL 

Torna pública a decisão de 
incorporar a vacina tetraviral 
(varicela, sarampo, caxumba e 
rubéola) na rotina do Programa 
Nacional de Imunização do 
SUS. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Portaria nº 
980/GM. 
 
DOU, Seção 1, 
p. 36/37. 

27/5/2013 
 
 
28/5/2013 

NACIONAL 
ESTADUAL 

MUNICIPAL 

Regulamenta a transferência 
de recursos destinados ao Eixo 
Estrutura do Programa 
Nacional de Qualificação da 
Assistência Farmacêutica no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS para o ano de 
2013. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Portaria nº 
1555/GM. 
DOU, Seção 1. 

30/07/2013 
 
31/07/2013 

NACIONAL 
ESTADUAL 

MUNICIPAL 

Dispõe sobre as normas de 
financiamento e de execução 
do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica no 
âmbito do SUS. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Portaria nº 
31/SCTIE/MS. 
DOU, Seção 1, 
p. 62. 

09/06/2014 
 
05/09/2014 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

Torna pública a decisão de não 
incorporar as insulinas 
análogas para diabetes mellitus 
tipo I no âmbito do SUS. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Lei nº 13021 
 
Edição Extra do 
DOU 

08/08/2014 
 
11/08/2014 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

Dispõe sobre o exercício e a 
fiscalização das atividades 
farmacêuticas. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Portaria nº 
30/SCTIE/MS 
DOU, Seção 1, 
p. 62. 

04/09/2014 
 
 
05/09/2014 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

Torna pública a decisão de não 
incorporar as insulinas 
análogas para diabetes mellitus 
tipo II no âmbito do SUS. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Fonte:<http://www.saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo. php?conteudo=963>. Acesso em 
17 Fev. 2017. 
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Algumas legislações relacionadas à atenção domiciliar (Melhor em Casa) 
LEI DATA ESFERA 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

DISPOSIÇÃO PARTE PARA O 
HOMEM 

Portaria 
GM/MS n° 
2.529 

19/10/2006  NACIONAL 
 
 

Institui, no âmbito do SUS, a 
internação domiciliar.  

 

Não é específica 
ao homem. 

Portaria nº 
672/SAS 

18/10/2011 NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

Estabelece normas para o 
cadastramento, no SCNES, de 
estabelecimentos e equipes que 
farão parte da Atenção Domiciliar 
no SUS. 

Não é específica 
ao homem. 

Portaria nº 
963/GM. 
DOU,Seção 
1, p.30/32. 

27/05/2013 
 
28/05/2013 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

Redefine a Atenção Domiciliar no 
âmbito do SUS 

Não é específica 
ao homem. 

Portaria nº 
1208/GM. 
DOU, 
Seção 1. 

18/6/2013 
 
19/6/2013 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

Dispõe sobre a integração do 
Programa Melhor em Casa 
(Atenção Domiciliar no âmbito do 
SUS) com o Programa SOS 
Emergências, ambos inseridos na 
Rede de Atenção às Urgências. 

Não é específica 
ao homem. 

Portaria nº 
2290/GM. 
DOU, 
Seção 1. 

21/10/2014 
 
22/10/2014 
 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

Altera a Portaria nº 963/GM/MS, de 
21.10.2013, que redefine a 
Atenção Domiciliar no âmbito do 
SUS (art. 33 e § 1º do art. 37). 

Não é específica 
ao homem. 

Fonte: <http://www.saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=963>. Acesso em 
17 Fev. 2017.  
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Legislações relacionadas Sobre o Sistema Nacional de Transplantes 
LEI DATA ESFERA 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

DISPOSIÇÃO PARTE PARA 
O HOMEM 

Lei nº 9.434 04/02/1997 NACIONAL 
 

Dispõe sobre a remoção 
de órgãos, tecidos e 
partes do corpo humano 
para fins de transplante e 
tratamento e dá outras 
providências. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Decreto nº 2.268 30/06/1997 NACIONAL 
 

Regulamenta a Lei nº 
9.434, de 04.02.97, que 
dispõe sobre a remoção 
de órgãos, tecidos e 
partes do corpo humano 
para fim de transplante e 
tratamento e dá outras 
providências. 

Não é 
específica ao 
homem. 

