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RESUMO 

Este estudo se insere no atual contexto de implementação da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH), lançada em 2009, pelo Ministério da Saúde do Brasil. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar as produções discursivas sobre saúde e 

masculinidades produzidas por gestores, profissionais de saúde, e usuários de um dos 

primeiros serviços de saúde exclusivo para a população masculina no Brasil, localizado em 

um município da Região Metropolitana de Recife, Pernambuco. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, fundamentada na perspectiva construcionista em psicologia social, e situada na 

interface entre os estudos de gênero sobre masculinidades e os debates contemporâneos sobre 

saúde pública. Parte do pressuposto que, com a institucionalização de um campo de 

necessidades em saúde, tal como a “Saúde do Homem”, produzem-se novos sujeitos e 

regimes de poder-saber inscritos em redes que tendem a reafirmar verdades. O material 

analisado foi produzido com quatro profissionais de saúde do serviço, dois gestores 

integrantes da coordenação do projeto e seis homens usuários do serviço. O instrumento 

utilizado para produção dos dados foi entrevista semi-estruturada. Todas foram audiogravadas 

e transcritas e as análises foram orientadas pela análise de conteúdo temática, buscando-se 

visibilizar repertórios discursivos. Em linhas gerais, as análises destacam que a produção de 

saúde no serviço estudado é fundada numa noção de saúde biomédica orientada para uma 

prática assistencial, na qual a promoção da saúde é pouco enfatizada. A prevenção em saúde é 

entendida de modo reduzido, pois uma associação recorrente com a mesma é a prescrição de 

exames laboratoriais. A equipe dos profissionais não possui caráter interdisciplinar; ao invés 

disso, a organização do trabalho em saúde é desarticulada entre os próprios profissionais e 

destes com a equipe coordenadora, e a formação dos profissionais é centrada no saber e fazer 

médico. São incipientes práticas integrativas junto aos outros serviços de saúde municipais e 

nenhuma referência a conexões com outros equipamentos e redes sociais. Além disso, o 

homem inscrito na fala dos profissionais deste serviço é um corpo doente ou propenso à 

doença e, portanto, necessitado de cuidados biomédicos. O homem como sujeito generificado 

é concebido apenas como aquele que 1) trabalha durante o dia e precisa de um serviço de 

saúde noturno ou 2) que não se cuida e, portanto, que necessita muitas vezes da mulher para 

mediar sua relação com a unidade de saúde e com os profissionais. Também é um homem 3) 

que tem dificuldade de falar de si no âmbito da saúde e, assim, supostamente requer que o 

profissional seja homem para facilitar a comunicação. O olhar de gênero sobre processos que 

favorecem o adoecimento e/ou morte desses homens, fortemente marcados por modelos 

hegemônicos de gênero, são raramente referidos. Supostamente, a resposta oferecida parece 

reafirmar, e não romper com, o modelo hegemônico de masculinidade. Em síntese, a proposta 

do serviço parece reafirmar modelos tradicionais de saúde (centrados no saber biomédico e na 

perspectiva de “saúde como ausência de doença”) e de masculinidade (centrado no trabalho e 

avesso às práticas de cuidado).  

Palavra-chaves: Psicologia Social – Saúde do Homem – Pesquisa qualitativa; Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; Masculinidades; Modelos de Saúde – 

Masculinidades.  



 

ABSTRACT 

This study is developed in the context of the Integral Attention on Men‟s Health National 

Policy (IAMHP) implementation. The policy was launched by the Brazilian Health Ministry, 

at 2009. The general objective of the research was to analyze discursive productions on 

masculinities and health by professional and users at one of the first health care service in 

Brazil exclusively for the male population, located at a city of Recife‟s Metropolitan Area.  

This is a qualitative research, grounded on the constructionist perspective in social 

psychology and takes place at the intersection of the masculinities studies and contemporary 

discussions about public health, in the light of constructionist readings in social psychology. 

We assume that with the institucionalization of a necessity field in health, like “Men‟s 

Health”, new subjects are produced and power-knowledge regimes are weaved in order to 

reaffirm truths. The analyzed material was produced with four health professionals of the 

chosen service, two health managers and six men who were service‟s users. The instrument 

used for the data production was the semi-structured interview. All of them were recorded and 

transcribed, and the analysis was guided by thematic content analysis. Broadly, the analyses 

highlights that the health production at the studied service is based in a biomedical notion of 

health, oriented to assistance, in which the health promotion is poorly emphasized. The health 

prevention is understood in a narrow way, because one common association is with 

laboratorial exams prescriptions. The professional team didn‟t have an interdisciplinary 

approach, instead the health‟s work organization is disarticulated between the professionals 

and management teams. The professionals formation is medical-centered. There is a lack of 

integrative practices along anothers health services of the city. There is also a gap between 

demands, needs and response. Furthermore, the man enrolled in the professionals speech of 

this service is a sick body, or prone to disease, therefore, in need of biomedical care. The man 

as a engendered subject is conceived just as that one 1) who works during the day, therefore, 

needs a night service; 2) that not cares of himself, therefore, needs a woman to intermediate 

his relation with the health unity and with the professionals. Also is a man who 3) has 

difficulty to speak of himself at the health scope, thus, supposedly requires that the 

professional be a man to smooth the conversation. The gender viewpoint about processes 

favoring the sickening and/or death of these men, strongly marked by hegemonic gender 

models, is rarely referred. Supposedly, the response seems to reaffirm – not to brake – the 

hegemonic masculinity model. In synthesis, the service proposition seems to reaffirm 

traditional models of health (centered in the biomedical knowledge and in the perspective 

“health as absence of disease”) and masculinity (centered in work and aversive to health care).  

Keywords: Social Psychology - Men's Health - qualitative research; National Policy for 

Integral Attention to Men's Health; Masculinities ; Models of health - Masculinities 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho integra a linha de pesquisa “Processos Psicossociais, Poder e Práticas 

Coletivas” do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

Pernambuco e tem como objeto de estudo a atenção à saúde dos homens, pesquisada a partir 

da experiência de um serviço de saúde dirigido exclusivamente à população masculina em um 

município da Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco.  

Compartilhamos com Peter Spink (2003) o pressuposto que tema e campo são 

indissociáveis no fazer científico, na medida em que o campo se define a partir do momento 

em que definimos o tema e começamos a pensar sobre ele, a prestar mais atenção a nosso 

cotidiano e a produzir leituras. Neste sentido, para caracterizar o campo-tema desta 

investigação, precisamos percorrer caminhos na vida pessoal e acadêmica, explicitando 

escolhas e posicionamentos.
1
 

Durante a graduação em Psicologia, tive minha curiosidade aguçada por questões de 

gênero, especialmente sobre as masculinidades. Durante a faculdade, tive a oportunidade de 

realizar estágio extra-curricular em um hospital privado do Recife e lá, observava 

corriqueiramente que muitos homens chegavam ao hospital em estado avançado da doença. 

Também chamou minha atenção como os homens aos quais prestava acompanhamento 

psicológico apresentavam dificuldades de aceitar a condição de “doente”, em função das 

diversas perdas e dependência que este momento podia trazer, bem como das dificuldades em 

aderir ao tratamento. Com essa experiência, passei a atentar mais para possíveis relações entre 

homens, gênero e adoecimento. 

Posteriormente, durante a realização do estágio curricular na clínica-escola outra 

situação despertou minha atenção: a baixa procura de homens pela psicoterapia. Nesse 

momento, questionava-me se haveria alguma implicação de gênero e idade/geração, na busca 

                                                           
1 Neste texto, utilizaremos como referência a primeira pessoa do plural, considerando que esta produção, apesar de 
autônoma e de total responsabilidade da mestranda, é o resultado de encontros e diálogos com um conjunto de 
interlocutores. Eventualmente, utilizaremos a primeira do singular, quando se referir a um acontecimento ou ação referente 
diretamente relacionada à pesquisadora. 
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por esse tipo de ajuda, já que predominantemente atendíamos naquele espaço, 

prioritariamente mulheres e crianças.  

Paralelamente, comecei a vivenciar um momento delicado na família. Meu pai 

adoeceu de uma patologia que o afastou definitivamente de suas atividades laborativas e que, 

segundo o médico que deu o diagnóstico, tal doença e/ou muitas sequelas poderiam ter sido 

evitadas se tivesse sido tratado desde a apresentação dos primeiros sintomas. Essa situação 

representou para mim o descuido com a própria saúde e me fez tomar consciência que em 

nossa própria família a prevenção em saúde era tipicamente algo das mulheres.  

Assim, passei a pensar se isso era apenas uma situação peculiar a nossa família ou se 

ser homem em nossa cultura machista, teria implicações no processo saúde-doença. Desse 

modo, transformei essa inquietação no tema da pesquisa do meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (NOCA, 2007) e assim realizei um estudo de cunho bibliográfico abordando a 

construção da identidade masculina e suas implicações no cuidado com a saúde.  

Dando prosseguimento ao interesse pelo tema homens e saúde, tive a oportunidade de 

fazer parte da equipe da pesquisa multicêntrica “Saúde da população masculina na atenção 

primária: tendência histórica e representações sobre necessidades, acesso e uso de serviços em 

cidades de quatro estados do Brasil (RN, PE, RJ, SP)”. Durante o período de coleta de dados, 

pude observar em loco o uso que os homens faziam dos serviços de atenção primária e das 

relações institucionais nesse contexto, destacando-se principalmente a invisibilidade dos 

profissionais de saúde com homens. 

Simultaneamente a esta pesquisa, iniciei uma pós-graduação (lato sensu) em Gestão de 

Sistemas e Ações em Saúde – Saúde Coletiva. Nesse curso, estudei os princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os aspectos abordados, o princípio da Integralidade 

chamou minha atenção pela sua importância, tanto nas políticas públicas de saúde, na 

organização dos serviços, como nas práticas dos profissionais de saúde.  

Em função do interesse pelo tema da saúde da população masculina, desde 2007, 

vinha acompanhando a formulação da política de saúde voltada para o público masculino 

empreendida pelo Ministério da Saúde, a qual foi submetida à consulta pública em 2008 e 

lançada em agosto de 2009.  

Com minha inserção no mestrado em Psicologia na UFPE, durante o curso da 

disciplina Seminários de Dissertação no primeiro semestre de 2009, fomos refinando o 
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projeto de pesquisa a ser desenvolvido. Nesse momento, vale ressaltar a importância das 

discussões e debates que tivemos em sala de aula com a turma, pois a idéia principal do até 

então projeto de pesquisa foi sendo apurada no decorrer das aulas, em meio às provocações e 

esclarecimentos entre nós, os demais colegas e o professor da disciplina, que também é o 

orientador dessa pesquisa, Benedito Medrado.  

Vale ressaltar também que o referido professor possui uma trajetória de pesquisa e 

atuação política neste campo, tendo participado e coordenado estudos, pesquisas e atuado 

como consultor da área técnica de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, na construção da 

referida política. 

Outro fator significativo para construção deste trabalho foi minha inserção no Grupo 

de Pesquisa em Gênero e Masculinidades (GEMA) da UFPE. Minha participação no grupo 

contribuiu bastante para este trabalho final, seja através das discussões de textos sobre 

produzir conhecimento científico, gênero, feminismos, masculinidade, psicologia social, 

paternidade, violência de gênero, entre outros. Ser integrante do GEMA também 

proporcionou minha participação em eventos como o I e II Encontro Estadual da Saúde do 

Homem promovidos pela Gerência de Atenção à Saúde do Homem da Secretaria Estadual de 

Saúde. Foi no I Encontro que tomamos conhecimento da existência da criação de um serviço 

de saúde voltado para o homem, o qual depois tornou-se nosso campo de pesquisa. 

Antes de sabermos deste serviço, nosso objeto de pesquisa era analisar documentos 

públicos sobre a saúde dos homens, especialmente a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde dos Homens, lançada pelo Ministério da Saúde em agosto de 2009. Até então não havia 

nenhum serviço de saúde em Pernambuco que estivesse implantando formalmente a Política. 

No referido Encontro é que foi anunciada a criação de um. Assim procuramos a coordenação 

municipal da saúde do homem e obtivemos a autorização prévia para pesquisar a experiência. 

Após submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética da UFPE e receber sua autorização, 

começamos o “trabalho de campo”. Sendo assim, pretendíamos com esta pesquisa 

compreender qual era a noção de saúde e de homem que norteava as práticas de saúde e a 

organização do serviço
2
.  

Em 2010 fui contemplada com o financiamento da Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) para realizar intercâmbio em outro centro 

                                                           
2 No capítulo metodológico retomaremos a este percurso de construção do nosso objeto de pesquisa de forma mais 
detalhada. 
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universitário, na Faculdade de Medicina da USP, especificamente, no Programa de Pós-

Graduação em Medicina Preventiva, no qual há um grupo de pesquisa que produz 

conhecimento sobre saúde dos homens, chamado de “Necessidades, práticas e profissionais de 

saúde em abordagem interdisciplinar”. Lá realizamos debates e supervisão para discutir 

variados aspectos da nossa pesquisa: desde o referencial teórico-conceitual, passando pela 

metodologia e as primeiras análises do material empírico 

Essas experiências, em seu conjunto, deram forma e conteúdo ao projeto aqui descrito, 

cujo objetivo geral foi compreender produções discursivas sobre saúde e sobre 

masculinidades produzidas no encontro de dois pesquisadores (um homem e uma mulher), 

com três grupos de atores sociais (quatro profissionais de saúde, dois gestores do serviço e 

seis homens usuários), diretamente envolvidos na implantação de um dos primeiros serviços 

de saúde voltados exclusivamente para atenção a homens, na Região Metropolitana de Recife. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA 

 

O objetivo deste capítulo é situar o campo, o tema e o objeto do presente estudo. 

Partimos do geral para o específico, isto é, temos gênero como campo de investigação; 

homens, masculinidades e saúde como tema; e o objeto é a implantação de uma política 

pública de saúde dirigida à população masculina. Buscaremos um modo inteligível de 

organizar o texto a fim de facilitar a leitura, porém ressaltamos que embora a escrita em 

alguns momentos possa fazer parecer que há um encadeamento lógico do campo, junto com o 

tema e o objeto, a escolha foi eleita por nós. Portanto, queremos aqui afirmar que este foi um 

caminho, dentre tantos possíveis, escolhido para esta dissertação.  

Previamente cabe observar que o lançamento em 2009 da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem também tem servido para o que Carrara, Russo e Faro 

(2009) chama de medicalização do corpo masculino, já que implica na idéia de masculinidade 

como insalubre, produzindo corpos que agora precisão de cuidados e intervenções médicas. 

Até então, os homens não eram objetos específicos de políticas públicas em saúde, ao 

contrário dos corpos femininos, que historicamente têm sido alvo de controle e exercício de 

poder. Desse modo, escolhemos registrar como o dispositivo da medicina ocidental, embebida 

em seu contexto sócio-político-econômico, constituiu o sexo feminino e tornou os corpos das 

mulheres mecanismos de controle dessa parcela da população. Recorreremos sucintamente a 

esta construção para contextualizar que assim como a medicalização dos corpos femininos 

tem servido para usos e efeitos, assim também parece caminhar a invenção da “saúde dos 

homens”.   

Após apresentarmos essa discussão sobre a medicina ocidental como dispositivo de 

produção do sexo feminino, a qual está diretamente relacionada aos estudos de gênero, 

partimos para a diversidade de perspectivas de gênero empregadas na Psicologia, já que o 

presente trabalho faz parte de um programa de pós-graduação em Psicologia.  
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Em seguida, destacamos a discussão sobre a produção de conhecimento sobre homens 

e masculinidades, dando atenção especial às produções relativas ao campo da saúde. 

Posteriormente, apresentamos informações sobre morbi-mortalidade masculina e sobre o 

acesso e uso de serviços de saúde por homens no Brasil. Essas informações nos ajudam a 

compreender por fim a emergência da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem que serviu como propulsora para a criação de um serviço público de saúde voltado 

para os homens, o qual foi nosso lócus de investigação. 

Um conjunto de transformações sociais contribuiu para problematizar o ser homem 

“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, p.131).  

A masculinidade como objeto de estudo, como Benedito Medrado (1998) descreve em 

sua dissertação, tem sua origem especialmente nos anos 60 do século passado com a 

instituição do movimento feminista. Nesse período as mulheres se organizavam em prol da 

contestação das desigualdades sociais fundamentadas na diferencial sexual. O movimento 

feminista posicionava-se de modo crítico diante dos cenários público e privado, da política, da 

economia contestando a discriminação que sofriam e propondo outras perspectivas de ser, de 

viver, de se posicionarem para além da masculinidade hegemônica: branco, heterossexual e 

dominante.  

No entanto, Elizabeth Badinter (1993) e Gomáriz (1992) lembram que discussões 

acerca das relações entre os sexos datam de um período anterior ao movimento feminista. 

Como Gomáriz (1992) afirma, as obras das poetisas gregas já apontavam a dominação que 

sofriam pela condição do seu sexo e discussões sobre a condição feminina estavam presentes 

entre os pensadores(as) e revolucionários(as) iluministas dos séculos XVII e XVIII. Contudo, 

o movimento feminista da segunda metade do século XX ganhou maior destaque porque foi 

nesse momento histórico que as mulheres buscaram emancipação política, econômica, 

psicológica e social, indo além da aquisição de direitos (GOMÁRIZ, 1992). Outro fator que 

contribui para a importância do movimento feminista dos anos 1970 se dá pela repercussão 

das conquistas alcançadas pelas mulheres tanto no campo das relações de trabalho, saúde, 

educação etc., como nas relações parentais, planejamento familiar, consolidando, assim, 

transformações nas esferas pública e privada (BARBIERI, 1991).  

O movimento feminista, originado de conflitos sociais e epistemológicos, adentrou-se 

também no meio acadêmico. Assim, pesquisadoras feministas buscavam através de estudos 



 

 

21 

das mulheres não apenas expandir novos temas nas ciências humanas e sociais, mas 

recorreriam às análises para revisar princípios da produção de conhecimento (SCOTT, 1988). 

Nesse sentido, inicialmente estudiosas feministas dedicaram-se a criticar, por meio de suas 

produções, as abordagens explicativas sobre a condição inferior das mulheres que 

sustentavam muitos estudos. Nessa fase as nomeações foram sendo alteradas na medida em 

que tais estudos eram desenvolvidos, passando dos “Estudos de mulheres” (por mulheres, 

sobre mulheres, para mulheres) aos os “Estudos de gênero”, como menciona Scott, 

(...) os livros e artigos de todos os tipos que tinham como tema a história das 

mulheres substituíram, nos últimos anos, nos seus títulos o termo „mulheres‟ 

por „gênero‟ (...) Enquanto o termo „história das mulheres‟ proclama sua 

posição política ao afirmar (contrariamente às práticas habituais) que as 

mulheres são sujeitos históricos válidos, o termo „gênero‟ inclui as mulheres, 

sem lhes nomear, e parece, assim, não constituir uma forte ameaça” 

(SCOTT, 1988, p. 75). 

 

Gênero nesse momento correspondia ainda ao termo “mulher”, mas foram definidos 

variadas conceituações para o mesmo no decorrer dos anos de modo que se constituiu como 

um campo próprio de investigação. Medrado (1998) ressalta que o conceito de gênero é criado 

com o objetivo de visibilizar as relações entre os sexos não apenas como machos e fêmeas da 

espécie humana, mas como homens e mulheres se posicionam e são posicionadas num dado 

contexto sócio-histórico. 

O constructo binário, masculino versus feminino, é comum em estudos de gênero e é 

um eixo regulatório na organização coletiva das sociedades ocidentais modernas e 

contemporâneas, inclusive nas instituições, como escolas e serviços de saúde. Nesse contexto, 

segundo essa dicotomia, gênero é “uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” 

(SCOTT, 1988). 

Porém, como havíamos anunciado, uma mudança de concepção de sexo foi crucial 

para o que hoje é chamado de medicalização do social, o que segundo Miles (apud VIEIRA, 

2002, p. 19) “significa transformar aspectos da vida cotidiana em objeto da medicina de forma 

a assegurar conformidade às normas sociais”. A racionalidade médica dominante das 

civilizações modernas pauta-se no modelo biomédico que é amparada pelo referencial 

reducionista, que consiste na separação cartesiana entre corpo e alma, na metáfora do „corpo 

máquina‟ e do conhecimento anatomofisiológico, conformando a vida social dos sujeitos às 

práticas médicas como a tecnologia. Por tecnologia entendemos o conjunto de ferramentas 

que movimentam ações transformadoras da natureza, incorporando equipamentos, 
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conhecimentos e as ações para operá-los (SCHAIBER, MOTA & NOVAIS, 2006) 

hegemônica, que define e orienta o que é saúde, prevenção, diagnóstico e a cura de doenças. 

 

1.1. Medicina ocidental como dispositivo de produção de sexo feminino 

Elisabeth Meloni Vieira (2002) salienta que até o final do século XVIII existiam 

diversas „arte de curar‟ operacionalizadas por várias organizações sociais na civilização 

ocidental. Só após este período é que a medicina como a concebemos atualmente, conjunto de 

conhecimentos, técnicas e práticas, é que foi estabelecida e veio ganhar reconhecimento. 

A compreensão da distinção entre os sexos é fundamental para os estudos de gênero 

porque é a partir dessa direção que o corpo da mulher se torna objeto de investigação 

científica, uma vez que é um corpo diferente do corpo do homem que até então era concebido 

como padrão. Dessa forma, estudos instituíram as características do corpo da mulher, 

especialmente no tocante à sua sexualidade e o feminino passa a ser o alvo principal do 

processo da medicalização (VIEIRA, 2002). 

Durante o século XIX são criadas novas áreas de investigação e intervenção, sendo 

inventada, nesse processo, a ginecologia e a obstetrícia, como especialidades médicas que se 

ocupam com o corpo feminino, ditando normas e regulando as concepções de saúde e dos 

meios para obtê-la. Vale lembrar que, nessa fase, as mulheres estavam se inserindo mais nos 

espaços públicos, ganhando visibilidade no campo social, político e do trabalho, o que 

representava uma ameaça à ordem social burguesa e masculina. Portanto o corpo feminino, 

caracterizado como instável, precisava ser regulado em função de sua função natural da 

procriação (ROHDEN, 2001). Assim, a medicalização dos comportamentos femininos se 

configura como uma reação a essa ameaça. 

Este processo de medicalização também está associado à emergência do capitalismo, 

tornando a vida e os corpos femininos como campo de sua jurisdição. É nesse período que 

surge, por exemplo, a regulação dos nascimentos e a demografia a partir do corpo das 

mulheres. Donnangelo (apud VIEIRA, 2002) destaca que é nesse contexto de crescimento da 

medicalização e do capitalismo que há a ampliação quantitativa de serviços médicos e a 

população é levada ao consumo individual dos cuidados médicos. 
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Contudo, desde o século XIX, há resistência por parte das mulheres organizadas em 

grupos e movimentos a esse domínio social que eram submetidas pelas forças políticas 

dominantes, dentre elas, a classe médica, a qual estava apoiada pelo Estado e Igreja. De modo 

geral, o movimento feminista é dividido no que se convencionou chamar de duas ondas. A 

primeira refere-se ao período em que as mulheres se organizavam fortemente para lutar pelos 

direitos políticos, como votar e ser eleita, acessar as universidades. A segunda onda, que se dá 

depois da II Guerra Mundial, é marcada pela busca de ampliação dos direitos no âmbito da 

sexualidade e das relações de poder entre homens e mulheres (RAGO, 1998). 

Apenas nos anos 1980, quando há uma maior inserção feminista nas academias da 

Europa e Estados Unidos, é que são produzidos reflexões teóricas e argumentos capazes de 

contrapor a naturalização das desigualdades entre os sexos e há maior investimento nos 

estudos de gênero, caracterizando a terceira onda do feminismo, marcada e influenciada pelas 

leituras pós-estruturalistas. 

No meio acadêmico atual, gênero tanto é objeto de estudo, como categoria de análise 

para diferentes campos de saber, os quais recorrem a diversos métodos e aportes teóricos 

condicionados ao momento histórico. Em uma mesma área do conhecimento há concepções 

distintas sobre gênero, como é no caso da Psicologia. Portanto, cabe salientar que não se trata 

de um conceito linear e de domínio de uma ciência, mas que é um conceito polissêmico e 

interdisciplinar.  

 

1.2. Gênero na Psicologia 

Segundo Nuernberg (2005), a Antropologia é considerada a pioneira nas investigações 

sobre a importância da categoria gênero na análise da organização social. A categoria gênero 

se insere na sociologia em análises referentes à divisão sexual do trabalho na produção 

material e em seguida, os estudos incluem análises do lugar da mulher na sociedade ocidental. 

Já na História o esforço era direcionado para analisar o papel da mulher no registro histórico 

documental e acadêmico.  

Enquanto isso, a Psicologia se lança nesse contexto interessada em investigar como 

gênero (se) organiza a (na) construção das subjetividades. Na Psicologia, a principal 

preocupação era compreender quais fatores implicam na origem dos caracteres masculinos e 

femininos no desenvolvimento da personalidade e a depender da perspectiva da Psicologia, a 
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compreensão de gênero diverge. Para o behaviorismo sexo significa um dado biológico, já 

para estudos cognitivistas sexo representa um estímulo social (UNGER, 1993 apud 

NUERNBERG, 2005).  

Em termos de produções mais recentes na Psicologia sobre gênero, as análises da 

perspectiva cognitivista têm se dedicado aos estereótipos sexuais, sendo sexo, nesse contexto 

concebido como uma variável cognitiva e não biológica. Já na psicologia social, a teoria das 

representações sociais é, segundo Amâncio (2001, apud NUERBERG, 2005), uma das linhas 

teóricas mais produtivas. Outra corrente da psicologia social que tem trabalhado com gênero 

pauta-se no construcionismo social, que tem Conceição Nogueira, estudiosa portuguesa, como 

grande expoente.  

Nogueira (2001) faz um resgate das compreensões de gênero na Psicologia. Segundo 

esta psicóloga social feminista, há dois grandes campos de tensões de estudos de gênero na 

psicologia: a postura empiricista e a pós-modernas. Na primeira postura há a abordagem 

essencialista e da socialização. 

Até a metade do século XX os psicólogos compreendiam gênero como uma 

característica inerente e estável ao sujeito, possuindo um caráter dicotômico a partir do sexo. 

Desse modo, a natureza feminina ou masculina determinaria as diferenças de personalidade, 

preferências profissionais etc. As restrições do trabalho da mulher ao universo doméstico e 

familiar passaram a ser fortalecidas pela chamada “psicologia da mulher”, através da qual se 

compreendia que as mulheres estavam associadas às características subjetivas como 

afetividade e docilidade, assim como aos homens, estavam associados à agressividade e à 

racionalidade, o que legitimava duas formas de ser e agir conforme o sexo biológico 

(NOGUEIRA, 2001).  

Nuernberg (2005) afirma que as explicações psicológicas do campo de gênero que 

predominou até esse momento na psicologia pautava-se nos pressupostos biológicos, o que, 

segundo o autor, é decorrente da perspectiva experimental, predominante por muito tempo na 

psicologia, sendo gênero um tipo de variável que representa dificuldade para esta perspectiva. 

Conforme Amâncio (apud NUERNBERG, 2005), foi na década de 1970 que pesquisas 

sobre identidade buscavam pioneiramente investigar as diferenças de sexo e gênero, as quais 

detinham-se sobre a relação dos atributos considerados masculinos e femininos relacionados 

com o sexo biológico. Sandra Bem, cognitivista, também nos anos 1970, produziu estudos 

que sinalizavam a possibilidade de pessoas de ambos os sexos desenvolveram atributos de 

personalidade considerados masculinos ou femininos (NUERNBERG, 2005). 
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Por outro lado, para Nogueira (2001), entre 1960 e 1970, com a expansão da 

psicologia social, a compreensão de gênero muda de foco. O que antes era atribuído aos 

fatores biológicos, passou a ser atribuído à socialização. A autora chama isso de viés 

androcentrista. Assim, gênero não é mais concebido como uma característica inata, mas sim 

fruto de forças sociais e culturais aprendidas através dos processos de modelagem e imitação 

(BANDURA, 1977 apud NOGUEIRA, 2001). Entendia-se que durante a infância se aprende, 

pelo desenvolvimento emocional e cognitivo, as prescrições do masculino e do feminino 

formando assim a personalidade individual e esta, por sua vez, quando formada torna-se 

estável.  

No entanto, Alice Eagly (apud NOGUEIRA, 2001) insere a noção das diferenças 

sexuais como produto dos papéis sociais que prescrevem os comportamentos das pessoas 

adultas levando homens e mulheres a adquirirem diferentes competências. Mas há uma 

ressalva nessa consideração: a partir de mudanças na divisão do trabalho, podem desencadear 

mudanças no conteúdo dos papéis de gênero.  

Esta perspectiva apesar de já apontar um avanço na discussão, demonstra que gênero 

opera no nível individual e da personalidade a favor de um controle social geral e ainda 

persiste no dualismo clássico do que é feminino e masculino, como se fossem entidades reais 

e internas do ponto de vista psicológico que formassem dois conjuntos de comportamentos e 

características (MORAWSKI apud NOGUEIRA, 2001).  

Vale esclarecer que, para Nogueira (2001), tanto a postura que considera gênero como 

inato como aquela que o entende como algo aprendido, ambas são essencialistas, porque o 

concebem como algo específico e persistente ao longo da vida.  

Na postura lançada por psicólogas feministas consideradas pós-moderna, como Sandra 

Harding (1986 apud NOGUEIRA, 2001), enfatiza-se como as construções sociais das 

categorias, inclusive gênero, são usadas para analisar e compreender o mundo social. A 

perspectiva feminista pós-moderna fundamenta-se no construcionismo social como 

referencial epistemológico e seus estudos na psicologia pressupõem que o conhecimento é 

socialmente construído, “produto de discursos histórica e culturalmente contingentes, 

discursos que trazem consigo uma rede complexa de relações de poder” (NOGUEIRA, 2001, 

p. 146). Assim, a autora destaca que tanto a psicologia como a psicologia social não podem 

pretender encontrar a verdade da natureza das pessoas e da vida social, uma vez que qualquer 

explicação é delimitada pelos termos disponíveis na cultura e no tempo. Mas devem atentar 

para estudos históricos da emergência das formas usuais de viver socialmente e de seus 

efeitos.  
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Para o presente trabalho nos apoiamos nessa perspectiva feminista pós-moderna a qual 

se opõe à concepção de sexo como forma de distinção e diferenciação básica. Para Nogueira 

(2001), sexo/gênero deve ser conceituado como um princípio de organização social e 

estruturante nas relações de poder, sendo um produto ideológico e não biológico. Entender a 

feminilidade e a masculinidade como algo do indivíduo, pautado na importância simbólica 

excessiva à diferenciação sexual, só reforça e mantém a ordem social vigente. Nesse sentido, 

concebemos que gênero  

não é uma questão de identidades individuais, unitárias e consistentes de 

homem e mulher, pelo contrário desenvolve-se mediante peças de discurso, 

organizadas num sistema de significados disponíveis aos indivíduos de 

forma a darem sentido às suas posições, o que historicamente é reconhecido 

como respostas femininas e masculinas (WETHERELL apud NOGUEIRA, 

2001, p. 147). 

Introduzida a discussão sobre gênero acima, a seguir iremos discorrer sobre homens e 

masculinidades a fim de nos aproximarmos mais do objeto do presente estudo. 

 

1.3. Estudos sobre homens e masculinidades  

 Arilha, Medrado e Unbehaum (1998) citam como referência internacional Enrique 

Gomáriz (1992) ao afirmar em seu trabalho que em 1979 tinha listado 1300 estudos da 

masculinidade segundo o levantamento realizado pelo Instituto Tecnológico de 

Massachuserts. Na década de 1980, pesquisadores homens interessados pelo movimento 

feminista e na discussão sobre gênero produziram estudos sobre a construção social da 

masculinidade, fortemente em países anglo-saxões, de modo que pesquisas com este tema 

foram ganhando mais espaço na academia e alargando enfoques temáticos, bem como seus 

referenciais teórico-metodológicos. Assim, gerou-se dois grandes grupos de produção de 

estudos sobre masculinidades: um aliado do feminismo e outro que produzia estudos 

autônomos (MEDRADO, 1998). Em linhas gerais, o primeiro compartilha das pesquisas e 

teorias feministas como referencial para embasar seus estudos sobre masculinidade. Esse 

grupo considerava que as leituras feministas permitiam a compreensão de como a 

diferenciação sexual formatava as relações sociais e, inclusive, encontravam no feminismo 

instrumentos para proposição de mudanças nesse modelo de relação. Por sua vez, os estudos 

autônomos produziam conhecimento sobre os complexos fenômenos que envolvem a 

masculinidade, à luz de diversas matrizes teóricas, como o marxismo e a psicanálise. Apesar 

de admitirem o avanço do feminismo, não reconhecem nele uma teoria capaz de explicar o 

caráter múltiplo da masculinidade (MEDRADO, 1998). 
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Diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, o movimento feminista no Brasil 

teve como marco inaugural a declaração do Ano Internacional da Mulher pela ONU em 1975, 

iniciando assim tardiamente (SARTI, 1988). Nessa época, os homens ou as masculinidades 

eram postos apenas como um contraponto em meio aos estudos sobre a mulher, isso quando 

não eram excluídos e/ou se excluíam (ARILHA, MEDRADO & UNBEHAUM,1998).  

Muitas iniciativas foram criadas e desenvolvidas em torno das necessidades das 

mulheres que envolviam desde os movimentos sociais, passando por políticas partidárias e 

influenciando até as produções acadêmicas. Como já descremos, as produções sobre o 

feminismo possuem variados recortes políticos e teóricos, contemplando diversas tendências. 

A passagem dos “estudos das mulheres” para os estudos de gênero é importante para o tema 

das masculinidades porque foi através do reconhecimento da dimensão relacional de gênero 

que se  

possibilita  desconstruir principalmente os argumentos culpabilizantes em 

relação ao masculino. (...) Ao invés de procurar culpados, é necessário 

identificar como se dá a relação, gerando menos sofrimento individual e 

possibilitando efetivamente transformações no âmbito das relações sociais 

“generificadas”, ou seja, orientadas pelas desigualdades de gênero 

(ARILHA, MEDRADO, UNBEHAUM, 1998, p. 24).  

Em um recente artigo, Benedito Medrado e Jorge Lyra (2008) abordam que entre 1995 

e 2002 autores3 buscaram produzir estudos que ocupassem com uma discussão teórica, 

epistemológica, política e ética ampla e consistente sobre as masculinidades, criando assim 

quatro eixos de pesquisa no campo das masculinidades, a saber: 1- A organização social das 

masculinidades em suas "inscrições e reproduções" locais e globais; 2- A compreensão do 

modo como os homens entendem e expressam "identidades de gênero"; 3- As masculinidades 

como produtos de interações sociais dos homens com outros homens e com mulheres, ou seja, 

as masculinidades como expressões da dimensão relacional de gênero (que apontam 

expressões, desafios e desigualdades); 4- A dimensão institucional das masculinidades, ou 

seja, o modo como as masculinidades são construídas em (e por) relações e dispositivos 

institucionais. 

Assim como Medrado e Lyra (2008), procuramos nos aproximar mais dos dois últimos 

eixos, visto que o presente trabalho se localiza na interface entre masculinidades e saúde 

pública, a qual é composta por um campo de relações pessoais e institucionais planejadas e 

executadas a partir de dispositivos e relações de poder que produzem sujeitos e modo de ser, 

saber e fazer.  

                                                           
3 Robert (agora Rayween) Connell, Jeff Hearn e Michael Kimmel. 
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Ao afirmarmos que nos apoiamos na concepção de masculinidade a partir da 

perspectiva relacional de gênero, buscamos exprimir que nosso olhar sobre a construção de 

masculinidades e feminilidades vai além da vitimização das mulheres ou dos homens e da 

culpabilização dos homens. Nosso interesse é “identificar como se institucionalizam e como 

se atualizam as relações de gênero, possibilitando efetivamente transformações no âmbito das 

relações sociais generificadas, ou seja, orientadas pelas desigualdades de gênero (MEDRADO 

apud MEDRARO; LYRA, 2008, p. 820).  

Nosso olhar sobre a institucionalização de serviços de saúde voltado aos homens recai 

nas leituras de Foucault sobre poder e dispositivos. Para Michel Foucault (1979) há inúmeros 

dispositivos e efeitos do poder que controlam a sociedade, através dos quais se atinge a 

sujeição dos corpos. Este filósofo chama de dispositivos   

(...) um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não-dito são os elementos do 

dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 

elementos (FOUCAULT, 1979, 244). 

A natureza da relação entre os dispositivos se dá de forma horizontal, como o 

elemento „discurso‟, que pode se apresentar, por exemplo, em programas institucionais 

segundo uma racionalidade e sob justificativas de uma prática. Foucault (1979) explica que o 

dispositivo não se limita à dicotomia discurso-prática e tem uma função estratégica dominante 

determinada pelo momento histórico, inscritos em jogos de poder e mudanças de posições, a 

favor da manipulação das relações de força organizadas para desenvolver, bloquear, ou 

utilizar em certa direção. Nessa perspectiva, nosso segundo interesse no campo de estudos das 

masculinidades é motivado pelas reflexões sobre como jogos de poder se configuram nesse 

novo campo de intervenções públicas em saúde, e para este trabalho em particular, que vem 

sendo chamado de “saúde do homem”. Para tanto, faz-se necessária uma breve 

contextualização da perspectiva dos estudos sobre masculinidades em saúde. 

