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                                                                     A todos que contribuíram direta ou 
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RESUMO 

Descrever a Política de Saúde do Homem no contexto da atenção primária à saúde; 

analisar o conhecimento dos profissionais de saúde no âmbito da atenção primária 

sobre a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH); e descrever as 

ações desenvolvidas no âmbito da atenção primária destinadas à saúde do homem. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa; onde foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com dez profissionais de saúde atuantes na atenção primária de 

um município do agreste pernambucano. O material coletado foi analisado pela 

técnica de análise do conteúdo. As entrevistas foram transcritas e os textos foram 

lidos exaustivamente, decompostos em fragmentos e agrupados por temas 

coincidentes com os objetivos a que o estudo se propõe. Por meio do estudo ficou 

evidenciado que os profissionais entrevistados apresentaram conhecimento 

insatisfatório ou mesmo nenhum conhecimento sobre a PNAISH. Conclui-se também 

que existem barreiras culturais e institucionais que limitam a população masculina na 

procura aos serviços de atenção primária e às ações destinadas a mesma. Existe 

também um limitante olhar baseado na compreensão biomédica da saúde. É preciso 

fortalecer a aproximação entre o homem e os serviços de saúde, capacitar e 

sensibilizar os profissionais de saúde visando difundir a PNAISH a fim de atender as 

especificidades da saúde do homem.  

 

 

Palavras-chave: Saúde do Homem. Atenção Primária à Saúde. Política de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Describing  the Human Health Policy in the context of primary health care; To 

analyze the knowledge of health professionals in primary health care on the 

Comprehensive Health Care Policy for Man (PNAISH); And to describe the actions 

developed in the scope of primary health care for the man. This is a qualitative 

research; It was realized semi-structured interviews and it was conducted with ten 

health professionals working in the primary care of a municipality in the rural area in 

the state of Pernambuco. The collected material was analyzed by the technique of 

content analysis. The interviews were transcribed and the texts were read 

exhaustively, broken down into fragments and grouped by themes that coincide with 

the objectives of the study. Through the study it was evidenced that the professionals 

interviewed presented poor knowledge or even no knowledge about PNAISH. It is 

also concluded that there are cultural and institutional barriers that limit the male 

population in the search for primary care services and the actions aimed at them. 

There is also a limiting look based on biomedical understanding of health. It is 

necessary to strengthen the rapprochement between man and health services, to 

train and sensitize health professionals in order to disseminate PNAISH in order to 

meet the specificities of human health.  

 

 

Key words: Human Health. Primary Health Care. Health Policy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A atenção primária no Brasil, também compreendida como a porta de entrada 

do Sistema Único de Saúde (SUS), é considerada um importante espaço de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Deve ser o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a rede de 

atenção à saúde na busca de uma assistência integral aos seus usuários. 

Em 2006, a partir do Pacto pela Saúde, firmado entre os gestores federais, 

estaduais e municipais, várias políticas foram elaboradas e estão sendo 

implementada na constante busca pela integralidade da assistência à saúde e pela 

tão sonhada universalidade de acesso aos serviços públicos de saúde1. Dentre elas 

encontra-se a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

A PNAB norteia as ações e serviços neste nível de atenção, reforça o 

conceito ampliado de saúde e determina que a atenção primária tenha a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) como estrutura prioritária para sua organização e define 

como áreas estratégicas de atuação no controle da hanseníase e da desnutrição 

infantil, o controle da tuberculose, da hipertensão arterial e do diabetes melittus. 

Além da atenção prioritária à saúde da criança, à saúde da mulher, à saúde do 

idoso, à saúde bucal e à promoção da saúde”1. 

A PNAB introduziu elementos ligados ao papel desejado da atenção básica 

em saúde na ordenação das redes de atenção. Além dos diversos formatos de 

Equipes de Saúde da Família, houve a inclusão de outras Equipes de Atenção 

Básica (EAB), como por exemplo; as equipes voltadas para a assistência à 

população de rua (Consultórios na Rua); a ampliação do número de municípios que 

podem ter Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); a facilitação das condições 

para que sejam criadas Unidades Básicas de Saúde Fluviais e Equipes de Saúde da 

Família para as Populações Ribeirinhas; e implantação de mais de 4.000 polos da 

Academia da Saúde, no Brasil, até 20142. 

A partir das prioridades implantadas no campo da gestão e da análise da 

literatura, percebe-se que a “saúde do homem” não se encontra entre as áreas 

estratégicas abordadas pela atenção primária. Segundo Carrara, Russo e Faro, “[...] 

os homens não são captados pelos serviços de atenção primária (como ocorre com 

as mulheres). Sua entrada no sistema de saúde se daria principalmente pela 
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atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, configurando um 

perfil que favorece o agravo da morbidade pela busca tardia ao atendimento”3. 

Pode-se concluir que homens buscam por serviços de saúde quando um 

problema de saúde já está instalado, e geralmente, por outro nível de complexidade, 

perpetuando a visão curativa do processo saúde-doença e ignorando as 

possibilidades ofertadas a esta população no sentido de prevenção e promoção da 

saúde disponível no âmbito da atenção primária4. 

Quase sempre, os homens não têm suas necessidades e especificidades de 

saúde reconhecidas e não é um grupo populacional cotidianamente mais assistido 

nos serviços de atenção primária à saúde (APS)5. A forma como o sistema de saúde 

no Brasil vem se organizando revela que a maior parte do atendimento de atenção 

primária privilegia grupos populacionais considerados mais vulneráveis, por meio de 

ações programáticas voltadas para a saúde da mulher, da criança e do idoso, pouco 

favorecendo a atenção à saúde do homem6. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) aponta 

que existem barreiras institucionais e barreiras culturais que explicam a resistência 

masculina à atenção primária à saúde. As “barreiras institucionais” dizem respeito à 

dificuldade de acesso aos serviços assistenciais e são tratadas de forma bastante 

breve. O documento enfatiza as chamadas “variáveis culturais”, entendidas como, 

[...] estereótipos de gênero, enraizados há séculos na cultura patriarcal que 
produzem práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. 
A doença é considerada um sinal de fragilidade que os homens não 
reconhecem como inerentes à sua própria condição biológica. O homem se 
julga invulnerável, o que acaba por contribuir para que ele cuide menos de 
si mesmo e se exponha mais às situações de risco

7. 