Portaria nº 
2.600/GM. 
DOU,Seção 1, 
p.77/118. 

21/10/2009 
 
 
30/10/2009 

NACIONAL 
 

Aprova o Regulamento 
Técnico do Sistema 
Nacional de Transplantes. 

Não é 
específica ao 
homem 

Portaria nº 
2.601/GM. 
DOU, Seção 1. 

21/10/2009 
 
30/10/2009 

NACIONAL 
 

Institui, no âmbito do SUS, 
o Plano Nacional de 
Implantação e 
Organização de Procura 
de Órgãos e Tecidos – 
OPO. 

Não é 
específica ao 
homem 
 

Portaria nº 
2.602/GM. 
DOU, Seção 1. 

21/10/2009 
 
30/10/2009 

NACIONAL 
 

Institui, no âmbito do SUS, 
o selo "Organização 
Parceira do Transplante" e 
dá outras providências. 

Não é 
específica ao 
homem 

Portaria nº 
2.620/GM. 
DOU, Seção 1. 

21/10/2009 
 
30/10/2009 

NACIONAL Inclui e altera 
procedimentos na Tabela 
de Habilitação do Sistema 
Nacional de Cadastro 
Nacional dos 
Estabelecimentos de 
Saúde e na Tabela de 
Medicamentos e OPM do 
SUS. 

Não é 
específica ao 
homem 

Fonte: http:<//www.saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=963>. Acesso em 
17 Fev. 2017. 
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Portarias do Ministério da Saúde relacionadas a transplantes 
LEI DATA ESFERA 

NACIONAL 
ESTADUAL 
MUNICIPAL 

DISPOSIÇÃO PARTE 
PARA O 
HOMEM 

Resolução nº 
1.480, do CFM. 

08/08/1997 NACIONAL 
 

Morte encefálica. Não é 
específica ao 
homem 

Resolução RDC 
nº 66 
DOU, Seção 1 

21/12/2009 
 
23/12/2009 

NACIONAL 
 

Dispõe sobre o transporte no 
território nacional de órgãos 
humanos em hipotermia para fins 
de transplantes. 

Não é 
específica ao 
homem 

Portaria nº 
2931/GM. 
DOU, Seção 1. 

27/9/2010 
 
28/9/2010 
 

NACIONAL 
 

Institui no âmbito do Sistema 
Nacional de Transplantes - SNT, 
o Plano Nacional de Implantação 
e Ampliação dos Centros de 
Transplante de Células - Tronco 
Hematopoiéticas – CTCTH. 

Não é 
específica ao 
homem 

Portaria nº 
2.932/GM. 
DOU, Seção 1. 

27/09/2010 
 
28/09/2010 
 

NACIONAL 
 

Institui no âmbito do Sistema 
Nacional de Transplantes - SNT, 
o Plano Nacional de Implantação 
de Bancos de Multitecidos - 
BMT. 

Não é 
específica ao 
homem 

Portaria nº 
201/SAS. 
DOU, Seção 1. 

07/02/2012 
 
08/02/2012 

NACIONAL 
 

Dispõe sobre a remoção de 
órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano vivo para fins de 
transplantes no território 
nacional, envolvendo 
estrangeiros não residentes no 
país. 

Não é 
específica ao 
homem 

Portaria nº 
844/GM. 
DOU, Seção 1, 
p. 30/31. 

02/05/2012 
 
03/05/2012 

NACIONAL 
 

Estabelece a manutenção 
regulada de doadores no 
Registro Brasileiro de Doadores 
Voluntários de Medula Óssea – 
REDOME. 

Não é 
específica ao 
homem 

Portaria nº 
2172/GM. 
DOU, Seção 1. 
 

27/9/2012 
 
28/9/2012 

NACIONAL 
 

Institui a atividade de TUTORIA 
em Doação e Transplantes no 
âmbito do SUS 

Não é 
específica ao 
homem 

Portaria nº 
530/SAS/MS. 
DOU Seção 1, 
p. 79. 

2/7/2014 
 
3/7/2014 

NACIONAL 
 

Incluem na Tabela de Tipos de 
Estabelecimentos de Saúde no 
SCNES, os Tipos Central de 
Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos Estadual.  

Não é 
específica ao 
homem 

Fonte:< http://189.28.128.100/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=31821>. Acesso em 17 Fev. 
2017. 
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