Segundo Estela Aquino (2006), em seu artigo que traça o perfil e tendências da 

produção científica no campo da saúde no Brasil, observa que assim como as categorias 

raça/etnia e idade/geração, gênero vem sendo incorporada lentamente como categoria 

analítica nas pesquisas em saúde, mas é uma categoria que ainda é predominantemente 

aplicada em pesquisas epidemiológicas como sinônimo de sexo.  
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De acordo com Aquino (2006), o campo de estudos em ciências sociais e humanas em 

saúde tem se destacado e o referencial teórico que fundamenta esses estudos tem sido o 

marxismo, pautando a leitura dos fenômenos através das determinações sociais de classe, não 

valorizando assim, outros determinantes sociais de saúde. Em relação à participação da 

Psicologia, a autora aponta que 11,4% dos grupos de pesquisa sobre gênero e saúde 

cadastrados no CNPq em 04/05/2005 eram de Psicologia. Junto com Educação, Enfermagem, 

Ciências Sociais e Saúde Coletiva, Psicologia compõe as áreas com maior número de 

trabalhos de pós-graduação senso estrito entre 1987 e 2004.  

Os principais temas abordados em pesquisas que versam sobre gênero e saúde são: 

reprodução e contracepção; violência de gênero, sexualidade e saúde (destaque nas IST/Aids); 

trabalho e saúde; e outros temas emergentes ou pouco explorados. Já em relação às subáreas 

de investigação, algumas têm pouco adotado a perspectiva de gênero, tais como: modelos de 

atenção, controle social e movimentos sociais, relações de poder e estrutura de saúde e 

planejamento e políticas de saúde. Sendo esta última a que menos produziu sob a abordagem 

em questão, o que torna relevante o presente estudo. Avaliação em saúde é uma subárea que 

tem assumido gênero como categoria analítica, mas quase todos os estudos enfocam a saúde 

das mulheres.  

Gênero e saúde perpassam por outros espaços de discussão. Organizações 

internacionais também tem inserido em suas pautas debates sobre homens no campo da saúde. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou duas publicações, sendo uma no ano de 2000 

e a outra no ano seguinte, as quais se voltam para as especificidades da saúde da população 

masculina a partir do viés geracional.  

A primeira publicação assinala que as principais causas de morte dos homens, 

geralmente, estão relacionadas com a socialização desse segmento e de suas formas de viver. 

Destarte, nesse documento advoga-se a necessidade de uma abordagem específica para 

homens jovens nas ações da área da saúde.  

Já a publicação de 2001, vem alertar para a importância de políticas públicas e 

estratégias dirigidas para homens em processo de envelhecimento. Para tanto, propõe-se 

estudos sobre a posição social específica dos homens, inclusive, os mais velhos, de modo a 

compreender os determinantes sociais da saúde masculina. Somando-se a isso, defende a 

pertinência de abordagens pautadas no caráter relacional de gênero para que seja possível 
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promover mais igualdade entre mulheres e homens nas sociedades (GOMES; 

NASCIMENTO, 2006).  

Um marco apontado por Arilha, Medrado, Unbehaum (1998) é envolvimento sobre os 

debates sobre gênero nas Conferências Internacionais de População e Desenvolvimento, 

especialmente aquela ocorrida em 1994 na cidade do Cairo, onde foi argumentado que os 

indicadores de saúde da população feminina apenas passariam por modificações caso os 

homens também fossem envolvidos nos processos de mudanças dos padrões de 

comportamento, especialmente no que diz respeito ao campo da saúde sexual e reprodutiva. 

Esta não foi a primeira Conferência que os homens são citados nos documentos, mas foi em 

1994 que a população masculina foi intensamente ressaltada em prol da sua participação na 

vida familiar visando promover maior equidade entre mulheres e homens, tendo o conceito de 

gênero como horizonte analítico. 

Rosele Paschoalick, Maria Lacerda e Maria de Lourdes Centa (2006) destacam 

também a IV Conferência Mundial da Mulher, ocorrida em Pequim, no ano de 1995. Esse 

evento trouxe os homens, juntamente com as mulheres, para o centro das discussões 

relacionadas à: saúde sexual e reprodutiva; disseminação da AIDS e demais infecções 

sexualmente transmissíveis (IST); violência doméstica; criação dos filhos; entre outros temas 

geradores de agravos à saúde tradicionalmente trabalhados a partir das mulheres. 

 

1.3.1. Estudos sobre homens e masculinidades em saúde 

No tocante à produção científica acerca das masculinidades e saúde, o marco inicial 

são as produções acadêmicas que surgem no final da década de 1970 e avançam na década 

seguinte nos Estados Unidos. Nessa época, os estudos ainda tinham como principal temática 

questões restritas ao processo de saúde-doença e pontuavam a masculinidade tradicional como 

produtora de déficit de saúde. As disciplinas pioneiras dessas investigações eram a 

epidemiologia e a sociologia médica (SABO, 2000; COUTERNAY, 2000 apud 

SCHRAIBER, GOMES, COUTO, 2005). O interesse pela relação entre homens e saúde foi 

crescendo e nos anos 1990, quando são consolidadas as noções de poder, desigualdade e 

iniquidade de gênero associadas com outras variáveis como raça/cor, etnia, orientação sexual, 

classe, geração, religião etc., pesquisadores passam a se ocupar com os processos de saúde-

doença dos diferentes grupos de homens (SCHRAIBER, GOMES, COUTO, 2005).  
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Para Thiago Pinheiro e Márcia Couto (2008), o crescente interesse científico por 

investigações sobre homens e saúde se deu por uma série de fatores. 

(...) três problemáticas que foram alvo de denúncia e investimento por parte 

das feministas e do movimento gay ao longo da década de 1980: a expansão 

da epidemia da Aids, a temática da violência contra a mulher e o 

desequilíbrio de gênero nas decisões e cuidado no campo da saúde sexual e 

reprodutiva. Somado a essas, devemos considerar a visibilidade que os 

estudos epidemiológicos de morbimortalidade conferem à vulnerabilidade 

dos homens (pela socialização de gênero e suas conexões com outros 

referenciais identitários como classe, raça/ etnia e geração), à problemática 

da violência masculina vivida nos espaços públicos (ressaltados os altos 

índices de mortalidade por causas externas, especialmente por acidentes de 

trânsito e homicídios) e aos agravos como as neoplasias malignas (cânceres 

de estômago, pulmão e próstata), as doenças isquêmicas do coração e as 

cerebrovasculares (PINHEIRO, COUTO, 2008, p. 60). 

Romeu Gomes e Elaine Nascimento (2006) realizaram um levantamento na seção de 

saúde pública de uma base virtual de periódicos, Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO)
4
, publicadas até 2004. As palavras-chaves empregadas foram: „homem‟, 

„masculinidade‟, „masculino‟, „saúde do homem‟, „saúde masculina‟ e expressões 

equivalentes a esses assuntos nas línguas inglesas e espanhola. Foram localizados 34 

trabalhos, sendo o artigo mais antigo datado em 1998. Variados assuntos foram encontrados 

relacionados à masculinidade ou o ser homem, dos quais esses pesquisadores destacam: 

sexualidade masculina; masculinidade e reprodução; masculinidade e poder.  

No que tange à sexualidade masculina, os autores verificaram que o foco destes 

estudos sobre o exercício da sexualidade centra-se na transmissão das IST. Isso revela a 

ênfase dada à doença e não à saúde, reforçando a não incorporação da perspectiva de gênero 

pela literatura. Nesse sentindo, alerta-se que carecem investimentos em pesquisas a partir de 

outros eixos analíticos, como homossexualidade e heterossexualidade, para que se avance 

“tanto na compreensão quanto na problematização desses aspectos da sexualidade para que 

medidas preventivas sejam promovidas” (GOMES, NASCIMENTO, 2006, p. 909). 

Quanto aos trabalhos sobre masculinidade e reprodução, destacou-se a discussão 

acerca da pouca participação masculina no uso de métodos anticoncepcionais, a insuficiência 

das informações sobre a contraconcepção e a reprodução e por fim, os comprometimentos da 

reprodução masculina. Segundo Gomes e Nascimento (2006), a partir da revisão desses 

estudos é pertinente considerar que além da participação dos homens na saúde reprodutiva, 

                                                           
4
 Site: www.scielo.org 
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cabe tratá-las pelas suas especificidades também pelo viés relacional de gênero, de modo que 

os homens se sintam sujeitos empoderados no campo reprodutivo.  

Na temática masculinidade e poder foram encontrados trabalhos que abordavam a 

violência masculina cometida contra as mulheres, sendo o enfrentamento dessa violência um 

grande desafio. Há questões culturais fortemente arraigadas, inclusive, em contextos em que o 

uso da violência contra a mulher parece ser naturalizada, dificultando ou bloqueando assim, 

tanto promoção da saúde, como intervenção na doença. Nesse contexto, Gomes e Nascimento 

(2006) sinalizam que são necessários estudos sobre a dimensão sociocultural para que a saúde 

pública possa compreender que práticas, pautadas em ideologias hegemônicas de gênero, 

trazem prejuízos para saúde da mulher e do homem.  

A suposta e culturalmente construída invencibilidade masculina é outra referência nas 

pesquisas do tema masculinidade e poder. Concepções de masculinidade como ser forte, ter 

corpo resistente e ser invulnerável são percepções que podem tornar os homens mais 

propícios às doenças e/ou aos agravos da saúde e, conseqüentemente, menos interessados em 

adotar hábitos preventivos e acessar serviços de saúde. 

Em geral, os artigos localizados nesse levantamento possuem método de natureza 

quantitativo e a partir da perspectiva epidemiológica. Um deles, queremos chamar a atenção. 

O trabalho de Ruy Laurenti et. al. (1998) é considerado expoente ao abordar o perfil 

epidemiológico da saúde da população masculina na região das Américas, destacando um 

diferencial entre os sexos. Esse estudo ressalta que os homens morrem mais do que as 

mulheres em todas as idades e para a quase totalidade das causas. Porém, são as mulheres que 

adoecem mais, segundo constatado por indicadores de morbidade medidos a partir das 

demandas dos serviços e inquéritos populacionais, embora essa constatação hoje possa ser 

questionada. 

Cabe atentar que nem todos os registros do sistema de informação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), que servem de base para definir prioridades e traçar metas, no caso do Brasil, 

foram formulados de modo a contemplar totalmente as morbidades da população masculina. 

Nos registros da Estratégia de Saúde da Família (ESF), por exemplo, não há códigos para 

doenças apresentadas pelos homens, contrariando assim, o público alvo da ESF, que é toda a 

família, e nesse caso, exclui o homem não permitindo ter dados da principal porta de entrada 

do SUS. Dessa maneira, impossibilita um perfil de morbimortalidade que condiz com a 

complexidade dos casos. 
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O referido artigo de Laurenti et. al. (1998) é uma referência importante para estudos  

sobre homem e saúde, principalmente recorrendo ao perfil epidemiológico para justificar a 

pesquisa. Este artigo destaca que desde que os países passaram a calcular sistematicamente a 

expectativa de vida entre os sexos, o homem sempre teve idade inferior à das mulheres.  

 

1.4. Morbi-mortalidade masculina 

Como já citamos, há uma sobremortalidade masculina em todas as gerações, 

especialmente nos mais jovens. Os homens são aqueles que estão em primeiro lugar em 

número de homicídio, suicídio, mortes no trânsito em veículos a motor. São eles também que 

mais sofrem de doenças provocadas pelo uso excessivo de bebida alcoólica e drogas ilícitas; é 

a maior população carcerária por terem sido autores de roubos e assaltos, assim como são os 

principais responsáveis por violência física perpetrada com outros homens, mulheres e 

crianças, seja em espaços públicos ou domésticos (LAURENTI, R. et al., 1998).  

Diante desse quadro tão assustador a respeito do homem, acaba que muitos estudiosos 

visibilizam, sob os custos da cultura machista, leituras vitimárias sobre eles, como alerta 

Pedro Paulo Oliveira (2000). 

Para apresentar o homem como vítima, muitos recorrem às estatísticas 

referentes a homicídios, uso de álcool e drogas, acidentes automobilísticos, 

incidência de doenças, expectativa de vida etc. Tais estatísticas 

corroborariam a inusitada afirmação de que o verdadeiro sexo frágil é na 

verdade o homem e não a mulher, além de evidenciarem o peso do fardo que 

as prescrições sociais impõem ao gênero masculino (OLIVEIRA, P., 2000, 

p. 90). 

Contudo, visibilidade epidemiológica para Benedito Medrado, Jorge Lyra, Mariana 

Azevedo e Jéssica Noca (2010), vem sendo aplicada para estratégia discursiva para justificar 

políticas, definir prioridades e produzir sujeitos, como é o caso da recém lançada Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Segundo estes autores, um tipo 

de leitura vitimária forjou um sujeito para as políticas públicas que necessita de atenção 

especial. Ao mesmo tempo ignora-se que o homem é também responsável pelo adoecimento 

e/ou ser obstáculo à saúde das mulheres e é aquele que ordena a Saúde Pública, cuja gestão é 

exercida especial e majoritariamente por homens. 

A estratégia discursiva de dar visibilidade aos dados de morbimortalidade masculina 

geralmente é usada retoricamente para fins variados. O presente trabalho buscará apresentá-

los, não para reproduzir a posição vitimaria dos homens, mas sim, para contrastá-las com o 

uso que vem sendo empreendido tanto do ponto de vista da implementação da PNAISH, 
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como da organização de um serviço de saúde voltado para homens em Pernambuco, objeto 

deste estudo.  

Assim, destacamos a seguir algumas informações de um documento que apresenta 

uma síntese sobre homens e saúde: Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB-2006), 

publicação lançada pela Organização Pan-Americana de Saúde (REDE INTERAGENCIAL 

DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE, 2007). 

As principais causas de internação hospitalar dos homens no SUS, segundo faixa 

etária chamam nossa atenção (quadro 01). No grupo de homens com idade entre 15 e 29 anos, 

as causas externas aparecem como principal causa (28,4%). Entre os homens de 30 a 59 anos, 

as lesões provocadas pelas causas externas está como terceira maior causa (14,3%), porém, 

fica abaixo apenas um ponto percentual da primeira motivação da hospitalização, doenças do 

aparelho digestivo (15,3%). Ressaltamos também que os transtornos mentais de homens 

jovens e adultos pesam significativamente na internação hospitalar e em mais de 1/3 dos casos 

estão associadas ao uso ou abuso de álcool. Já entre os homens mais velhos a quarta causa de 

internação menos freqüente são as neoplasias (8,8%), sendo aqui enquadrado o câncer de 

próstata. O número de casos de tumores fica à frente apenas das doenças infecciosas (6,6%). 

As três primeiras causas são, respectivamente, doenças do aparelho circulatório (28,6%), 

respiratório (18,4%) e digestivo (10,9%).  

Quadro 01. Principais causas de internação hospitalar no SUS em homens, segundo faixas 

etárias selecionadas - Brasil, 2005 

 
Fonte: Rede Interagencial de Informações para a Saúde (2007) Nota: a partir de dados do Ministério da Saúde/SAS/SIH-SUS 

Em relação aos óbitos conforme a faixa etária, como é ilustrado no Gráfico 1, os 

homens apresentaram maior mortalidade em todas as idades, exceto para aqueles acima de 80 

anos. Uma justificativa para a sobremortalidade feminina acima dos 80 anos é o fato de 

existirem mais mulheres que atingem tal idade. É válido observar ainda que são os homens 

com idades entre 15 a 29 anos e 30 a 39 anos, aqueles que mais morrem, 80% e 73%, 

respectivamente.  
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As causas externas mais uma vez se destacam, agora sobre os dados de mortalidade. O 

gráfico 2 mostra que 76% dos óbitos totais dos homens jovens (15 a 29 anos) decorreu de 

fatores externos, prevalecendo as agressões e os acidentes de transporte. Já o índice das 

demais causas (causas externas cuja intenção é indeterminada, lesões autoprovocadas 

voluntariamente e afogamentos e submersões acidentais), seguem patamares mais 

homogêneos.  

 

Gráfico 1. Percentual de óbitos por sexo, segundo a faixa etária – Brasil 2004 

 
Fonte: Rede Interagencial de Informações para a Saúde (2007) Nota: a partir de dados do Ministério da Saúde/SVS/SIM 
 

Gráfico 2. Mortalidade proporcional (%) pelas principais causas no sexo masculino, em 

faixas etárias selecionadas - Brasil, 2004 

 

As principais causas de morte dos homens brasileiros pelo IDB no conjunto, sem 

tomar como referência os grupos etários, são as doenças do aparelho circulatório, em segundo 

lugar as neoplasias e em seguida, os óbitos provocados pelas causas externas.  

Conforme a publicação “Evolução da Mortalidade por Violência no Brasil e Regiões” 

do Ministério da Saúde (2006), em 2004 consta no Sistema de Informação sobre Mortalidade 
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127.470 óbitos por causas externas. Desse total, 107.032 (84%) são homens e 20,438 (16%) 

são mulheres, ficando clara a alta prevalência dos homens envolvidos em mortes decorrentes 

de causas externas.  

Realçamos também a variável cor/raça no conjunto das mortes por causas externa dos 

homens. Em todas as regiões do Brasil, os homens acometidos de mortes desse tipo são 

massiçamente de “raça negra” (parda e preta), como aparece no gráfico 3.  

Gráfico 3. Taxa padronizada de homicídios¹ no sexo masculino, segundo raça/cor auto-

referida, por região - Brasil, 2004 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde – MS/SIM38. 

Nota: Óbitos por 100.000 habitantes. 

  Não tivemos a pretensão de aprofundar dados epidemiológicos e demográficos sobre 

saúde e doença dos homens brasileiros5. Apenas tentamos nessa seção apontar alguns recortes 

que, ao nosso ver, serão úteis para nos reportarmos posteriormente. Como buscamos ressaltar, 

as causas externas estão entre os principais problemas de saúde da população masculina e este 

é um dos motivos que tem feito surgir políticas públicas em saúde, como a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Homem.  

No entanto, parece-nos inconsistente o modo como as informações de saúde, em sua 

complexidade, têm sido incorporadas na construção de políticas de saúde no Brasil. Para 

alguns pesquisadores (MEDRADO e LYRA, 2008; CARRARA, RUSSO, e FARO, 2009; 

MEDRADO, LYRA, AZEVEDO, GRANJA e VIEIRA, 2009), políticas públicas de saúde 

têm-se amparado em leituras epidemiológicas clássicas fundadas na noção de risco como 

probabilidade e na perspectiva da gestão disciplinar da vida. Com isso, acaba por negligenciar 

aspectos culturais, que comprometem a saúde da população, indicando que parece 

desconhecer que os processos de socialização e sociabilidade masculinas valorizam a 

                                                           
5 Para maior detalhamento sugerimos consultar os trabalhos aqui citados. 
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exposição aos riscos, quando na realidade esta tende a ser uma legitimação de masculinidade 

(VALE DE ALMEIDA, 1995).  

Indicadores de saúde, como os que apresentamos, nos levam a considerar que os 

homens que mais necessitam de políticas públicas para o enfrentamento da morbimortalidade 

das causas externas, por exemplo, são os homens jovens, negros e pobres. A princípio, até 

ganham considerável espaço nas políticas públicas de saúde, enquanto documento público. 

Todavia, nas ações estruturais para a transformação dessa condição social, no momento da 

execução de tais políticas, perdem importância, como lembra Márcia Longhi (2008).  

 Segundo Medrado, Lyra, Azevedo e Noca (2010), é valido ressaltar que a forma como 

são selecionados os instrumentos, produzidos os registros e analisados os dados demográficos 

e as estatísticas especiais, como é o caso da saúde, não se dá de maneira aleatória, imparcial 

ou mesmo neutra. As decisões tomadas produzem fenômenos (problema, questão, demanda, 

necessidade, população), os quais prescrevem a necessidade de uma política amparada em 

estratégias de controle sobre a vida dos sujeitos. Por isso, é preciso reconsiderar a 

quantificação tanto em debates científicos, como em políticas públicas, pois argumentos 

numéricos são empregados com grande poder retórico supondo maior precisão e objetividade 

dos números. É preciso reconhecer que os números, discursivamente impostos, legitimam e 

produzem realidades e sujeitos (SPINK; MENEGON, 1999).  

 

 

1.5. O acesso e o uso de serviços pelos homens no Brasil 

Além das pesquisas sobre perfis de morbimortalidade dos homens, no Brasil, também 

há estudos dedicados a investigar temas como acesso e uso de serviços (PINHEIRO et. al., 

2002; FIGUEIREDO, 2005; LAURENTI, MELLO-JORGE e GOTLIEB, 2005). Homens 

acessam mais o sistema de saúde por meio da atenção especializada. Procuram mais os 

hospitais de emergência do que os postos de saúde e recorrem menos às consultas periódicas 

(LAURENTI; MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2005).  

Segundo Rejane Sobrinho Pinheiro et. al. (2002), as mulheres buscam mais serviços 

para realização de exames de rotina e prevenção (40,3% mulheres e 28,4% homens), enquanto 

os homens procuram serviços de saúde, sobretudo, por motivo de doença (36,3% homens e 

33,4% mulheres).  Um estudo de Lilia Blima Schraiber (2005), realizado em serviços de 

atenção primária de Recife, demonstra que homens usam tais serviços para tratar patologias, 

acidentes ou lesões, problemas odontológicos e no uso da farmácia.   
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Aspectos institucionais dos serviços de saúde também compõem a relação entre 

homem e saúde. Em serviços de Atenção Primária em Saúde (APS), grande parte dos 

programas e ações em saúde são dirigidos para crianças, como é o caso do acompanhamento 

periódico dos menores de 1 ano de idade; mulheres gestantes, na realização do pré-natal; 

idosos, especialmente em doenças crônicas como hipertensão e diabetes; dentre outros.  

Wagner S. Figueiredo (2005) argumenta que os serviços de saúde são percebidos por 

muitos homens como espaços feminilizados e destinados às mulheres, crianças e idosos 

provocando nos homens a sensação de não pertencimento àquele espaço. Em uma pesquisa 

multicêntrica, sobre a presença dos homens em serviços de APS, Márcia Couto et. al (2010), 

identificou que os ambientes não favorecem a presença e permanência dos homens, visto que 

todos os espaços apresentavam-se marcadamente femininos. Como exemplo, cita que na 

recepção e a sala de espera há vários cartazes com figuras ou conotação feminina, elaborados 

pelo Ministério da Saúde, veiculando mensagens de promoção de saúde, com temas como 

aleitamento materno, pré-natal e prevenção de IST. Além disso, segundo Jorge Lyra (2008), 

os serviços de saúde não estão preparados para identificar e responder às demandas dos 

homens e profissionais de saúde têm admitido encontrar dificuldades em obter a empatia e 

cumplicidade dos homens que freqüentam os serviços públicos de saúde.  

Esse panorama, de certo modo, é o cenário propício para a emergência do Brasil de 

debater em torno da necessidade de uma política pública de saúde específica dirigida aos 

homens.  

 

1.6. A emergência da Política de Saúde dos Homens 

Sérgio Carrara, Jane Russo e Livi Faro (2009) mencionam que a saúde passa a ser 

questão de Estado na segunda metade do século XIX. Desde então, alguns grupos 

populacionais passaram a ser saneados, como foi o caso das mulheres durante grande parte do 

século XX, isso porque à elas era atribuída a responsabilidade pela reprodução de uma raça 

forte e sadia (STOCKLE apud CARRARA, RUSSO e FARO, 2009). Enquanto as mulheres, 

crianças e idosos tinham seus corpos medicalizados por serem percebidos como frágeis ao 

acometimento de doenças, os homens se mantinham intocáveis.  

Durante todo século XX, não se pode afirmar que os médicos e sanitaristas não 

reconheciam que algumas características de gênero colocavam os homens em perigo do ponto 
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de vista da saúde pública. Algumas iniciativas foram tomadas, como as campanhas contra o 

alcoolismo e as “doenças venéreas”, hoje IST, em espaços socialmente atribuídos ao homem, 

como bares e bordéis. Nesse momento histórico também é criada no Brasil a ciência dos 

problemas sexuais masculinos, a andrologia (CARRARA, 1996, 2004, apud CARRARA, 

RUSSO, FARO, 2009). 

Contudo, até então nada tinha sido suficiente para que fosse formulada uma política 

pública específica para os homens, ao menos não como transcorreu na construção do 

Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Segundo Ana Maria Costa (2009; 

1999), houve uma intensa participação social na conquista das políticas de saúde para 

mulheres no Brasil. Nos anos de 1930, começaram a surgir medidas em saúde voltadas para as 

mulheres, ainda centrada no modelo materno-infantil. Mas com o estreitamento das relações 

entre grupos feministas e o Ministério da Saúde o foco mudou e a partir de 1983 passou-se a 

investir na conscientização e autonomia das mulheres com seu próprio corpo, rumo a uma 

agenda mais política em prol da saúde sexual e reprodutiva como direito.  

Passados 26 anos, é lançada, em agosto de 2009, a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem. Um novo desenho é configurado tendo como pano de fundo um 

complexo jogo de relações e interesses. Carrara, Russo e Faro (2009) elencam alguns 

elementos que cooperaram para o novo fenômeno de uma política de saúde dirigida à 

população masculina.  

Os movimentos feministas e LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais) têm 

aprofundado críticas ao machismo, problematizando o lugar do homem que por muito tempo 

permaneceu na posição de representante universal da espécie humana. Alterações das 

estruturas familiares tem permitido que padrões de masculinidades sejam transformados ao 

ponto de despertar nos homens o consumo de bens e serviços, como os serviços de saúde, até 

então quase exclusivos das mulheres. Agregando-se a isso, constata-se que a resolução de 

problemas de saúde, como Aids, gravidez não planejada, violência urbana, requer o 

envolvimento da população masculina.  

Embora a PNAISH tenha nascido há pouco mais de um ano, houve um período de 

gestação. Benedito Medrado, Jorge Lyra, Márcio Valente, Mariana Azevedo e Jéssica Noca 

(no prelo), apontam uma matéria da agência de maior circulação no país, Folha de São Paulo, 

publicada em 12 de outubro de 2005, com a manchete: “União estuda dar pílula para 
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disfunção erétil”. Segundo esta publicação, seria lançada em novembro daquele ano a Política 

Nacional de Saúde do Homem, dependendo da aprovação da comissão tripartite.  

À Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) foi dado bastante espaço e voz desde o 

início. “Saúde do homem” equivalia à saúde da próstata e demais doenças ou alterações da 

sexualidade. José Gomes Temporão, nesse momento como Secretário de Atenção Básica, com 

o apoio do urologista Sidney Glina, do Hospital Albert Einstein, afirmaram que a distribuição 

de medicamentos proporcionaria “qualidade de vida aos homens”, conforme depoimento da 

matéria em questão. A preocupação parecia mais focada nas prescrições, segundo a urologia, 

e a partir do enfoque na doença, como podemos observar na fala abaixo: 

 Outras ações serão criadas para sensibilizar a população masculina 

para a adoção de hábitos saudáveis (como uma dieta rica em fibras), 

fazer o rastreamento do câncer da próstata (se tiver histórico da 

doença na família) e capacitar os profissionais de saúde a encontrarem 

os sinais da doença (apud MEDRADO, LYRA, VALENTE, 

AZEVEDO, NOCA, 2011, no prelo). 

Nessa matéria consta também o relato do então presidente da SBU, Walter Koss, 

advogando a favor da contratação de mais profissionais especializados na rede pública de 

saúde para os homens, deixando claro qual profissional ele se referia, urologistas:   “Há uma 

carência enorme. Em Porto Alegre, por exemplo, os homens demoram de três a seis meses 

para conseguir agendar uma consulta com o urologista” (apud MEDRADO, LYRA, 

VALENTE, AZEVEDO, NOCA, 2011, no prelo).  

Esses mesmos autores destacam outra matéria que vem corroborar com a valorização 

dada à saúde do homem no campo da “sexualidade medicalizada”, com ênfase na genitália e 

nos agravos físicos à saúde sexual. Buscando pela expressão “saúde do homem” no banco de 

dados on-line do mesmo jornal, Folha de São Paulo, atestou-se o seu aparecimento pela 

primeira vez na matéria “A pedagogia do prazer”, de Gilberto Dimenstein, publicada em 19 

de outubro de 1997. A matéria abordava a importância do sexo para saúde. Reportou-se a 

algumas citações da revista „Saúde do Homem, a qual é tida como a “principal publicação 

masculina do país” (sic), como:  

 “o sexo exerce efeitos semelhantes a andar, correr ou nadar”; “fazer sexo 

três vezes por semana equivale a correr, num ano, 100 km – o suficiente para 

queimar 7.500 calorias”; “ajuda a combater artrite e até a prevenir dores de 

cabeça. Sem contar que o efeito relaxante reduz o estresse”; “oxigena as 

células, aumenta o nível de testosterona (bom para o fortalecimento dos 

músculos e ossos) e reduz o colesterol, inimigo do coração”. 
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Nesse contexto, saltam aos nossos olhos a ênfase dada no incentivo ao uso de 

medicamentos para ajustes das “disfunções” sexuais masculinas. Parece-nos prudente 

atentarmos para processo de medicalização dos corpos masculinos, que parece estar em 

despontando e com forte chance de ganhar mais espaço.  

Assim como Estela Aquino (2005), consideramos que é preciso atenção sobre os 

interesses da indústria farmacêutica, que recorre à estratégia publicitária para coagir as 

pessoas à cultura de consumo de seus produtos. Outro aliado da indústria farmacêutica para 

promoção do uso de seus remédios que Aquino (2005) assinala, é a categoria médica que 

servem como canal de legitimação dos supostos benefícios.  

Dando continuidade à fase gestacional na PNAISH, em 2007 José Gomes Temporão, 

agora nomeado Ministro da Saúde do segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, incluiu a “política nacional para assistência à saúde do homem” como meta a ser 

cumprida em sua gestão. Em março do ano seguinte, é instituída a Área Técnica de Saúde do 

Homem, vinculada ao Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria de 

Atenção à Saúde, somando-se às outras Áreas de ações de saúde da mulher, do adolescente, 

do idoso, da pessoa com deficiência, entre outras. Quem assumiu a liderança da pasta da 

“saúde dos homens” foi Ricardo Cavalcanti, que além de ser médico ginecologista, também é 

um dos fundadores da moderna sexologia no Brasil (CARRARA, RUSSO, FARO, 2009).  

 Entre abril e junho de 2008 foram realizadas reuniões em Brasília para então o texto 

da PNAISH ser discutido e elaborado. Segundo consta no próprio texto da Política (2009), 

houve uma participação de vários setores da sociedade, a saber: Sociedades Médicas 

(Urologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Saúde da Família), profissionais de 

saúde, pesquisadores, acadêmicos, representantes do Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) e entidades civis organizadas.  

Dessas reuniões, foi extraída a Política em si, intitulada de “Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes” (o termo “atenção integral” 

agora incluído). Posteriormente, seguiu para fase de consulta pública, para depois ser 

aprovado pela Comissão de Intergestores Tripartite (CIT), em maio de 2009 (MEDRADO, 

LYRA, VALENTE, AZEVEDO, NOCA, 2011).  
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Ao contrário do que descreve a literatura sobre saúde das mulheres, cabe notar a pouca 

participação do controle social na construção da PNAISH, bem como no Plano de Ação. 

Segundo a Lei Federal Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, há duas formas de participação 

da população: as Conferências e os Conselhos de Saúde, onde a comunidade pode opinar, 

definir, acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde, nos três âmbitos do governo, 

federal, estadual e municipal. Nesse sentido, a construção da PNAISH e do seu Plano de Ação 

parece que careceu do controle social, conforme previsto no SUS. Diferentemente de outras 

políticas públicas de saúde, como o PAISM, a PNAISH não nasceu dos movimentos sociais, 

não houve participação popular direta. À população coube apenas opinar na consulta pública 

em 2008.  

Na contramão desse movimento, consideramos que a SBU tem sido a grande 

protagonista em prol da saúde dos homens, como já mencionamos. Carrara, Russo e Faro 

(2009), destacam o papel dessa sociedade médica durante esse processo. Segundo estes 

pesquisadores, a SBU esteve intensamente junto de diferentes setores do governo, de 

parlamentares, do CONASS e CONASSEM e de outras sociedades médicas visando a 

aprovação e lançamento de uma política específica para a saúde do homem6.  No entanto, 

outros interesses estavam em cena. Nas palavras de Carrara, Russo e Faro (2009, p. 663), 

“além do estabelecimento das diretrizes dessa política, estavam em jogo questões 

coorporativas, como o valor dos honorários pagos ao urologista pelo SUS ou a 

obrigatoriedade de os urologistas vinculados ao SUS serem credenciados pela sociedade”. 

A SBU ganhou notoriedade através do discurso do Ministro da Saúde, inclusive, no 

lançamento oficial da PNAISH, ocorrido em 28 de agosto de 2009, no auditório da 

Organização Pan-Americana de Saúde, situado em Brasília. Segundo o presidente da SBU, o 

engajamento da Sociedade, nesse contexto, é importante porque “valoriza o homem brasileiro, 

fortalece a atividade urológica e o urologista no Sistema Único de Saúde” (CARRARA; 

RUSSO; FARO, 2009, p. 668). 

                                                           
6 Para detalhamento maior do protagonismo da SBU no contexto da PNAISH, sugerimos consultar Carrara, Russo e Faro (2009, 
p. 663-668). 



 

 

 

 

 

2. ABORDAGEM TEÓRICA-METODOLÓGICA 

Tomando como referência a pergunta condutora desse estudo que repertórios sobre 

masculinidade e sobre saúde sustentam as práticas discursivas em um serviço público de 

atenção aos homens na saúde?, estabelecemos como referencial epistemológico o 

construcionismo e como aporte teórico-metodológico, o estudo das práticas discursivas, 

especialmente no tocante aos repertórios interpretativos e produção de sentidos. 

2.1. Fundamentos construcionistas 

Neste trabalho, adotamos o construcionismo como perspectiva epistemológica, 

apoiando-nos, para tanto, em Mary Jane Spink (1999), que toma por bases os trabalhos de 

Peter Berger e Thomas Luckmann, Kenneth Gergen e Tomás Ibáñez.  

Conforme Spink e Frezza (1999), dois autores que comumente são associados ao 

construcionismo são Peter Berger e Thomas Luckmann, os quais vieram mudar a ordem 

instituída dos primórdios da Sociologia do Conhecimento, que centrava questões 

epistemológicas utilizando como campo empírico a história das idéias ou a história das 

ciências. A reflexão de ambos enfatiza o conhecimento que as pessoas têm da realidade, o 

conhecimento do senso comum. Embora hoje possamos reconhecer as limitações da obra de 

Berger e Luckmann, A Construção Social da Realidade, publicada em 1966, há contribuições 

importantes aplicáveis para a conjuntura atual da ciência. 

Para estes autores, a Sociologia do Conhecimento deve se ocupar com a análise de 

como a realidade é socialmente construída. Eles consideram que a sociedade é um produto 

humano e que a base da realidade da vida cotidiana são as interações face a face. A sociedade 

torna-se uma realidade objetiva através da institucionalização, na qual o outro é internalizado 

por meio de processos de socialização primária e secundária, tornando-se habitual no decorrer 

das gerações. Apesar da socialização ter seu caráter conservador, Berger e Luckmann alertam 

para a possibilidade de transformação e ressignificação dos processos de ressocialização e 

para as rupturas decorrentes do enfrentamento não-familiar.  
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O construcionismo na Psicologia Social tem contribuições importantes de Kenneth 

Gergen. Uma pesquisa construcionista é uma investigação que ocupa-se com a explicitação 

dos processos através dos quais as pessoas descrevem, explicam ou dão sentido ao mundo. 

Para tanto, recusa-se a visão representacionista, que pressupõe que o conhecimento produzido 

é o espelho do mundo (SPINK, 2004). Em outras palavras, para o construcionismo o 

conhecimento é algo construído por pessoas e não algo pronto onde as pessoas vão lá e 

extraem o conhecimento. Então, percebemos que para pesquisar a partir dessa perspectiva é 

necessário desconstruir noções sobre o fazer ciência profundamente impregnados em nossa 

trajetória. Desconstruir nesse contexto é sinônimo de desfamiliarizar-se das crenças que 

aprendemos desde muito cedo sobre o fazer científico. 

Segundo Thomas Schwandt (in DEZIN e LINCOLN, 2006), criamos conceitos, 

modelos e esquemas para entender uma experiência, e testamos e modificamos continuamente 

essas construções à luz de uma nova experiência. Tais construções são consideradas a partir 

de uma dimensão histórica e sociocultural. Por isso, as interpretações não são construídas 

isoladamente, e sim a partir de um pano de fundo de compreensões, de práticas, de linguagem 

que um determinado grupo tem em comum. Nesse sentido, cabe perguntar: qual a noção de 

realidade e de verdade para o construcionismo? 