 

Pode-se dizer que o homem é considerado socialmente um ser forte, tanto 

fisicamente quanto psicologicamente, resultando em uma figura que rejeita cuidar de 

si mesmo adiando ou negando tratamentos preventivos e de promoção e de 

proteção da saúde8. Ainda que o conceito de masculinidade venha sendo 

modificado, nos dias atuais, perdendo seu rigor original na dinâmica do processo 

cultural; os estereótipos de gênero ainda é o eixo estruturante pela não procura aos 

serviços de saúde. 

Analisando o perfil de morbimortalidade dos homens, nota-se que estes 

morrem mais do que as mulheres. Aproximadamente, 75% das enfermidades e 

agravos dessa população está concentrada em (cinco) grandes áreas 

especializadas, a saber: cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e 
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pneumologia7. Muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem 

com regularidade as medidas de prevenção primária. 

Diante dos valores e dos diferenciais de indicadores de morbimortalidade 

entre os sexos, percebe-se uma maior vulnerabilidade para problemas de saúde nos 

homens, que precisa ser considerada pelos serviços de saúde. Existe então uma 

necessidade de maior atenção à população masculina; que acaba sendo uma das 

prioridades do governo federal nos últimos anos. Em 2009, foi criada a PNAISH, 

instituída pela portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009 do Gabinete do Ministério 

da Saúde7. 

A PNAISH está em consonância com os princípios da PNAB, tendo como 

objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população masculina no 

Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade 

dessa população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e 

mediante a facilitação ao acesso às ações e aos serviços de assistência integral à 

saúde7. 

A PNAISH pretende fortalecer ações e serviços em redes; sobretudo qualificar 

a atenção básica, para que a mesma não se restrinja somente à recuperação da 

saúde, garantindo a promoção da saúde e a prevenção de agravos evitáveis9. 

Os objetivos específicos listados na PNAISH são os seguintes: a organização, 

implantação, qualificação e humanização em todo território brasileiro da atenção 

integral à saúde, dentro dos princípios que regem o SUS; a estimulação, a 

implantação e a implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no 

âmbito da atenção integral à saúde e a ampliação através da educação; além do 

acesso dos homens às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos 

e enfermidades que atingem a população masculina, destacando seus direitos 

sexuais e reprodutivos7. 

A PNAISH Foi formulada com foco principal para a população de homens 

adultos, na faixa etária de 20 a 59 anos. A política não desconsidera as outras faixas 

etárias, mas prioriza suas ações a esse recorte, pois se acredita que crianças, 

adolescentes e idosos são assistidas mais frequentemente nos serviços de saúde10. 

Uma política específica para homens representa uma inovação, na medida 

em que os homens não foram, historicamente, sujeitos singularizados nas 

intervenções desenvolvidas pelo Estado Brasileiro no campo da saúde3. A própria 
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política se propõe ao exercício de avaliação e monitoramento para melhor 

compreensão e julgamento da sua implantação e implementação, algo inclusive que 

acaba por estimular o desenvolvimento do presente estudo. 

Apesar de a PNAISH ter sido implantada desde 2009 no contexto da ESF, 

observa-se em muitos profissionais da saúde um desconhecimento de seus 

princípios e diretrizes e da sua fundamental importância para uma prática de saúde 

ampliada, diferenciada e estratégica voltada para a saúde masculina11. 

A presente pesquisa é produto final do trabalho de conclusão de curso (TCC) da 

pesquisadora principal, graduanda do curso de Bacharelado em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e tem como objetivo descrever a 

PNAISH no contexto da atenção primária à saúde em um município do agreste 

pernambucano. Tem como objetivo analisar as condições de informação dos 

profissionais de saúde no âmbito da atenção primária sobre a PNAISH. Também 

descreve as ações desenvolvidas no âmbito da atenção primária destinadas à saúde 

do homem. Sendo, portanto relevante para a gestão em saúde, para os serviços 

assistenciais e para os profissionais da atenção primária à saúde, sobretudo do 

município em questão; bem como para o conhecimento geral da sociedade usuária 

do SUS. 
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2 ARTIGO 

A SAÚDE DO HOMEM NA VISÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM UM MUNICÍPIO DO AGRESTE 

PERNAMBUCANO 

 
THE HEALTH OF THE MAN IN THE VISION OF HEALTH PROFESSIONALS OF 

PRIMARY CARE IN A MUNICIPALITY OF AGRESTE PERNAMBUCANO 
 

Elizangela Barros da Silva¹, José Ronaldo Vasconcelos Nunes¹ 

 
 
Resumo 
Objetivos: Descrever a Política de Saúde do Homem no contexto da atenção primária à saúde; 
analisar o conhecimento dos profissionais de saúde no âmbito da atenção primária sobre a Política de 
Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH); e descrever as ações desenvolvidas no âmbito da 
atenção primária destinadas à saúde do homem. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa; onde 
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez profissionais de saúde atuantes na atenção 
primária de um município do agreste pernambucano. O material coletado foi analisado pela técnica de 
análise do conteúdo. As entrevistas foram transcritas e os textos foram lidos exaustivamente, 
decompostos em fragmentos e agrupados por temas coincidentes com os objetivos a que o estudo se 
propõe. Resultado: Por meio do estudo ficou evidenciado que os profissionais entrevistados 
apresentaram conhecimento insatisfatório ou mesmo nenhum conhecimento sobre a PNAISH. 
Conclui-se também que existem barreiras culturais e institucionais que limitam a população masculina 
na procura aos serviços de atenção primária e às ações destinadas a mesma. Existe também um 
limitante olhar baseado na compreensão biomédica da saúde. Conclusão: É preciso fortalecer a 
aproximação entre o homem e os serviços de saúde, capacitar e sensibilizar os profissionais de 
saúde visando difundir a PNAISH a fim de atender as especificidades da saúde do homem.  
Palavras- chave: Saúde do Homem; Atenção Primária à Saúde; Política de Saúde. 
 