Spink e Frezza (1999) certamente responderiam que há uma compreensão dupla de 

realidade. Por um lado há o realismo ontológico, aquele que postula a existência da realidade 

e, pelo viés do construcionismo epistemológico, acredita-se que a realidade existe de acordo 

com nosso modo de acessá-la. Isto é, “só apreendemos os objetos que se nos apresentam a 

partir de nossas categorias, convenções, práticas, linguagem: enfim, de nossos processos de 

objetivação” (SPINK E FREZZA, 1999, p. 28). 

Baseadas em Ibáñez (1994), Spink e Frezza (1999) fazem uma crítica à noção de 

verdade.  Defendem que não há verdade absoluta, mas sim, o que há sempre são verdades 

específicas criadas por convenções de um grupo elaboradas por critérios de coerência, 

utilidade, inteligibilidade, moralidade. Sendo assim, o saber científico pode ser compreendido 

de maneira tão variada, inclusive assumindo valores distintos nas sociedades. E o que a 

postura construcionista defende é a necessidade de remeter a verdade à esfera da ética, 

empregando-a não como uma verdade em si, e sim como relativa a nós mesmo. 

No artigo “Construcionismo social: uma crítica epistemológica” (2004), Gustavo 

Castañon apresenta um breve histórico do movimento construcionista e discute sobre seus 



 

 

45 

conceitos básicos. O movimento construcionista propõe mudanças estruturais no que diz 

respeito ao alcance e aos métodos da Psicologia Social, são elas: revalorizar e enfatizar a 

pesquisa aplicada em oposição e detrimento à pesquisa pura; abandonar as metas de predição 

e controle adotando uma postura relativista; pesquisar dentro de um “contínuo de durabilidade 

histórica”, e conclamar pela integração entre o estudo histórico e o psicológico. 

Castañon (2004) menciona os movimentos intelectuais que influenciaram o processo 

de constituição do construcionismo: a etnometodologia; a sociologia da ciência 

(construtivismo social); o feminismo; o pós-estruturalismo; a filosofia da ciência pós-

fundacionalista e pós-positivista; as teses filosóficas desconstrucionistas de Jaques Derrida; o 

relativismo lingüístico de Ludwig Wittgenstein; e o neo-pragmatismo de Richard Rorty. 

Os principais representantes do movimento construcionista segundo Castañon (2004), 

além de Kenneth Gergen, são Rom Harré, Jonathan Potter e John Shotter. Embora existam 

divergências nas posturas adotadas pelos autores que se consideram construcionistas, o autor 

afirma que há um pressuposto básico a todos eles: o conhecimento é socialmente construído.  

Castañon (2004) lista as principais reivindicações ontológicas e epistemológicas desse 

movimento: O construcionismo social acredita que o ser humano ao invés de descobrir uma 

realidade objetiva e independente, constrói o conhecimento através de suas interações sociais. 

Para o anti-realismo, o sujeito do conhecimento constrói esse conhecimento por meio da 

linguagem, não existindo realidade para além desta, e, mesmo que ela existisse, seria 

inacessível. Sem o mundo conhecido e construído socialmente através da linguagem, não 

podemos transcender nossas próprias construções e conhecer a realidade diretamente, o que 

caracteriza o pessimismo epistemológico. 

O anti-fundacionismo supõe que os conteúdos do conhecimento e as normas 

epistêmicas são também construções sociais. Assim, o autor argumenta que não temos uma 

fundação epistemológica segura sobre a qual o conhecimento possa ser construído. Em 

relação à irregularidade do objeto, ao propor que a realidade é dinâmica, afirma que as regras 

sociais nunca serão causas do comportamento humano, as quais poderão determinar somente 

o que estará em jogo no momento da realização de uma ação de certo tipo ou de outro. O anti-

representacionismo, ao defender que a linguagem é um convencionalismo, condena a doutrina 

representacionista, a qual afirma existir ou poder existir uma relação estável entre as palavras 

e o mundo que elas representam.  



 

 

46 

Em relação à fragmentação, defende que o real é um fragmentado e desunido 

acumulação de elementos e eventos desconexos que estão em um processo contínuo de 

mudança. Quanto à não-neutralidade, ao se pressupor que o conhecimento é uma construção 

humana, acredita-se dessa forma, que os valores e as motivações do pesquisador são 

componentes presentes na sua constituição. No processo de retroalimentação teórica, 

considera-se que o conhecimento gera conseqüências sociais, uma vez que, através da criação 

de teorias, provoca-se direta ou indiretamente mudanças na vida das pessoas, seja a curto, 

médio ou longo prazo. Para o anti-metodologismo, partindo da concepção que não há uma 

fundação epistêmica segura que o conhecimento possa ser construído, então o método seria 

um truque retórico, que teria por objetivo garantir os resultados da pesquisa. Em relação ao 

pragmatismo, há uma rejeição do princípio da correspondência como critério de verdade. 

Logo, o que importa numa sentença não é se ela corresponde em seu conteúdo semântico ao 

real, mas se ela conduz com sucesso as ações humanas para seus propósitos pragmáticos.  

Dito quais são os princípios epistemológicos construcionistas que nos apoiamos, 

buscaremos em seguida discorrer um pouco sobre a perspectiva teórica-metodológica que nos 

aliamos, práticas discursivas e a produção de sentidos no cotidiano. 

 

2.2. O estudo dos repertórios discursivos  

Mary Jane Spink e Benedito Medrado (in SPINK, 1999) apresentam no livro Práticas 

discursivas e produção de sentidos no cotidiano, os pressupostos que subsidiam a análise das 

práticas discursivas em psicologia social, focalizando a produção de sentidos no cotidiano. 

Antes, porém, eles definem o conceito de “sentidos”, o qual é fundamental para a abordagem.  

Sentido é entendido como uma construção social e um empreendimento coletivo e 

interativo, por meio do qual as pessoas, na dinâmica das relações sociais historicamente 

datadas e culturalmente localizadas, constroem os termos a partir dos quais compreendem e 

lidam com as situações e fenômenos a sua volta. Produzir sentidos então é concebido como 

um fenômeno sociolingüístico que sustenta as práticas sociais. Sentido deixa, portanto, de ser 

um artefato e passa a se constituir como o resultado de um fluido processo de interanimação 

dialógica. 

Spink e Medrado (1999) defendem que a produção de sentidos não é uma atividade 

cognitiva, intra-individual, nem uma reprodução de modelos predeterminados, mas sim, uma 
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prática social, dialógica, que implica a linguagem em uso; a produção de sentidos busca 

compreender as práticas discursivas presentes no cotidiano – narrativas, argumentações e 

conversas – e os repertórios que são utilizados nessas produções discursivas. A elaboração 

dessa abordagem pauta-se em três dimensões, a saber: a linguagem, o tempo e a pessoa, as 

quais serão caracterizadas em seguida. 

Nessa abordagem, as análises interessam-se pelos momentos de ressignificações, de 

rupturas, de produção de sentidos, nos momentos ativos do uso da linguagem e nas maneiras a 

partir das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam nas relações sociais cotidianas. 

O foco da análise é buscar as interfaces entre os aspectos performáticos da linguagem e as 

condições de produção a partir do contexto social, histórico e interacional. Para isso, há o 

pressuposto que a linguagem é ação e produz conseqüências, pois se entende que a pessoa em 

processos interacionais, produz um jogo de posicionamentos com seus interlocutores. 

Spink e Medrado (1999) estão interessados em identificar os processos pelos quais as 

pessoas descrevem, explicam e/ou compreendem o mundo em que vivem, incluindo elas 

próprias. O objetivo não é o estudo das estruturas sociais nem dos processos mentais, e sim a 

compreensão das ações e práticas sociais e dos sistemas de significação que dão sentido ao 

mundo. Outra marca dessa abordagem é seu compromisso político através de seus estudos, 

que busca promover uma ação transformadora do social. Assim, na análise das práticas 

discursivas coloca-se em evidência e questiona-se os processos sociais, os quais, por meio da 

linguagem, institucionalizam e naturalizam fenômenos não naturalizáveis.  

Do ponto de vista metodológico, as principais características da abordagem das 

práticas discursivas, segundo Spink e Medrado (1999) são: a rejeição do realismo ingênuo, 

que postula a existência de um mundo a ser descoberto por meio de uma relação neutra entre 

pesquisador e pesquisado; abandono do subjetivismo extremo, que busca conhecer as 

propriedades da mente individual; o foco das análises é a interanimação dialógica (relação 

com o outro, fisicamente presente ou não); o conhecimento não é algo que se possui, e sim, 

uma construção coletiva; o método produz versões de mundo através do poder performático 

que essa produção está inserida. 

Há um conceito-chave sobre o qual norteará a análise dos dados produzidos neste 

estudo, os repertórios discursivos. Spink e Medrado (1999) afirmam que, no cotidiano, o 

sentido decorre do uso que fazemos dos repertórios discursivos que dispomos, os quais foram 

histórico e culturalmente construídos. Potter e Wheterell (1987) chamam de repertórios 
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interpretativos os “blocos linguísticos” que as pessoas usam para construir versões dos 

fenômenos que participam. Os repertórios são marcados por termos, metáforas, sinais, figuras 

de linguagem e imagens utilizados na conversação. Eles não estão locados num nível 

individual, e sim, são compartilhados e estão disponíveis como um recurso social. Sua função 

é justificar, validar, questionar e manter sua credibilidade na interação. A identificação dos 

repertórios favorece a possibilidade de categorização, dando maior visibilidade ao processo de 

produção de sentido e por isso as práticas discursivas produzidas nesta pesquisa serão 

analisadas a partir dos repertórios interpretativos. 

Sobre a definição de repertórios interpretativos Spink e Medrado (1999) vêm 

considerar que são um conjunto de termos, descrições, lugares-comuns e figuras de linguagem 

que demarcam o rol de possibilidades de construções discursivas, tendo como parâmetros o 

contexto de produção dessas práticas que vão além da regularidade, do invariável, do 

consenso, avançam para a variabilidade e polissemia dos discursos, inclusive, para as 

contradições. 

Para concluir as considerações do referencial teórico-metodológico que nos 

embasamos é necessário pontuar que concebemos pesquisa também como uma prática social 

reflexiva e crítica. Produzir conhecimento também é produzir sentidos e para ser desenvolvida 

implica num esforço contínuo para superação dos “horrores metodológicos” (SPINK e 

MENEGON, 1999). A pesquisa de produção de sentidos a partir das práticas discursivas 

busca adotar a superação do que Woolgar (1988, apud Spink e Menegon, 1999) chamou de 

horrores metodológicos: indexicalidade, inconclusividade e reflexividade. 

O sentido muda à medida que a situação muda, ou seja, o sentido está vinculado ao 

contexto (indexicalidade). Nessa perspectiva, as autoras chamam a atenção para a 

responsabilidade que o pesquisador precisa assumir em descrever e explorar plenamente o 

contexto da pesquisa. Como os fenômenos sociais são complexos, impossibilita o controle de 

todas variáveis intervenientes (inconclusividade) reconhecendo, assim, que não há interesse 

em delinear amostras representativistas que têm a finalidade de generalizar, pois parte-se do 

pressuposto da variabilidade das experiências. No entanto, os critérios de escolha dos 

participantes da pesquisa devem ser explicitados, inclusive deixando claras as possíveis 

conseqüências dessa escolha. Aos efeitos da presença do pesquisador e/ou da comunidade 

científica nos resultados da pesquisa e ao seu espiral de interpretações chamou-se de 

reflexividade. É necessário atentar para como os interesses e valores delineiam a pesquisa.   



 

 

 

 

 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

3.1. Do objeto potencial ao construído 

A partir de agora nossa proposta é situar o processamento da construção do objeto 

dessa presente pesquisa.  Antes disso, convém ressaltar que compartilhamos com Edna Granja 

(2008) ao considerar que o passo-a-passo metodológico se assemelha mais a uma dança, com 

múltiplos movimentos, do que a uma marcha que segue uma direção mais linear. Na descrição 

dos procedimentos adotados em seu estudo, Granja (2008), aposta no processo dinâmico 

demarcador de um estudo qualitativo, ao qual nos afiliamos.  

Um passo para frente, outro para o lado, outro para trás. Por mais que 

procure contar uma história linear sobre a construção e o desenvolvimento 

da metodologia dessa pesquisa, é importante reconhecer que esse “passo a 

passo” mais se assemelha a uma dança do que a uma marcha. A 

aproximação com a temática em questão, o ingresso no campo propriamente 

dito, as discussões dentro do Núcleo de Pesquisa e o momento da 

qualificação do projeto de mestrado foram propulsores (em diversas 

direções) de transformações na metodologia prevista inicialmente. É a partir 

dessas transformações que procurei construir um desenho inteligível, que dê 

visibilidade aos processos desenvolvidos e à metodologia resultante. 

(GRANJA, 2008, p. 55). 

Certamente, a descrição que faremos a seguir privilegiará algumas vozes, lugares, 

momentos que tivemos a oportunidade de estabelecer contato durante o curso do mestrado. 

Elegeremos vozes, lugares e momentos que tiveram mais influência para esta produção final.  

Como mencionamos na Apresentação, baseando-se em Peter Spink (2003), partimos 

do pressuposto que tema e campo são indissociáveis no fazer científico. Por isso, começamos 

o processo de produção muito antes de irmos diretamente ao “campo”, ao qual, na verdade, só 

podemos chegar através das idas e vindas percorridas, como logo mais explicitaremos. O 

termo “pesquisa de campo” nas ciências sociais e humanas geralmente é aplicado para se 

referir ao tipo de pesquisa que é realizada nos lugares da vida cotidiana e fora do laboratório 
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ou da sala de entrevista. O pesquisador ou pesquisadora, nesse sentido, vai ao lócus “onde as 

coisas acontecem” para coletar os dados, para em seguida analisá-los (SPINK, 2003). Assim 

como o referido autor, nos opomos a esse tipo de produção de “pesquisa de campo”.  

Neste trabalho em questão, buscamos nos opor a esse modo de pesquisar, a começar 

pelo tema em si que não se deu de forma aleatória. Foi construído a partir de vivências 

pessoais e profissionais, como consta na Apresentação. O desenrolar da pesquisa não poderia 

ser diferente, e é sobre isso que queremos tratar agora. 

Desde o início do curso do mestrado não assumimos uma posição fechada do estudo 

que pretendíamos realizar, ao contrário, demos vazão à possibilidade de mudanças conforme 

fôssemos percebendo necessidades advindas da nossa interação com o campo de estudos que 

estávamos inseridos. Agíamos partindo do pressuposto de que seríamos autores e não 

investigadores neutros e objetivos diante do “campo”. Acreditamos que as análises da 

“realidade” não seriam meramente encontradas, mas sim produzidas a partir dos repertórios 

que dispomos.  

Donna Haraway (1995), faz algumas considerações sobre as quais nos apoiamos. 

Reconhecemos a pesquisa enquanto construção social, concebemos o conhecimento científico 

como uma fabricação, nas palavras da pesquisadora feminista, “a ciência é um texto 

contestável e um campo de poder, o conteúdo é a forma. Ponto. A forma na ciência é retórica 

artefactual-social de fabricar o mundo através de objetos efetivos” (HARAWAY, 1995, p. 

11). Com isso, o que temos pretendido é exercitar uma prática crítica de reconhecimento de 

nossas próprias tecnologias para a construção de sentido. E tecnologia aqui não é 

compreendida como algo que já está pronto, dada, e sim, como afirma Haraway, “A 

tecnologia não é neutra, estamos dentro daquilo que fazemos e aquilo que fazemos está dentro 

de nós. Vivemos em um mundo de conexões e é importante saber quem é feito e desfeito 

(KUNZRU, 2000, p. 36).  

Nosso objetivo com essa pesquisa não é traduzir a realidade, porque entendemos que é 

o nosso olhar, e não inocente, que produz uma realidade a ser pesquisada. O rigor que 

buscamos é dos saberes como conhecimentos localizados, parciais, limitados, não da 

transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Assim podemos nos tornar responsáveis 

pelo que vemos. Haraway (1995) afirma que cada pesquisador ou pesquisadora desenvolve 

seus artifícios protéticos, instrumentos, para se chegar a um fim, de modo não passivo, 

corporificado por seus pares ou sua comunidade científica e que traz implicações. 
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Os "olhos" disponíveis nas ciências tecnológicas modernas acabam com 

qualquer idéia da visão como passiva; esses artifícios protéticos nos mostram 

que todos os olhos, incluídos os nossos olhos orgânicos, são sistemas de 

percepção ativos, construindo traduções e modos específicos de ver, isto é, 

modos de vida. Não há nenhuma fotografia não mediada, ou câmera escura 

passiva, nas explicações científicas de corpos e máquinas: há apenas 

possibilidades visuais altamente específicas, cada uma com um modo 

maravilhosamente detalhado, ativo e parcial de organizar mundos 

(HARAWAY, 1995, p.22). 

Sendo assim, estamos querendo dizer que tudo que aqui está escrito se deu a partir da 

construção em rede com nossos interlocutores. Aqui tem muito de Benedito Medrado, 

orientador desse estudo; do GEMA, nosso grupo de pesquisa da UFPE; dos professores que 

participaram da banca de qualificação, Márcia Couto e Aécio Matos. Outras “vozes” se fazem 

presentes, como a nossa passagem pelo “Núcleo de pesquisa necessidades, práticas e 

profissionais em Saúde em abordagem interdisciplinar”, da Faculdade de Medicina da USP, 

além dos eventos que participamos ao longo do mestrado. Destacamos alguns eventos que 

contribuíram significativamente para nosso estudo: 1- 2º Seminário Nacional de Humanização 

na Saúde; 2- I e II Encontro Estadual da Saúde do Homem, inclusive foi no I Encontro que 

conhecemos a experiência local com os homens na saúde, que depois foi nosso “campo” de 

investigação; 3- Encontros nacional e regionais da ABRAPSO; 4- Congresso da ABRASCO; 

4- Encontro Internacional Fazendo Gênero; 5- Seminário nacional Homens e Masculinidades. 

Ainda vale referenciar as parcerias com o Instituto Papai, através das quais participamos de 

pesquisas e ações militantes sobre homens e masculinidades.  

Como trouxemos no capítulo 1, “homens e saúde” é um campo de investigação recente 

e que está em franca expansão, portanto, buscamos ficar atentos aos movimentos para que 

nosso problema de pesquisa fosse pertinente e pudesse contribuir para seu desenvolvimento. 

Buscamos não tratar nosso objeto de conhecimento como inerte e passivo, e sim, como 

localizado como Haraway argumenta. 

Saberes localizados requerem que o objeto do conhecimento seja visto como 

um ator e agente, não como uma tela, ou um terreno, ou um recurso, e, 

finalmente, nunca como um escravo do senhor que encerra a dialética apenas 

na sua agência e em sua autoridade de conhecimento "objetivo" 

(...)Explicações de um mundo "real", assim, não dependem da lógica da 

"descoberta", mas de uma relação social de "conversa" carregada de poder. 

O mundo nem fala por si mesmo, nem desaparece em favor de um senhor 

decodificador. Os códigos do mundo não jazem inertes, apenas à espera de 

serem lidos.  (HARAWAY, 1995, p. 36-37). 

 

Permitimos que o objeto “falasse” o tempo todo conosco e o inverso também. Claro 

que não tínhamos essa consciência plena o tempo todo, foi algo que fomos aprendendo no 
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processar da pesquisa. Fomos aprendendo porque esse estilo de produzir conhecimento 

científico é bem diferente do que aprendemos durante toda nossa formação profissional. Na 

verdade, tem sido um exercício contínuo, inclusive na escrita dessa dissertação, desde o 

primeiro capítulo até a análise em si, tem sido um esforço nosso nos colocarmos enquanto 

autor desse produto. Certamente, em alguns momentos podem ser identificados escapes, 

porém, pensamos que isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. 

   Ingressamos no mestrado com uma proposta de pré-projeto de pesquisa que 

pretendia investigar as necessidades dos homens na perspectiva de profissionais de saúde no 

contexto da Atenção Primária em Saúde (APS). Nesse período, primeiro semestre de 2009, a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem ainda não havia sido formalizada. 

O que havia disponível era o “Relatório síntese da reunião com representantes da Sociedade 

Brasileira de Psiquiatria, pesquisadores e ativistas sociais” (BRASIL, 2008). Este documento 

apresenta uma síntese das principais discussões e proposições geradas a partir do 1º 

Workshop “Definindo a Política Integral de Atenção aos Homens na Saúde”, promovido pela 

Área Técnica de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, entre os dias 23 e 25 de abril de 

2008, em Brasília. Assim, nossa proposta passou a ser analisar documentos públicos relativos 

à construção da PNAISH e atores sociais envolvidos na elaboração da PNAISH.  

Além desse Relatório, tínhamos mais duas esferas que elegemos como objeto de 

análise: 1- “Princípios, diretrizes e recomendações para uma atenção integral aos homens na 

saúde”, lançado por um  grupo de organizações vinculados à Rede Brasileira de Homens pela 

Equidade de Gênero; 2- Entrevistas com interlocutores-chave (gestores públicos que 

respondessem pela PNAISH, ativistas de movimentos sociais envolvidos com o campo da 

saúde dos homens e representantes de sociedades médicas presentes na formulação da 

PNAISH). Essa foi a nossa proposta levada à banca de qualificação. Em termos de 

procedimentos metodológicos alterados após a qualificação, seus participantes decidiram que 

a análise seria dos documentos públicos e não mais as entrevistas com os interlocutores acima 

citados, tendo em vista o tempo disponível do mestrado, que, nesse caso, restava apenas um 

ano.  

Concomitante a essa fase de qualificação do projeto, a PNAISH foi lançada 

oficialmente pelo Ministério da Saúde, mas até então não conhecíamos ações de 

implementação da mesma. Até que, logo após a qualificação, fomos notificados que ocorreria 

o I Encontro Estadual de Saúde do Homem, em Pernambuco. Este Encontro foi promovido 
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pela Gerência de Saúde do Homem da Secretaria Estadual de Saúde e tinha o objetivo de 

lançar oficialmente a PNAISH no estado. Contou com a presença de representantes das 

Secretarias Municipais de Saúde, representantes de organizações não-governamentais que 

trabalham com a temática de homens e saúde, pesquisadores (como foi nosso caso do GEMA) 

e do coordenador da Área Técnica de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Baldur 

Schubert. Participamos como ouvintes desse evento e tivemos a oportunidade de conhecer 

uma experiência em um município do estado que recentemente tinha criado um serviço de 

saúde para atendimento aos homens. De imediato, fomos atraídos a conhecer mais de perto tal 

experiência. Ao invés de nos centrarmos na PNAISH e em documentos alusivos à mesma, 

optamos em conhecermos a implementação desta Política através de uma experiência 

municipal.  

Nosso interesse se deu especialmente por três motivos, a saber: serviço de atendimento 

exclusivamente noturno; os profissionais eram todos homens para atender outros homens; a 

equipe de profissionais era somente médicos. A princípio, foi apresentada como uma 

“experiência exitosa”, pois a procura por atendimento médico era cada dia mais crescente e 

ganhava mais reconhecimento da mídia local e nacional. Local através de redes televisivas e 

de rádios; e nacional, como uma referência positiva no site do Ministério da Saúde.  

Após esse evento, buscamos estabelecer contato com coordenação do Programa de 

Saúde do Homem, como era chamado, a fim de viabilizarmos a possibilidade de tornar essa 

experiência nosso campo de investigação. Nossa proposta foi aceita e formalizada através da 

“carta de anuência” da instituição
7
. Reformulamos o projeto de pesquisa, fazendo os ajustes 

metodológicos necessários e encaminhamos para a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFPE
8
. Depois da aprovação, demos início então à inserção no campo para produção de 

informações.   

Sobre as implicações éticas, cabem algumas observações aqui. Convém considerar que 

a perspectiva ética adotada nesta pesquisa vai além das prescrições oficiais. Mary Jane Spink 

e Vera Menegon (1999) destacam três aspectos imprescindíveis para uma pesquisa ética. 

                                                           
7 “Carta de anuência” é um documento no qual é declarada a permissão para desenvolvimento da pesquisa naquela 
organização.  
8 Comitê de Ética é um órgão institucional que tem por objetivo proteger o bem-estar dos indivíduos pesquisados. É um 
comitê interdisciplinar, constituído por profissionais de ambos os sexos, além de pelo menos um representante da 
comunidade, que tem por função avaliar os projetos de pesquisa que envolvam a participação de seres humanos.  As 
características e atribuições dos Comitês de Ética em Pesquisa no Brasil estão contidas na Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. Os Comitês de Ética em Pesquisa são credenciados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

http://www.ufrgs.br/bioetica/res24097.htm
http://www.ufrgs.br/bioetica/res24097.htm
http://www.ufrgs.br/bioetica/res19696.htm#cep
http://www.datasus.gov.br/conselho/comissoes/etica/Formularioreg.htm
http://www.ufrgs.br/bioetica/res19696.htm#conep
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1) pensar a pesquisa como uma prática social, adotando uma postura 

reflexiva em face do que significa produzir conhecimento; 2) garantir a 

visibilidade dos procedimentos de coleta e análise dos dados; e 3) aceitar que 

a diaologia é intrínseca à relação que se estabelece entre pesquisadores e 

participantes (SPINK; MENEGON, 1999, p.91). 

 

Estas autoras afirmam que para tais aspectos serem cumpridos na relação entre 

pesquisadores e participantes é necessário ter três cuidados éticos básicos: os consentimentos 

informados, a proteção do anonimato, e a preocupação com o uso abusivo do poder na relação 

estabelecida entre pesquisador e participantes. Em consonância com estes cuidados, uma das 

formas que procuramos exercê-los foi através da Carta de Anuência e do Termo de Livre 

Consentimento e Esclarecido (TLCE), os quais se encontram no apêndice.  

Nesse sentido, a Carta de Anuência foi condicional para iniciarmos nossas atividades 

no serviço de saúde, visto que precisávamos da autorização do gerente do centro de saúde. Já 

com o Termo de Livre Consentimento e Esclarecido buscamos situar a pesquisa, seus 

objetivos e das possíveis conseqüências advindas da participação na mesma. Consta no TLCE 

a responsabilidade assumida pela pesquisadora com o uso que fará dos resultados, garantindo 

o anonimato e deixando em aberto a possibilidade do participante desistir a qualquer 

momento da pesquisa. Quando convidávamos para participar da pesquisa, o TLCE era lido 

para que as possíveis dúvidas fossem esclarecidas e respeitamos aqueles que se recusavam a 

participar desse estudo. Após o TLCE ser lido, era assinado por ambas as partes, ficando uma 

via com o participante e outra com a pesquisadora. Na etapa da análise, será verificado que 

nomeamos os participantes e os códigos da instituição de forma que não corresponde ao real, 

visando com isso preservar suas identidades.  

Contudo, queremos ressaltar que os cuidados éticos não se deram apenas nos 

procedimentos. Buscamos zelar desde o início da pesquisa em meio a suas idas e vindas, 

passando pelos procedimentos, pela análise e interpretação dos dados, já que consideramos 

que pesquisa é um instrumento de transformação social. Para nós tem sido importante “manter 

a conversação fluindo”, como diz Mary Jane Spink (2000) ao abordar a ética numa 

perspectiva dialógica. Segundo esta estudiosa, uma dos caminhos para garantir a competência 

ética em pesquisa é por meio da visibilidade dos procedimentos e é por isso que estamos 

buscando explicitá-los. Concluída nossas considerações éticas, retomemos ao detalhamento 

dos percursos trilhados no “campo”.  
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3.2. Chegada ao “campo” e estratégias para produzir informações 

Iniciamos essa fase sem pré-definições de quais instrumentos empregaríamos. No 

entanto, duas questões nos orientaram: 1) A que homem este serviço se destinava? 2) Qual 

noção de saúde orientava as práticas naquele serviço? Dessa forma, fomos conhecer o 

serviço para então depois definirmos quais estratégias usaríamos para produzir informações.  

Nos primeiros dias, nos dedicamos à aproximação com os profissionais que compõem 

a equipe que atende os homens e a conhecer a estruturação física do serviço de saúde9. Fomos 

bem recebidos por todos e procuramos esclarecer nossa presença enquanto pesquisadora e 

pesquisador10.  

Com aproximação, fizemos observações no cotidiano do serviço que foram registradas 

em “diários de bordo”, gerando elementos discursivos e não-discursivos que auxiliarão na 

análise das entrevistas, nosso principal material de análise. Como abordado no capítulo 

“Abordagem Teórica-Metodológica”, frisamos “no” cotidiano ao invés de pesquisar o 

cotidiano com o intuito de enfatizar uma diferença na postura metodológica, como aponta 

Mary Jane Spink em outro trabalho.  

Se pesquisarmos o cotidiano, estabeleceremos a clássica separação entre 

pesquisador e seu objeto de pesquisa. Mas, se pesquisarmos no cotidiano, 

seremos partícipes dessas ações que se desenrolam em espaços de 

convivência mais ou menos públicos. Fazemos parte do fluxo de ações; 

somos parte dessa comunidade e compartimos de normas e expectativas que 

nos permitem pressupor uma compreensão compartilhada dessas interações 

(SPINK, 2007, p. 7).  

O meio utilizado para registrar as observações que fazíamos foi o “diário de bordo”. 

“Diário” porque é um caderno que anotamos tudo aquilo que chamava nossa atenção a cada 

dia que comparecíamos àquela unidade de saúde. E “de bordo” porque, de modo metafórico, 

comparamos nossa inserção no campo como uma viagem de navio/barco, na qual não havia 

um caminho tão definido a ser navegado. O que possuímos era o propósito de chegar a um 

                                                           
9 A estruturação física será apresentada logo mais. 
10 Todo o período que estivemos no serviço de saúde estudado, contamos com a companhia de Márcio Bruno Barra Valente, 
que é nosso amigo da turma do mestrado, integrante do GEMA e pesquisador interessado em temáticas relativas às 
masculinidades. Inicialmente o convidei, pois o serviço de saúde estudado embora esteja situado na Região Metropolitana do 
Recife, fica muito distante da região que residimos em Recife e seu funcionamento é apenas noturno. Assim, teríamos uma 
companhia, amenizando nosso temor de assaltos durante a ida e a volta nos transportes públicos. Porém, o que inicialmente 
era apenas uma companhia, acabou se tornando uma presença que nos ajudou bastante em nossa circulação e produção dos 
dados. Isto porque uma lógica de funcionamento do serviço é “homem para atender homem”, e Márcio Valente como homem 
acabou tendo acesso à situações, como a observação de consultas, que nós como pesquisadora mulher não teríamos. Mais a 
frente, no capítulo dos resultados, situações como estas serão explicitadas. 
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fim, e para tanto, tínhamos alguns sinais, como: A- captar a organização geral dos serviços 

(enfatizando a estrutura organizacional e a lógica de funcionamento dos serviços); B- 

conhecer a organização e funcionamento interno de cada atividade que contempla a 

participação direta e/ou indireta dos homens nos serviços (consultas), interações de 

membros da equipe entre si. Logo mais iremos retomar a esse ponto caracterizando o SSH. 

Essa fase de observação possibilitou que fôssemos lapidando nosso foco. Buscamos 

compartilhar como estava sendo essa etapa com nosso orientador e, de modo especial, 

discutíamos com Márcio Valente cada dia de trabalho. Através dos registros do “diário de 

bordo” e das conversas com estes interlocutores acima citados, alguns aspectos foram sendo 

realçados, aguçando assim nossos interesses para conhecer que homem era pensado para 

este serviço e quais sentidos de saúde orientavam as práticas naquele serviço.  

Nossas observações sinalizavam algumas tendências, porém consideramos que 

entrevistas semi-estruturadas com as pessoas que compõem mais diretamente aquela 

experiência iriam favorecer a produção de elementos para nosso estudo.  

Entrevista é aqui compreendida como uma técnica utilizada em diferentes abordagens 

teórico-metodológicas, tanto na prática profissional como em contextos de pesquisas, 

inclusive na psicologia. A concepção que adotamos é que entrevista é uma prática 

discursiva, entendida como “ação (interação) situada e contextualizada, por meio da qual se 

produzem sentidos e se constroem versões da realidade” (PINHEIRO, 1999, p. 186).  

Esta interação ocorre numa relação negociada e posicionada entre entrevistador/a e 

entrevistado/a num contexto específico. Em outras palavras, estamos querendo dizer que há 

várias condições que vão interferir diretamente nessa interação: quem fala, para quem fala, 

para que fala, o que fala, como fala, onde fala, quando fala etc.  Por exemplo: eu psicóloga, 

mulher, mestranda em psicologia pela UFPE, especializanda em saúde coletiva, interessada 

em discussões de gênero, feminismo e masculinidades, entre outras marcações, contribuem 

nessa relação
11

.    

Acreditamos que o resultado de cada entrevista poderia ser diferente do que 

apresentaremos aqui, caso fosse realizada por outra pessoa e/ou em outro local, em outro 

momento histórico etc. Além disso, variadas produções de sentidos poderiam ser feitas de 

                                                           
11 Estamos usando a 1ª pessoa do plural, mas nesse exemplo particular, optamos em recorrer a falar na 1ª pessoa do singular 
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uma mesma entrevista por diferentes pessoas, caso o mesmo problema de pesquisa fosse 

produzido por outras pessoas.  

Como bem destaca George Gaskell (2007), a entrevista qualitativa não é um dado 

natural, pois é construída por pessoas em suas vidas cotidianas que visam introduzir 

esquemas interpretativos para compreender narrativas dos atores em termos conceptuais e 

abstratos. O objetivo final é a compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 

motivações das pessoas em seus contextos sociais específicos. Minayo (1998), argumenta 

que a entrevista serve para orientar uma “conversa com finalidade”, para facilitar a abertura, 

a ampliação e o aprofundamento da comunicação, contribuindo para a explicitação das 

visões, juízos e relevâncias dos interlocutores em relação à temática pesquisada. 

A entrevista semi-estruturada, que é a modalidade que usamos nesse estudo, é um tipo 

de entrevista que caracteriza-se por combinar perguntas estruturadas e abertas, sem respostas 

ou condições prefixadas pelo/a pesquisador/a (MINAYO, 1998). Por isso, tínhamos 

“perguntas orientadoras” para conversa e não simplesmente um roteiro a ser perseguido, 

permitindo criar novas perguntas durante a entrevista e deixar outras de fora, caso fosse 

necessário.  Essa postura nos possibilitou identificar consistências do discurso, mas também 

incoerências, tensões, funções e efeitos.  

O meio utilizado para registrar as entrevistas que realizamos foi através a áudio 

gravação. Posteriormente foram transcritas na íntegra (falas de pesquisador/a e 

entrevistado/a). Nesse sentido, as questões do/a pesquisador/a se tornam um tópico de 

análise tanto quanto as respostas do/a entrevistado/a, porque elas colocam algum contexto 

funcional às respostas (POTTER; WETHERELL, 1987).  

 

3.3. Caracterização do serviço de saúde pesquisado 

O serviço de saúde em estudo faz parte de um município com um pouco mais que 

300.000 habitantes, com faixa etária predominante de 18 a 40 anos, destes 101.849 são 

homens e 114.898 são mulheres. É dividido em 4 territórios sanitários,  possui 40 Equipes 

de Saúde da Família, 10 equipes de Programa do Agente Comunitário de Saúde, 2 

Policlínicas, 1 Pronto clínica, 10 Centros de Saúde, 1 Núcleo de apoio à Saúde do 

Adolescente (NASA), 2 Centro de Atenção Psicossocial, Serviço de Atendimento Médico de 
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Urgência, 1 laboratório, 1 Centro de Testagem e Aconselhamento, 2 Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO).  

O Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem começou a prestar atendimento a 

partir de outubro de 2009, diferenciando seu horário de atendimento que é noturno, das 18 às 

22 horas, e a equipe de profissionais (todos do sexo masculino) que lidam diretamente com 

os usuários. Segundo os coordenadores do projeto, tais idéias são decorrentes da análise 

realizada dos princípios e diretrizes da Política Nacional, que aponta que os homens não 

buscam os serviços de saúde pelas barreiras impostas: sócio-cultural,  longas filas para 

marcação, que representa perda de um dia de trabalho; consulta médica, como mais um dia 

de trabalho perdido. Os atendimentos são exclusivos para homens a partir de 18 anos, a 

marcação é feita durante o dia por qualquer pessoa que apresente um documento de 

identificação do homem a ser atendido
12

.  

O serviço de saúde do homem (SSH) funciona dentro de um centro de saúde de 

atenção especializada. Durante o dia é ofertado atendimento nas especialidades de 

ginecologia, pediatria, clínico geral e fonoaudiologia. À noite, das 18 às 22 horas, que é o 

horário de funcionamento do SSH, há atendimento simultâneo de odontologia, mas são 

serviços independentes.  

O SSH teve seu início de funcionamento em outubro de 2009, a partir de uma 

iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, sem incentivo prévio da Secretaria Estadual de 

Saúde nem do Ministério da Saúde. Os atendimentos ofertados de imediato foram de clínica 

geral e psicologia, mas este último não se manteve porque não houve procura. Em menos de 

dois meses depois, foi acrescentado especialistas de urologia e cardiologia. A equipe de 

atendimento era formada por: um médico generalista, um médico urologista e um médico 

cardiologista, além de um técnico de enfermagem que recepcionava os pacientes, mediava o 

contato deles com os médicos, e quando necessário, dispensava medicamentos. Estes 

profissionais já faziam parte da rede de serviços de saúde do município. Um critério 

estabelecido para todos é que fossem do sexo masculino. Além disso, o técnico de 

enfermagem também fazia parte da comunidade onde está localizado o serviço, seguindo 

assim, os moldes do Agente Comunitário de Saúde (ACS) da Unidade de Saúde da Família 

(USF).  

                                                           
12 Todas estas informações que caracterizam o município e o serviço de saúde foram apresentas no I Encontro Estadual da 
Saúde do Homem no dia 16 de Novembro de 2009 em Itamaracá-PE. 
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Quanto ao espaço físico do serviço de saúde, como já mencionamos, funciona em um 

centro de saúde. No entanto, apenas uma parte do espaço é utilizado pelo Serviço de Saúde 

do Homem, por isso é sobre esta parte que traremos informações. A sala de espera é 

relativamente grande. A porta da entrada dá acesso à sala de espera pelos atendimentos. Do 

lado direito está disposto um balcão de informação, que só é utilizado durante o dia, porque 

à noite a recepção funciona junto à farmácia, que está localizada na primeira sala do lado 

direito, e é nesta sala que o técnico de enfermagem recepciona os usuários e dispensa a 

medicação. Há vários armários espalhados nesta sala onde são arquivados os prontuários de 

todos os pacientes atendidos no centro de saúde. O técnico de enfermagem usa desse espaço 

apenas uma estante onde estão organizados os medicamentos, uma mesa que usa para 

organizar seu material de trabalho e uma cadeira.  

O clínico geral e o cardiologistas atendem na próxima sala do lado esquerdo. É uma 

sala pequena e mobiliada com um armário, uma mesa que separa as cadeiras usadas pelo 

médico e pelo usuário e possível acompanhante. Além disso, há uma maca para eventuais 

exames clínicos. A sala usada pelo urologista é a próxima do lado direito e é bem 

semelhante à sala dos outros médicos em termos de mobília. A diferença consiste em ser um 

pouco maior e com pia para lavar as mãos, já que é recorrente este médico realizar o exame 

do toque retal e precisa de higienização. Há mais três salas neste ambiente, uma dela é o 

consultório odontológico, ao qual não tivemos acesso, assim como as outras duas salas, já 

que não fazem parte do Serviço de Saúde do Homem. Na sala de espera há três bancos para 

assento e algumas cadeiras espalhadas, onde os homens aguardam o atendimento médico e 

de onde também ficávamos observando. Era freqüente escutarmos os usuários se queixarem 

do calor, pois não havia ventiladores e alguns chegavam a falar que deveria ter uma 

televisão ali para assistirem enquanto não eram atendidos. 



 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como dito anteriormente, o objetivo desta pesquisa foi analisar as produções 

discursivas sobre saúde e masculinidades, as quais foram produzidas no encontro entre dois 

pesquisadores (um homem e uma mulher)
13

 com três grupos de atores sociais diretamente 

envolvidos no Serviço de Saúde do Homem (quatro profissionais de saúde, dois integrantes da 

coordenação do projeto e seis homens usuários).  

Partindo de uma perspectiva de pesquisa construcionista em psicologia social, vale 

salientar que o material e análises aqui apresentadas são resultantes da interação estabelecida 

em um determinado contexto. Assim, em uma clara resistência a modos de fazer ciência 

supostamente neutros e apostando na perspectiva do “conhecimento situado” (HARAWAY, 

1995), reconhecemos que o conhecimento aqui produzido se organiza num cenário de 

implicações e posicionamentos teóricos e políticos em jogo na interação entre pesquisadores e 

pesquisados. Tal reconhecimento dá, em certa medida, os limites e possibilidades das 

interpretações aqui apresentadas geradas sobre material co-produzido. 

Do ponto de vista dos procedimentos de análise, trabalhamos a partir da estratégia de 

análise de conteúdo temática (BARDIN, 1977), organizando o material discursivo produzido 

em dois eixos analíticos: 1) repertórios sobre saúde; 2) repertórios sobre homens e 

masculinidades, conforme descrito a seguir.   

 

4.1. Repertórios sobre saúde 

No primeiro recorte de análise nos ocuparemos em interpretar as entrevistas buscando 

identificar nas falas dos entrevistados repertórios discursivos sobre saúde produzida no 

Serviço de Saúde do Homem em duas direções. A primeira trata da saúde a partir do 

“Sistema Público de Saúde”, o qual envolve três esferas: controle social; gestão pública; e 

                                                           
13 Os pesquisadores aqui referidos são a autora deste trabalho e Márcio Valente, conforme descrevemos no capítulo teórico-
metodológico. 
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serviços. E a segunda diz respeito aos “Objetivos dos serviços”, sendo composto por três 

esferas: promoção; prevenção; e assistência. 

Para tanto, definimos a seguinte pergunta condutora para chegarmos às produções 

discursivas sobre saúde: qual a noção de saúde norteia as práticas de saúde nesse serviço? 

Fizemos leituras exaustivas de cada entrevista identificando e selecionando respostas para esta 

pergunta preenchendo um quadro como este abaixo. 

Quadro 02. Quadro de análise dos repertórios sobre saúde produzidos pelos/as 

entrevistados/as 

ENTREVISTADO/A 
TRECHO 

Qual a noção de saúde norteia as práticas 
de saúde nesse serviço? 

Repertório 

   

   

   

 Após o preenchimento deste quadro, buscamos selecionar trechos de falas que 

abordassem questões relativas à: participação política; gestão pública; serviços; promoção; 

prevenção; e assistência. A seguir apresentaremos e discutiremos os dados mais significativos 

a partir dos grupos de entrevistados: profissionais de saúde, coordenadores do projeto e 

usuários do serviço. 

 

4.1.1. Sobre participação política 

Nas legislações federais que tratam do sistema público de saúde no Brasil estão 

preconizadas que as ações e serviços públicos de saúde são constituídos por uma série de 

princípios e diretrizes, dos quais queremos destacar, nesse contexto, a participação da 

comunidade, prevista no Inciso III do Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e no Inciso 

VIII do Artigo 7º da Lei Federal Nº 8.080.  

De forma mais detalhada, a Lei Federal Nº 8.142, dispõe sobre como se dá a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). No Artigo 1º consta 

que a participação da comunidade ocorre através das instâncias colegiadas das Conferências 

de Saúde e dos Conselhos de Saúde, em cada esfera de governo (federal, estadual e 
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municipal), sendo estes espaços públicos responsáveis pela deliberação coletiva sobre as 

diretrizes que devem guiar a estruturação e condução do SUS.  

Sobre essa noção de participação da comunidade, que também é comumente chamada 

de controle social no SUS, não identificamos em nenhuma entrevista falas que abordem a 

temática de “homens e saúde” em conferências de saúde e/ou nos conselhos de saúde 

envolvidos na implementação do serviço de saúde dirigido para os homens. Essa completa 

ausência sobre os sistemas de controle social nas entrevistas dos profissionais de saúde, dos 

coordenadores do projeto e de usuários do serviço nos parece problemático porque demonstra 

o pouco ou nenhum envolvimento da população na implementação desse serviço de saúde, 

que por sinal é pioneiro.  

Segundo os entrevistados, o Serviço de Saúde do Homem estudado surgiu a partir de 

uma iniciativa pessoal, da até então coordenadora municipal da saúde do trabalhador, a qual 

foi convidada para assumir também a coordenação da saúde do homem. Como aparece no 

relato abaixo, sua proposta ocorreu em decorrência da leitura da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH), a qual nesse período ainda não havia sido lançada 

oficialmente pelo Ministério da saúde.  

PESQUISADORA- Como foi que surgiu a idéia de lançar esse serviço, 

partiu de onde? COORDENADORA- De onde partiu? Bem, na verdade 

é...quando eu fui chamada pra assumir a coordenação, pelo fato desse 

programa, dessa política é...a gente não tinha nada, né, não tinha nada, não 

sabia de onde partir. E aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar a política 

em si, né, a política na internet e aí eu li, li e reli, aí procurei o pessoal do 

Estado, a gerente estadual. A gerente estadual disse que não tinha nada 

porque ainda não tinha sido aprovada a política, a política tava pronta, mas 

ainda não tinha sido aprovada PESQUISADORA- Isso foi antes de agosto? 

COORDENADORA- Foi! No caso, eu entrei aqui pra assumir em julho do 

ano passado, né? E aí quando eu assumi, aí eu procurei o Estado e eles 

disseram “olhe, a gente não tem nada ainda porque a gente não tem recurso, 

mas também não foi aprovada ainda a política, então a gente no momento a 

gente tá incipiente e a gente vai aguardar o Ministério lançar”. Aí eu disse 

“então tá certo”. Então ela disse “olhe”, assim, deixei meu telefone de 

contato, “então vamos, a gente mantêm contato, caso aconteça alguma coisa 

que precise reunir alguém”, tudo bem...aí quando eu comecei a estudar a 

política, a ler, estudar, estudar, eu vi na parte inicial que assim que nos 

estudos que foram feitos, né, os homens alegaram algumas barreiras pra não 

procurar o serviço de saúde, aí uma delas seria a questão cultural, né, a 

questão do machismo. A outra seria o trabalho, né, que o trabalho 

atrapalharia tanto marcar a consulta, como também marcar, atrapalharia ir à 

consulta. Então ele perderia pelo menos dois dias do trabalho para ir à 

consulta... pra fazer tudo isso, fora as voltas que tem que ser feitas, né, as 

reavaliações. E aí eu disse “porque não a gente?”, aí eu cheguei pra minha, 

pra minha diretora e disse: “por que que a gente não cria um serviço noturno, 

borá ver no que vai dar”? Assim, do nada mesmo, é assim que eu lembro. Aí 
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ela disse “bora”. Aí foi a partir daí que surgiu, a gente fez, falou com o 

clínico lá, começou a divulgar através dos locais e através dos panfletos que 

a gente entregou em alguns locais e aí acabou a demanda sendo muito bem 

aceita (...). 

Os homens ou a participação da comunidade não fizeram parte da elaboração desse 

serviço. Foi unicamente pensado e organizado pela instância gestora do sistema de saúde. Aos 

homens coube apenas usar dos serviços ofertados, o que fere em certa medida o princípio da 

participação da comunidade que deve ser compartilhada na prática cotidiana e institucional 

dos atores implicados nesse processo social para que se compreenda tanto sua presença 

concreta, como sua capacidade de intervir no SUS (GUIZARDE et al, 2004).  

Devemos registrar que o roteiro de entrevista empregado embora não tivesse uma 

questão diretiva sobre o assunto, consideramos que entrevista não é simplesmente uma 

resposta do entrevistado ao entrevistador. Portanto, nos diálogos estabelecidos o fato de não 

termos questionado diretamente sobre participação da comunidade, não significa que os 

entrevistados não pudessem trazer alguma alusão ao tema, especialmente quando 

conversávamos sobre a trajetória de atuação ou formação profissional e sobre os 

encaminhamentos do serviço, por exemplo.   

 

4.1.2. Sobre gestão pública 

Nessa esfera, buscaremos identificar e analisar, a partir das entrevistas, como se deu a 

dinâmica da gestão pública empreendida na implantação do Serviço de Saúde do Homem, 

visando conhecer e compreender a noção de saúde que orientou a experiência municipal 

estudada a partir dos três grupos de atores sociais entrevistados, profissionais de saúde, 

coordenação do projeto e usuários do serviço.  

 

4.1.2a. Pelos profissionais de saúde 

Um primeiro aspecto que buscamos abordar diz respeito à comunicação entre os atores 

envolvidos no Serviço de Saúde do Homem entre si, bem como, com as instâncias públicas 

maiores, como Secretaria de Saúde, Prefeitura, Secretaria de Saúde do Estado, governos, 

políticas públicas etc.  
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 O cardiologista assinala alguns fatores de ordem política-institucional implicados na 

gestão pública dos sistemas de saúde. Como aparece no trecho abaixo, o profissional recorre 

ao modelo de saúde cubano, já que o mesmo é natural desse país e onde fez sua formação 

básica em medicina, para exemplificar como a legislação e as políticas de Estado podem 

determinar a gestão pública da saúde. 

PEQUISADORA- Em Cuba, por exemplo, esse quadro é diferente? 

CARDIOLOGISTA- É, em Cuba também tem problemas parecidos, né? O 

sistema cubano, o sistema de saúde cubano ele talvez facilite um pouco, 

facilite um pouco o acesso do homem ao sistema de saúde. Talvez o sistema 

político social facilite porque tem uma série de regras, assim você pode se 

ausentar, tem direito uma vez por mês, tem uma série de regras que facilita e 

isso de alguma forma ajuda. O trabalhador mesmo sendo homem tem o 

direito legal. PEQUISADORA- A uma consulta médica uma vez no mês? 

CARDIOLOGISTA- Isso, isso. Então tem umas questões político-culturais, 

culturais nem tanto, talvez sociais, né, que facilita de alguma forma. O 

sistema de PSF de Cuba é muito fechado, fechado. Aqui no Brasil temos 

poucos PSFs e lá em Cuba tem muito PSF. Então eles ficam insistindo, 

insistindo, insistindo, insistindo então tem que ir. (...) Mas eu digo aqui, eu 

digo no Brasil, de forma geral, a pouca experiência que eu tenho no interior, 

principalmente, é muito, muito pouco, muito poucas equipes, aí elas não 

conseguem. PEQUISADORA- É, são muitas família para dar conta. 

CARDIOLOGISTA- Exatamente! Elas não conseguem abranger a área toda, 

dar a assistência devida, né?  

Além do acesso aos serviços de saúde ser operacionalizado com base legal, e nos 

termos que ele fala parece ser uma legislação amparada por leis trabalhistas e não só restrita 

ao setor saúde, o relato do cardiologista contrasta a realidade dos PSFs no Brasil com os de 

Cuba. Enquanto lá há um número grande de serviços e de profissionais para atender todas as 

comunidades, como ele diz “o sistema de PSF de Cuba é muito fechado” sic, aponta também 

para insuficiência em nosso país que dispõe de um número reduzido de postos de saúde com 

poucos profissionais para atender uma grande população, o que acaba por não responder as 

necessidades de saúde da comunidade.  

A concepção de saúde que o cardiologista demonstra ter sofre a marca de políticas 

públicas de Estado, políticas estas que além de orientar práticas, devem dar condições para 

cumpri-las. Quando ele fala que no Brasil há poucos PSFs e poucas equipes para atender 

muitas pessoas, ele não está falando de falhas no Programa de Saúde da Família, hoje 

nomeado como Estratégia de Saúde da Família (ESF), mas da falta de condições de cumpri-

los e este parece ser um problema de ordem maior, como buscaremos refletir abaixo. 

O Programa de Saúde da Família foi lançado em 1994 pelo governo brasileiro que 

neste período tinha iniciado o processo de municipalização e visava estender a cobertura das 
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ações básicas em saúde e reorganizar o modelo assistencial até então dominante. Em agosto de 

2010, o número de Equipes de Saúde da Família no Brasil totalizou 31.423, distribuídas em 5.275 

municípios, correspondendo a 94,85% dos municípios do território nacional e a cobertura da 

população chega a pouco mais de 52%
14

. 

Deve-se atentar para presença de condições macrossociais que atravessam os sistemas 

e políticas de saúde em nosso país. Solange Rocha e Verônica Ferreira (2005) destacam que 

desde os anos 80 do último século, o direito à saúde como seguridade social vem sofrendo 

fortes influências capitalistas, levando o Estado a combinar processos de reestruturação e 

políticas de ajuste estrutural sob grande interesse das instituições financeiras multilaterais, o 

que provoca efeitos desastrosos sobre a política de saúde, como a privatização do setor. As 

autoras citam mecanismos do Governo Lula como as Parcerias Público-Privado e a política de 

superávit primário que elimina orçamentos da Seguridade Social no Brasil, o que não permite 

a implantação de uma ampla política nacional de saúde e do SUS em todos os seus princípios.  

Nessa perspectiva, Rocha e Ferreira (2005), alertam que no campo da saúde, as políticas 

universalistas e redistribuitivas caminham para políticas focalizadas destinadas àqueles mais 

vulneráveis dentro dos vulneráveis.   

A força de trabalho em saúde nesse contexto sofre a precarização. Os profissionais do 

PSF são inseridos no serviço público por meio de contratos temporários, implicando em 

instabilidade na permanência no serviço, perda de direitos, impedimentos ao aprimoramento 

da formação profissional e insegurança na própria vida pessoal, o que compromete o 

desenvolvimento do trabalho. Além disso, os profissionais da saúde que trabalham em 

condições precárias, sofrem de uma intensificação dos critérios de avaliação e exigência sobre 

o trabalho desenvolvido, o que acaba por refletir diretamente na qualidade da atenção prestada 

às pessoas (ROCHA; FERREIRA, 2005).   

 

4.1.2b. Pelos gestores do projeto 

Após apresentarmos os aspectos da gestão pública segundo os profissionais de saúde, 

passamos a trabalhar a gestão pública a partir da perspectiva dos coordenadores do projeto. 

Um aspecto que identificamos na entrevista da coordenadora é referente ao lugar do Estado, 

                                                           
14 Fonte: DAB/MS. Dados atualizados até agosto/2004. (on line). Departamento de Atenção Básica – DAB/MS. Imagem 
disponível em: http://200.214.130.35/dab/ abnumeros.php#mapas. Acesso: 15/10/2010 
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enquanto Gerência Estadual de Saúde do Homem, na criação do serviço de saúde estudado, 

como mostra o trecho a seguir. 

PESQUISADORA- Eu queria que tu narrasse como foi que surgiu essa idéia 

de lançar esse serviço, partiu da onde? COORDENADORA- De onde 

partiu? Bem, na verdade é, quando eu fui chamada pra assumir a 

coordenação, pelo fato desse programa, dessa política é, a gente não tinha 

nada, né, não tinha nada, não sabia de onde partir. E aí a primeira coisa que 

eu fiz foi procurar a política em si, né, a política na internet e aí eu li, li e 

reli, aí procurei o pessoal do Estado, a gerente estadual. A gerente estadual 

disse que não tinha nada porque ainda não tinha sido aprovada a política, a 

política tava pronta, mas ainda não tinha sido aprovada e aí até agora... 

PESQUISADORA- Isso foi antes de agosto? COORDENADORA- Foi! No 

caso, eu entrei aqui pra assumir em julho do ano passado, né? E aí quando eu 

assumi, aí eu procurei o Estado e eles disseram “olhe, a gente não tem nada 

ainda porque a gente não tem recurso, mas também não foi aprovada ainda a 

política, então a gente no momento a gente tá incipiente e a gente vai 

aguardar o Ministério lançar”. Aí eu disse “então tá certo”. Então ela disse 

“olhe”, assim, deixei meu telefone de contato, “então vamos, a gente 

mantêm contato, caso aconteça alguma coisa que precise reunir alguém”, 

tudo bem. (...) aí a imprensa começou a ir atrás, jornais é...é, rádios, as 

emissoras da Globo e SBT e aí, descobriram, sabiam que era pioneiro em 

Pernambuco, no Brasil(...)COORDENADORA-  E aí foi aí que, na realidade 

eu nem avisei à [cita o nome da gestora estadual da saúde do homem] logo 

assim de, que é a gerente lá, que, nem disso logo assim de cara, quando a 

imprensa ligou aí eles disseram “a gente quer fazer um trabalho com você e 

com [cita o nome da gestora estadual da saúde do homem], juntar a gestão 

municipal com estadual e queremos fazer com vocês duas juntas”. Aí eu “ai 

meu Deus, vou avisar a [cita o nome da gestora estadual da saúde do 

homem] o que tá acontecendo aqui, né?”. Aí quando ligue pra ela “é, eu tou 

sabendo, eu ouvi, eu ouvi é... „como foi que ela disse?‟ eu ouvir você falar 

alguma coisa parecida, mas aí ela soube antes na verdade de eu anunciar, ela 

soube através da imprensa mesmo e aí foi quando surgiu aquele encontro 

estadual. 

A proposta do Serviço de Saúde do Homem foi de cunho pessoal, com respaldo na 

PNAISH, mas não recebeu orientação direta da Gerência Estadual de Saúde do Homem já 

existente em Pernambuco desde 2007. O relato da coordenadora traz que embora tenha 

procurado a gerente estadual logo no início, não obteve cooperação porque apesar da Política 

estar pronta, não tinha sido lançada ainda pelo Ministério da Saúde, não permitindo assim, a 

liberação de recursos financeiros, o que nos leva a considerar que o apoio do Estado foi 

reduzido, nessa situação, à verba pública, quando outras parcerias poderiam ter sido 

estabelecidas. Parceria esta, por exemplo, de cunho técnico, como previsto no inciso III do 

Artigo 17 da legislação federal do SUS que é categórico ao prever como competência da 

direção estadual prestar apoio técnico aos Municípios em ações e serviços de saúde. Ao 

mesmo tempo que está previsto no inciso II do Artigo 18 que à direção municipal compete 
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participar do planejamento, programação e organização da rede em articulação com sua 

direção estadual.  

Em outro trecho a coordenadora declara que foi a imprensa local que “aproximou 

estado e município” e que “o serviço começou a funcionar sem a gerência estadual saber”. 

Acrescenta que esta gerência só tomou conhecimento que o serviço estava funcionando 

através da mídia e que foi em meio a esse contexto com a imprensa que surgiu o I Encontro 

Estadual da Saúde do Homem.  

Informações como estas corroboram para demonstrar como a organização do serviço 

estudado se deu de forma desarticulada com outras instâncias do governo. Supomos que 

gestões como esta tendem a ter atitudes pouco reflexivas, independentes e não horizontais. É 

interessante também observar que foi um dispositivo social externo ao setor saúde, imprensa, 

que promoveu a aproximação de fato entre estado e município. Isso nos parece irônico porque 

enquanto não houve parceria durante a elaboração do Projeto de Saúde dos Homens e da 

organização do serviço em si, no momento de aparecer na mídia, essa “parceria” ocorreu, o 

que para nós insinua um verdadeiro jogo de interesses para ganhar reconhecimento social, já 

que as matérias veiculadas sempre tinham um tom de prestígio e valorização por ser uma 

iniciativa pioneira no Brasil
15

.  

Mais uma vez o papel do Estado é reconhecido como aquele detentor dos recursos 

financeiros. A única possibilidade de contribuição do Estado é pautada no dinheiro, como a 

coordenadora expressa no relato seguinte.  

PESQUISADORA- Ainda é o município que tá mantendo? 

COORDENADORA- É! A gente, o incentivo é próprio, não tem nada do 

Ministério, do Estado, de nada. (...) então a pretensão é essa, utilizar o [cita o 

nome de uma instituição que oferece formação em saúde] pra fazer isso aí, já 

que o Estado ainda não tem o recurso para investir. 

Uma percepção diferente sobre o papel do Estado é colocada por outro entrevistado da 

coordenação, o psicólogo. 

PSICÓLOGO- (...) Então a gente tem que ter discussões, sensibilizar 

gestores, acho que o Estado também, o Estado precisa sensibilizar gestores, 

não só de psicologia não, mas pra esse entendimento de saúde do homem 

dentro de todos os princípios do SUS, né, porque o próprio SUS vai dizer 

que tem que tratar as pessoas divididas não, vai ter que tratá-las sem, dentro 

de suas necessidades, adequar as suas necessidades e não na igualdade de ser 

igual, né? É na igualdade de suas necessidades e que o atendimento seja 

                                                           
15 Um exemplo do trabalho da impressa pode ser visualizado no vídeo disponível através do link http://pe360graus.globo.com 
Buscar em vídeos com o termo “saúde dos homens”. 

http://pe360graus.globo.com/
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universal, que contemplem até os periquitos e os papagaios, porque até os 

animais entram na vigilância sanitária, não entra não? Todo mundo tem que 

tá. PESQUISADOR- Tem uma questão aí que tu tocas muito bem, porque 

são questões que perpassam a questão dos profissionais, porque depende do 

posicionamento com Estado com esses desafios. PSICÓLOGO- É! É porque 

tá gravando... PESQUISADOR- [risos] PSICÓLOGO- Sabe o que é? É 

aquele bum “vou lançar a novidade”, né, pra mostrar que tou fazendo 

alguma coisa, o Estado sai fazendo “bum”, “bum”, “bum”, mas não dá 

sustentabilidade para a execução daquilo e aí fica, lançou alguma coisa e só 

lançou. O Estado muitas vezes não tá preocupado com essa sistemática. 

Como é possível observar acima, há uma ampliação da função do Estado, que é  

“sensibilizar gestores” e sensibilizar implica pensar a saúde do homem dentro dos princípios 

do SUS. É válido notar como são destacados os três princípios fundamentais do SUS. Sobre a 

integralidade o psicólogo afirmar que “tem que tratar as pessoas divididas não, vai ter que 

tratá-las sem, dentro de suas necessidades, adequar às suas necessidades (...) e que 

contemplem até os periquitos e os papagaios, porque até os animais entram na vigilância 

sanitária”. Há uma defesa por uma assistência integral, pautada nas necessidades de saúde do 

outro, onde se busque sempre adequar-se a esse outro.  

Na alusão feita aos animais como alvo de intervenções da vigilância sanitária, 

compreendemos que o entrevistado quis ressaltar a inclusão de fatores ambientais como 

determinantes e condicionantes do processo saúde-doença e nesse ponto podemos incluir 

também os aspectos sócio-culturais, como gênero, os quais determinam e condicionam tal 

processo.   Um segundo princípio apontado é a equidade. Quando alega que “não na igualdade 

de ser igual, né? É na igualdade de suas necessidades”, compreendemos que se quis advogar 

pela valorização das especificidades de cada pessoa, que nesse contexto é das especificidades 

de cada homem. E por fim, a universalidade preconizada no SUS é mencionada.   

Em um segundo momento do diálogo acima, o entrevistador incita o psicólogo a falar 

sobre o posicionamento do Estado, aqui não se restringindo somente ao governo estadual, e os 

desafios frente à saúde. Logo ele demonstra querer responder, mas se sente intimidado pelo 

gravador, “É! É porque tá gravando...”. Porém, acaba respondendo de forma enfática e crítica 

sua percepção sobre o que o Estado vem fazendo: “lança a novidade” para “mostrar” que está 

“fazendo alguma coisa”. Utiliza a expressão “bum”, “bum”, “bum”, que interpretamos como a 

apresentação de várias políticas ou ações, por exemplo, “mas não dá sustentabilidade para 

execução” da mesma, e seu fim é “lançou alguma coisa e só lançou”. Ainda atesta a ineficácia 

[ou seria ineficiência?] do Estado que “muitas vezes não está preocupado com essa 

sistemática”. 
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4.1.2c. Pelos usuários 

Entre os seis homens entrevistados nenhum deles fez referência às instâncias públicas. 

Como apresentamos no tópico das Nomeações, os interlocutores citados pelos usuários ou 

eram pessoas do seu ciclo familiar, como esposa, sogro, filha, ou profissionais e instituições 

de saúde, como especialistas médicos e nomes de hospitais, por exemplo. A não presença de 

instâncias públicas na fala dos homens para nós revela como a 

população/comunidade/homens estão desprovidos de uma postura crítica e participativa diante 

da organização desse serviço, o que acaba por reiterar a falta de controle social que já 

abordamos. Julgamos que saúde também é uma questão de cidadania. Promover e garantir a 

participação popular em processos de formulação e monitoramento de políticas públicas é um 

exercício de cidadania e garantia de controle social das políticas (MEDRADO, LYRA, 

AZEVEDO, no prelo)  

4.1.3. Sobre Serviços de saúde 

4.1.3a. Pelos profissionais de saúde e gestores do serviço 

Um aspecto que queremos abordar nessa esfera dos serviços com os profissionais de 

saúde entrevistados está relacionado ao envolvimento destes com a implementação do Serviço 

de Saúde do Homem do ponto de vista da apropriação da PNAISH junto a esta experiência 

local. Para tanto, trazemos a seguir extratos das entrevistas com o médico clínico geral, o 

técnico de enfermagem e o urologista. 

PESQUISADORA- Quando o senhor veio para cá, existiu alguma formação, 

alguma conversa com o pessoal da secretaria sobre essa questão de saúde 

dos homens? CLIN. GERAL- Houve a indicação do Prefeito, né? 

PESQUISADORA- Não, mas eu digo assim, sobre a discussão sobre a saúde 

do homem? Houve algum estudo, porque foi lançado uma política, ai vocês 

trabalharam essa política, conversaram? CLIN. GERAL- Eu não conversei 

nada, fui convidado para trabalhar no serviço, a prefeitura montou o serviço, 

o secretario foi quem comandou tudo isso. 

PESQUISADORA- E pra você vir pra cá, teve que fazer, tipo, algum 

trabalho, teve algum trabalho de leitura, o pessoal da equipe da coordenação, 

teve alguma formação pra vocês, teve alguma conversa, como foi isso? TEC. 

ENFERMAGEM- (...) eu não tive nenhum treinamento, até porque o 

atendimento aqui é o básico de todo atendimento básico mesmo. (...) Não 

tive nenhum treinamento, não houve nenhum estudo, com relação a mim, 

não. 

PESQUISADORA- Você soube de alguma questão quando foi entrar aqui 

ou mesmo fora daqui de uma política pública que foi lançada para população 

masculina? UROLOGISTA- Exato! Me chamaram, como eu já atendia em 
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outro posto aqui, me explicaram como era a situação pra fazer o projeto 

deles, da saúde do homem. (...) PESQUISADORA- E com a pessoa que você 

teve contato, teve alguma discussão sobre essa política? Porque no caso, 

houve alguma discussão dela com você sobre a urologia nessa política, 

alguma conversa nesse sentido? UROLOGISTA- Não, não! Falou que tinha 

esse projeto e contratou pra poder atender como urologia normal. Não teve 

nenhuma explicação como era esse projeto, explicação do projeto, nada. 

Estes entrevistados anunciam uma total ausência de reflexão da PNAISH e até mesmo 

da temática “saúde dos homens”, o que nos parece preocupante, já que os mesmos foram 

contratados para executar uma política pública de saúde da qual não receberam nenhuma 

formação básica sobre a mesma.  

A fala do médico revela que ele foi convidado para este trabalho apenas para prestar 

um serviço, mas quem “montou” e “comandou” foi o prefeito da cidade e o secretario de 

saúde, respectivamente, denotando uma clara separação entre aqueles que “pensam” e aqueles 

que “executam”. Esta concepção é alarmante uma vez que são duas posições que nesse 

contexto local de implementação de um serviço de saúde deveriam caminhar interligadas, 

onde os profissionais estivessem minimamente apropriados do Projeto que faziam parte.  

Supomos que uma postura verticalizada como essa, onde alguns planejam para outros 

concretizarem, sem que estes últimos tenham a oportunidade de refletir, tendem a contribuir 

para um trabalho alienado, desconectado e pouco sensível para as necessidades da população 

atendida.   

O técnico de enfermagem declara que não teve nenhum treinamento para trabalhar 

nesse serviço, chegando ainda a argumentar que o atendimento não divergia de outros 

serviços, portanto, sugere que não reconhece como necessário receber nenhuma formação 

para trabalhar ali. O urologista reforça isso ao dizer que ele foi contratado para atender 

“urologia normal”. 

Já o cardiologista quando questionado sobre o conhecimento que possuía sobre o 

Projeto de Saúde do Homem criado pela coordenação, trouxe um elemento diferente. Como 

fica claro no trecho abaixo, a ênfase dada para este Projeto, segundo este profissional, é o 

horário de atendimento.  

CARDIOLOGISTA- Eles me passaram alguns dados, de quais eram as 

intenções, objetivo, o porquê do horário, principalmente isso, eles fizeram 

muita ênfase nessa questão do horário, de que a gente taria atendendo nesse 

horário, consultando nesse horário principalmente pela questão de que o 

pessoal trabalha e que o homem não vem ao consultório por conta que não 

quer perder o dia de trabalho, essas coisas. 
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A partir dessa fala, percebemos que a ênfase dessa proposta de serviço de saúde se 

centra unicamente no horário noturno, como um fator diferencial. As intenções e objetivos do 

Projeto, nesse relato, parecem que ficam em segundo plano, ratificando que a pouca 

reflexividade e a falta de diálogo dos profissionais junto à gestão do serviço. Com os 

exemplos dados, chama nossa atenção para o fato de não ter existido a preocupação com a 

formação ou sensibilização dos profissionais que iriam lidar diretamente com os homens. Os 

profissionais foram chamados para atender os homens como qualquer outro público, sem 

esclarecimento ou discussão de qualquer possível peculiaridade desse público.  

Parece-nos ser importante haver uma qualificação desses trabalhadores da saúde do 

homem, ampliar seus conhecimentos sobre o adoecimento dos homens e não ficar restritos a 

sua própria experiência. Concordamos com Benedito Medrado, Jorge Lyra e Mariana 

Azevedo (no prelo), quando afirmam que os gestores e profissionais de saúde precisam rever 

práticas, conceitos e valores. Estes autores defendem que ações educativas devem ser 

oferecidas para que se compreenda a importância e a necessidade de ações dirigidas aos 

homens, assim como, para que possam definir coletivamente prioridades e estratégias de 

ações a serem implementadas em seu serviço, pois só assim poderão perceber que os homens 

também possuem necessidades específicas em saúde. Mais à frente retomaremos essa 

discussão no tópico específico de homens. 

A ausência de integração se manifestou em outras dimensões. A integralidade em 

saúde é um princípio do SUS e também um conceito com sentidos variados (MATTOS, 

2001), dos quais queremos destacar neste momento a integralidade como modo de organizar 

as práticas em saúde, especialmente no tocante à articulação de diferentes tipos de serviços de 

saúde e entre os profissionais da equipe de saúde. 

Os fragmentos de falas abaixo aludem à escassez da integração do Serviço de Saúde 

do Homem com outras instituições de saúde, o que ao nosso olhar, é um reflexo do modelo de 

saúde adotado no serviço estudado.  

CARDIOLOGISTA- (...) Precisamos divulgar um pouquinho mais, trabalhar 

em conjunto com o PSF pra eles mandarem, enviarem os pacientes, 

sugerirem a avaliação do cardiologista e tudo mais (...) O PSF poderia 

também dar um retorno de como que tá aquele paciente, eu acho que falta 

essa interação. 

A fala do cardiologista apresenta-se como uma queixa pela falta de articulação do 

serviço estudado com outros da rede de saúde municipal. Quando ele diz “precisamos (...) 
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trabalhar em conjunto com o PSF” e “o PSF poderia também dar um retorno de como que tá 

aquele paciente”, está denunciando que não há referência e contra-referência entre os dois 

serviços, o que quer dizer que a linha de cuidado se dá isoladamente. Também podemos 

inferir que está demonstrando que atitudes como estas são importantes para um melhor 

funcionamento do serviço e melhor atenção ao homem. De modo semelhante, outro 

entrevistado sinaliza o tipo de relação entre os próprios médicos do serviço, como podemos 

ver nos diálogos a seguir.  

PESQUISADORA- E houve algum trabalho com a equipe, você com os 

outros especialistas? UROLOGISTA- Não! PESQUISADORA- É bem cada 

especialidade por si? UROLOGISTA- Exatamente, não houve integração! 

PESQUISADORA- E existe alguma comunicação entre o senhor, o cardio e 

o uro, assim, na lógica de funcionamento? CLIN. GERAL- Não, geralmente 

cada um, a ética, né? Você examina e se havendo a necessidade, a indicação 

para algum médico examinar mais alguma coisa, a gente encaminha, pro 

urologista, pro cardiologista. 

Como as falas acima mostram, a equipe deste serviço de saúde não trabalha a partir de 

uma lógica interdisciplinar, onde os saberes são compartilhados e as pessoas atendidas não 

são vistas a partir das especialidades médicas. Na realidade, as relações são verticalizadas 

entre os próprios médicos. Essa postura só reforça o trabalho isolado e fragmentado que traz 

prejuízo para os homens, que são olhados unicamente a partir de cada especialidade médica, 

ficando ausentes discussões integradas do caso. 

As interações humanas no trabalho em ato na saúde foi um elemento que surgiu na 

entrevista com o clínico geral. 

PESQUISADORA- E doutor [cita o nome do médico], a gente às vezes 

escuta muito da relação médico- paciente, de como as coisas acontecem, de 

como essas coisas são importantes, até para aderir. O senhor tem observado 

que a sua forma de abordar o homem... CLIN. GERAL- Isso é muito 

importante, porque você deixa ele mais a vontade, você tem que tratar com 

mais carinho, que é importante. Se você trata com um pé lá e outro cá, o cara 

já fica também, não vai abrir, como se diz na palavra, fica desconfiado. 

PESQUISADORA- Então como se diz essa questão do afeto. CLIN. 

GERAL- Essa questão do afeto é muito importante, você começa assim a 

trancar as portas, é como se diz olhando desconfiado, já não gosta, você trata 

tudo com carinho, é muito bom, importante, educação. 

A entrevista com este profissional foi a única que tratou um pouco da relação médico-

paciente. O clínico geral argumenta a favor de uma relação em que o profissional crie 

estratégias que permitam os homens se sentirem mais à vontade no atendimento, o que fala de 

uma sensibilização ao outro. A abordagem do profissional diante do usuário, segundo o 
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médico, é crucial, como ele diz, “tem que tratar com mais carinho” porque se “você trata com 

um pé lá e outro cá, o cara já fica também, não vai abrir, como se diz na palavra, fica 

desconfiado”. A sensibilização deste médico com os usuários parecem trazer resultados 

imediatos, pois possibilita maior diálogo entre ambos, permitindo que o usuário assuma uma 

posição mais ativa no atendimento, como ilustra o trecho a seguir. 