Abstract 
Objectives: Describing  the Human Health Policy in the context of primary health care; To analyze the 
knowledge of health professionals in primary health care on the Comprehensive Health Care Policy for 
Man (PNAISH); And to describe the actions developed in the scope of primary health care for the 
man. Method: This is a qualitative research; It was realized semi-structured interviews and it was 
conducted with ten health professionals working in the primary care of a municipality in the rural area 
in the state of Pernambuco. The collected material was analyzed by the technique of content analysis. 
The interviews were transcribed and the texts were read exhaustively, broken down into fragments 
and grouped by themes that coincide with the objectives of the study. Results: Through the study it 
was evidenced that the professionals interviewed presented poor knowledge or even no knowledge 
about PNAISH. It is also concluded that there are cultural and institutional barriers that limit the male 
population in the search for primary care services and the actions aimed at them. There is also a 
limiting look based on biomedical understanding of health. Conclusion: It is necessary to strengthen 
the rapprochement between man and health services, to train and sensitize health professionals in 
order to disseminate PNAISH in order to meet the specificities of human health.  
Keywords: Human Health; Primary Health Care; Health Policy.  
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INTRODUÇÃO 
 

A atenção primária no Brasil, também compreendida como a porta de entrada 
do Sistema Único de Saúde (SUS), é considerada um importante espaço de 
promoção da saúde e prevenção de doenças. Deve ser o contato preferencial dos 
usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a rede de 
atenção à saúde na busca de uma assistência integral aos seus usuários. 

Em 2006, a partir do Pacto pela Saúde, firmado entre os gestores federais, 
estaduais e municipais, várias políticas foram elaboradas e estão sendo 
implementada na constante busca pela integralidade da assistência à saúde e pela 
tão sonhada universalidade de acesso aos serviços públicos de saúde1. Dentre elas 
encontra-se a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

A PNAB norteia as ações e serviços neste nível de atenção, reforça o 
conceito ampliado de saúde e determina que a atenção primária tenha a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) como estrutura prioritária para sua organização e define 
como áreas estratégicas de atuação no controle da hanseníase e da desnutrição 
infantil, o controle da tuberculose, da hipertensão arterial e do diabetes melittus. 
Além da atenção prioritária à saúde da criança, à saúde da mulher, à saúde do 
idoso, à saúde bucal e à promoção da saúde”1. 

A PNAB introduziu elementos ligados ao papel desejado da atenção básica 
em saúde na ordenação das redes de atenção. Além dos diversos formatos de 
Equipes de Saúde da Família, houve a inclusão de outras Equipes de Atenção 
Básica (EAB), como por exemplo; as equipes voltadas para a assistência à 
população de rua (Consultórios na Rua); a ampliação do número de municípios que 
podem ter Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); a facilitação das condições 
para que sejam criadas Unidades Básicas de Saúde Fluviais e Equipes de Saúde da 
Família para as Populações Ribeirinhas; e implantação de mais de 4.000 polos da 
Academia da Saúde, no Brasil, até 20142. 

A partir das prioridades implantadas no campo da gestão e da análise da 
literatura, percebe-se que a “saúde do homem” não se encontra entre as áreas 
estratégicas abordadas pela atenção primária. Segundo Carrara, Russo e Faro; 
 
[...] os homens não são captados pelos serviços de atenção primária (como ocorre 
com as mulheres). Sua entrada no sistema de saúde se daria principalmente pela 
atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, configurando um 
perfil que favorece o agravo da morbidade pela busca tardia ao atendimento3. 
 

Pode-se concluir que homens buscam por serviços de saúde quando um 
problema de saúde já está instalado, e geralmente, por outro nível de complexidade, 
perpetuando a visão curativa do processo saúde-doença e ignorando as 
possibilidades ofertadas a esta população no sentido de prevenção e promoção da 
saúde disponível no âmbito da atenção primária4. 

Quase sempre, os homens não têm suas necessidades e especificidades de 
saúde reconhecidas e não é um grupo populacional cotidianamente mais assistido 
nos serviços de atenção primária à saúde (APS)5. A forma como o sistema de saúde 
no Brasil vem se organizando revela que a maior parte do atendimento de atenção 
primária privilegia grupos populacionais considerados mais vulneráveis, por meio de 
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ações programáticas voltadas para a saúde da mulher, da criança e do idoso, pouco 
favorecendo a atenção à saúde do homem6. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) aponta 
que existem barreiras institucionais e barreiras culturais que explicam a resistência 
masculina à atenção primária à saúde. As “barreiras institucionais” dizem respeito à 
dificuldade de acesso aos serviços assistenciais e são tratadas de forma bastante 
breve. O documento enfatiza as chamadas “variáveis culturais”, entendidas como, 
 
[...] estereótipos de gênero, enraizados há séculos na cultura patriarcal que 
produzem práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. A 
doença é considerada um sinal de fragilidade que os homens não reconhecem como 
inerentes à sua própria condição biológica. O homem se julga invulnerável, o que 
acaba por contribuir para que ele cuide menos de si mesmo e se exponha mais às 
situações de risco7. 
 