PESQUISADORA- E aqui quando o senhor conversa com eles no 

atendimento, eles falam, já chegam querendo orientação a respeito disso, 

como é? CLIN. GERAL- Eles chegam perguntando, é isso, assim, assim, eu 

vou ficar bom? Eu to com isso, é bom? Perguntam mesmo, perguntam tudo 

que eles querem, eles estão mais como se diz a vontade, antes eles tinham 

timidez, hoje como se diz eles abrem a historia, conta mesmo, e pergunta. 

Mendes-Gonçalves (1994) afirma que tecnologia não é apenas o conjunto de 

instrumentos materiais do trabalho, mas também saberes e seus desdobramentos materiais e 

não materiais na produção de serviços de saúde. Nesse mesmo sentido, Emerson Mehry 

(2002) afirma que os saberes utilizados na produção de saúde, bem como os saberes que 

operam para organizar as ações humanas e inter-humanas dos processos em saúde também 

são tecnologias em saúde, as quais são classificadas de três formas: tecnologias duras, leve-

duras e leves.  

Exemplos de “tecnologias duras” seriam equipamentos e máquinas, as quais 

conformam em si saberes e fazeres bem estruturados e materializados, acabados, prontos e 

que encerram um trabalho morto. Já as tecnologias leve-duras compreendem os saberes que 

direcionam o trabalho, caracterizado por conterem trabalho capturado, mas com a 

possibilidade de expressarem um trabalho vivo, como é o caso das normas, dos protocolos, o 

conhecimento produzido em áreas específicas, como a clínica, a epidemiologia. Enquanto que 

as tecnologias leves são produzidas diretamente no trabalho, vivo em ato, incorporando a si as 

relações de interação e subjetividade, que pode permitir produzir acolhimento, vínculo, 

responsabilização e autonomização. É no encontro entre trabalhadores e entre estes e os 

usuários que as tecnologias leves estão potencialmente presentes.  

Nesse contexto, chamou nossa atenção a discreta valorização no discurso dos 

profissionais sobre o encontro entre médico e paciente. Cabe destacar que a única entrevista 

na qual se faz menção à relação entre médico-paciente, às inter-subjetividades como 

tecnologia nas práticas de saúde é a do médico clínico-geral, e ainda sim, discretamente. Os 

demais profissionais citaram recorrentemente o uso do que Merhy (2002) chamou de 

tecnologias duras e leve-duras. Não queremos fazer aqui uma hierarquização de valor das 
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tecnologias; a depender da situação, todas são importantes. Contudo não se deve esquecer de 

que, em todas as ocasiões, as tecnologias leves precisam estar sendo operadas. 

Dando continuidade à discussão acerca das relações entre o Serviço de Saúde do 

Homem com outros serviços e das relações entre a equipe dos profissionais, nos voltaremos 

agora para os relatos dos entrevistados da coordenação do Projeto de Saúde do Homem. O 

trecho a seguir confirma que não houve, por parte da gestão, o estabelecimento de uma 

parceria direta com os profissionais do PSF do município. 

PESQUISADORA- Você tocou na questão do PSF. Houve algum trabalho 

de vocês junto às equipes? COORDENADORA- Não! A gente tá querendo 

fazer justamente com o pessoal lá da instituição [cita o nome de uma 

instituição que oferece formação em saúde]. Eu tou aguardando [cita o nome 

de uma funcionária da instituição] mandar pra mim o orçamento que ela fez, 

uma proposta de fazer uma mobilização com os gestores, uma proposta de 

sensibilização do pessoal da atenção básica (...).  

Segundo a coordenadora, a formação dos profissionais está prevista e ela pretende 

contemplar não apenas as equipes dos PSFs, mas também os gestores em saúde do município. 

Para tanto, está buscando estabelecer parceria com outro dispositivo social, uma Organização 

Não-Governamental. Em outro momento do diálogo a entrevistada, após ser questionada 

sobre a formação da equipe do próprio serviço, parece começar a pensar a incluir a equipe 

também na capacitação, deixando claro que nossa pergunta acabou por provocá-la nesse 

sentido.  

PESQUISADORA- E com esses profissionais que já estão em contato com 

os homens, houve alguma momento de conversa, da equipe com a 

coordenação, de vocês com eles sobre a Política ou não? 

COORDENADORA- Não! Assim, porque assim, na verdade quando, os 

únicos que eu ainda conversei ainda sobre a Política alguma coisa foi [cita o 

nome do médico clínico geral], mas assim, eu não esclareci a Política em si, 

sabe? Falei da pretensão da gente e o rapaz que fica lá e com [cita o nome do 

técnico de enfermagem]. Mas a Política em si não, não chamei pra fazer uma 

sensibilização não. Seria até bom chamar eles pra gente fazer pra eles 

entenderem sobre política de saúde. Eles estão lá fazendo a parte dele, mas 

não teve o momento de sensibilizar eles já que eles estão trabalhando de 

frente. Seria até uma boa, uma boa idéia da gente fazer isso com eles. Mas 

eu até deixei pra fazer quando o pessoal viesse lá do [cita o nome de uma 

instituição que oferece formação em saúde]. Se Deus quiser, eu espero que 

venha esse semestre ainda, pra gente poder fazer esse processo de 

sensibilizar todo mundo, inclusive, os gestores, que é uma experiência bem 

diferente fazer isso, pra poder até facilitar até na hora de liberar os recursos, 

né? 

Do mesmo modo que não houve integração entre o Serviço de Saúde do Homem com 

os PSFs, não ocorreu nenhuma ação para sensibilizar os médicos e o técnico de enfermagem. 
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Apenas um dos médicos e o técnico tomaram conhecimento da “pretensão” do serviço, mas 

não conheceram a “Política em si”, nem foram chamados para “fazer uma sensibilização”, o 

que acaba por confirmar o não envolvimento com a causa. Nesse ponto indagamos: como 

pode um profissional trabalhar na implementação de uma política pública sem ter o 

conhecimento do que esta política consiste? Uma política quando é criada, como a PNAISH, 

ela destina-se a atender necessidades específicas de um segmento populacional em alguma 

área, portanto, para transformar alguma situação. Nessa perspectiva e a partir do contexto 

estudado, questionamos em que medida estes profissionais podem promover mudanças se não 

sabem a que a política se destina? Logo, percebemos que há uma incompatibilidade entre os 

princípios e diretrizes da PNAISH com o que vem sendo operacionalizado nesse serviço.  

Outro aspecto relevante que fez parte da organização do Serviço de Saúde do Homem 

é sobre a composição da equipe de profissionais. 

PESQUISADORA- E como se dá a escolha dessas clínicas, clínica geral, 

cardiologia, urologia? COORDENADORA- É...veja, na verdade, clínico 

geral acho que tem que ter de qualquer forma, né, porque tudo começa pelo 

clínico geral. Pelo SUS a gente não pode ir direto para o cardiologista, tem 

tudo que passar pelo clínico e ele fazer toda aquela referência e contra-

referência, né? Então clínico é o básico ou então PSF, mas encaminhar é pro 

especialista, então clínico é o ponta pé inicial. Urologista porque, urologista 

cuida da maioria, urologista cuida de homem, né, mas urologista pode cuidar 

de mulher, mas o pessoal tem isso na cabeça que urologista só cuida de 

homem, mas não, apareceu qualquer problema urológico, tanto em mulher 

como homem, mas aí a Sociedade Brasileira de Urologia ela tá muito de 

frente as ações de saúde voltadas pra saúde do homem então muitas coisas 

que eu pesquisei foi também no site da Sociedade Brasileira de Urologia, 

urologista tem que ter. E cardio porque a gente tem poucos cardiologistas no 

município, não tem condições e....a demanda é muito grande para atender a 

todo mundo. Então vamos colocar um cardiologista porque gente sabe que as 

doenças cardiovasculares são mais prevalentes em homem, né? E a questão 

também do câncer de próstata, do câncer de pênis. Então assim, foi uma 

questão mais de visão de necessidades, até pelas doenças que são mais 

prevalentes, né? A questão da morbidade serem as doenças cardiovasculares, 

urológicas e clínicas, né? 

É interessante observar como foram os estabelecidos os critérios para a escolha da 

composição da equipe de profissionais. Primeiro chama nossa atenção o fato de serem apenas 

profissionais médicos, o que demonstra haver uma associação direta entre saúde e médicos. 

Isto fala de um lugar estruturante que a medicina tem na sociedade atualmente, fala da 

autoridade médica sobre os corpos. Quando a coordenadora fala em médico clínico geral, se 

refere ao mesmo como “básico”, em outras palavras, é aquele que é essencial, que não pode 

faltar. E isso diz de um modelo de saúde “medicocêntrico”, que tem como eixo central a 

figura do médico, característica bem comum da sociedade ocidental. O médico tem um lugar 



 

 

76 

social privilegiado, embora sua posição já tenha sofrido muitas mudanças, inclusive no século 

XX (SCHRAIBER, 2008). Ainda assim, o poder médico atravessa momentos históricos 

diferentes e persiste até os dias atuais.  

Outro aspecto que queremos destacar sobre a decisão da eleição dos profissionais de 

saúde pela coordenadora é a discussão de necessidades de saúde, a qual é um conceito chave 

para o exercício da assistência integral, e que, portanto, precisa se esclarecida nesse contexto. 

Uma necessidade social se origina quando o sujeito no mundo da vida encontra algum 

impedimento, dificultando seu viver e gerando sofrimentos/problemas, deixando-o numa 

situação de carecimento individual. Visando encontrar resolução para sua situação, o 

indivíduo recorre à coletividade em busca de intervenção. A pessoa que se depara com uma 

necessidade no contexto da saúde recorre a outro (pessoa e/ou instituição) que socialmente é 

legitimado como aquele que pode intervir de modo a responder aquele seu carecimento. O 

resultado de intervenções sobre os carecimentos da população é chamado de necessidade, 

enquanto que demanda refere-se à busca ativa por intervenção (SCHRAIBER; MENDES-

GONÇALVES, 2000). Canguilhem (1982) afirma que as necessidades têm como ponto de 

partida a constatação de que as pessoas sofrem e por isso, buscam cuidado. Para o sujeito que 

sofre, esta é uma experiência concreta, que não é sujeita a negociação, o levando a buscar 

formas específicas de cuidado. Quando o sujeito procura ajuda médica, antes que qualquer 

médico formule um diagnóstico, ele próprio já se considera na condição de paciente. Com isto 

o autor quer dizer que há um movimento dialético entre o sofrimento (demanda) e a atenção 

(oferta). A necessidade de saúde, que é um reconhecimento próprio do dispositivo social que 

o sujeito busca ajuda, é na verdade uma co-produção entre o indivíduo que percebe seu 

sofrimento, a resposta com os códigos culturais disponíveis para aquele sofrimento e os 

recursos tecnológicos disponíveis (CAMARGO JR, 2003). 

Nesse sentido, é de fundamental importância pontuar que o serviço de saúde não é 

simplesmente aquele que atende as necessidades da população, mas também aquele que 

instaura novas necessidades, de modo que suas ações devem estar organizadas para 

contemplar novas demandas, inclusive aquelas de cunho sócio-cultural presentes no processo 

saúde-doença dos grupos populacionais atendidos.  

Concordamos com Schraiber e Mendes-Gonçalves (2000), quando os autores lembram 

que as necessidades são construções sociais. As pessoas reconhecem determinados 

carecimentos enquanto necessidades deste ou daquele serviço a depender das imagens de 

possíveis respostas aos carecimentos construídas desde os próprios serviços, na circularidade 
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produção-consumo como elemento identificador da correspondência entre necessidade e 

serviços/bens no imaginário social, em outras palavras, as necessidades podem corresponder a 

construções diversas dos carecimentos, a depender do tipo de resposta proporcionada na 

produção dos bens ou serviços. Portanto, o Serviço de Saúde do Homem foi formatado a 

partir de uma construção do que os homens necessitam em termos de saúde, dentre várias 

outras possibilidades. 

Muito se discute acerca da importância do trabalho interdisciplinar em saúde (AYRES, 

2009; CAMARGO JR, 2003; MATTOS, 2008). Apesar disso, o Serviço de Saúde do Homem, 

que embora tenha sido criado há pouco tempo, já nasceu pautado no modelo medicocêntrico e 

isso é preocupante porque os problemas e necessidades de saúde, inclusive dos homens, são 

complexos e múltiplos, de modo que apenas a medicina não é capaz de corresponder, aliás, é 

ilusório supor que alguém possa abarcar a totalidade humana. Neste sentido, Carmargo JR 

(2003) faz a seguinte afirmação: 

Preliminarmente, é imperativo reconhecer que indivíduos isolados, ou 

mesmo categorias profissionais inteiras, são limitados para dar conta de fato 

do espectro das demandas apresentadas pelos sujeitos que sofrem. Isto 

afirma o trabalho interdisciplinar e multiprofissional como necessidade 

fundamental. Esta é uma estratégia mais exeqüível e desejável do que a 

tentativa de criar superprofissionais de saúde, capazes de atenderem a toda e 

qualquer necessidade da clientela, mesmo as não percebidas (CAMARGO 

JR, 2003, p. 30). 

É fundamental perceber que essa modalidade de atenção ofertada aos homens no 

serviço de saúde pesquisado é decorrente do que se convencionou chamar nas sociedades 

modernas de complexo médico-industrial. O conhecimento que embasa este modelo de 

atenção, os agentes do cuidado e as instituições que produzem e regulam os elementos desse 

contexto são produtos de processos históricos entrelaçados. Para Camargo JR (2003), o 

complexo médico-industrial possui no seu interior elementos constituintes que se opõem à 

proposta da integralidade. Isto porque o modelo teórico-conceitual que o articula, o da 

biomedicina, enfatiza os aspectos biológicos, a perspectiva fragmentada e fragmentadora, a 

hierarquização implícita dos saberes. Além disso, há obstáculos sociais e institucionais, como 

é o caso dos médicos, os quais têm uma formação profissional amparada numa prática liberal 

individual e privada como horizonte regulador. Deste modo, a integralidade, não apenas como 

um conceito ou como um princípio do SUS, mas acima disso, como um ideal regulador, 

manifesta-se como um impasse inerente à medicina tecnobiomédica, pois esta tem como 

pressuposto que sua maior eficácia é atingida ao se reduzir completamente a experiência do 

sofrimento ao domínio biológico.  
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A referência biomédica se expressa de forma muito contundente quando atentamos 

para a situação em que o serviço de psicologia que inicialmente era disponibilizado logo 

depois foi cancelado sob a justificativa de que não houve demanda. Abaixo seguem os trechos 

das falas da coordenadora e do próprio psicólogo sobre tal situação. 

PESQUISADORA- Quando começou tinha também um psicólogo, não foi? 

COORDENADORA- Foi! Aí não deu certo. Porque não teve demanda, não 

teve procura e aí é...só, durante três semana só dois procuraram e quando 

foram, faltaram. Então [cita o nome do psicólogo] fez: “então vamos tentar 

trabalhar com grupo, grupo terapêutico para ver como vai ser a adesão”. Aí 

ele ficou de, ele e a assistente social, de fazer o... diagnóstico psicossocial 

que eles vão iniciar ainda isso aí, vão começar a coletar dados, começar a ir, 

freqüentar o [cita o nome do centro de saúde no qual funciona o Serviço de 

Saúde do Homem] pra fazer esse levantamento, pra ver as necessidades, pra 

começar a trabalhar com esse grupo. Então realmente a busca foi terrível, aí 

a gente “não, vamos trabalhar com grupos, fazer um diagnóstico primeiro”, 

então tá certo, então aí pra fazer ambulatório mesmo não deu muito certo 

com os homens não, não aderiram muito bem não. 

PESQUISADORA- Eu lembro que naquele dia foi comentado de que não 

houve demanda pra você, não foi isso que aconteceu? PSICÓLOGO- Não. 

Teve uma demanda muito pequena e aí assim, eu comecei a perceber, que 

havia ali uma questão, e eu disse: “[cita o nome da coordenadora], tem que 

ver se a questão, ela se refere a dificuldade do homem de tá indo procurar 

acompanhamento psicológico ou tratamento psicoterápico, eu num sei se é 

uma questão do homem, cultural, etc... ou se é uma questão de divulgação, 

né?” E aí [cita o nome da coordenadora] fez: “É, e o que você vê como 

profissional?”. Eu disse: “ Oh, eu acho que a gente deveria parar de ofertar 

esse serviço e a gente tá começando a construir um perfil. Primeiro um perfil 

desse homem psicossocial, né? Fazer um levantamento mesmo, até um perfil 

epidemiológico, que tipo de questões tá chegando via PSF, né? E aí a gente 

saber de quê esse homem adoece, que tipo de problemática tá surgindo, e 

saber se ela entra em consonância com que a política tá colocando, né? Que 

a política traz várias questões, que é muito amplo, até do CAPS ela tá 

falando, que é pra tratar no ambulatório, né? Então... PESQUISADORA- 

Vocês trabalhavam a política assim, a política que orientou esses 

encaminhamentos?PSICÓLOGO- É e aí a gente precisa, porque a gente 

pensou assim, se a gente tava montando um projeto a partir dessa política e 

aí realmente compete “[cita o nome da coordenadora] no início é que tava 

bem inteirada nela, aí...porque a minha visão inicial foi o quê? Eu vou pra lá 

fazer ambulatório. Foi isso que eu pensei, chegar lá, ficar atendendo 

paciente, fazendo ambulatório, né? Só que acontece...você fica lá, aí você 

fica à noite, né? Pra ir um paciente, né? Então tá pagando um profissional 

pra ficar ali. Há uma dificuldade da instalação da sala que não é só o fato de 

uma sala que não configurasse um setting, que eu num acho que psicologia 

ou psicoterapia, acho que por muito tempo a gente se é...se apegou a  por 

menores no fazer psicológico como modelo de sala, estruturação de sala, 

acho que hoje a gente tem uma clínica, hoje uma clínica ampliada de 

psicoterapia, com a perspectiva de entender o homem na sua subjetividade 

que não tá ligada ao local, que se estabelece o sucesso. Mas há coisas que 

pra mim dão pra frente, eu tá atendendo numa sala, realizando atendimento 

psicológico onde, que tem balança, que tem maca, que tem num sei o quê, 

que a diretoria diz que tem que usar um jaleco, então são coisas que eu, né, 
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da minha prática, do meu entendimento acho que não é viável, né? E aí não é 

a questão da sala em si, é a questão do pensar sobre isso, dessa prática. Aí o 

que foi que eu fiz? Vamos fazer um instrumental, construir um instrumental, 

fazer uma reunião com o NASF, a gente traz aqui dois NASF que funcionam 

em dois territórios e no NASF faz esse levantamento, né? E ampliar essa 

ação, pra uma ação de prevenção né, promoção a saúde do homem, né? 

É interessante observar como o lugar do psicólogo na equipe de profissionais foi 

conduzido. Primeiro ele foi contratado como mais um profissional a atender homens no 

consultório individualmente, assim como os médicos. Como não houve procura por este 

serviço, a atitude tomada pela coordenação, inclusive sob a orientação do psicólogo, foi retirar 

o serviço e não repensar o modelo que o serviço estava sendo ofertado. O psicólogo questiona 

se a não procura pelo serviço estaria relacionada “a dificuldade do homem de tá indo procurar 

acompanhamento psicológico ou tratamento psicoterápico”, e ainda indaga se isso é “uma 

questão do homem, cultural”.  

Nesse sentido, Rocha-Coutinho (2004, p.16,17) afirma que gênero “traz implicações 

para todas as esferas da vida e da atividade humana, desde a inserção social e econômica até a 

experiência do sofrimento físico e mental” e Verbrugge (apud Pinheiro, 2002) considera que 

as diferenças entre homens e mulheres também estão presentes na forma como percebem os 

sintomas, avaliam a gravidade da doença e decidem o que fazer diante da necessidade. Assim, 

nos parece que a não procura dos homens pela psicoterapia é decorrente, em partes, das 

características da masculinidade. Segundo Gomes, Nascimento e Araújo (2007) os homens 

geralmente recorrem menos às práticas de prevenção e promoção à saúde, o que para estes 

autores está associado à construção da identidade masculina e ao processo de socialização do 

homem, nos quais o cuidado de si e do outro não é concebido como uma prática masculina. 

Além disso, é importante pontuar que estudos sobre o perfil da clientela psicológica adulta 

revelam que a busca pela psicoterapia comumente é menos entre os homens (ENÉAS; 

FALEIROS; SÁ, 2000; ROMARO; CAPITÃO, 2003).  

Embora haja essa justificativa decorrente das questões de gênero como uma possível 

causa do homem não procurar o serviço de psicoterapia, queremos destacar o modelo 

assistencial, que para nós, é preponderante. Como esperar que os homens busquem ajuda 

psicológica a partir de um mesmo modelo assistencial pautado na doença? Além do serviço de 

psicologia não ser tão usual na saúde pública como é o serviço médico, é preciso considerar 

que o formato tradicional multiprofissional não favoreceu. Como consta no diálogo abaixo 

entre o pesquisador e a coordenadora, não foi preestabelecido nenhum acordo para 

encaminhamento entre os médicos e o psicólogo. 
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PESQUISADOR- Houve, por exemplo, conversastes com o clínico, sobre 

essa questão e ele recebeu algum ou se algum dos outros [médicos] 

encaminhavam alguém pro psicólogo? Porque tu falaste que a demanda foi 

muito pouca...COORDENADORA - É...normalmente assim, eu não falei 

com [cita o nome do clínico geral] a respeito disso. (...)PESQUISADOR- 

Seria importante conversar com o psicólogo, pra eles [médicos] encaminhar 

pra ele [psicólogo]. COORDENADORA -  Am ham...era! PESQUISADOR- 

Já é como tu pontuas, de que em tese estaria adicionando. 

COORDENADORA - Era! Porque, na verdade, o serviço de psicologia aqui 

funciona no momento por demanda espontânea e também por 

encaminhamento médico, né? Até as enfermeiras mesmo, avalia um paciente 

e ver que ele tem uma necessidade, ele pode encaminhar, enfermeiros ou 

médicos, mas a demanda pro psicólogo é espontânea. No município é esse 

protocolo, no momento é assim. Então a gente deixou, anunciou, esperando. 

Eu realmente não procurei saber se [cita o nome do clínico geral] 

encaminhou muitas pessoas, mas assim, a gente deixou lá à vontade pra eles 

por demanda espontânea procurarem, porque em [cita o nome do município] 

funciona assim, é demanda espontânea no momento. (...) Mas existe os 

encaminhamentos médicos também. Acredito que, que [cita o nome do 

clínico geral] deve ter encaminhado também. Mas eu não procurei saber 

assim com ele... PESQUISADOR- Quando eu digo ele, meio que 

digo...COORDENADORA- Tirando os outros, né? PESQUISADOR- É, 

tirando os outros. Porque, por exemplo, tu pontuastes na tua fala “ah, aqueles 

homens de, de...impotentes”. COORDENADORA- Certo. PESQUISADOR- 

É uma coisa que tá muito ligada ao cunho psicológico.COORDENADORA- 

É! PESQUISADOR- Aí então seria talvez o urologista que fizesse isso.  

COORDENADOR - É, exatamente! PESQUISADOR- Ou de certa maneira 

o cara, talvez, pode perceber...ver, aquele comportamento sintomático de 

algum paciente não se resolveu apenas com a 

medicação.COORDENADORA- Um hum... PESQUISADOR- Ou seja, 

pode ser talvez interessante ampliar o leque de profissionais para atender 

aquela pessoa. COORDENADORA- É, boa! PESQUISADOR- E aí, a minha 

fala está direcionando um pouco no clínico. Mas isso se aplica a todos os 

médicos. COORDENADORA- Eu sei como é. Na verdade eu num, eu não 

fui lá saber como é que tá. Eu realmente não parei pra pensar a respeito 

disso, né? Mas eu vou, boa idéia, boa sugestão, assim, pra conversar com 

eles, saber como é que tá.  

O pesquisador tentou destacar que o trabalho em equipe é importante para que a 

referência se dê entre os próprios profissionais. Contudo, mais uma vez é reforçado que a 

equipe dos profissionais não possui caráter interdisciplinar, ao invés disso, a organização do 

trabalho em saúde é desarticulada entre os próprios profissionais e destes com a equipe 

coordenadora, e a formação dos profissionais é centrada no saber e fazer médico. A inclusão 

do psicólogo na equipe é percebida como uma “tentativa fracassada”, mas a partir do modelo 

assistencial multidisciplinar, como é apontado no relato do psicólogo. 

PSICÓLOGO- Lá não é interdisciplinar, é multidisciplinar, cada um atende 

dentro do seu ambulatório. (...) tanto que agora quando for abrir novos 

centros não vai ter psicólogo nem assistente social. Porque achou que foi 

uma tentativa fracassada, porque você vê...PESQUISADORA- Mas nesse 

modelo, né? PSICÓLOGO- Nesse modelo multidisciplinar. Porque essa 
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perspectiva da discussão do caso é, se tenta observar pelo viés ampliado. 

Mas num ambulatório de especialidade você não consegue fazer isso, por 

quê? O médico atende no horário dele, o psicólogo atende no horário dele, 

não há esse momento, não é? E quem vai fazer esse momento? O gerente? O 

gerente de uma unidade especializada ele é gerente só operacional. Ele vai 

fazer ver questões de mapa, questões de horário, ele não tá ali pra discutir 

clinicamente e aí ele não vai saber como esse profissional da ponta que lida 

com o caso (...) eu não tou respondendo isso por mim não, é a coordenação 

que não quer, por exemplo, que o outro centro tenha mais psicólogo e 

assistente social. Mas uma das discussões que se coloca pra quem é de fora, 

como vocês falaram aí, eu coloquei os casos de disfunções erétil que estão 

ligadas às questões psicológicas, eu perguntei, né? PESQUISADORA- E a 

resposta foi o que? PSICÓLOGO- A resposta foi que já tinham contratado 

cardiologista, urologista e o clínico. 

Nesse mesmo fragmento de fala, o psicólogo traz que nos próximos serviços de saúde 

do homem a serem abertos em outras áreas do município, a coordenadora não pretende incluir 

o psicólogo e assistente social na equipe. Mas como ele mesmo expressa, há, por exemplo, 

casos de disfunção erétil ligadas às questões psicológicas, e que, portanto, o urologista dá 

equipe não vai poder responder a tal necessidade.  

Transformar esse modelo assistencial parece não ser uma tarefa fácil. Depende de um 

conjunto de articulação de instrumentos culturais, jurídicos, técnicos, científicos e pessoais 

também, pois a formação da equipe do Serviço de Saúde do Homem foi montada a partir de 

critérios estabelecidos pela coordenadora. Ao mesmo tempo, enquanto estivemos pesquisando 

no serviço pudemos identificar estratégias pouco tradicionais, como fazer grupo de sala de 

espera com os homens, mas que certamente é uma alternativa no mínimo interessante para 

trabalhar a promoção e prevenção da saúde dos homens.  Durante o tempo que estivemos 

como pesquisadores no serviço, a forma como nos apresentamos, inclusive como psicólogos, 

fez com que alguns homens presentes se aproximassem para conversar sobre necessidades 

sociais e de saúde que interferem diretamente em seu processo de saúde-doença. 

Apresentamos abaixo um trecho do diário de bordo, que exemplifica a aproximação dos 

homens com o pesquisador/psicólogo para conversar sobre saúde. 

Um dos homens que me autorizou estar na sua consulta, o sexto paciente, 

aproximou-se e me perguntou se era psicólogo mesmo. Disse que sim e que 

estava fazendo mestrado em Psicologia. Tendo respondido ao homem, que 

chamarei aqui arbitrariamente de Cleber, ele foi dizendo que como sou 

psicólogo poderia esclarecer algumas coisas assim de saúde, ele perguntou 

se entendia alguma coisa se saúde. Respondi que sim. Ele começou a falar, 

mas se interrompeu. Riu. Titubeou. Até que disse, “pois é, e que sabe... Eu 

tenho um problema, assim, tipo, de ereção. Sabe, na hora ele não fica 

(mostrando com o braço rígido). Ou fica, mas nem dá pra aproveitar por logo 

termina. Sabe, gozo logo. É precoce que vem. E não dá pra nada... E que eu 

tenho conversado com uns amigos e eles me disseram que pode ser problema 
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psicológico. Tenho vários amigos que tiveram”. (...) Quando Cleber me 

falava sobre as coisas que vivia, mantinha meu olhar em sua direção, de 

repente, ele percebeu que o desviara para a esquerda. Ele se virou e percebeu 

para quem eu olhava. Outro homem estava próximo, na verdade, ele se 

inclinava como que para ouvir nossa conversa. Quando se deu conta que 

havia sido “descoberto” pediu desculpa por estar ouvindo a gente conversar. 

Nessa hora, Cleber (abrindo os braços para os lados como se estivesse 

gritando ou proferindo uma máxima que minhas orelhas-pesquisadoras se 

alegraram de ouvir) diz, “sem problema, aqui todos somos homens”. 

Observação que o homem – que chamarei de Osório – assentiu e reiterou, “é 

verdade. E que como vocês tavam falando desse problema... Eu do mesmo 

problema e queria saber, assim, ouvir o senhor que é psicólogo”. Diante do 

lugar que acabamos todos criando pra mim, argumentei que a princípio era 

importante que eles estavam ali procurando ajuda, e que do que sabia tanto a 

disfunção erétil quanto a ejaculação precoce não poderiam ser apenas 

encaradas como problemas apenas de ordem física. Mas possivelmente de 

vários fatores que poderiam ir de um acidente ou machucado no pênis, 

devido uma alimentação inadequada, excesso de atividades físicas, por 

estresse e como cada um estava se sentindo em relação ao próprio corpo, a 

companheira, a relação entre os dois seja no sexo, seja no dia-a-dia.Após ter 

falado, Osório tomou a palavra argumentando que trabalhava muito e que 

era vigia e isso tava atrapalhando sua vida, já que, às vezes, não consegui 

dormir pela manhã nem à tarde e que por isso passava dias sem descansar. 

Disse que isso podia sim influenciar, mas que seria importante conversar 

com o urologista. 

A situação acima descrita demonstra como o trabalho do psicólogo, por exemplo, 

poderia ser útil neste serviço, desde que pensado por outra lógica estratégica. 

Simultaneamente, serve para pôr em cheque a afirmação que não há demanda dos homens 

para o serviço de psicologia. Ao nosso olhar o que ocorre neste serviço é uma inadequação do 

enquadre organizacional empregado, o qual acaba por criar um hiato entre demandas, 

necessidades e respostas produzidas. 

Diante das questões acima levantadas podemos afirmar que a atenção integral aos 

homens não vem sendo criada, a qual é um dos pilares de construção do SUS, que é  fundado 

na primazia das ações de promoção; na garantia de atenção nos três níveis de complexidade 

(básica, média e especializada); na articulação das ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde; e na abordagem integral dos indivíduos e famílias.  

Conforme Charles Tesser e Madel Luz (2008), o princípio da integralidade objetiva 

orientar uma atenção à saúde tanto no que se refere aos serviços e dispositivos institucionais 

disponíveis, quanto no que tange aos profissionais que estão à frente de tais serviços. Neste 

caso, requer que sejam consideradas as múltiplas dimensões dos problemas identificados, 

atentando-se para a complexidade dos mesmos. Logo, espera-se que os profissionais tenham 

uma abordagem integral, ampla e pluridimensional da saúde individual e coletiva. Zulmira 
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Hartz e André-Pierre Contandripoulos (2004) ressaltam a importância de integrar os serviços 

por meio de redes assistenciais como forma de reconhecer a interdependência dos atores e 

organizações diante da constatação de que isolados não dispõem da totalidade de recursos e 

competências necessárias para a solução dos problemas de saúde de uma população. Assim 

sendo, é “indispensável desenvolver mecanismos de cooperação e coordenação próprios de 

uma gestão eficiente e responsável dos recursos coletivos, a qual responda às necessidades de 

saúde individuais em âmbitos local e regional” (HARTZ & CONTANDRIPOULOS, 2004, p. 

331). 

No entanto, o que se observou no serviço de saúde estudado é que integralidade parece 

ser, como denominou Tesser e Luz (2008, p.196), apenas “um princípio normativo, um 

chamamento ético e um slogan político”. A diretriz da integralidade nesse contexto local 

permanece como um objetivo distante e inapreensível, o qual consideramos , o qual 

consideramos que para ser cumprido exige a superação de alguns limites evidenciados pela 

racionalidade médica moderna orientada para uma eficiência pautada em atitudes 

fragmentárias e reducionistas, uma vez que o desafio da integralidade pressupõe que se 

contemple a possibilidade de construção de um campo ético-político comprometido com as 

reais necessidades de saúde, atenção e cuidado da população. 

O último aspecto da coordenação do projeto a ser analisado nesta esfera da gestão 

pública trata do critério adotado para formação da equipe apenas com profissionais do sexo 

masculino. Como é possível visualizar na fala a seguir, a justificativa para o estabelecimento 

deste critério é que os homens se sentem mais à vontade quando são atendidos por 

profissionais homens. 

COORDENADORA- (...) tem que ser homem, de preferência homem. Por 

que de preferência homem? Porque eles se sentem mais à vontade. 

Mulher...assim, é mais complicado você chegar e falar, se abrir, então eu 

acho melhor que seja, até questão de estratégia mesmo, de colocar pessoas 

do mesmo sexo pra, pra...é a mesma coisa de ginecologista. Existem 

mulheres que não gosta, eu particularmente não gosto de ir pra ginecologista 

homem, eu não me sinto a vontade, por mais que eu saiba que é um 

profissional, eu prefiro uma mulher. Então é uma questão de preferência que 

sejam homem, que os profissionais sejam homens. PESQUISADORA- É um 

requisito? COORDENADORA- É, seria um dos requisitos, né? Pra eles 

poderem ficar mais à vontade, se sentirem mais à vontade. Porque até pelo 

próprio, a questão, até quando pesquisando uma vez na internet um dos, um 

dos...parece que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia tava 

dizendo que a intenção é realmente seria, a gente quando fosse se encontrar 

serviços que deixassem, sejam homem que sejam os, os funcionários, os 

servidores que atendessem a população pra eles ficarem mais, se sentirem 

mais à vontade porque às vezes eles não falam. Até nos serviços eles dizem 
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que não gostam, não se sentem à vontade de tá expondo os problemas deles 

pra mulheres, questão de machismo mesmo, de cultura. Se a gente pensar 

assim “não, besteira”, mas às vezes existem muitos homens que são assim. 

Então a intenção é deixar toda a equipe formada por homens mesmo. 

Convém destacar que a princípio o argumento que era apenas uma suposição, isto é, 

que os homens se sentem mais à vontade quando são atendidos por profissionais do sexo 

masculino, em seguida torna-se fundamentado na orientação do presidente da Sociedade 

Brasileira de Urologia (SBU), que é uma instituição bastante influente nesse contexto da 

“saúde dos homens”, inclusive, na construção e implementação da PNAISH. Em outras 

palavras, consideramos que a coordenadora buscou explicar sua decisão se amparando numa 

instituição médica visando dar mais sustentação ao seu argumento. Contudo, cabe ponderar 

esta orientação da SBU, porque há jogos de interesses que permeiam esse contexto, bem 

como o poder disciplinar da medicina se manifesta (FOUCAULT, 1979). Além disso, vale 

questionar: Quem é a maioria dos urologistas? Homens! Orientar os homens a serem 

atendidos por profissionais do sexo masculino tende a garantir mais espaço de trabalho para 

homens, inclusive urologistas.  

Ainda sobre esse critério de “homens para atender homens” podemos afirmar que o 

mesmo é fruto de um constructo machista, como a própria coordenadora aponta, porém, o 

mais irônico disso é que ela ao invés de oportunizar o enfrentamento do machismo, ela opta 

por reforçá-lo. Mais adiante retomaremos e exploraremos esta discussão, no tópico do 

“homem generificado”. 

4.1.3b. Pelos usuários do serviço 

Nas entrevistas com os usuários foi recorrente a avaliação positiva dos atendimentos 

prestados pelos profissionais. Como pode ser visualizado nos depoimentos abaixo, os usuários 

fazem referência ao bom tratamento recebido, à atenção dispensada pelo médico, ao 

preocupar-se com o usuário e por isso são considerados bons profissionais. 

USUÁRIO I- (...) Porque tem médico que num sabe nem tratar as pessoas, e 

esse daí se você for ali dentro você vai constatar que é uma pessoa que trata 

as pessoas bem, num é feito o que eu tava me tratando não, entendeu? (...) 

não é porque eu tô dando entrevista a vocês não, mas o pessoal aqui é até 

legal, sabe? Você chega, você é bem atendido. (...) Aí vim aqui, vô dizer 

uma coisa: eles me atenderam que eu fiquei olhando assim, eu mesmo fiquei 

admirado, de ver de onde eu morava o atendimento fazer pouco descaso de 

você. Eu fiquei olhando assim: “Oxe, que diferença, é particular, é?” 

USUÁRIO V- (...) esse médico é bom, visse? Ele é atencioso, ele parece um 

cara que, ele é assim, particular, né? Ele atende bem, se preocupa com você, 



 

 

85 

gostei do atendimento dele pra caramba, ele disse que qualquer coisa volte 

de novo, agora quando eu sai de lá. Pronto, agora só venho próximo ano 

agora. Vou fazer de ano em ano, sabe? (...) Ele é um médico ótimo, eu 

mesmo achei, e ele vai ser meu médico daqui pra frente. 

PESQUISADORA- Foi hoje a sua primeira consulta? USUÁRIO II- Foi 

hoje, com o cardiologista. PESQUISADORA: E como foi que tu se sentiu? 

USUÁRIO II- Bem, atende bem, boa pessoa, conversa bem com a pessoa, 

atende bem ele. Dá boa atenção mesmo. (...) é uma pessoa legal, atende bem 

ele, bom profissional ele. 

 

Cabe observar que os usuários I e V declaram-se surpresos por serem bem atendidos 

por médicos da rede pública de saúde. As frases, “Oxe, que diferença, é particular, é?” e “Ele 

é atencioso, ele parece um cara que, ele é assim, particular, né?”, confirmam uma associação 

direta entre atendimento satisfatório e a rede privada de saúde. A relação entre médico e 

paciente é sem dúvida uma peça indispensável para um atendimento bem sucedido. Mas o que 

queremos ressaltar neste momento é como os usuários positivam o atendimento recebido no 

serviço de saúde.  

Consideramos que as apreciações dos usuários sobre o atendimento médico é, em 

partes, fruto do movimento de conversão da saúde no Brasil como direito. Acreditamos que aí 

está implícito a marca assistencial e clientelista que acaba por subordinar à lógica que 

transforma em carentes os homens que buscam o serviço de saúde. Além disso, consideramos 

que esta ação de criação de um serviço exclusivo para homem com atendimento noturno e 

com profissionais apenas do sexo masculino, caracteriza-se para o público alvo como uma 

concessão governamental e o usuário surge como beneficiário passivo de um bem 

proporcionado pelo Estado (AUGUSTO, 2000). Isto fica claro ao se observar as explicações 

dadas pelos usuários quando questionados sobre a importância deste serviço. Como aparece 

nos diálogos a seguir, os argumentos são centrados no fato de que eles antes não tinham um 

serviço de saúde que se preocupasse com o atendimento da população masculina. 

PESQUISADORA- O senhor acha importante esse tipo de serviço, aqui? 

USUÁRIO IV - Eu acho, eu acho porque antigamente, como se diz, 

antigamente num existia nada disso, né? Como se fosse uma...Hoje em dia, o 

negócio tá progredindo mais. 

USUÁRIO III- Mas aqui é muito importante pra gente mesmo, porque a 

gente tem que tá sempre vendo essas coisa, porque... num é em todo lugar 

que a gente tem um atendimento bom para os homens, num é? Aqui pelo 

menos agora tá melhor (...). 
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Apesar do Sistema Único de Saúde ter sido criado pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, com a 

finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando 

obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, ainda não é apropriado pela população 

como um direito do cidadão e um dever do Estado. A cultura do assistencialismo no Brasil 

ainda impera. Por isso, consideramos que iniciativas como essa do Serviço de Saúde do 

Homem são bem reconhecidas socialmente, afinal, antes os homens não dispunham de ações 

de saúde que os incluíssem. A inexperiência de um serviço do SUS que inclua diretamente o 

homem em sua organização talvez possa justificar tamanha valorização. E isso fala de algum 

modo da ausência do participação social, pois a ausência de conhecimento de saúde enquanto 

direito pode levar a população a não ter parâmetro para avaliar o que é um bom serviço de 

saúde. 

Sobre a apropriação das tecnologias nas práticas de saúde Augusto (2000) afirma que 

as mesmas acabam por produzir interferências desses produtos nas relações que se 

estabelecem no âmbito do cuidado médico, formatando, assim, concepções a respeito de si e 

do outro e também colabora para as representações que os sujeitos constroem sobre a vida 

social e sua visão de mundo. Ademais, a própria percepção do que é e do que deve fazer para 

cuidar da saúde é atravessada pelo imperativo do uso das tecnologias levando, inclusive, os 

indivíduos a reconhecerem um bom profissional de saúde ou um bom serviço de saúde não 

apenas como aquele que tem a capacidade de adquirir equipamentos médicos-hospitalares, 

mas também pela freqüência com que solicita os exames laboratoriais e prescreve 

medicamentos. 

O uso e a produção regular da tecnologia em saúde ao mesmo tempo em que revela 

processos, acelera outros, como a medicalização da saúde. “Direito à saúde” é confundido 

com “direito à assistência médica”. Este processo fica bastante claro em nosso estudo, quando 

atenção à saúde do homem é reduzida a prestação de serviços de especialistas médicos sob o 

foco na recuperação e na prevenção de doenças, justamente duas modalidades de atenção à 

saúde que recorrem usualmente a tecnologias duras (LUZ, 2007), levando as consultas 

médicas se apresentarem como um meio de consumo da moderna tecnologia médica e da 

saúde. 

É interessante ainda refletir que atenção à saúde dos homens no município estudado 

está enquadrada na atenção especializada e não na atenção primária, como orienta a própria 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=169
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PNAISH. Em certa medida, percebemos que isso reforça o que outras pesquisas já vinham 

apontando (citadas no capítulo I), isto é, que o homem acessa mais especialistas e serviços de 

saúde de média e alta complexidade, os quais geralmente oferecem atenção em situações em 

que a doença ou o agravo já está instalado. Dessa forma, nos parece que o Serviço de Saúde 

do Homem ao invés de promover transformações na cultura de auto-cuidado dos homens, 

acaba por preservar. Assim, o referido Serviço surge como o centro de possibilidade de uma 

resposta satisfatória às exigências de saúde privilegiando o atendimento médico, uma vez que 

dispõe de maiores e supostamente melhores recursos para esse fim.  

Outro aspecto, não menos importante, decorrente da utilização de tecnologia moderna 

nas práticas médicas é o aumento dos custos. Augusto (2000) faz referência ao que vem sendo 

chamado de “economicina”, sendo esta uma nova e bizarra ciência “patrocinada por 

empresários travestidos de médicos, com marcante e pessimamente dissimulado interesse 

pecuniário exclusivo” (BITTENCOURT apud AUGUSTO, 2007, p. 161). Um exemplo 

concreto da “economicina” seriam os exames complementares sempre solicitados que pouco 

acrescentam, a não ser para o crescimento da geração do lucro dos “economicistas”. Não é à 

toa que muitos exames laboratoriais são chamados de exames de rotina, ou seja, trata-se de 

procedimentos diagnósticos estabelecidos como obrigatórios diante de determinadas situações 

clínicas. Os exames que a princípio assumiriam um caráter complementar, tornaram-se cada 

vez mais instrumentos centrais na relação do médico junto ao paciente, de modo a determinar 

não só o diagnóstico, mas também o prognóstico.  

 

4.1.3. Sobre objetivos dos serviços 

Neste segundo tópico do Conteúdo de Saúde discutiremos a partir das entrevistas os 

objetivos do Serviço de Saúde do Homem em relação à assistência, prevenção e promoção da 

saúde. Embora compreendamos que estes são três objetivos da saúde indissociáveis, aqui 

optamos em fazer uma distinção didática, para tanto recorremos aos descritores utilizados pela 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)
16

.  

Assistência à saúde refere-se a “todos os aspectos da provisão e distribuição de 

serviços de saúde a uma população”, ou mais especificamente, é a “provisão de todo tipo de 

assistência individualizada de saúde para diagnóstico, tratamento, acompanhamento e 

                                                           
16 Biblioteca Virtual em Saúde – BVS. Disponível em: http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt Acesso em 

10/02/2011. 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt
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reabilitação de pacientes”. Então neste trabalho assistência será utilizada como sinônimo de 

recuperação à saúde em referência aos termos utilizados nos documentos oficiais do SUS. 

Prevenção é entendida como um “conjunto de ações que visa erradicar, eliminar ou 

reduzir o impacto de determinada doença ou incapacidade, ou ainda, conter sua dispersão”. E 

por fim, promoção à saúde é concebida como o “processo de capacitação do indivíduo em 

melhorar e controlar sua saúde”. Nesse sentido, “para alcançar o estado de completo bem-

estar físico, mental e social, um indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar aspirações, 

satisfazer necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. Saúde é vista, portanto, como um 

meio de vida e não um objetivo”.  

No entanto, Czeresnia (2003) tenciona os conceitos de promoção da saúde e 

prevenção, os quais por vezes são contrários. Para a autora, ações preventivas dizem respeito 

às “intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua 

incidência e prevalência nas populações” (p. 45). Enquanto que promoção da saúde direciona-

se para a busca de ações que vislumbrem a saúde e o bem-estar gerais, ou seja, “as estratégias 

de promoção enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho que conformam a 

estrutura subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial”. De 

modo mais direto, Freitas (2003) traz que prevenção é vista simplesmente como ausência de 

doenças e promoção da saúde é definida como um conceito positivo e multidimensional 

resultando desta maneira em um modelo participativo de saúde na promoção em oposição ao 

modelo médico de intervenção.  

   

4.1.3a. Sobre assistência: pelos profissionais de saúde 

No tocante à Assistência à Saúde, identificamos trechos de falas que referem à 

produção de práticas de cuidado e fornecimento de serviços centrados em processos de 

recuperação e reabilitação em saúde. Segundo os médicos (cardiologista e urologista), é 

comum os homens buscarem o serviço para responder a suas demandas decorrentes de 

agravos já instalados, como pode ser visualizado nos relatos a seguir. 

CARDIOLOGISTA- As doenças habituais, né, comuns, não aconteceu nada 

que chamou atenção. Chama a atenção a quantidade de pacientes hipertensos 

que tão fora de controle, quase todos que passam por aqui tá fora de 

controle. Pressão alta, não toma medicamento. Esse último que atendi, 

dezoito, vinte por doze. A pressão dele, não faz uso de medicamento. 

PESQUISADORA- Ele tava agora vinte por doze? CARDIOLOGISTA - 

Tava agora vinte por doze, faz anos que ele não faz uso, aí eu pedi pra ele 

tomar, aqui não tem medicamento de emergência e tudo mais, não tem 
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medicamento, pedi pra ele comprar pra tomar, começar a tomar agora. 

É...parece uma situação de selva, né? [risos] 

PESQUISADORA- E aqui, como foram os primeiros atendimentos? Eu acho 

que deve haver alguma diferença dos outros espaços que você deve 

trabalhar, que aqui é um público exclusivo... UROLOGISTA- Isso, aqui é só 

homem, né? Atendimento mais direcionado, né? Basicamente doenças da 

próstata.  

Estes trechos mostram que a atenção à saúde aparece bastante atrelada à noção de 

saúde como contraponto da doença, estando a produção da saúde orientada para a remoção de 

sintomas e agravos. Dessa forma, a assistência à saúde, nas palavras destes profissionais, 

acaba sendo concebida sob um caráter curativo, o que se percebe no uso de expressões como 

“fora de controle”, “uso de medicamento”, e “doenças de próstata”, especificamente com 

“atendimento mais direcionado”.  

4.1.3b. Sobre assistência: pelos gestores do serviço 

Do ponto de vista da coordenação do projeto, destacamos o trecho a seguir, o qual diz 

respeito às razões dadas pela coordenadora na escolha de determinados médicos/especialistas 

para prestar assistência à saúde dos homens. Acreditamos que esta escolha não se dá de 

maneira arbitrária, mas se fundamenta em um referencial de saúde centrado no paradigma 

biomédico, estando, portanto baseado em um determinado modo de ver/compreender o 

funcionamento do sistema de saúde.  

COORDENADORA- E a questão também do câncer de próstata, do câncer 

de pênis. Então assim, foi uma questão mais de visão de necessidades, até 

pelas doenças que são mais prevalentes, né? A questão da morbidade serem 

as doenças cardiovasculares, urológicas e clínicas, né? 

Na visão da coordenadora a noção da assistência à saúde também parece reproduzir a 

perspectiva curativista já mencionada pelos profissionais. Seu argumento é fundamentado na 

idéia de que é importante oferecer serviços a partir de determinadas “necessidades” da 

população masculina, e para tanto menciona a busca por profissionais para cuidar/tratar de 

doenças específicas. 

 

4.1.3c. Sobre assistência: pelos usuários do serviço  

Dentre os usuários do serviço, os relatos acabam convergindo para a mesma noção já 

demonstrada pelos profissionais e coordenadora. Se por um lado os profissionais enfatizam 

uma assistência à saúde voltada para processos de cura e reabilitação da saúde, com ênfase no 
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tratamento e recuperação de sintomas e agravos, os usuários demonstram uma noção de 

cuidado à saúde com ênfase no reconhecimento do corpo doente.  

PESQUISADOR- O senhor não tinha esse hábito de procurar médico, não 

fazia parte da sua vida? USUÁRIO III- Não, eu tinha. Já fiz, eu já fiz, quatro 

cirurgia com essa agora do coração. Eu fiz cirurgia de varizes na perna, eu 

fiz de hemorróida, eu fiz de próstata, e agora essa hérnia aparece agora, essa 

hérnia me incomoda, mas. Eu acho que agora eu não posso fazer essa 

cirurgia que eu tô operado do coração, mas já tá em andamento também, né? 

Em andamento pra ver se opera ou não opera, que eu acho que num vai 

operar agora não. Tavam me dando conselho ali, “num vá fazer isso agora 

não porque como você vai tomar uma anestesia”. Mas sempre médico foi pra 

essas coisas mesmo, cirurgia né, sempre mais novo, porque hemorróida eu já 

sofri quando era novo, já tava com mais de doze anos que eu fiz e próstata 

também fiz, aí no Hospital Central, e da próstata eu fiz lá no Otávio de 

Freitas, lá no Curado, né? 

USUÁRIO IV- Aí agora que eu tô indo ao médico, né, com incentivo da 

minha esposa também, aí tô procurando médico. Porque... apesar de tudo, 

apareceu uns problema em mim né, como esse negócio mesmo do dedo, esse 

caroço no meu dedo que deixa meu braço dormente. 

A busca dos homens/usuários pelo serviço de saúde, e mesmo para o cuidado de sua 

própria saúde, só ocorre quando a doença/agravo já está instalada, o que por si só já responde 

em grande parte pela cultura curativista existente no sistema de saúde e que se reforça a cada 

demanda espontânea apresentada pelos potenciais usuários. 

Dessa forma, o serviço de saúde é produzido a partir das demandas que são 

apresentadas pela população de seu território de abrangência, fato que parece configurar a 

conformação do serviço de saúde contexto deste estudo. Dito isto, parece que encontramos 

um perfeito ciclo auto-regulatório de usuários doentes que demandam tratamento/cura para 

seus males, coordenadores/gestores que recebem estas demandas e as direcionam para 

contratar profissionais/especialistas que dão conta de respondê-las. 

 

4.1.3d. Sobre prevenção: pelos profissionais de saúde 

 Para os profissionais do Serviço de Saúde do Homem a prevenção está associada 

eminentemente à solicitação de exames e uso de aparelhos biomédicos necessários para 

medir, controlar e diagnosticar agravos e definir intervenções pelos mesmos. 

 
 Para um dos médicos do serviço, os próprios usuários acabam demandando a 

realização de exames, como um recurso para investigar e comprovar a existência de agravos 

na sua saúde. Tal fato atesta o valor/poder que os exames clínicos (como instrumentos 
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produtores de verdade) adquirem no cotidiano dos serviços de saúde, funcionando como 

catalisadores/mediadores/qualificadores da tríade relação usuário-saúde/doença/cuidado-

profissional de saúde. 

 

CLIN. GERAL- Tem vezes que eles vêm para cá, pra saber se tem alguma 

doença, se tem algum câncer, vem faz um exame, e vem procurar investigar, 

saber se é verdade que eles, têm, às vezes muito preocupados. 

 
 As falas dos profissionais revelam que a ausência de alguns aparelhos e mesmo a 

indisponibilidade para realizar determinados exames na rede de saúde acabam dificultando o 

trabalho com a população masculina, embora o serviço esteja se organizando para adquirir 

tais insumos e sanar os problemas decorrentes de sua ausência. 

 
PESQUISADORA- E aqui, como foram os primeiros atendimentos com os 

homens? CARDIOLOGISTA- Olha, tamos, como eu te falava agora a 

pouco, tamos organizando, tamos organizando aos poucos. Tá faltando, tá 

faltando um aparelho de eletrografia, né, o eletrocardiógrafo, aí tá faltando 

divulgação, né? (...) PESQUISADORA- E a questão da adesão deles ao 

tratamento, já teve alguém que veio pra uma consulta aí voltou? 

CARDIOLOGISTA- Ainda estamos em fase de investigação...eu tou 

pedindo os primeiros exames, poucos deles tem me retornado, porque tu 

sabes que existe uma dificuldade pra realizar os exames, né, e são vários 

exames, eu peço ergométrico, eco, mapa, holter, alguns...dependendo do 

problema, né? Aí é uma dificuldade eles retornarem, já retornaram alguns, 

principalmente aqueles que não precisa dos exames, que precisam retornar 

só para consulta de controle da pressão. 

 

Além disso, a utilização de exames também acaba demandando, como mencionou o 

profissional acima destacado, um retorno dos usuários ao serviço de saúde, mesmo que para 

certificar-se do seu bem estar, o que se apresenta ainda bastante dificultoso.  

Nesse contexto de extrema valorização de exames e maquinários para prestar 

atendimento aos homens, cabe destacar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta 

em outra direção. Marcos Queiroz (2000) afirma que desde 1976 a OMS preconiza a 

utilização de práticas terapêuticas alternativas e não institucionalizadas, estimulando a 

integração de conhecimentos e técnicas de eficácia comprovada existentes na medicina 

ocidental e nos sistemas de medicina popular tradicional. O incentivo é que o sistema de 

saúde seja baseado em tecnologia simplificada, eficaz, e promova a responsabilidade da saúde 

pelo indivíduo. “Nessa perspectiva, o terapeuta assume, juntamente com o paciente, o 

controle do processo de cura, sem rendição ao paradigma científico dominante, à lógica 
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burocrática do sistema de saúde, e à indústria farmacêutica e hospitalar (QUEIROZ, 2000, p. 

370). 

 

4.1.3e. Sobre prevenção: pelos gestores do serviço 

Entre os coordenadores não foram identificados trechos de fala que enfatizassem a 

prevenção em saúde como uma atividade desenvolvida pelo Serviço de Saúde do Homem. No 

entanto, pudemos perceber na entrevista do psicólogo algumas referências ao termo 

prevenção sempre associado à promoção em saúde como uma ação a ser executada em 

parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

PSICÓLOGO- Aí o que foi que eu fiz, vamo fazer um instrumental, 

construir um instrumental, fazer uma reunião com o NASF, a gente trouxe 

aqui dois NASF que funcionam em dois territórios e no NASF fazer esse 

levantamento, né? E ampliar essa ação, pra uma ação de prevenção né, 

promoção a saúde do homem, né? 

PESQUISADORA- Será que há outra forma de contribuir além do 

ambulatório? PSICÓLOGO- Isso! Por isso que eu falo aquela questão da 

prevenção, da promoção, da gente tá criando isso aqui com os NASF, porque 

os NASFs daqui têm psicólogos. 

COORDENADORA- E a questão também do câncer de próstata, do câncer 

de pênis. Então assim, foi uma questão mais de visão de necessidades, até 

pelas doenças que são mais prevalentes, né? A questão da morbidade serem 

as doenças cardiovasculares, urológicas e clínicas, né? 

A partir da fala do psicólogo nos parece que a prevenção não é vista como uma 

atividade própria do serviço em estudo e sua realização estaria condicionada ao 

desenvolvimento de ações intersetoriais com dispositivos da atenção básica.  Compreendemos 

que este posicionamento acaba por reforçar a idéia de que o serviço é voltado para o 

tratamento de doenças, o que acaba contrastando com a queixa da própria coordenação de que 

os homens só buscam o serviço de saúde com esta finalidade. Embora a própria coordenação 

queira que os homens busquem o serviço para se prevenir. Diante desta constatação é possível 

indagar: como fazer com que os homens se previnam se o próprio serviço não incentiva a 

prevenção? Nos questionamos se a ausência de falas sobre prevenção não está relacionada à 

noção de prevenção que é compartilhada entre os profissionais de saúde, que é aquela atrelada 

a prescrição de exames laboratoriais e ao diagnóstico de doenças. Temos a impressão que a 

prevenção nomeada pelos profissionais é diferente daquela apontada pelo psicólogo que vê a 

prevenção associada aos processos de promoção da saúde. Enquanto os profissionais 

valorizam a prevenção a partir do diagnóstico e tratamento das doenças e, portanto, dentro do 
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referencial biomédico, o psicólogo pensa prevenção a partir de outro referencial ampliado de 

saúde. 

4.1.3f. Sobre prevenção: pelos usuários do serviço  

Dentre os usuários, o uso de equipamentos próprios da engenharia biomédica parece 

ser bem valorizada, sendo a realização de exames uma espécie de parâmetro para definir se 

um serviço, ou profissional de saúde é bom (competente) ou não (incompetente). Isto aparece 

no trecho abaixo, quando o usuário, ao comparar a atuação de dois médicos pelos quais teve 

acompanhamento, parece avaliar positivamente aquele que solicitou a realização do 

"eletrocardiograma", em contraponto ao segundo que nunca havia solicitado. 

USUÁRIO I- Ele pediu eletrocardiograma, pediu... ele foi quem... ele se 

prontificou fazendo as coisas, num é feito o outro não que a gente tinha que 

pedir e ele ficava com raiva quando a gente pedia. 

 

Em seu relato, outro usuário também menciona a valorização do uso de exames 

clínicos na prática médica, sendo este visto como um "comprovante" da situação da sua 

saúde. Nas palavras deste usuário "só" com a prática médica atrelada à realização de exames 

diagnósticos é possível adquirir alguma conformidade quanto à própria saúde. Neste caso, os 

exames acabam adquirindo um grande valor na promoção da saúde ao funcionarem como 

produtores de certezas sobre a (gestão) da vida dos usuários, que se autoregulam ou se deixam 

regular pelos efeitos que tais instrumentos produzem no cotidiano dos serviços de atenção. 

 
PESQUISADORA- E o senhor procurou o clínico por quê? USUÁRIO III- 

Eu procurei porque, porque eu tava sentindo... quando eu falei pra você 

agora, aquela dor, aquela dor, aí que fica pensando que é alguma coisa 

demais, né? Mas devido às cirurgias que eu fiz né, ai a gente só se conforma 

quando fala com o médico, o médico vai mandar fazer um exame e aí ele 

acabou me dizendo "Você num tem nada, o eco deu tudo bem. Você já fez 

um exame de esteira?" "Não, num fiz não”. 

 

 

Ainda sobre este ponto, o uso de exames clínicos acaba aparecendo também, segundo 

outro usuário, como uma espécie de motivador para o cuidado de sua saúde. Este usuário 

menciona que tem o hábito de frequentar anualmente o médico, como um acompanhamento 

de rotina, mas especificamente, no momento de realização desta pesquisa, a busca pelo 

cuidado médico foi demandada pela prévia solicitação de exames diagnósticos pelo médico de 

referência.  

 
PESQUISADORA- E o que levou o senhor a procurar o médico? USUÁRIO 

VI- Tô chegando aos sessenta anos, tô com ciquenta e oito, ciquenta e sete. 
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Meu médico todo ano eu vou, mas tô indo agora, porque passou vários 

exames pra eu fazer. Aí tô fazendo exame de sangue, colesterol, 

triglicerídeos, da próstata, de tudinho, ele passou pra mim. Aí tô voltando 

pra mostrar a ele. 

 

Diante os relatos acima, podemos notar que a prevenção em saúde é reduzida à 

solicitação de exames, os quais ocupam um lugar quase que de fetiche nas consultas médicas. 

Trata-se atualmente de um instrumento principal para o trabalho médico. É através dos 

exames que se chega ao diagnóstico e prognóstico da doença. Não é à toa que o mercado de 

diagnóstico médico só cresce e torna-se alvo de investida dos próprios médicos, por ser uma 

área promissora em termos financeiros. Os exames laboratoriais servem como discurso 

especializado e como escudo, visto que tais exames são percebidos como revelando 

objetivamente o corpo real. Há uma super valorização dos exames complementares em 

detrimento da escuta e da construção da história clínica a partir do relato da pessoa. Embora 

os exames atualmente ocupem esse lugar privilegiado na saúde, os médicos continuam sendo 

autoridade moral e técnica, sua presença continua sendo necessária, pois ele serve como o 

tradutor. Ele é que decodifica os resultados dos exames. Camargo JR (2003) assinala que o 

“culto dos exames laboratoriais” e o “culto dos aparelhos” promovem características da 

própria profissão médica, como é o caso da remuneração diferenciada daqueles que trabalham 

com a operação direta das tecnologias sofisticadas. O autor menciona que essa valorização 

traz impactos nos atos médicos, que tendem a migrar para área mais bem remunerada, que é a 

área de diagnóstico.  

Sobre a relação entre moral e técnica no fazer médico, Starr (1991) chama a atenção 

para os limites da autoridade moral do médico, porque segundo o autor, trata-se de uma 

autoridade que precisa ser pautada numa ética profissional para manter sua legitimidade e é o 

que Schraiber (1995; 2008) chamou de técnica moral-dependente. Para esta estudiosa, a 

prática médica é norteada tanto pela ética, como pela técnica. Schraiber (2008) também 

destaca que a medicina em sua conformação atual (medicina tecnológica) ressalta a dimensão 

de “técnica tecnologia dependente”, na qual há uma grande valorização da base científica 

dessa tecnologia, ao mesmo tempo que enfraquece o caráter “moral dependente” da prática 

que se apóia na interação entre os sujeitos. Nas palavras da autora: “(...) o desempenho de um 

profissional não se alimenta apenas das condições materiais, ou sequer somente de sua 

sabedoria técnico-científica. Também se faz com base nos dispositivos relacionais, fruto das 

éticas interativas e comunicacionais” (SCHRAIBER, 1997, p. 128).  
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As falas dos usuários acima citadas ilustram como a população destinatária por 

excelência do serviço de saúde pesquisado apreende as condições de atendimento ofertados, 

bem como, em alguma medida, permite visualizar como eles interiorizam as informações 

veiculadas sobre a utilização de exames, de fármacos, de equipamentos Nessa perspectiva, 

queremos realçar algumas reflexões sobre o uso das tecnologias médicas abordadas por Maria 

Helena Augusto (in CANESQUI, 2000).  

Em seu texto, a autora trata do impacto que a incorporação de tecnologias sofisticadas 

produz nos usuários de saúde. Tendo em vista que fármacos e equipamentos médicos-

hospitalares já fazem parte do cotidiano das práticas de saúde, inclusive para diagnosticar e 

tratar doenças, a autora busca investigar como isso é absorvido tanto pelos pacientes que são 

submetidos a essas tecnologias específicas, bem como, como é percebido pelos profissionais 

que fazem uso nesse contexto. Além disso, também pretende sinaliza possíveis implicações 

desse fenômeno nos estilos de vida das pessoas e dos desdobramentos sobre o conceito de 

saúde.  

É indiscutível que, nos últimos anos, temos experimentado o desenvolvimento 

crescente de tecnologias sofisticadas, auxiliares eficazes na cura de doenças até então 

consideradas incuráveis, prolongando assim o tempo de vida das pessoas. No entanto, gera 

uma ambigüidade porque ao mesmo tempo grande parte da população não tem acesso às 

vantagens dessas tecnologias sofisticadas da saúde. De um lado encontram-se as 

configurações classificadas como contemporâneas, e do outro, situações que “carecem da 

modernidade”, próximas até de outros momentos históricos. Nesse sentido, é importante 

incluir outra discussão para compreendermos melhor essa ambigüidade da modernidade, que 

neste caso a autora tomou como referência a centralidade que o conceito de indivíduo tem 

para este contexto.  

Augusto (2000) lembra que o valor atribuído às tecnologias específicas é algo que 

reflete e expressa o contexto social, histórico e temporal presentes, assim como, os tipos de 

vida e de pessoas que são produzidas nesse contexto. Assim, a compreensão contemporânea 

de indivíduo é crucial, porque para a autora, trata-se de uma concepção delineada pela 

capacidade de autocontrole e auto-regulação, o que também significa que trata-se de um ser 

humano que é aquilo que faz de si próprio, e é aquele responsável por sua vida.  

Baseando-se em Beck (1992), Augusto (2000) afirma que assim como o avanço 

tecnológico possui suas ambigüidades, a modernidade está se dissolvendo na sociedade 
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industrial, está sofrendo rupturas no seu interior e uma nova modernidade vem surgindo, a 

modernização da modernidade, empreendendo, desse modo, a “sociedade do/de risco”. Na 

medida que crescem a variabilidade das técnicas, também trazem consigo conseqüências 

desconhecidas e inesperadas, tornando-se, inclusive, freqüentes na história e na sociedade. 

Assim, risco refere-se “à forma de lidar com os acasos e inseguranças induzidos e 

introduzidos pela própria modernização”, os quais podem interferir diretamente sob a vida das 

pessoas e da própria humanidade não no presente apenas, mas no futuro, requerendo uma 

modernização reflexiva e não mais clássica. Essa recente perspectiva de modernização vem 

salientar a necessidade de refletir sobre os usos e efeitos que a racionalização tecnológica traz 

para a sociedade e para vida das pessoas. Há uma alteração nas estruturas de poder e de 

influência, nas formas de repressão e participação políticas, interferências nas visões de 

realidade e até nas normas de conhecimento (BECK, 1992, p. 50 apud AUGUSTO). Vale 

salientar que além das mudanças sobre as visões de mundo operadas na sociedade de/do risco, 

os atributos que qualificam o que é ser humano também são transformadas. 

Simultaneamente, o indivíduo moderno é aquele que/ orientado para o autocontrole e 

auto-regulação como já foi dito, ele também é aquele tomado por agências ou instituições 

secundárias aos laços tradicionais e das formas sociais (classe social e família nuclear), 

inscrevendo a biografia dos indivíduos e tornando-o dependente de políticas sociais, de ciclos 

econômicos, de serviços, tecnologias etc., indo de encontro ao controle individual 

estabelecido. Então, desse modo, segundo a autora, a “individualização submete as pessoas a 

um controle externo e a um grau de estandardização desconhecidos anteriormente” (p. 155 e 

156), ou seja, neste caso as pessoas se tornam dependentes dos serviços de saúde para 

saberem como devem agir, se comportar, como devem viver, contrariando a idéia de controle 

individual conscientemente estabelecido.  

As tecnologias em saúde não são apenas uma manifestação instrumentalizada, mas 

também são produtoras de relações sociais. Assim, não somente a utilização, mas como 

Augusto (2000) destaca, a própria existência dos instrumentais tecnológicos compromete a 

forma que a sociedade se organiza. Os usuários e profissionais demonstram isso quando um 

espera do outro determinadas posturas, como um solicitar exames laboratoriais e o outro se 

colocar como objeto desses exames, de maneira quase natural. Porém, é importante atentar 

que esta naturalização tecnológica não pode ser pensada como instrumento neutro usado pelas 

pessoas. Pelo contrário, os exames laboratoriais tão recorrentes nas entrevistas significa uma 
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profunda influência modeladora tanto sobre quem a produz, quanto sobre quem a utiliza. Traz 

transformações para o ambiente tecnológico e para a vida de seus usuários.  

Segundo Augusto (2000) é preciso perceber a articulação entre os elementos materiais 

que compõem a tecnologia em saúde, como exames e medicamentos, com os processos 

sociais nos quais se inscrevem. A incorporação desses instrumentais faz parte de uma 

dinâmica social e política subjacente às práticas de saúde.  

 

4.1.3g. Sobre promoção em saúde: pelos profissionais de saúde 

Entre as entrevistas dos profissionais, não identificamos relatos que contemplassem a 

promoção à saúde. Como já apresentamos, a atenção à saúde oferecida aos homens se 

concentra na recuperação e na prevenção. Cabe atentar que há uma conjuntura organizacional 

e operacional que só vem reiterar a promoção da saúde como não sendo um objetivo daqueles 

que prestam atendimento aos homens.  Como consta na análise das nomeações dadas à 

saúde/atenção à saúde, por exemplo, a noção de saúde predominante é aquela pautada no 

modelo biomédico, o qual orientada a prática assistencial, sendo saúde entendida como 

ausência de sintomas.  

Como resposta a este modelo tradicional de saúde, os profissionais atuam sob o foco 

da prevenção, recorrendo corriqueiramente aos exames laboratoriais como estratégia para 

diagnosticar, medicar, controlar taxas, restabelecendo um “estado satisfatório” de 

funcionamento normal do corpo. Também entendemos que há coerência deste modelo de 

saúde com o próprio formato e dinâmica da equipe de profissionais que é estritamente 

multiprofissional, desarticulada entre si e com a equipe coordenadora. A formação dos 

profissionais é unicamente centrada no saber e fazer médicos. Bem como, já abordamos que 

as práticas integrativas são incipientes junto aos outros serviços de saúde municipais. Há 

ainda uma completa ausência de conexões com outros equipamentos e redes sociais, o que se 

configura como ausência da intersetorialidade. Dessa forma, fica claro porque a promoção em 

saúde não foi tratada pelos profissionais do serviço.  

 

4.1.3h. Sobre promoção em saúde: pelos gestores do serviço 

Ações em saúde que se configuram como promoção à saúde surgiram nas entrevistas 

com os coordenadores, mas sob perspectivas de saúde distintas e ainda como proposta a ser 
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executada. No trecho abaixo a coordenadora trata de uma campanha informativa que pretende 

desenvolver dirigida para o público masculino, que segundo a mesma, são quatro patologias 

bastante importantes para serem trabalhadas na atenção básica em saúde. 

COORDENADORA- (...) a gente agora vai fazer campanha, fazer campanha 

informativa, na verdade são campanhas mais de, como é que se diz? 

Campanha para se orientar. A intenção é fazer uma campanha sobre câncer 

de próstata e de pênis. Eu até apresentei lá [I Encontro Estadual da Saúde do 

Homem], que a gente queria fazer. (...) Mas a gente, eu elaborei um 

“folderzinho”, um informativo com algumas doenças, com uma linguagem 

bem objetiva sobre impotência sexual, câncer de pênis, câncer de próstata e 

disfunção erétil. Não, disfunção erétil é a mesma coisa e...como é que 

chama? Incontinência urinária. Essas quatro patologias. E aí essas patologias 

na verdade eu escolhi porque através de estudos da Sociedade Brasileira de 

Urologia, essas quatro patologias são bastante importantes pra se trabalhar 

na atenção básica, pra trabalhar com a população. Aí eu peguei, criei esse 

folder e aí têm alguns antecedentes aqui, algumas ações que outros 

programas também se reúnem e entrega. Então a gente pretende fazer 

campanha informativa de câncer de próstata e de câncer de pênis. (...) A 

idéia seria essa, mas pelo menos uma campanha a gente quer fazer, pelo 

menos uma, pelo menos a do câncer de pênis, que é muito importante e que 

muita gente desconhece. A região nordeste é uma região que tem um índice 

bastante alto de amputação de câncer de pênis por causa do câncer. 

“Impotência sexual”, “câncer de pênis”, “câncer de próstata” e “incontinência 

urinária” são doenças sob foco da campanha informativa, as quais foram elegidas pela 

coordenadora mais uma vez sob orientações da Sociedade Brasileira de Urologia. Como se 

pode notar, são doenças do aparelho reprodutor e estão diretamente relacionadas à vivência da 

sexualidade dos homens. É importante observar que embora o alvo desta campanha 

informativa tenha sua relevância no contexto da saúde dos homens, nos questionamos: porque 

propor uma campanha sobre câncer de pênis, câncer de próstata e não sobre condições de 

trabalho, moradia, alimentação, educação, atividade física ou lazer, por exemplo? Com a 

proposição da coordenadora percebemos que a promoção à saúde está fortemente atrelada à 

idéia de saúde com ausência de doenças. Como já pontuamos, a doença é a categoria central 

do saber e das práticas do serviço estudado. Como Luz (2007) traz, a medicina ocidental é 

definitivamente uma ciência das doenças operada a partir de uma terapêutica de cura. Nas 

palavras de Camargo JR (2003), a racionalidade médica ocidental segue a seguinte lógica:  

(...) as doenças são objetos com existência autônoma, traduzíveis pela 

ocorrência de lesões que seriam por sua vez decorrência de uma cadeia de 

eventos desencadeada a partir de uma causa ou de causas múltiplas; o 

sistema diagnóstico é dirigido à identificação das doenças, a partir da 

caracterização de suas lesões; a terapêutica é hierarquizada segundo sua 

capacidade de atingir as causas últimas das doenças; a morfologia e a 

dinâmica vital servem sobretudo como auxiliares na caracterização do 

processo mórbido (CAMARGO JR, 2003, P. 110). 
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O psicólogo argumenta a favor de ações em saúde junto com a atenção básica e outros 

profissionais de saúde não médicos. O entrevistado ilustra o “hiperdia
17

”, como uma 

estratégia para se trabalhar a prevenção e promoção da saúde dos homens. Para ressaltar que 

outras dimensões da vida interferem diretamente no processo de saúde e doença, como o 

trabalho, o psicólogo recorre a sua própria situação de hipertenso, como aparece no 

depoimento a seguir.   