Pode-se dizer que o homem é considerado socialmente um ser forte, tanto 
fisicamente quanto psicologicamente, resultando em uma figura que rejeita cuidar de 
si mesmo adiando ou negando tratamentos preventivos e de promoção e de 
proteção da saúde8. Ainda que o conceito de masculinidade venha sendo 
modificado, nos dias atuais, perdendo seu rigor original na dinâmica do processo 
cultural; os estereótipos de gênero ainda é o eixo estruturante pela não procura aos 
serviços de saúde. 

Analisando o perfil de morbimortalidade dos homens, nota-se que estes 
morrem mais do que as mulheres. Aproximadamente, 75% das enfermidades e 
agravos dessa população está concentrada em (cinco) grandes áreas 
especializadas, a saber: cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e 
pneumologia7. Muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem 
com regularidade as medidas de prevenção primária. 

Diante dos valores e dos diferenciais de indicadores de morbimortalidade 
entre os sexos, percebe-se uma maior vulnerabilidade para problemas de saúde nos 
homens, que precisa ser considerada pelos serviços de saúde. Existe então uma 
necessidade de maior atenção à população masculina; que acaba sendo uma das 
prioridades do governo federal nos últimos anos. Em 2009, foi criada a PNAISH, 
instituída pela portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009 do Gabinete do Ministério 
da Saúde7. 

A PNAISH está em consonância com os princípios da PNAB, tendo como 
objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população masculina no 
Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade 
dessa população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e 
mediante a facilitação ao acesso às ações e aos serviços de assistência integral à 
saúde7. 

A PNAISH pretende fortalecer ações e serviços em redes; sobretudo qualificar 
a atenção básica, para que a mesma não se restrinja somente à recuperação da 
saúde, garantindo a promoção da saúde e a prevenção de agravos evitáveis9. 

Os objetivos específicos listados na PNAISH são os seguintes: a organização, 
implantação, qualificação e humanização em todo território brasileiro da atenção 
integral à saúde, dentro dos princípios que regem o SUS; a estimulação, a 
implantação e a implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no 
âmbito da atenção integral à saúde e a ampliação através da educação; além do 
acesso dos homens às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos 
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e enfermidades que atingem a população masculina, destacando seus direitos 
sexuais e reprodutivos7. 

A PNAISH Foi formulada com foco principal para a população de homens 
adultos, na faixa etária de 20 a 59 anos. A política não desconsidera as outras faixas 
etárias, mas prioriza suas ações a esse recorte, pois se acredita que crianças, 
adolescentes e idosos são assistidas mais frequentemente nos serviços de saúde10. 

Uma política específica para homens representa uma inovação, na medida 
em que os homens não foram, historicamente, sujeitos singularizados nas 
intervenções desenvolvidas pelo Estado Brasileiro no campo da saúde3. A própria 
política se propõe ao exercício de avaliação e monitoramento para melhor 
compreensão e julgamento da sua implantação e implementação, algo inclusive que 
acaba por estimular o desenvolvimento do presente estudo. 

Apesar de a PNAISH ter sido implantada desde 2009 no contexto da ESF, 
observa-se em muitos profissionais da saúde um desconhecimento de seus 
princípios e diretrizes e da sua fundamental importância para uma prática de saúde 
ampliada, diferenciada e estratégica voltada para a saúde masculina11. 
A presente pesquisa é produto final do trabalho de conclusão de curso (TCC) da 
pesquisadora principal, graduanda do curso de Bacharelado em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e tem como objetivo descrever a 
PNAISH no contexto da atenção primária à saúde em um município do agreste 
pernambucano. Tem como objetivo analisar as condições de informação dos 
profissionais de saúde no âmbito da atenção primária sobre a PNAISH. Também 
descreve as ações desenvolvidas no âmbito da atenção primária destinadas à saúde 
do homem. Sendo, portanto relevante para a gestão em saúde, para os serviços 
assistenciais e para os profissionais da atenção primária à saúde, sobretudo do 
município em questão; bem como para o conhecimento geral da sociedade usuária 
do SUS. 
 
METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, considerando que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e os sujeitos pesquisados, isto é, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do entrevistado que não pode 
ser traduzido em números. O estudo descreve as características da população 
estudada e fenômenos relacionados a mesma12. 

O campo de estudo se deu nos serviços de atenção primária à saúde da zona 
urbana, do município de Limoeiro (PE); que possui uma população de 55.439 
habitantes; onde 80% residem na zona urbana, sendo 48,4% do sexo masculino. 
Segundo estimativa do IBGE (2012), a população masculina do município na faixa 
etária de 20 a 59 anos é de 14.919. As mortes por causas externas ocupam uma 
posição de destaque entre as principais causas de morte do município, no período 
de 2008 a 2011, ocupando a segunda posição. No mesmo período, as agressões 
corresponderam a 51,3% dos óbitos. A população na faixa etária de 20 a 39 anos foi 
a maior vítima, com 49,1% dos óbitos, onde mais de 84,5% eram do sexo 
masculino13. 

Esse campo de estudo foi escolhido por ser um município de médio porte, 
localizado no interior de Pernambuco que possui diversos programas na atenção 
primária que abrange o atendimento à população masculina, ainda que inespecíficos 
a essa população, tais como: Programa estadual de infecções sexualmente 
transmissíveis, Programa de Controle do diabetes mellitus, Programa Estadual de 
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Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase, Programa de controle da 
hipertensão arterial e Programa de controle à tuberculose. 