PESQUISADORA- Será que há outra forma de contribuir além do 

ambulatório? PSICÓLOGO- Isso! Por isso que eu falo aquela questão da 

prevenção, da promoção, da gente tá criando isso aqui com os NASFs, 

porque os NASFs daqui têm psicólogos. Porque se a gente juntar esses 

psicólogos com outros profissionais, tá agregando, né? Porque pra você ver, 

os PSF, que trabalha com o “hiperdia” que é o grupo voltado pra hipertensos. 

PESQUISADORA- E diabéticos, né? PSICÓLOGO- Sim, e diabéticos, com 

prevenção e promoção. E aí uma das coisas do hipertenso é o trabalho, a 

questão do estresse, não só hereditário, né verdade? PESQUISADORA- Am 

ham... PSICÓLOGO- Eu vou falar como técnico, mas tou aceitando que sou 

hipertenso [risos] PESQUISADORA- [risos] PSICÓLOGO- Tudo tá ok, 

tudo tá normal, clinicamente não há nada, mas a pressão tá lá dezoito por 

não sei quanto e aí, que dizer, dia a dia, depois que eu assumi uma gerência 

eu passei a ficar hipertenso, que eu não era hipertenso, tenho uma vida 

saudável, tou fora de obesidade, então assim, clinicamente falando não tenho 

nada (...).  

No exemplo da hipertensão mencionado pelo entrevistado, o trabalho que é um fator 

social, aparece como um condicionante que pode comprometer a saúde, inclusive, podendo se 

sobrepor ao fator hereditário, que é um elemento bastante considerado para diagnosticar a 

doença em questão.  Ele afirma que “clinicamente” não há nenhuma desordem biológica 

identificada que possa justificar a elevação de sua pressão arterial, e atribui o adoecimento ao 

estresse experimentado depois que assumiu um cargo de gerência no trabalho.  Nesse sentido, 

acreditamos que a noção de saúde do psicólogo parece ser um pouco mais ampliada, ou pelo 

menos, mais distante da racionalidade médica centrada na doença. 

 

4.1.3i. Sobre promoção em saúde: pelos usuários do serviço 

Ressaltamos que os profissionais de saúde não trouxeram à baila discussões sobre 

promoção à saúde. Os coordenadores do projeto por sua vez apenas apontaram para o embate 

do tema. Contrariando estes dois grupos de entrevistados, os homens fizeram relatos de suas 

vidas e de suas maneiras de cuidar da sua saúde que são, ao nosso olhar, bastante pertinentes e 

                                                           
17 O Hiperdia é um programa dirigido para portadores/as de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, captados/as e 
vinculados/as às unidades de saúde ou equipes de Estratégia de  Saúde da Família do SUS.  
 



 

 

100 

estimulantes para refletir sobre a importância da promoção à saúde dos homens. Os usuários 

não chegam a nomear de promoção à saúde, até porque ainda não é uma expressão tão usual 

entre a população como é cura e prevenção. Mas foi a partir dos conteúdos levantados no 

diálogo que percebemos que tratam-se de questões diretamente relacionadas com a promoção 

da saúde. 

Para este momento, selecionamos trechos de duas entrevistas. Na fala abaixo, o 

usuário narra um pouco de sua trajetória profissional, a qual relaciona diretamente com sua 

vida pessoal e também toca em temas como condições sociais como moradia e transporte, a 

fim de afirmar que seu processo de saúde-doença é resultante de tudo que já viveu.  

PESQUISADORA- Além do senhor vir ao serviço o que é que o senhor 

considera que faz pra cuidar da sua saúde, existe uma outra forma, o senhor 

tem alguma, outra prática? USUÁRIO I- É, eu fui policial vinte anos, vinte e 

um anos. Eu tô afastado da polícia, tô respondendo processo. Fui bombeiro, 

treinava muito, que eu era salva vidas, só que quando eu parei é aquele 

negócio, quando você pára, estaciona você... eu era do bombeiro aí era bem 

magrinho, quando eu fui pra rádio patrulha, aí eu não podia ser magro, tinha 

que pegar massa muscular, e só que eu treinando, tomando porcaria pra ficar 

forte isso afetou a minha saúde. Hoje eu tô precisando treinar, fazer 

caminhada, fazer esse negócio, porque quando eu começo a fazer caminhada 

mesmo, sabe?  Aí a pressão fica beleza. Mas tem vez que é aquele negócio 

hoje em dia você... é aquele negócio os problemas que é você  pegar um 

ônibus, você esquenta a cabeça o ônibus cheio pra lá, você com pouco 

dinheiro,você vê problema de família aí a doença só tem a querer se agravar, 

né? (...) PESQUISADORA- Então pelo que o senhor tá falando parece que o 

senhor entende saúde bem mais que só essa questão física, parece que tem a 

ver com o jeito que a pessoa leva a vida, as condições. USUÁRIO I- É 

verdade, comendo tudo, é devido que hoje em dia, a gente vê e até o próprio 

médico, eu conversando com o médico ele disse: “Se você bem soubesse, 

você num comia essa galinha”. Até peixe hoje em dia tá sendo tratado 

com...com quê? Com a turma pegando, criando em criatório dando negócio 

pra ele crescer e engordar, né? É aqueles produtos que bota que você vê hoje 

em dia que a pressão só vai, só tende... (...) Tem noite que eu num durmo, aí 

isso tudo, não tenho uma boa alimentação porque lá onde eu trabalho de 

vigilante, só que eu num posso me ausentar do posto, tem que comer ali 

olhando pra rua, aquele negócio tudinho, você num...num...é aquele negócio 

porque num tem uma boa mastigação, você tem que comer rápido, aquele 

negócio tudinho, aí podia ser o quê? Tudo isso afeta a saúde da pessoa, num 

é isso? É um negócio pra você vê o contraste, era bancário mais eu era louco 

pra ser policial, quando eu saí do banco eu fiz o concurso e entrei na polícia, 

meu primeiro salário da polícia era o que eu gastava de bebida, “meu Deus, 

o que é que eu tô fazendo aqui, olha pra aqui? Isso num vai dar pra eu 

manter carro, moto”, que eu tinha, porque na época a polícia ganhava muito 

pouco. Oxe, sai do bombeiro, passei quase oito ano no bombeiro, já cheguei 

pra rádio patrulha pra combater ladrão, terminei num presídio, passei onze 

anos num presídio.Onze anos, isso tudo veja só, isso tudo acarretou doenças, 

você vê você tá dentro do presídio sua família lá fora, que minha bronca era 

com bandido, eu tive que mandar minha mulher vender a casa, sair do local 

porque eu tava vendo a hora de eles fazer alguma coisa com elas, com minha 
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mulher e minhas duas filhas. Eu num dormia de noite, eu comecei a tomar 

lexotan de três miligramas, no fim eu tava tomando neozine de cem 

miligramas com olcadil de duas, pra não impregnar. Tinha ora que eu olhava 

assim, eu dizia: “Quando eu sair daqui eu vou matar gente molesta”. Eu 

dizia, ficava doido, ficava aperriado, mas graças a Deus, quando eu saí 

aceitei Jesus, pronto acabousse e graças a Deus tô vivendo aí. Agora tudo 

devido o problema que eu passei, a minha doença é problema que eu passei. 

Você já pensou final de ano você dentro de uma tristeza daquela, você 

acostumado com a família quando chegava o fim do ano.  

Como se pode observar, o usuário I aponta vários aspectos de sua vida que 

determinam e condicionam seu estado atual de saúde. Afirma que quando passou a trabalhar 

no Batalhão da Rádio Patrulha
18

 “não podia ser magro, tinha que aumentar a massa muscular, 

e só que eu treinando tomando porcaria pra ficar forte isso afetou a minha saúde”. Alega que 

as condições do transporte público, problemas familiares e financeiros interferem na sua 

saúde. Nas suas palavras, “aquele negócio, os problemas que é você pegar um ônibus, você 

esquenta a cabeça o ônibus cheio pra lá, você com pouco dinheiro, você vê problema de 

família aí a doença só tem a querer se agravar, né?”. Também julga que suas condições de 

sono e de alimentação são desfavoráveis para saúde: “Tem noite que eu num durmo, aí isso 

tudo, não tenho uma boa alimentação porque lá onde eu... eu trabalho de vigilante, só que eu 

num posso me ausentar do posto, tem que comer ali olhando pra rua, aquele negócio tudinho, 

você num...num...é aquele negócio porque num tem uma boa mastigação, você tem que comer 

rápido, aquele negócio tudinho, aí podia ser o quê? Tudo isso afeta a saúde da pessoa”.  

Sua situação de carceramento também foi comentada como um fator que desencadeou 

em doenças: “cheguei pra rádio patrulha pra combater ladrão, terminei num presídio, passei 

onze anos num presídio. Onze anos, isso tudo veja só, isso tudo acarretou doenças, você vê, 

você tá dentro do presídio, sua família lá fora, que minha bronca era com bandido, eu tive que 

mandar minha mulher vender a casa, sair do local porque eu tava vendo a hora eles fazer 

alguma coisa com elas, com minha mulher e minhas duas filhas. Eu num dormia de noite, eu 

comecei a tomar lexotan de três miligramas, no fim eu tava tomando neozine de cem 

miligramas com olcadil de duas, pra não impregnar. Tinha ora que eu olhava assim, eu dizia: 

“Quando eu sair daqui eu vou matar gente molesta”. Eu dizia, ficava doido, ficava aperriado”. 

Por fim, reitera que sua situação de saúde atual é decorrente de tudo que já viveu: “Agora 

tudo devido o problema que eu passei, a minha doença é problema que eu passei”.  

                                                           
18 Batalhão da Rádio Patrulha é uma unidade especializada da Polícia Militar de Pernambuco composta de homens de físico 
diferenciado com a finalidade de combater a marginalidade, tendo a missão de recobrir todas as áreas da região 
metropolitana em apoio às unidades de responsabilidade territorial. Disponível em: http://200.238.107.167/web/pmpe 
Acessado em 10/02/2011. 
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Fizemos questão de destacar esses trechos do depoimento do usuário I para reforçar 

como o processo de saúde-doença é marcado pelas condições de vida dos sujeitos. Assim, 

afirmamos que é necessário que o setor saúde esteja mais atento às necessidades da 

população, as quais são complexas e requerem intervenções que contemplem questões sociais 

e nesse ponto que a promoção da saúde parece ser prioridade. Fica claro que as necessidades 

de saúde deste homem vão além da recuperação e da prevenção pautada unicamente no 

controle de taxas. Precisa-se integrar as práticas dessas três instâncias, porque o que 

identificamos nessa pesquisa é que há um privilégio da assistência e da prevenção em 

detrimento de práticas de promoção à saúde.   

Para Marcos Queiroz (2000) doença não é o resultado apenas da ação de agentes 

externos ao organismo, como postula o saber médico tradicional. Nesse sentido, buscar a cura 

de uma pessoa, não significa torná-la saudável, mas sim, conduzir o indivíduo a um nível de 

saúde superior àquele que usufruía antes do desafio (doença). Períodos de saúde precária são 

vistos como estágios naturais na interação contínua entre o indivíduo e o meio ambiente. 

Desse modo, estar em equilíbrio dinâmico significa passar por fases temporárias de doença, 

nas quais se pode aprender e crescer.  

Esta concepção de doença acaba por remeter ao que Canguilhem (1981), em seu 

trabalho “O Normal e o Patológico”, chama de adaptabilidade do ser humano às situações 

com que se depara no seu dia-a-dia. Para este autor, em termos de normalidade e 

normatividade, o sujeito saudável é aquele que tem a capacidade de instituir novas normas 

para a sua própria sobrevivência, assim saúde não é encarada como instância ou ideal, mas 

como processo dinâmico que compreende o poder do ser humano em gerir mecanismos para 

manutenção do seu bem-estar. Queiroz (2000) e Canguilhem (1981) parecem tomar a pessoa a 

partir de um referencial holístico, compreendendo-o a partir dos movimentos de si mesmo, 

como um continuum equilíbrio-desequilíbrio, sem perder de vista o caráter normativo do 

sujeito, já que nesse processo de equilibração há sempre uma elaboração do mesmo diante de 

suas possibilidades e limitações, como podemos identificar no relato do usuário I. 

Ainda nessa perspectiva da promoção à saúde dos homens, parece importante que 

práticas alternativas em saúde sejam incentivadas. O diálogo abaixo entre a pesquisadora e o 

usuário IV, aborda o uso de chás como uma forma de cuidado com a saúde. 

PESQUISADORA- E se não fosse grave, como era que o senhor se cuidava? 

USUÁRIO IV- Através daquele, como se diz o ditado, né, do chá de mato. 

Eu tinha meus avós que dava a gente, né? Não, tá com uma febre, tá com 



 

 

103 

frio, tá doente, tá isso, tá com dor de cabeça? Dá um chá de erva, de mato, dá 

um chá desse, um chá daquele. É o que eu tô dizendo, hoje em dia, a 

programação mudou muito, naquela época, né, naquela época era difícil você 

ver alguém dentro dum posto médico, acho que era até difícil de existir um 

posto médico. PESQUISADORA - É, mudou muito, realmente. USUÁRIO 

IV- Num mudou? PESQUISADORA- Mas o senhor, é uma forma de se 

cuidar, tomando chá? USUÁRIO IV-  É, com certeza. PESQUISADORA - 

Porque ajuda também né? USUÁRIO IV- Com certeza, ajuda e muito, né? 

Você tomando um chá, geralmente, às vezes, o chá funciona melhor do que 

certos comprimidos, porque... feito, teve uma época aí atrás né, um passado 

aí atrás, que onde se viu, aquela, aquela, pílula de a mulher evita filho, muita 

gente tomando... PESQUISADORA- A pílula de farinha, né? USUÁRIO IV- 

Tá entendendo? Bom, o exemplo tá por aí, né? Enquanto a gente botava a 

maior fé naquilo, uma criança nascia, entendeu? Às vezes tem mulher que 

toma chá e funciona, né eu penso assim, né? PESQUISADORA- Então, tem 

esse lado também, né, que não é só essa parte de médico que ajuda, tem 

outras formas também, que o senhor tá falando. USUÁRIO IV- Tem, tem, 

geralmente tem. Não adianta a pessoa dizer que só tem a parte do médico, o 

médico realmente é muito importante na vida do ser humano, importante 

demais, a medicina, o médico, é que nem tô dizendo a você, tá muito 

avançada, entendeu, a medicina tá muito avançada. Aí realmente, é 

importante, e muito, mas é como eu digo, tem que procurar melhora. 

PESQUISADORA- E além de, de vir agora pra o médico, o que é que o 

senhor faz pra cuidar da sua saúde? Toma um chá de vez em quando, faz 

alguma coisa? USUÁRIO IV- Tomo, tomo, de vez em quando eu tava 

tomando um chazinho que a minha mulher mesmo fazia pra mim, se eu 

tivesse com uma crise de, uma dor na barriga, aí eu tomava um chazinho de 

boldo, um chá de canela, um chá de capim santo, né, aí eu tomava assim. 

O relato deste usuário é útil para ilustrar como os cuidados com saúde são datados 

historicamente. Sob a influência de seus avós, afirma que tem o costume de usar chás de ervas 

quando apresenta algum desconforto. Ele faz referência que “hoje em dia, a programação 

mudou muito”, antes “era difícil você ver alguém dentro dum posto médico, acho que era até 

difícil de existir um posto médico”. Também põe em cheque a eficácia dos produtos 

farmacêuticos, “Você tomando um chá, geralmente, às vezes, o chá funciona melhor do que 

certos comprimidos” e cita o caso bem conhecido das pílulas anticoncepcionais que não 

cumpriram sua indicação, “Enquanto a gente botava a maior fé naquilo, uma criança nascia, 

entendeu? Às vezes tem mulher que toma chá e funciona, né, eu penso assim, né?”. Dessa 

forma, o entrevistado parece alertar para que os cuidados em saúde não se restrinjam àqueles 

prescritos pela medicina tradicional, “Não adianta a pessoa dizer que só tem a parte do 

médico”, embora reconheça que “o médico realmente é muito importante na vida do ser 

humano”.  

A fala do usuário IV vem chamar a atenção para o crescimento nas sociedades 

ocidentais, da busca e do uso dos sistemas terapêuticos das medicinas 

alternativas/integrativas. Segundo Madel Luz (2005), atualmente há vários termos 
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empregados para se referir às formas de cura que não são propriamente biomédicas, são 

práticas ora chamadas de medicina alternativa, ora de medicina complementar, ou ainda de 

medicina integrativa
19

. Não pretendemos aqui discutir qual expressão seria mais apropriada 

para definir os inúmeros sistemas de saúde existentes e difundidos pelos movimentos 

transculturais. O que queremos destacar é que há um arsenal de recursos terapêuticos 

disponíveis entre os agrupamentos populares e utilizados pelos sujeitos em busca da 

resolutividade para os eventos de adoecimento. As práticas 

alternativas/complementares/integrativas abrangem não somente a capacidade de articulação 

dos saberes e práticas populares com aqueles difundidos pela ciência biomédica, mas também, 

destaca a possibilidade de escolha do sujeito pela terapêutica que pretende adotar, segundo 

concepções subjetivas e determinantes sócio-culturais. 

Luz (2005) ressalta que há uma crescente assimilação dessas medicinas, inclusive no 

serviço público de saúde, e isso se deve, principalmente, ao baixo custo no tratamento e a 

pouca efetividade da medicina convencional em dar conta de determinados processos de 

adoecimento.  Assim, a racionalidade e os sentidos de saúde existentes nessas práticas 

alternativas/complementares/integrativas podem, em grande parte, auxiliar nas reflexões sobre 

as atuais ações de saúde que foram observadas no Serviço de Saúde do Homem, as quais 

carecem de maior integralidade e participação popular. 

 

                                                           
19 Sugerimos a leitura do seguinte artigo que aborda tais perspectivas: LUZ, M. T. Cultura Contemporânea e Medicinas 
Alternativas: Novos Paradigmas em Saúde no Fim do Século XX.  PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
15(Suplemento):145- 176, 2005. 
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4.2 Repertórios sobre homens e masculinidades 

Neste segundo empreendimento de análise, focalizamos os repertórios discursivos 

sobre homens e masculinidades produzidos durante as entrevistas. A estratégia de organização 

dos dados foi semelhante à utilizada com os repertórios sobre saúde. Criamos um quadro 

como o exemplificado abaixo, buscando identificar nas entrevistas respostas para a seguinte 

pergunta: que homem é/foi pensado para ser atendido nesse serviço de saúde? 

 

Quadro 03. Quadro de análise dos repertórios sobre masculinidade produzidos pelos/as 

entrevistados/as 

 

ENTREVISTADO/A 

TRECHO 
Que homem é/foi pensado para ser 
atendido nesse serviço de saúde? 

REPERTÓRIO 

   

   

   

 

Depois de preenchermos o quadro, buscamos localizar dois grandes tipos de homens 

nos trechos de falas dos entrevistados: bio-homem e homem-generificado. O primeiro diz 

respeito aos conteúdos relativos aos corpos masculinos a partir de dispositivos biomédicos e 

seus efeitos20. Nesta pesquisa o termo dispositivo engloba os ditos e não-ditos acerca do bio-

homem pelos profissionais de saúde, coordenadores do projeto e usuários do serviço. O 

segundo diz respeito às referências dos entrevistados relativas aos processos de socialização 

masculina ou valores considerados masculinos que sustentam ou promovem agravos à saúde 

dos homens, ou seja, que apontem “marcas de gênero” (Connel - Masculinities) como 

importante dimensão da saúde dos homens.  

 

4.2.1 “Bio-homem”  

 

4.2.1a. Pelos profissionais de saúde 

CARDIOLOGISTA- Chama a atenção a quantidade de pacientes hipertensos 

que tão fora de controle, quase todos que passam por aqui tá fora de 

controle. Pressão alta, não toma medicamento. Esse último que atendi, 

dezoito, vinte por doze. A pressão dele, não faz uso de medicamento. 

                                                           
20 Segundo Foucault (1979, p. 244) dispositivo diz respeito a um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos dos dispositivos. O dispositivo é a 
rede que se pode estabelecer entre esses elementos  
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PESQUISADORA- Ele tava agora vinte por doze? CARDIOLOGISTA- 

Tava agora vinte por doze, faz anos que ele não faz uso, aí eu pedi pra ele 

tomar, aqui não tem medicamento de emergência e tudo mais, não tem 

medicamento, pedi pra ele comprar pra tomar, começar a tomar agora. 

É...parece uma situação de selva, né? [risos] 

PESQUISADORA- No geral, esses homens que tem procurando o senhor, 

eles tem, se queixam de que? CLIN. GERAL- Mais hipertensos, diabéticos, 

e querem fazer exames de toque né, obesidade, muito aqui dá, infecções 

urológicas, infecções intestinais. 

Iniciamos com estas falas do cardiologista e do clínico geral para visibilizar como o 

homem é nomeado as entrevistas especialmente a partir de patologias. Para o primeiro 

profissional, as expressões técnicas utilizadas nomeiam um homem (embora isso entre na 

esfera do não dito) como alguém que não cuida da sua própria saúde, pois afirma que 

praticamente todos os homens atendidos estão com a pressão arterial descontrolada. Nesse 

mesmo sentido, o clínico geral afirma que geralmente os homens que atende estão doentes.  

Em outro momento este mesmo profissional refere-se ao homem como aquele que 

procura o serviço para se submeter aos exames clínicos e laboratoriais a fim de prevenirem-se, 

como podemos ver a seguir. 

CLIN. GERAL- Têm vezes que eles vêm para cá, pra saber se tem alguma 

doença, se tem algum câncer, vem faz um exame, e vem procurar investigar, 

saber se é verdade que eles, têm, às vezes muito preocupados. 

Como homens hipertensos, diabéticos, com infecções urológicas ou ainda como 

homens que buscam os serviços de saúde para realizar exames, é importante notificar que em 

qualquer que seja a condição que busca o serviço de saúde, ambos profissionais estão 

produzindo o bio-homem, uma vez que compõem o dispositivo biomédico. A fala do 

urologista reitera a referida produção, ao mesmo tempo, que se opõe a própria PNASIH que 

objetiva a criação na população masculina a cultura da prevenção. 

UROLOGISTA- [...] Tem homem que se deixar, pode vir pra conversar com 

o urologista, mas não tem que fazer nenhuma prevenção, só teria que vir 

obrigatoriamente a partir dos 40, 45 anos, né? E antes disso, a maioria só 

vem quando tem um problema mesmo. Não tem nada pra prevenir. Pode vir 

pra orientar ele sobre algumas coisas, prevenção sobre doenças sexualmente 

transmissíveis, ver se tem algum problema, mas (...). A partir do momento 

que, quando não existe, de vez em quando chega “doutor vir pra cá, pra o 

urologista”. Aí você conversa, não é comum, né? Você pergunta “algum 

problema na via urinária?”, você orienta, se já entrou na vida sexual, se não, 

se usa preservativo, se não, orienta como tem que usar pra evitar doença, as 

complicações, as doenças que ele pode ter... 

É a fixação da arquitetura do bio-homem que legitima-naturaliza o mecanismo da 

prevenção, da criação da necessidade no corpo para que seja controlável, obrigado a se 

submeter ao dispositivo biomédico cuja prevenção é apenas uma de suas múltiplas facetas. 
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Entretanto, mesmo legitimando-a, o último profissional contesta a prevenção como uma 

“categoria ontológica” e a afirma como uma intervenção datada. Ou seja, os cuidados que os 

homens precisam ter em relação a sua saúde não estão vinculados ao fato de estarem vivos ou 

de serem um corpo orgânico que necessita de cuidados anuais, diários, constantes, mas situa a 

obrigatoriedade da prevenção a partir de faixa etária. Mas é importante afirmar que a ênfase 

no indivíduo precisa ser contemplada além do seu corpo, de modo que sejam levadas em 

conta também a interação social e familiar, crenças e valores, atitudes diante da vida e da 

morte, a noção de identidade, as emoções, a vida afetiva e sexual, o trabalho e a história 

pessoal. 

 

4.2.1b. Pelos coordenadores do projeto 

Ainda analisando as entrevistas a fim de visibilizar a fixação do bio-homem como um 

problema biomédico, alguns detalhes precisam ser observados, por exemplo: são apenas 

alguns dentre inúmeros os saberes biomédicos que são escolhidos para formar o serviço de 

saúde do homem. Identificamos na fala a seguir da coordenadora as razões para a eleição do 

clínico geral, urologista e cardiologista como aquelas especialidades que devem compor o 

serviço. 

COORDENADORA - Então clínico é o básico ou então PSF, mas encaminhar é pro 

especialista, então clínico é o ponta-pé inicial. Urologista cuida da maioria, 

urologista cuida de homem, né, mas urologista pode cuidar de mulher, mas o pessoal 

tem isso na cabeça que urologista só cuida de homem, mas não, apareceu qualquer 

problema urológico, tanto em mulher como homem, mas aí a Sociedade Brasileira 

de Urologia ela tá muito de frente as ações de saúde voltadas pra saúde do homem 

então muitas coisas que eu pesquisei foi também no site da Sociedade Brasileira de 

Urologia, urologista tem que ter. E cardio porque a gente tem poucos cardiologistas 

no município, não tem condições e... A demanda é muito grande para atender a todo 

mundo. Então vamos colocar um cardiologista porque gente sabe que as doenças 

cardiovasculares são mais prevalentes em homem, né? [...] E a questão também do 

câncer de próstata, do câncer de pênis. Então assim, foi uma questão mais de visão 

de necessidades, até pelas doenças que são mais prevalentes, né? A questão da 

morbidade são as doenças cardiovasculares, urológicas e clínicas, né?  

Considerando o próprio efeito da verdade do “bio-homem”, os saberes não foram 

escolhidos de maneira arbitraria nem mesmo aleatória, mas baseados na concepção são estes 

especialistas que tratam dos principais problemas da saúde do homem, pois, como “informa” 

a coordenadora, as doenças cardiovasculares, o câncer de próstata e de pênis são exemplos 

prevalentes das necessidades dos homens. Em suas palavras, “a questão da morbidade são as 

doenças cardiovasculares, urológicas e clínicas". 

Ironicamente, a Rede Interagencial de Informação para Saúde - IDB (2007) aponta 

para outra direção as principais causas de morbidade dos homens. Segundo a faixa etária entre 

15 a 29 anos de idade, em primeiro lugar, são as causas externas (28,4%). Entre 30 a 59 são as 
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doenças do aparelho digestivo (15,3%) e na faixa etária acima de 60 anos são as doenças do 

aparelho circulatório. O câncer de pênis e próstata referidos pela coordenadora, que no IDB 

estão situados como neoplasias, aparecem apenas como a quarta causa de morbidade de 

homens com mais de 60. 

Além disso é válido atentar que a argumentação da coordenadora é claramente baseada 

na racionalidade biomédica, tradicional e hegemônica, a qual apresenta na doença a categoria 

central para as ações em saúde, é na verdade seu objeto-foco, o qual vai de encontro ao 

discurso atual da Saúde Pública, que está voltada para a promoção da saúde e vislumbrando 

possibilidades para a legitimação de saberes e práticas, além do modelo cientificista (LUZ, 

2007). Além disso, já fica evidente a interferência da posição culturalmente determinada de 

que alguns problemas mereciam atenção médica da coordenadora que no momento da escolha 

da composição da equipe de profissionais 

Nessa direção, Campos e cols (1994) citados por Santanna e cols (2008) defendem a 

necessidade de modelos de atenção à saúde que sejam mais porosos, ou seja, que possuam 

sensibilidade na identificação das necessidades da população, estando em jogo a possibilidade 

de que as demandas perpassem por todos os poros da organização, o que recai sobre a 

integralidade, a partir da qual o pensar a saúde deve, inevitavelmente, abordar também 

questões socioculturais, no que tange à formulação, distribuição e organização dos serviços. 

Outra interessante discussão que reforça a questão do bio-homem é nomeada pelo 

psicólogo. O mesmo argumenta que não há por parte dos homens uma cultura que 

permita/autorize/favoreça o reconhecimento deles quando são acometidos de certas doenças, 

no caso, a candidíase.  

 

PSICÓLOGO- É...eu fico pensando, disse até a “o homem ele adoece, a 

questão do gênero vai tá ligado a algumas especificidades, porque essa é 

uma questão da própria fisiologia, não só da fisiologia, pela cultura. Então é 

muito comum as mulheres terem candidíase vaginal, né? Por causa da 

fisiologia, anatomia, por conta das condições climáticas ela possa 

desenvolver um fungo e tá...mas homens também podem ter candidíase e 

muitos acham que tão com irritação na virilha, e não sabem que irritação na 

virilha pode ser também candidíase. Então aquela cultura masculina da 

academia, do jogo de não sei o que, da caminhada, talvez o homem ache a 

candidíase dele é, sei lá, devido, correu muito, formou uma assadura, né? 

Mas na mulher, já existe uma cultura de que se ela tem um corrimento 

vaginal e se tiver um odor diferenciado, ela tá com um...eu tava falando isso 

pra [cita o nome da coordenadora]. O homem, assim como a mulher, tem 

candidíase, mas até você saber que homem tem candidíase, você tem que sei 

lá, fazer e nem todo profissional entende isso, acha que isso não é nada, que 

isso é frescura, né? 
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O integrante da coordenação compara a experiência do homem com a da mulher com 

candidíase. A fim de reforçar seu argumento sobre não haver uma cultura que autorize ao 

homem a cuidar de sua saúde, afirma que entre as mulheres o cuidado com a saúde é algo 

corriqueiro. De certa maneira, parece que a bio-homem está menos consolidado do que a bio-

mulher. Mesmo entre os profissionais que, por vezes, tomam algumas sintomatologias 

sentidas por homens como “frescuras”. Ou seja, reforçando a cultura do homem não se cuidar, 

não sentir-pensar a si mesmo como um organismo biológico que precisa de 

controle/prevenção diários21. Cabe sinalizar que o reconhecimento ou não da doença por parte 

de homens e mulheres que aqui referimos também passa pelo crivo do homem generificado, 

isto é, é também baseados na socialização de gênero que receberam que homens e mulheres se 

reconhecem como doentes ou não. Mais a frente retomaremos a essa reflexão do homem 

generificado.  

 

4.2.1c. Pelos usuários do serviço 

Quanto aos usuários, o bio-homem não deixou de aparecer. O Usuário I parte do 

funcionamento ideal do bio-homem para se auto adjetivar e sentir-pensar a si mesmo como 

organismo. Reconhecer-se bio-homem. Por exemplo, o Usuário I refere-se ao “acima do 

peso” e à “pressão alta”. Enquanto que o Usuário VI refere-se à “próstata” e ao “doutor, quero 

o dedinho” para justificar efeitos situados do bio-homem. 

PESQUISADORA- E geralmente em que situações o senhor procura um 

serviço de saúde? USUÁRIO I– Sou desleixado viu? [risos] Sou desleixado! 

Eu quando venho procurar acho que eu tô é morrendo. Minha mulher 

reclama é... comida, que eu num consigo me controlar, tanto é que eu tô 

acima do peso, entendeu? E... tudo que é fritura e essas coisas pra eu comer 

que eu faço muita extravagância e no fim só vivo...aí quando a pressão 

aperta, aí eu vou procurar o médico [risos] porque eu sei que eu tô 

morrendo. 

PESQUISADORA- E geralmente, em que situação você costuma procurar o 

serviço de saúde? USUÁRIO VI - Quando tô precisando. Agora não, agora 

nessa idade, tem que correr... PESQUISADORA - Mas sempre, assim, 

procura quando precisa, precisa quando tá com alguma dor, quando já tá 

doente? USUÁRIO VI - Não, sempre procurava quando já tava com dor, 

mas agora não, tô indo ao médico fazer um check up geral mesmo, todo ano 

eu vou ao urologista, porque você sabe, né, minha próstata...A mulher é 

mama. O homem é muito raro, mama. O homem é próstata, aí tenho que 

cuidar mesmo. Por isso que digo: “doutor, quero o dedinho”. Faço PSA e 

não dá nada, aí eu digo, “doutor, quero o dedinho”, pra confirmar.  

                                                           
21 Embora nesta dissertação não nos voltemos aos diários elaborados durante as visitas ao serviço de saúde, dada a grande 
quantidade e riqueza das entrevistas, um episódio ocorrido durante uma das visitas enriquece ainda mais esta discussão. Uma 
filha acompanhava o pai e insistia que o mesmo precisa de cuidados médicos. Ele dizia que não tinha problema nenhum e ela 
apontava para um dos pés do pai (que estava bastante inchado) a fim de comprovar como ele realmente precisa dos 
cuidados. Apesar disso, ele resistia as “comprovações” da filha. Em suas palavras: “não tem nada doente, ele tá normal 
[dizia olhando para o pé enquanto]”. Os diários de bordo em outra ocasião serão objeto de novas analises.  
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“Desleixado” fala do processo de socialização masculino, no qual o homem não é 

ensinado a cuidar da própria saúde, ao contrário da mulher que é instruída desde cedo a cuidar 

de si e do outro, como foi referido na última fala citada do psicólogo. Quando o usuário se 

autodenomina como desleixado, está implícito que há uma prescrição do que é cuidar da 

saúde. Assim, aquele que não corresponde a esse padrão, é desleixado. E essa caracterização 

também diz do homem generificado, ao qual trabalharemos melhor a seguir no próximo 

tópico.  

Para concluirmos a discussão do “bio-homem”, cabe ressaltar que para nós fica claro o 

processo de biomedicalização que o serviço de saúde em estudo vem produzindo. 

Biomedicalização, mais do que a medicalização que diz respeito à codificação dos mais 

variados aspectos da vida humana, é um termo que se refere às transformações que as 

tecnologias da biomedicina produzem em processos biológicos da vida humana e não-

humana. A biomedicalização não apenas controla, mas também transforma os corpos, a saúde 

e a vida (CLARKE, 1993 apud FARO et al, 2010). 

 

4.2.2 “Homem generificado”  

 

4.2.2a. “Homem generificado”: pelos profissionais de saúde 

Um suposto diferencial do Serviço de Saúde do Homem reiterado pelos entrevistados 

é o horário noturno de funcionamento. A própria PNAISH traz que o horário dos serviços de 

saúde é uma barreira institucional que acaba por impedir/dificultar o acesso do homem, pois 

considera que estes estão trabalhando enquanto as unidades de saúde estão com as portas 

abertas. Assim, a saída encontrada pela coordenação foi ofertar um serviço que os homens 

pudessem buscar após seu horário de trabalho e os profissionais, nesse sentido, reproduzem 

tal concepção, como demonstram os trechos abaixo. 

CARDIOLOGISTA- (...) eles [coordenação] fizeram muita ênfase nessa 

questão do horário, de que a gente taria atendendo nesse horário, 

consultando nesse horário principalmente pela questão de que o pessoal 

trabalha e que o homem não vem ao consultório por conta que não quer 

perder o dia de trabalho (...). 

TEC. ENFERMAGEM- É! A primeira, as primeiras consultas, os primeiros 

pacientes fui eu que recebi e foi de uma receptividade muito boa por parte 

dos homens porque eles trabalham durante o dia e não tinham condições de 

vir ao médico. Agora à noite, quando abriu essa possibilidade, ficou radiante 

com a idéia. 

Esta estratégia inventada nos parece um tanto quanto arriscada, tendo em vista que aí 

se encontra uma noção de homem restrita, o homem trabalhador diurno. Todavia, esta é 
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apenas uma condição de um tipo de homem. O homem que trabalha durante o dia é tomado 

como padrão para orientar o horário de funcionamento do serviço. Desse modo, homens em 

condições diferentes, acabam por serem negligenciados, pois vale lembrar que há homens que 

trabalham à noite e só podem procurar serviços de saúde durante o dia, há homens 

desempregados, há homens que não trabalham, há homens que trabalham no horário diurno 

mas que também vão aos serviços durante o dia e também há homens que estão aposentados, 

ou seja, àqueles que podem buscar ajuda independente do horário. Inclusive, segundo o 

técnico de enfermagem, os homens aposentados são os que mais tem procurado o serviço. 

PESQUISADORA- E geralmente esses homens eles vem de onde? TEC. 

ENFERMAGEM- A maioria, uma boa parte, uma boa parte já são 

aposentados, digamos aí talvez uns 60, 70 % já são aposentados. Embora que 

eu noto que hoje em dia já tá vindo um pessoal mais novo e o restante vem 

do trabalho mesmo. 

Desse modo, a “pedra fundamental” do Serviço de Saúde do Homem parece não ter 

razão, não se sustentar, uma vez que o serviço foi pensado e organizado para homens que 

trabalham durante o dia, mas os homens que tem procurado são aqueles que não trabalham 

mais formalmente. Então, para que o serviço ser noturno se sua demanda não tem essa 

necessidade? 