Os sujeitos foram dez profissionais de saúde, sendo três profissionais de nível 
médio e sete de nível superior, distribuídos nos seguintes serviços: USF, NASF, 
Academia da Saúde e gestão; que estavam em atividade no período da pesquisa. 
Dentre os profissionais entrevistados, estão: médica, enfermeira, agentes 
comunitárias de saúde, técnica de enfermagem, psicóloga, nutricionista, 
fisioterapeuta e educadora física. Os critérios de inclusão dos sujeitos foram; ser 
profissional de saúde e estar exercendo suas atividades durante a coleta de dados; 
que ocorreu no período de abril a maio de 2017. A coleta de dados se deu por meio 
de entrevistas com questões semiestruturadas, que foram gravadas, após 
autorização dos sujeitos mediante a assinatura do termo de consentimento livre 
esclarecido (TCLE). 

Após a coleta dos dados, as entrevistas foram transcritas e categorizadas 
para análise dos resultados. Os resultados foram analisados conforme o que 
preconiza a análise de conteúdo, especificamente a análise temática de Bardin, em 
que se organizam os conteúdos em temas que agrupam as ideias que atendem aos 
objetivos do estudo14. As entrevistas foram devidamente codificadas em letras e 
números. A análise do conteúdo revelou duas categorias, as quais serão discutidas 
a seguir. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 
Ciências da Saúde (CEP/CCS), da UFPE, CAAE- 58359716.2.0000.5208. 
 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

A partir do método de pesquisa escolhido, foi possível encontrar duas 
categorias de análise; a saber: barreiras para o atendimento integral à saúde do 
homem e condição de informação dos profissionais da atenção primária sobre a 
PAISH. Ambas passam a ser discutidas a seguir. 

Barreiras para o atendimento integral à saúde do homem. 

Esta categoria mostra e analisa como os profissionais de saúde da atenção 
primária observam a saúde da população masculina e destaca as principais 
limitações para a implementação da PNAISH. A maior parte das falas analisadas se 
refere à saúde do homem como algo importante, pois o homem assim como a 
mulher faz parte do contexto social e não deve ser excluído do foco da atenção 
primária à saúde. Entretanto, os relatos mostram que ainda precisa-se evoluir muito 
para poder atingir uma saúde do homem de boa qualidade e aumentar a presença 
do homem nos serviços ofertados para o cuidado de sua saúde. 
 
Acho muito, muito importante a saúde do homem, a saúde da população de forma 
geral é uma coisa primordial. Eu percebo que a coisa tem evoluído, melhorado um 
pouco, que era bem pior logo quando eu assumi, é uma coisa muito séria, mas que 
tem melhorado, mas ainda tem muito que se caminhar nesse sentido para se 
conseguir uma boa saúde do homem (E7). 

Os depoimentos apontam que há pouca procura do homem aos serviços de 
saúde e baixa frequência da população masculina nas ações desenvolvidas no 
âmbito da atenção primária. Quando o homem busca o serviço de saúde é motivado 
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pela condição aguda de algum agravo ou pela ocorrência de dores, geralmente, em 
setor especializado, quando o quadro clínico está comprometido. Também se pode 
perceber que muitos dos agravos que acometem o homem poderia ser evitado caso 
houvesse ações efetivas de promoção e prevenção da saúde, ou seja, os homens 
não buscam os serviços de saúde para fins preventivos. Eles buscam na presença 
de alguma doença instalada ou dor que prejudique seu desempenho no trabalho; ao 
tempo em que procuram obter medicamentos ou analgesia, de modo que ignoram 
as consultas de caráter preventivo e valorizam as ações curativas15. Dentre os 
agravos mais comuns que acometem a população masculina do local de estudo 
segundo os entrevistados é a diabetes mellitus, hipertensão e problemas de 
próstata. Os homens estão mais vulneráveis a problemas de saúde, em virtude da 
sua baixa acessibilidade aos serviços de atenção primária16.  
 
Muitas vezes o homem só vem procurar unidade de saúde quando o problema tá 
bem grave (E7). 
Só procura quando está doente (E8). 
O homem ainda tem muita resistência de procurar uma unidade de saúde(E1). 
 

Observa-se que a população adulta masculina ainda enxerga o cuidado com 
a saúde como algo feminino e isso dificulta a busca por assistência em saúde. No 
presente estudo, embora não seja objeto a saúde da mulher, observa-se que as 
mulheres tem uma participação bem maior e ativa no cuidado com sua saúde e na 
procura e participação das ações em saúde oferecidas pelas USF em relação ao 
homem. Nesse contexto se pode adentrar nas questões de gênero que interferem no 
atendimento à saúde do homem. 
 
Desde sempre que a prevenção ficou para mulher; ai o homem vai ficando sempre 
para depois, quando ele vem aqui para o PSF realmente é porque já tá sentindo 
alguma coisa (E 9). 
 

Historicamente e socialmente, o homem rejeita cuidar de si próprio, tem 
bastante dificuldade em reconhecer suas necessidades e acha que não adoece. Tal 
problemática pode vir a prejudicar a prevenção em saúde, pois o ser socialmente 
visto como forte, viril, invulnerável, ao procurar os serviços de saúde, poderá ser 
associado à fraqueza e feminilidade17. A doença é considerada como um sinal de 
fragilidade que os homens não compreendem como inerente à sua própria condição 
social, psíquica e biológica7. A sociedade e até a estrutura dos serviços de saúde 
por sua vez contribui para que o homem se sinta desconfortável em mostrar suas 
necessidades e fragilidades. Sendo assim, procurar um serviço de saúde para 
tratamento ou prevenção de riscos é um ato de fragilidade que se choca com as 
concepções desta sociedade androcêntrica8. Diante desse contexto, observa-se a 
confirmação dessa prerrogativa nos discursos dos sujeitos entrevistados. 
 
Eles “se acham”! Acham que adoecimento é sinal de fraqueza (E6). 
O homem tem uma cabeça mais fechada, por conta do lado cultural mesmo, ai isso 
acaba dificultando as ações (E8). 
Eles deveriam procurar para a prevenção; o que é muito difícil de acontecer (E8.) 
 

Na fala “O homem deveria procurar”, o profissional de saúde remete a 
responsabilidade da procura aos serviços de saúde da atenção primária apenas ao 
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homem, o que demostra uma incoerência com a PNAISH; que propõe ações de 
incentivo para envolver o homem nas questões relacionadas a sua saúde, 
realizando ações de promoção e prevenção da saúde com o intuito de fortalecer a 
participação do homem nos serviços de saúde. Não se trata, contudo, de 
responsabilizar os homens ou os serviços de saúde, mas de considerar a complexa 
relação que se estabelecem entre ambos, tomando as particularidades de um e de 
outro18. 

Nos depoimentos também se pode observar que apesar de toda evolução 
humana e conquistas de direitos, o homem ainda apresenta um visão retrógrada, 
muitas vezes machista e preconceituosa em relação ao cuidado com sua saúde e 
procura pelos serviços de saúde. Nesse contexto a implantação de uma política 
voltada para o público masculino vem no sentido de reafirmar o cuidado que todo 
sujeito deve ter com sua saúde, inclusive na perspectiva da promoção. 
 
Acredito que os homens são muito machistas, eles acham que não adoece, que eles 
são o dono da bola, eu acredito que tem isso também, um problema cultural, a 
mentalidade é algo ainda retrógado (E7). 
 

Outro aspecto relevante que surgiu da análise foi o horário de funcionamento 
do serviço básico de saúde coincidir com o horário de trabalho do homem, ou seja, 
as USF estão organizadas em horários incompatíveis com a jornada laboral da 
maioria dos usuários. Para o homem procurar um atendimento de saúde, muitas 
vezes tem que se ausentar do trabalho, o que representa um risco na sua segurança 
econômica, deixando sua saúde como prioridade secundária de escolha, algo que 
não se verifica com boa parte das mulheres19. 
 
[...] eles focam mais no trabalho(E3). 
[...] eu acredito que seja por conta da carga horária do trabalho que homens não 
procuram a unidade (E8). 
 

Nesse contexto verifica-se que as limitações encontradas para o atendimento 
integral à saúde do homem no presente estudo correspondem a barreiras culturais e 
institucionais e está de acordo com o que descreve a PNAISH. Observa-se um 
grande desafio para o SUS em romper com essas barreiras. 
 
Condição de informação dos profissionais da Atenção primária sobre a política 
(PNAISH). 
 

De acordo com as respostas dos entrevistados, nota-se que os profissionais 
desconhecem ou possuem pouca intimidade com a PNAISH. Todos os profissionais 
afirmaram não ter se aprofundado na leitura da política e nas diretrizes, princípios e 
objetivos que a política propõe.  
 
Não me aprofundei dentro da politica não (E3). 
Eu não tenho conhecimento da política (E5). 
 

Todos os profissionais entrevistados consideram importante uma política 
específica voltada para a população masculina, entretanto, muitos profissionais 
desconhecem a política e afirmam a necessidade de capacitação dos profissionais 
da atenção primária referente a PNAISH, pois a mesma, por ser uma política nova 
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necessita de maior divulgação e priorização da gestão municipal para sua 
implementação. Souza et al. 18, em estudo que buscou compreender o nível de 
conhecimento de uma USF sobre a PNAISH, apontou que a maioria dos 
entrevistados apresentou conhecimento mínimo sobre a política, atribuindo à 
limitação de divulgação da mesma e ausência de profissionais capacitados.  

Outra questão importante que foi mencionado nas falas dos entrevistados diz 
respeito a grande demanda e reponsabilidade direcionada à atenção primária, o que 
justificaria a pouca busca da população masculina nos serviços primários de saúde. 
 
Eu acho que é tanta coisa que tem a atenção primária que às vezes a gente acaba 
se perdendo. É tanta demanda que você esquece de ir em busca daquilo que não 
está vindo tanto, entendeu? (E1) 
 

Diante dessa afirmação observa-se que os profissionais acreditam que há 
uma grande demanda de atividades voltadas à atenção primária em saúde o que 
dificulta a busca ativa do homem para o cuidado com sua saúde. Leal et al.10, em 
seu estudo conclui que uma nova política significa novas demandas em um sistema 
municipal de saúde que, com frequência, não consegue atender às necessidades 
existentes e que os profissionais da atenção primária já estão, muitas vezes, 
sobrecarregadas. As atividades destinadas à população masculina, desta forma, 
representa uma atividade a mais para os serviços de atenção primária a saúde.   

 Além disso, de acordo com os entrevistados a saúde do homem não é algo 
priorizado dentro no âmbito da atenção primária, pois outras políticas estão mais em 
evidência e são mais cobradas no serviço como, por exemplo: a saúde da mulher, 
criança, hipertensos e diabéticos, gestantes, etc, o que condiz com o pensamento do 
estudo de Silva et al 6.  
 
As politicas que a gestão mais prioriza são saúde da mulher, criança, 
desenvolvimento, saúde do idoso, hipertensão e diabetes (E8). 
 

As ações desenvolvidas pelos profissionais atuantes na atenção primária no 
local de estudo direcionada ao homem são enfatizadas em atendimento individuais. 
Em alguns serviços são realizadas atividades em grupos estruturadas através de 
palestras com diversos profissionais de saúde, além de atividades com educadores 
físicos e já em outros serviços não existem ações específicas voltadas para o 
homem e sim são inseridos nas atividades gerais que o serviço oferece. 
 
Vê só, a gente não faz ações direcionadas só para a saúde do homem, mas aqui ele 
é incluso nas atividades voltadas à população no geral (E8). 
Já tentamos formar grupos, mas assim, o grupo é sempre pequeno, são faltosos, 
fica muito a desejar ainda (E9). 
 
 A não disponibilização de ações destinadas especificamente para a 
população masculina pode ser considerado um elemento importante que mostrar 
uma limitação de interação entre as necessidades do homem e a organização das 
práticas de saúde dos serviços de atenção primária17.  

 
De acordo com a fala acima se pode observar que no serviço que 

disponibilizam ações periódicas específicas voltadas ao homem, sua participação 
ainda é bastante limitada. Durante o mês de novembro, considerado como o 



19 
 

 
 

“Novembro Azul”, percebeu-se a partir dos depoimentos que o homem torna-se o 
foco principal das ações em saúde na atenção primária, o que não se torna uma 
prática contínua durante o restante do ano.  
 
No mês de novembro a gente para e tenta priorizar mais o homem (E8). 
 

A maioria dos profissionais entrevistados acredita que a Política Nacional 
integral à Saúde do Homem ainda “se encontra apenas no papel”, pois na prática o 
alcance à população masculina para desenvolvimento de ações de saúde encontra-
se ineficaz. Faz-se necessário maior divulgação da mesma nos serviços de saúde. 

Ao entrevistar a profissional da gestão verificou-se que a mesma não possui 
um conhecimento aprofundado da PNAISH e de acordo com sua visão a politica 
ainda caminha lentamente, entretanto, mostrou-se sensível à importância da 
implementação da mesma no munícipio em estudo. Destacou-se que existem 
limitações culturais e também institucionais que dificultam a ida da população 
masculina aos serviços de atenção primaria, bem como a divergência de horário do 
funcionamento do serviço de saúde com o horário de trabalho do homem. 
 
Eu acho que por conta do horário de trabalho do homem, fica difícil para eles 
procurar o serviço de saúde (E10). 
 

Diante dessa problemática a gestão tem como projeto para o próximo 
semestre a abertura de um terceiro turno para beneficiar o homem, oferecendo 
inicialmente ações de saúde como: verificação de pressão, glicose, testes rápidos de 
HIV, sífilis e consulta médica. Percebe-se uma valorização a ações curativas o que 
remete a uma reflexão da necessidade de uma reestruturação da relação entre 
homens e serviços de saúde no sentido de promover qualidade de vida da 
população masculina. E assim, pode-se contar a PNAISH para a reorientação dos 
serviços de saúde no sentido da promoção, proteção, prevenção e reabilitação da 
saúde masculina15. 

Observou-se também que a gestão é consciente das falhas institucionais 
enquanto organização do serviço de atenção primária para o acolhimento do homem 
e para o desenvolvimento de ações que cheguem até o homem, devido muitas 
vezes se esperar que apenas o homem busque pelos serviços de saúde. 
 
O serviço também não está organizado para receber e acolher o homem (E10).  

Quando questionada sobre o papel da gestão diante da PNAISH ficou 
evidenciado que primeiramente é necessário sensibilizar os profissionais de saúde 
sobre a importância da saúde do homem para em seguida tentar sensibilizar o 
próprio homem da importância da promoção da saúde, já que uma grande parte da 
população masculina chega aos serviços de atenção primária adoecidos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio do presente estudo ficou evidenciado que os profissionais 
entrevistados apresentaram conhecimento insatisfatório ou mesmo nenhum 
conhecimento sobre a PNAISH. Essa constatação pode ser esclarecida segundo os 
próprios profissionais entrevistados ao relatarem a ausência de divulgação da 
PNAISH e valorização de outras políticas no âmbito da atenção primária em 
detrimento da mesma. 
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Constatou-se que é preciso quebrar as barreiras culturais e institucionais que 
limita o homem na procura aos serviços de promoção, prevenção e reabilitação da 
saúde. A implementação eficaz da PNAISH contribui para esse fim, pois traz 
elementos essenciais para a quebra desses obstáculos como intersetorialidade, 
educação em saúde, humanização e mudança de paradigma para uma atenção de 
qualidade e integral da população masculina. Os sujeitos entrevistados consideram 
relevante uma política para se trabalhar ações para o homem. 

Todos os profissionais da saúde devem ter um olhar sensível e ampliado 
sobre as condições da população, em especial a do homem, para o planejamento de 
ações de saúde, ampliando e inovando os métodos de abordagem e acolhimento do 
homem nessas ações, fugindo um pouco de palestras e atividades curativas, muitas 
vezes cansativas e sistemáticas, para que assim, o homem se sinta motivado e 
sensibilizado para o cuidado com sua saúde. 

Nesse sentido sugere-se a necessidade de organização do serviço de 
atenção primária e o processo de trabalho a fim de atender as especificidades do 
homem, além de capacitar e sensibilizar os profissionais de saúde visando difundir a 
Política Nacional Integral a Saúde do Homem, bem como o conhecimento por parte 
do homem dos direitos sociais e benefícios garantidos por essa política. 

Como limitação desse estudo encontra-se a mudança de gestão no período 
de coleta de dados. A equipe de atenção primária do local de estudo se encontrava 
há pouco tempo no serviço. Entretanto, a maioria dos profissionais entrevistados 
tinham anos de experiências no serviço de atenção primária do município em 
questão e em outros municípios vizinhos. Essa limitação põe em risco a total 
confiabilidade de algumas informações coletadas, sendo necessárias novas 
pesquisas que contribuam com essa temática. 
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profissional de cada um dos autores, e o endereço, telefone e e-mail do autor 
principal. 
Conflito de interesses: 
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qual foi submetido e declarar, quando for o caso, e informar que os sujeitos da 
pesquisa assinaram o termo de consentimento informado. O Conselho Editorial 
de CSC poderá solicitar informações sobre os procedimentos éticos 
executados na pesquisa, se achar necessário. 
Autoria: 
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International Commitee of Medical Journal Editors: (1) Contribuí 
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A contribuição de cada um dos autores deve ser explicitada no Documento de 
responsabilidade pela autoria. 
Agradecimentos: 
Todos que prestaram alguma contribuição ao trabalho sem, entretanto, 
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O autor responsável pelo artigo deverá assinar o Documento de 
responsabilidade pelos agradecimentos. 
Processo de julgamento: 
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estiverem de acordo com a política editorial da revista serão encaminhados 
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Pré-análise: a primeira análise é feita pelos Editores Associados com base na 
originalidade, pertinência, qualidade acadêmica e relevância do manuscrito 
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Avaliação por pares: os artigos selecionados na pré-análise são enviados para 
avaliação por especialistas na temática abordada. 
O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. 
3. Apresentação dos Manuscritos 
Serão aceitos trabalhos em português, espanhol e inglês. A folha de 
rosto deve conter o título do trabalho, nome, titulação e o vínculo profissional 
de cada um dos autores, e o endereço, telefone e e-mail do autor principal. 
O artigo deve conter título do trabalho em português, título em inglês, 
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constantes na folha de rosto não devem aparecer no artigo. Sugere-se que o 
artigo seja dividido em subitens. Os artigos serão submetidos a no mínimo dois 
pareceristas, membros do Conselho Científico dos Cadernos ou a pareceristas 
ad hoc. O Conselho Editorial do CSC enviará uma carta resposta informando 
da aceitação ou não do trabalho. 
A aprovação dos textos implica na cessão imediata e sem ônus dos 
direitos autorais de publicação nesta Revista, a qual terá exclusividade de 
publicá-los em primeira mão. O autor continuará a deter os direitos autorais 
para publicações posteriores. 
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Formatação: Os trabalhos devem estar formatados em folha A4, espaço duplo, 
fonte Arial 12, com margens: esq. 3,0 cm, dir. 2,0 cm, sup. e inf. 2,5 cm. O título 
deve vir em negrito; palavras estrangeiras, e o que se quiser destacar, devem 
vir em itálico; as citações literais, com menos de 3 linhas, deverão vir entre 
aspas dentro do corpo do texto; as citações literais mais longas deverão vir em 
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outro parágrafo, com recuo de margem de 3cm à esquerda e espaço simples. 
Todas as citações deverão vir seguidas das respectivas referências. Todas as 
páginas devem estar numeradas. 
Ilustrações: o número de quadros, tabelas e/ou figuras (gráficos, mapas etc.) 
deverá ser mínimo (em um máximo de 5 por artigo, salvo exceções, que 
deverão ser justificadas por escrito em anexo à folha de rosto). 
Tabelas: Devem ser apresentadas separadas do texto, numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas 
no texto. A cada uma deve-se atribuir um título breve, não se utilizando traços 
internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no 
rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. 
Figuras: As fotografias, desenhos, gráficos, mapas, etc. devem ser citados 
como figuras. Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos 
arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. As legendas devem ser 
apresentadas ao final da figura; as ilustrações devem ser suficientemente 
claras para permitir sua reprodução, com resolução mínima de 300 dpi. 
As equações deverão vir centralizadas e numeradas sequencialmente, com os 
números entre parênteses, alinhados à direita. 
Resumo: todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter 
resumo na língua principal (de 100 a 200 palavras) e sua tradução em inglês 
(Abstract); O resumo deve ser estruturado (Introdução, Métodos, Resultados, 
Conclusão), e deverá apresentar de forma concisa a questão central da 
pesquisa, os métodos utilizados, os resultados e a resposta à questão central 
do trabalho. Deverão também trazer um mínimo de 3 e um máximo de 5 
palavras-chave, traduzidas em cada língua (key words, palabras clave), dando34 
se preferência aos Descritores para as Ciências da Saúde, DeCS (a serem 
obtidos na página http://decs.bvs.br/). 
Agradecimentos: As pessoas que prestaram alguma ao trabalho, mas que 
não preenchem os critérios de autoria, assim como instituições que apoiaram o 
trabalho podem ser mencionados, desde que deem permissão expressa para 
isto (Documento de responsabilidade pelos agradecimentos). 
4. Referências Bibliográficas 
A revista Cadernos Saúde Coletiva adota as “Normas para apresentação 
de artigos propostos para publicação em revistas médicas”, da Comissão 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), cuja versão 
para o português encontra-se publicada na Rev Port Clin Geral 1997, 14:159- 
174. O documento está disponível em vários sites na WWW, como por 
exemplo: 
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/ 
http://www.icmje.org/ 
Recomendamos aos autores a sua leitura atenta. 
Modus operandi: 
1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a 
ordem em que forem sendo citadas no texto. No caso de mais de dois autores, 
no corpo do texto, deve ser citado apenas o nome do primeiro autor seguido da 
expressão et al. Nas referências, devem ser informados todos os autores do 
artigo. 
2. As referências citadas ao longo do texto devem ser identificadas por 
números arábicos sobrescritos, conforme exemplos abaixo: ex. 1: ... “A 
pesquisa em saúde pública incorpora todas as linhas vinculadas à saúde 
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coletiva”11; ex. 2: ... Como afirma Maria Cecília Minayo4, a pesquisa 
qualitativa... As referências citadas somente nos quadros e figuras devem ser 
numeradas a partir do número da última referência citada no texto. 
3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem 
numérica, seguindo as normas gerais dos Requisitos uniformes para 
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Número com suplemento 
Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e 
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