Além disso, queremos destacar que está implícito, de forma arraigada, a relação direta 

que se faz entre homem e trabalho e esta é uma marca do homem generificado. Bem como, 

uma relação estabelecida nesse contexto é que o homem trabalha e, portanto, não se cuida, 

não busca os serviços de saúde regulamente. Logo, a alternativa encontrada que é oferecer um 

serviço de saúde noturno parece tão obvia e resolutiva. Embora, como já pontuamos, este tipo 

de serviço privilegia um tipo de homem em detrimento de vários outros. Ademais, o elemento 

do homem generificado não é sequer tocado, mas ao contrário, acaba por reforçar, manter, 

reproduzir uma ordem.  

O homem generificado é também nomeado como trancado, receoso, fechado e tenso. 

São características não apenas derivativas do masculino, mas instauradoras da masculinidade. 

Por exemplo, o profissional organiza o seu argumento a partir de um jogo comparativo entre 

mulher e homem.   

PESQUISADORA- E como foram os primeiros atendimentos aqui com os 

homens? CLIN. GERAL- Ótimo, eles gostaram porque era um serviço de 

utilidade para os homens, eles ficam mais, assim..., eles tem mais liberdade 

de conversar, não tem contato com aquelas pessoas do sexo feminino, o 

homem é mais trancado. Não é como a mulher, a mulher é mais aberta, mais 

fácil de lidar, de se tratar, o homem é mais receoso, tem medo das doenças. 
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CLIN. GERAL- Você nota eles assim, nesse sentido meio tenso, 

preocupado, veio pra ver se tinha alguma doença. (...) Mas eles estão 

sentindo liberdade mais, foi muito bom. PESQUISADOR- E essa liberdade, 

o senhor acredita que tenha se dado porque, o senhor acredita que talvez se 

de por quê? Tem assim alguma suspeita? CLIN. GERAL- A liberdade, assim 

ele sente que esta sendo assistido, pelo serviço pro homem, tá entendendo? 

Você vê a mulher que procura até o médico homem, mas o homem raríssimo 

procura uma mulher. (...) O homem foi criado, fechado como se diz, e a 

mulher mais aberta, pra fazer essas coisas, a mulher procura pra se tratar, o 

homem não, isso vem de muito tempo antigo. 

A díade masculino-feminino, respectivamente como, aberto e fechada, não apenas 

naturalizam uma desigualdade entre homem e mulher, mas ela mesma é coaptada pelo próprio 

Serviço de Saúde do Homem que visando contornar essa “marca de gênero” masculina, elege 

que os profissionais serão homens, pois assim, acredita que o fato de um homem ser atendido 

por outro homem irá quebrar essa dificuldade do homem falar de si. A mulher, por sua vez, é 

também referida pelo profissional como responsável, por vezes, pela mediação entre o homem 

e o serviço, já que este homem é nomeado como aquele que tem pouca habilidade para falar 

de si no contexto da saúde. 

PESQUISADORA- E acontece de o homem vir acompanhado de alguém? 

CLIN. GERAL- Veio um que veio com a mulher, as esposas, outros com 

filhas. PESQUISADORA- E como é que o senhor observa, que o senhor faz 

a distinção, nesse atendimento assim, quando o homem, está com a mulher, 

como é o comportamento? CLIN. GERAL- Ela geralmente puxa a historia. 

Porque eles conversaram em casa, ela pergunta “você falou isso? Fale isso 

por doutor”, entendeu? Ajuda muito, porque muitos homens dependem da 

mulher. Tem uns que só vem com a mulher porque é a mulher que dá mais 

um empurrão nessas últimas vezes. Porque ela vai mais, ela vai. Mas o 

homem geralmente, alguns vem com a mulher que vai empurrar ele pra 

soltar alguma coisa.  

A mulher aparece como cuidadora, tradutora. A mulher é “a-corda” entre o homem 

generificado e o bio-homem. Por outro lado, esse homem generificado que não cuida da saúde 

é posicionado de outra maneira pelo urologista. Para este profissional, há homens que cuidam 

sim de sua saúde 

UROLOGISTA- Como tou dizendo, muitos já vem para fazer o exame do 

toque hoje em dia. Já vem “o exame do toque”, do toque retal, onde já vem 

já sabendo que tem que fazer o toque e outros até mesmo pedem. Às vezes 

tem paciente que não tem necessidade de fazer, não tá na idade, mas acabam 

até contestando porque não estão fazendo exames. 

A fala do urologista põe em cheque a verdade fundante que orienta a PNAISH e o 

Serviço de Saúde do Homem, as quais argumentam que o homem não cuida da sua saúde. 

4.2.2b. “Homem generificado”: pelos gestores do projeto 
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Assim como os profissionais, os coordenadores também fizeram nomeações do 

homem generificado. No relato abaixo, a coordenadora menciona o homem como trabalhador 

diurno.  

COORDENADORA - (...) Mas de qualquer forma já facilitou por quê? 

Porque não precisa necessariamente o homem ir marcar pra fazer. Ele vai lá, 

alguém da família dele vai lá, leva a identidade dele, faz a ficha dele e ele só 

vai à noite pra fazer o atendimento, já não vai atrapalhar o serviço dele, né? 

A coordenadora também traz o elemento do ambiente do serviço enquanto dispositivo 

para suplantar o acesso do homem. Ela afirma que embora o espaço seja freqüentado por 

outros públicos que não homens, como mulheres e crianças para usarem outro serviço, a 

predominância é de homens. Como há uma concentração de homens, acaba por favorecer o 

sentimento de pertença, já que lá acontece o empareamento, homens com homens. 

COORDENADORA - E outra coisa, tá sendo muito bom, pelo menos as 

vezes que fui lá, eles disseram que é um espaço que eles se sentem mais à 

vontade porque tem homem, não tem mulher.  Assim, lá existem mulheres 

porque às vezes tem a questão do CEO lá que funciona, então tem mulheres, 

tem criança, mas eles dizem que se sentem mais à vontade lá, tá o grupo lá, 

eles conversam, eles dividem, é um espaço até pra eles conversarem, 

discutirem certas coisas. 

O lugar da mulher como mediadora do homem com o serviço de saúde se repete, mas 

como poderemos atentar a seguir, a fala da coordenadora explicita tamanha responsabilidade 

da mulher para a saúde do homem, inclusive argumenta que a idéia inicial do Serviço de 

Saúde do Homem era que o mesmo funcionasse no mesmo espaço do Centro de Saúde da 

Mulher que já fazia parte da rede municipal, para favorecer mais ainda o acesso do homem.  

COORDENADORA – (...) a princípio a idéia de fazer o centro de saúde da 

mulher, por quê? Porque as mulheres são o link, né? O link com os homens. 

Então a gente iria usar as mulheres como estratégia pra chamar os homens. 

Seria uma questão assim, durante um período curto pra quando elas 

estivessem sendo atendidas durante o dia, elas marcassem pros seus esposos, 

seus maridos...pra facilitar, né? E eles à noite freqüentarem. Mas aí “não, 

não, vamos botar lá mesmo, já que funciona lá à noite ainda”, porque você 

tem que contratar funcionário, vigilantes, lá, lá, lá...que é mais difícil, vamos 

colocar lá no [cita o nome do centro de saúde onde funciona o Serviço de 

Saúde do Homem] pra ver como funciona lá e ver no que vai dar. Mas a 

mulheres, a gente utiliza o centro de saúde da mulher pra divulgar. A gente 

deixou com a gerente de lá uns panfletozinhos, aí ela divulga lá, “olhe, avise 

ao seu marido que tem lá à noite”. (...) E assim, você pode até perguntar: 

“quem foi marcou, quem incentivou você a vir?” Aí você vai ver que às 

vezes ele diz, “não, minha mulher. Agora já que tem médico à noite e eu não 

vou deixar de trabalhar”. Inclusive numa das entrevistas foi isso, acho que 

foi na do SBT, aquela que a gente apresentou lá, um deles disse assim: “foi a 

minha mulher, foi através da minha esposa que eu vim, com incentivo da 

minha esposa”. As mulheres têm uma participação ativa nisso. A gente tem 

que chamar a mulher, utilizar ela, tem que realmente utilizar ela pra 
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incentivar, porque a mulher realmente ela cuida de seus homens. Não que os 

homens não se cuidam, mas a maioria tem que incentivar. Na minha casa 

mesmo, meu pai só vai pro médico se minha mãe marca, por ele mesmo, não 

faz, fica rindo, “que nada, não sei o que”. Aí minha mãe fica em cima. Então 

as mulheres realmente têm uma participação muito importante nesse 

processo de levar.  

“As mulheres são o link”, “usar as mulheres como estratégia”, “têm uma participação 

ativa”, “a gente tem que chamar a mulher, utilizar ela”, são exemplos de expressões da função 

que a mulher é submetida no contexto da saúde do homem. Tal postura só endossa as 

desigualdades de gênero, e isso é interessante observar porque ao invés de promover 

transformações do homem e mulher generificados, na verdade, é claramente declarado que se 

busca (re)produzir o homem que por si só não cuida de si, sempre precisa de um canal, a 

mulher.  

Um aspecto não dito do homem generificado é sua orientação sexual. O homem 

pensado para este serviço é apenas um, o heterossexual. Ao observarmos atentamente na fala 

da coordenadora, identificamos que ela segue sua linha argumentativa a partir de um 

referencial de homem: esposo/marido. E ainda recorre a sua experiência familiar para 

sustentar a idéia que “a mulher realmente ela cuida de seus homens”. 

Circula entre os entrevistados a idéia que o serviço estudado “faz de tudo” para 

facilitar o acesso do homem22: oferta um serviço nortuno, já que o homem trabalha durante o 

dia; os profissionais são homens para que os usuários se sintam mais à vontade; utiliza as 

mulheres tanto para mediar a relação médico-paciente como para levá-lo ao serviço. O 

fragmento de fala da coordenadora abaixo conduz à idéia de que o homem agora com este 

serviço não tem mais escapatória, só lhe resta, se cuidar. 

COORDENADORA – (...) às vezes chega gente como é...uma vez chegou 

uma paciente lá: “quer dizer que tem atendimento pro homem lá no [cita o 

nome do centro de saúde onde funciona o Serviço de Saúde do Homem] é?”. 

“Tem!”. “Ah, agora os homens não vão ter mais desculpas de não querer ir 

pro médico. Eu vou falar com meu marido. Não é possível que agora, só 

porque ele diz que trabalha não quer ir pro médico, só vai quando tá 

morrendo”. Isso aí já tem estudo em cima disso aí, né? Os homens na 

verdade morrem mais porque eles não se cuidam, não se cuidam. Isso aí já 

não é mais novidade, né?  

                                                           
22 Uma fala do técnico de enfermagem registrada no diário de bordo nos parece bem significativa nesse contexto: Perguntei a 

[cita o nome do técnico de enfermagem] como estava sendo a recepção dos homens e ele logo começou a sorrir e disse: 

“oxe, eles só faltam beijar o doutor na boca...porque é muito bom, é muita facilidade...veja só, vem qualquer pessoa 

marcar pra você de manhã, o cara sai do trabalho e vem pra cá ser atendido e não demora, pertinho de casa, pega o remédio 

aqui na hora comigo se for o caso, faz os exames aqui mesmo, se preciso for, recebe encaminhamento para outro especialista 

que não tenha aqui...é bom demais! 
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A coordenadora é muito enfática ao advogar que o homem se sente melhor sendo 

atendido por um profissional homem. Na fala seguinte, ela recorre a sua escolha pessoal por 

ginecologistas mulheres e ao posicionamento do presidente da Sociedade Brasileira de 

Urologia para justificar como se deu a escolha dos profissionais do serviço. 

 

COORDENADORA - Então tem que ver a estratégia para facilitar o acesso, 

porque a Política diz pra você facilitar o acesso, né, da população masculina 

ao serviço de saúde. A gente tá querendo facilitar (...) então eu acho melhor 

que seja, até questão de estratégia mesmo, de colocar pessoas do mesmo 

sexo pra, pra...é a mesma coisa de ginecologista. Existem mulheres que não 

gosta, eu particularmente não gosto de ir pra ginecologista homem, eu não 

me sinto a vontade, por mais que eu saiba que é um profissional, eu prefiro 

uma mulher. Então é uma questão de preferência que sejam homens, que os 

profissionais sejam homens. PESQUISADORA- É um requisito? 

COORDENADORA - É, seria um dos requisitos, né? Pra eles poderem ficar 

mais à vontade, se sentirem mais à vontade. Porque...até pelo próprio, a 

questão, até quando pesquisando uma vez na internet um dos, um 

dos...parece que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia tava 

dizendo que a intenção é realmente, seria, a gente quando fosse criar 

serviços, que eles deixassem, sejam homem que sejam os funcionários, os 

servidores que atendessem a população pra eles ficarem mais, se sentirem 

mais à vontade porque às vezes eles não falam. Até nas serviços eles dizem 

que não gostam, não se sentem à vontade de tá expondo os problemas deles 

pra mulheres, questão de machismo mesmo, de cultura. Se a gente pensar 

assim “não, besteira”, mas às vezes existem muitos homens que são assim. 

Então a intenção é deixar toda a equipe formada por homens mesmo.  

Um contraponto é colocado pelo psicólogo a respeito da idéia de “homem para atender 

homem”. O mesmo afirma que esta suposta estratégia facilitadora não se aplica a todos os 

homens, inclusive a ele enquanto homem que também usa serviços de saúde. 

PESQUISADORA- (...) os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros 

estão acostumados muito a mais a lidar com a mulher, a criança e idoso, né? 

PSICÓLOGO- É! E aí é assim, o homem é agressivo, o homem é grosso. E 

aí na saúde do homem só quem pode atender é homem, só quem pode ser 

recepcionista é homem, um movimento todo contrário ao entendimento de 

saúde, porque onde é que fica o atendimento integral, o técnico para atender 

independe de gênero, é questão de atendimento, é questão prática, não é do 

homem se sentir mais à vontade, talvez sim, talvez não, né? Eu prefiro ser 

atendido por médicas, odontólogas, analistas. Eu não sei se é uma coisa de 

todo homem que quer ou é uma questão de quem tá pensando lá na diretoria, 

né? Não sei...PESQUISADORA- Por acaso tu já problematizou isso com 

[cita o nome da coordenadora] ou com alguém? PSICÓLOGO- Já sinalizei e 

a postura é, “a gente entende que o senso comum, na prática, as pessoas, os 

profissionais em si”. Aí fica, “nos PSF quem vai mais é mulher porque o 

homem não se sente à vontade de tá lá com a enfermeira”. Uma coisa meio 

sem sentido. Então na verdade não responde à pergunta. E eu sou inquieto 

com algumas coisas, aí eu saio perguntando as coisas. E às vezes isso não é 

muito bom, né, porque você fica contra todo mundo.  
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O psicólogo problematiza que a concepção do “homem para atender” está em 

desacordo com a própria noção de saúde integral e atribui isso na verdade como uma decisão 

da própria coordenadora. Quando questionamos se ele já tinha emitido sua opinião, o mesmo 

afirma que apesar de já ter sinalizado, sua inquietação foi simplesmente silenciada sob a 

justificativa que a maioria das pessoas prefere ser atendida por um profissional do mesmo 

sexo. Dessa forma, fica claro que o homem generificado e generalizado é mais uma vez 

alentado ao invés de ser provocado a refletir e transforma-se. 

A única vez que a coordenadora assinala uma proposta de ação para o Serviço de 

Saúde do Homem que tenha como foco o enfrentamento desse homem generificado é quando 

ela narra sobre a possibilidade adiante de um profissional trabalhar com homens por meio de 

grupos. 

PESQUISADORA- E você acha que qual seria a importância, diante da 

política que você leu, desse trabalho psicossocial? COORDENADORA - 

Olhe, eu acredito, eu acho que seria pra quebrar algumas, algumas...como é 

que posso dizer? Algumas barreiras, paradigmas, algumas coisas porque 

assim, os homens eles têm muita dificuldade de comunicar, de passar o 

problema, ele têm, eles são muito mais fechados, eles não gostam de dizer 

que estão doentes, dizer que estão passando por algum problema, 

psicológico principalmente e alguns, por exemplo, a impotência sexual ela 

tem muita coisa a ver com a questão psicológica (...) Então pro homem, por 

questão do machismo, cultura mesmo, não querem, tá dizendo seus 

problemas para uma pessoa que ele não conhece. Então eu acho que essa 

questão do grupo seria para primeiro, quebrar essa barreira, ele ter um 

espaço pra ele poder ficar mais a vontade em grupo, saber que existem 

outras pessoas que passam pelo mesmo problema pra a partir daí 

eles[psicólogo e assistente social] escolher as pessoas que realmente 

necessitam de um tratamento individual. Eu acho que é mais pra quebrar 

atualmente esse, essas barreiras que eles tem de falar, de expor o problema. 

(...) PESQUISADORA- Tu tens essa pretensão? COORDENADORA- É, de 

fazer grupos e aí pra discutir questões, questões tanto sociais, ele vai ter que 

abordar de tudo, mas mais voltado pra questão, e vai ter que trabalhar a 

questão da impotência, questões de anseios, de medos, seja lá do que for. 

É válido atentar que a própria coordenadora fala do machismo como um problema que 

interfere diretamente na relação que os homens estabelecem consigo em relação à saúde. No 

entanto, as ações em saúde que eram realizadas enquanto estávamos no serviço pesquisando 

centravam-se no bio-homem, ou seja, a possibilidade de trabalhar questionando pontos 

relativos a modelos hegemônicos de masculinidades parece ser ofuscada pela priorização do 

biomédico. Ainda nesta sua última fala, ela não inclui os médicos, que compõem a equipe, 

como profissionais que podem também trabalhar a favor do enfrentamento do homem 

generificado. É um trabalho específico de profissionais como psicólogo e assistente social. 
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4.2.2c. “Homem generificado”: pelos usuários 

O homem generificado também construído nos diálogos com os usuários 

entrevistados. O homem trabalhador diurno e o homem que tem dificuldade de falar de si no 

contexto da saúde são reincidentes. 

PESQUISADORA- E o senhor acha importante esse tipo de serviço aqui? 

USUÁRIO 1– Com certeza, com certeza! PESQUISADORA- Por quê? 

USUÁRIO 1– Por que muita gente às vezes perde um dia de serviço, né?  

Pra poder vir. E a pessoa agora não, o cara trabalha, largou pode vir aqui à 

noite, né? Vir resolver... se tratar, porque perder um dia de serviço é muito 

difícil, porque lá onde eu trabalho mesmo não é carteira assinada...E se eu 

num...se eu...faltar um dia pronto, já diminui no meu dinheiro. 

USUÁRIO 4 – Ela[agente comunitário de saúde] sempre passa lá, sempre... 

procurando nós lá, pra informar a gente, né, das coisas que tá acontecendo. 

Aí, a gente pegou e perguntou pra ela. Ela foi e disse, “olhe, lá em [cita o 

nome do bairro onde está localizado o serviço] tem um médico só pra 

homens à noite, pras pessoas que trabalham durante o dia, aí lá tem médico 

pra atender as pessoas à noite”.  

PESQUISADORA - Pronto, inicialmente a gente queria saber como você 

ficou sabendo desse serviço. USUÁRIO 5 - Fiquei sabendo pelo meu sogro. 

PESQUISADORA - Teu sogro? USUÁRIO 5 - É, porque ele veio e aí falou 

que só tava fazendo pros trabalhadores, né? Pra quem trabalhava de dia, aí 

tava vindo à noite e fazia os exames. Você era atendido pelo doutor aqui. 

 Nos relatos acima o óbvio aparece, uma vez que o serviço de saúde para os usuários é 

feito para homens que se supõe trabalharem durante o dia. Nesse sentido, é interessante a fala 

do usuário V ao afirmar que “só tava fazendo pros trabalhadores”, e isso parece remeter ao 

período sanitário do INAMPS, no qual só quem tinha direito de acesso aos serviços de saúde 

eram as pessoas que contribuíam com o INSS. A construção do homem generificado dar-se 

pela associação direta com o trabalhador diurno: nesse modelo, o serviço é construído e ao 

mesmo tempo produz sujeitos que reafirmam essa lógica apesar das contradições que 

identificamos enquanto estivemos pesquisando no serviço. Como já citamos, o técnico de 

enfermagem afirmou que grande parte da população atendida pelo serviço é de aposentados, o 

que destoa da proposta do serviço que é atender homens que trabalham durante o dia. Outra 

contradição que trazemos para este contexto apareceu durante uma conversa informal com um 

usuário que trabalhava como vigilante noturno e se queixou da exclusividade do horário 

noturno para os homens. Segue abaixo um trecho do diário de bordo descrito pelo pesquisador 

a partir de sua interação com o referido usuário na sala de espera. 

“O problema pra mim é que trabalho a noite e passo o dia dormindo. Mas 

tem dias que fico direto. Sou novo nele, comecei faz uns seis meses”. 

Perguntei sobre o que se tratava o trabalho. “É como vigilante, mas faço 

outras coisas quando precisa. Por isso tem dias que fico direto. Nem durmo. 

Passo a madrugada e emendo o dia. Isso tem me deixado cansado. E acho 
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que isso me prejudica na hora, sabe. Fico muito cansado que nem... né?!”. É 

provável. De fato, da maneira como tu descreve é muito cansativo mesmo. 

Sem dúvida, trabalhar a madrugada e o dia deixa qualquer pessoa esgotada e 

indisposta, observei. “Sim. E nem to conseguindo me cuidar. Aqui, por 

exemplo, esse serviço mudou e os homens são atendidos agora à noite. Vim 

de manhã, depois do trabalho cansado, mas me disseram que tinha que vir 

depois das seis horas (às 18h. horário do início das atividades do serviço de 

saúde dos homens). É ruim pra mim, porque trabalho a noite, era pra tá 

pegando agora (acredito que já era por volta das 20h), mas tenho que tá aqui 

pra me cuidar. Mas ai fica difícil, nem sempre o padrão entende. Eu pedi pro 

meu amigo me cobrir um pouco, mas não posso demorar aqui”. 

Como já afirmamos, apesar de toda pretensão de criar um modelo de serviço e um 

homem específico para ser atendido por este modelo, a complexidade de homens e de suas 

necessidades põe em curto circuito quaisquer pretensões de modelos. 

Ainda identificamos nas falas dos usuários outro aspecto do homem generificado. No 

depoimento do usuário II o argumento é que o atendimento médico que acabara de receber é 

avaliado positivamente uma vez que o usuário tem medo de ir ao médico, assim como “muita 

gente tem”, e por isso chega travado, mas a abordagem médica, o que é chamada de 

“conversa”, faz com que o homem “relaxe bem”. Nesse mesmo sentido, o usuário IV também 

traz o homem como aquele que tem medo e vergonha de ir ao médico, como pode ser 

observado a seguir. 

USUÁRIO II- Atende bem, dá boa atenção mermo, que muita gente travado 

né, muita gente tem medo de médico, ai chega travado, né? Coitado do 

médico, qual é o tipo de, qualquer coisa ele já conversou e tal, relaxa bem, e 

pronto, ai depois a gente tem que dar o tiro final. 

PESQUISADORA- O senhor acha importante esse tipo de serviço, aqui? 

USUÁRIO IV - Eu acho, eu acho porque antigamente, como se diz, 

antigamente num existia nada disso, né? Como se fosse uma...Hoje em dia, o 

negócio tá progredindo mais, a gente...pessoas que tinham medo de ir ao 

médico, homem mesmo, vergonha, medo. Pessoal liberal, tá vindo mais, 

procurando mais o médico, né? 

Assim como os profissionais e a coordenadora, os usuários também fazem afirmações 

na mesma direção do homem como aquele que tem dificuldade de falar de si no âmbito da 

saúde e referem a relação com o médico como aquela que vem quebrar o entrave, trata-se de 

uma estratégia para facilitar a comunicação. As falas dos usuários aparecem como um efeito 

de um sistema e, ao mesmo tempo, um instrumento que vem justificar a existência do serviço, 

pois é neste ponto que a lógica imperativa do “homem para atender homem” supostamente se 

fundamenta, isto é, se o homem é aquele ser fechado, travado, de difícil comunicação é 

preciso então criar uma tática que torne o homem mais aberto ao diálogo e no serviço 



 

 

119 

estudado a estratégia foi contratar apenas profissionais homens, que supostamente por serem 

do sexo masculino vão se comunicar melhor.  

Consideramos que essa idéia de homem atender homem não se efetiva e só possui 

lógica dentro de um sistema que se ampara no modelo hegemônico de masculinidade. O 

gênero é utilizado no serviço como a distinção entre macho e fêmea e uma tipografia de 

ambas possibilidades biológicas, o que acaba por produzir explicações “em-si-mesmadas”, 

auto-reflexas, não provocando assim, questionamentos e superação desse modelo hegemônico 

(SCOTT, 1995).  

É importante salientar que as referências ao homem generificado tão recorrentes nos 

discursos dos entrevistados, ou seja, o homem como trabalhador diurno, ao homem como 

aquele que não tem o hábito de se cuidar e ao homem que tem dificuldade de falar de si no 

âmbito da saúde não podem ser reduzidas a um determinismo social porque nem todas as 

mulheres nem todos os homens cumprem sempre, nem cumprem literalmente os termos das 

prescrições sociais ou de nossas categorias analíticas (SCOTT, 1995).  

A nossa experiência de pesquisa visibilizou “descumprimentos”. Como já citamos, há 

o caso do usuário que trabalhava à noite e se queixou do serviço de saúde ser apenas noturno, 

“descumprindo” assim o pressuposto que homem trabalha durante o dia. Entrevistamos um 

homem que afirmava que ele mesmo pedia ao médico para fazer o exame do toque retal e 

outro que dizia que tomava chás para cuidar de sua saúde, o que descumpre o jargão que 

homem não se cuida ou que precisa da mulher para mediar sua relação com o serviço de 

saúde.  Em relação ao homem que supostamente tem dificuldade de falar de si no âmbito da 

saúde, cabe ressaltar que o presente estudo é feito por uma pesquisadora psicóloga e mulher. 

Durante todas as entrevistas que realizamos com os usuários, os homens falaram de si, 

falaram do que faziam para cuidar de sua saúde e de maneira bastante espontânea e tranqüila, 

o que acaba por “descumprir” o pressuposto que o homem precisa de um profissional homem 

para ter o diálogo facilitado.  Enfim, nem todos os homens cumprem sempre nem literalmente 

as prescrições sócio-culturais, nem mesmo um suposto destino biológico dos corpos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação, como dito anteriormente, foi construída a partir de idas e vindas, 

avanços e recuos, desde quando começou em 2009 até a escrita deste produto final. Ainda 

assim, se tivéssemos mais tempo, certamente alterações seriam feitas. Mas é necessário dar 

um fechamento, como diz Haraway (1995), provisório e parcial. Para tanto, buscaremos então 

tecer algumas reflexões sobre os conhecimentos produzidos, bem como considerações sobre o 

nosso objeto de investigação.  

Vale ressaltar que, durante o mestrado tivemos a oportunidade de nos aproximarmos 

do referencial feminista sobre fazer ciência e com isso nossa pesquisa, inclusive, a escrita e 

análise dessa dissertação se tornou mais desafiante, porque tínhamos como proposta defender 

uma perspectiva parcial. Não propomos uma prática de descoberta científica. Ao invés disso, 

buscamos produzir uma possibilidade de diferentes e situadas formas de saber no campo dos 

estudos de homens e saúde. Ao mesmo tempo, não pretendíamos assumir posições inocentes, 

pois temos consciência que as relações de poder não nos escapam. Reconhecemos, assim, que 

a análise aqui produzida é interpretativa, crítica e parcial.  

Sabemos que os serviços públicos de saúde são fluidos e que a dinâmica 

organizacional é alterada com freqüência. Nesse sentido, tomamos conhecimento que o 

serviço pesquisado já passou por várias modificações, inclusive a própria equipe 

coordenadora foi substituída. Porém, consideramos que as análises aqui produzidas, ainda que 

localizadas, podem contribuir para reflexões sobre processos vivenciados no próprio serviço e 

em outros contextos.  

Acreditamos que de algum modo já demos um “retorno” ao campo, como é chamado 

em pesquisa. Não restringimos “retorno” a um momento após a conclusão da pesquisa em si. 

Mas entendemos muito mais como contribuições que nosso estudo possa trazer para aquele 

serviço de saúde. Por isso buscamos fazer isso de forma processual, inclusive, quando 

estivemos na fase de produção dos dados, quando, por exemplo, realizávamos as entrevistas. 
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Nosso intuito era produzir os dados, mas em meio a essa produção as perguntas acabavam por 

problematizar alguma situação, provocava reflexão principalmente para a coordenação e para 

os profissionais. Ouvir frases como “não tinha pensado nisso antes”, “foi bom você me dizer 

isso porque é uma boa idéia para conversar com os profissionais”, sinalizam para nós que de 

algum modo contribuímos para a melhora do serviço de saúde.  

Em relação ao objeto de investigação, pretendíamos compreender as práticas 

cotidianas de um serviço pioneiro no Brasil na atenção à saúde do homem no atual contexto 

de implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), 

lançada em 2009, pelo Ministério da Saúde do Brasil. Partimos do pressuposto que, com a 

institucionalização de um campo de necessidades em saúde, tal como a “Saúde do Homem”, 

produzem-se novos sujeitos e regimes de poder-saber inscritos em redes que tendem a 

reafirmar verdades. É a partir desse contexto macro que questionamos: por que os corpos 

masculinos se tornam alvo de política de Estado? Quais tessituras são cravadas para isso? 

Criminosos, loucos, homossexuais já representaram/representam perigo para ordem social e 

para isso o Estado criou ações de controle sobre os corpos. Nesse contexto cabe lembrar o que 

Foucault (1979) apontou sobre o nascimento da medicina social.  

O capitalismo, do fim do século XVIII e início do século XIX, teve como primeiro 

objeto de socialização o corpo, concebido enquanto força de produção e força de trabalho. 

Desse modo, o controle da sociedade sobre o indivíduo sobreveio não apenas sob a 

consciência ou ideologia, mas começou no corpo e com o corpo. Através do biológico, do 

somático que a sociedade capitalista investiu, tornando o corpo uma realidade bio-política, 

tendo como grande protagonista nessa estratégia a medicina. Dessa maneira, fica claro que o 

que vem sendo criado em torno dos homens na saúde também se trata de mecanismos de 

controle daqueles que ao longo da história da humanidade foi concebido como natural e, 

portanto, incontrolável: o homem. 

É importante afirmar que quando tomamos conhecimento da existência do Serviço de 

Saúde do Homem, chamou nossa atenção por ser um serviço público exclusivo para homens.  

O serviço foi lançado como uma proposta diferenciada para atendimento a homens na saúde, 

ganhando reconhecimento social através de vários veículos midiáticos em Pernambuco e 

sendo até elogiado pelo coordenador da Área Técnica de Saúde do Homem do Ministério da 
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Saúde (MS) daquele momento
23

, inclusive essa experiência foi publicada no site oficial do 

MS como uma exemplo a ser seguido. No entanto, com a realização dessa pesquisa, com a 

qual pudemos nos aproximar mais da experiência local, chegamos ao final com a sensação 

que o serviço que é concebido como diferenciado para muitos, é para nós um serviço 

extremamente tradicional, sendo pouco inovador em termos das práticas de saúde e dinâmica 

organizacional. Seu suposto diferencial que é o horário de atendimento, serve, em partes, para 

manter a ordem do homem como trabalhador diurno, excluindo assim outros homens que não 

se enquadram nessa condição. O outro suposto diferencial defendido por alguns entrevistados 

é o fato dos profissionais de saúde serem todos do sexo masculino sob a justificativa de deixar 

os homens mais à vontade. Compreendemos que esta é uma medida adotada que também não 

transforma necessariamente a relação do homem com os serviços de saúde, pelo contrário, 

reforça as dicotomias de gênero.  

Avaliamos que alcançamos a proposta dessa pesquisa que era compreender quais 

noções de saúde e de homens sustentavam as práticas de saúde de um serviço público dirigido 

aos homens.  Em linhas gerais, as análises destacaram que a produção de saúde no serviço 

estudado é fundada numa noção de saúde biomédica orientada para uma prática assistencial, 

na qual a promoção da saúde é pouco enfatizada. A prevenção em saúde é entendida de modo 

reduzido, pois uma associação recorrente com a mesma é a prescrição de exames 

laboratoriais. A equipe dos profissionais não possui caráter interdisciplinar, ao invés disso, a 

organização do trabalho em saúde é desarticulada entre os próprios profissionais e destes com 

a equipe coordenadora, e a formação dos profissionais é centrada no saber e fazer médico. 

Práticas integrativas são incipientes junto aos outros serviços de saúde municipais. Há ainda 

uma completa ausência de conexões com outros equipamentos e redes sociais, o que se 

configura como ausência da intersetorialidade. Com isso há um hiato entre demandas, 

necessidades e respostas produzidas.  

Além disso, o homem inscrito na fala dos entrevistados deste serviço é um corpo 

doente ou propenso à doença, e, portanto, necessitado de cuidados biomédicos. O homem 

como sujeito generificado é concebido apenas como aquele que trabalha durante o dia e 

precisa de um serviço de saúde noturno ou que não se cuida e, portanto, que necessita muitas 

vezes da mulher para mediar sua relação com a unidade de saúde e com os profissionais. 

                                                           
23 Esta informação foi por nós registrada quando participamos do I Encontro Estadual da Saúde do Homem em novembro de 
2009, onde o referido coordenador estava presente. 
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Também é um homem que tem dificuldade de falar de si no âmbito da saúde, e assim, 

supostamente requere que o profissional seja homem para facilitar a comunicação.  

O olhar de gênero sobre processos que favorecem o adoecimento e/ou morte desses 

homens, fortemente marcados por modelos hegemônicos de gênero, são raramente referidos. 

Supostamente, a resposta oferecida parece reafirmar, e não romper com, o modelo 

hegemônico de masculinidade. A proposta do serviço parece reafirmar modelos tradicionais 

de saúde (centrados no saber biomédico e na perspectiva de “saúde como ausência de 

doença”) e de masculinidade (centrado no trabalho e avesso às práticas de cuidado). 

O controle social tornou-se também um ponto de análise. Embora não tenhamos 

perguntado diretamente sobre os sistemas de participação da comunidade nesta experiência 

local, acreditamos que se esta estivesse presente e fosse importante apareceria nas respostas, 

de alguma forma haveria alusão ao tema. Fica aqui então como sugestão como questão a ser 

explorada numa pesquisa futura.  

No decorrer da análise fizemos referência à medicalização e ao modelo biomédico. 

Pretendíamos com isso apontar para a estreiteza de uma apropriação mecânica do conceito de 

medicalização quando confrontada com as complexas inter-relações entre os poderes do 

aparelho do Estado, da indústria farmacêutica e de equipamentos médicos, da corporação 

profissional dos médicos, dos serviços de assistência médica e dos conhecimentos que vem 

sendo produzidos sobre saúde dos homens. 

Acreditamos que ao longo do texto nossos posicionamentos tentaram defender a 

atenção integral aos homens na saúde. A integralidade que falamos não é uma medicalização 

integral, ou seja, não é uma atenção que seja dirigida à totalidade das necessidades de um ser 

humano, porque sabemos que este é um risco de um grau de controle sem precedentes, porque 

dispensa a autonomia das pessoas. O maior desafio talvez seja encontrar o virtuoso caminho 

do meio, entre a medicalização avassaladora que normatiza a vida dos indivíduos e o 

exercício de práticas supostamente terapêuticas que os desumanizam. Não há manuais para 

isso. Pensamos que esta é uma construção que se dá no cotidiano de cada experiência e só 

será possível na prática de sujeitos que cuidam de outros sujeitos, numa perspectiva ética e 

emancipatória. 

A integralidade que almejamos não se limita aos aspectos biológicos individuais, mas 

aquela que inclui os componentes sócio-culturais da saúde porque cuidar da saúde é mais do 
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que tratar das doenças. Para tanto, nos parece importante qualificar melhor os profissionais de 

saúde para que revejam suas práticas, conceitos e valores. É fundamental que a saúde 

extrapole os muros dos serviços de saúde e que se materialize onde os homens estão e que os 

homens possam ter suas necessidades atendidas em qualquer serviço de saúde já existente, e 

não em serviços exclusivos. Também é importante que os homens sejam contemplados em 

sua diversidade étnica/racial, geracional, sexual. Além disso, que a saúde do homem não seja 

reduzida à próstata, mas que sexualidade e reprodução sejam questões de saúde para os 

homens, assim como, paternidade e violência de gênero. 

Por fim, esperamos que, com esta dissertação, possamos contribuir, em alguma 

medida, para o campo de debate sobre atenção integral aos homens na saúde, provocando 

reflexões críticas sobre a necessidade de modificações na estrutura de atenção à saúde da 

população masculina, baseadas na crítica radical de gênero e nas leituras contemporâneas 

sobre saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

 

 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS 

AQUINO, E. M. L. de. Gênero e saúde: perfil e tendências da produção científica no Brasil. 

Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 40, n. especial, 2006. 

AQUINO, E. M. L. de. Saúde do homem: uma nova etapa da medicalização da sexualidade? 

Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, 2005. 

ARILHA, M.; UNBEHAUM, S.; MEDRADO, B. (orgs.). Homens e masculinidades: outras 

palavras. São Paulo: ECOS: Ed. 34, 1998. 

AUGUSTO, M. H. O. Reflexões sobre o uso das tecnologias médicas. In CANESQUI, Ana 

Maria (Org.). Ciências sociais e saúde para o ensino médico. São Paulo: Fapesp, Ed. 

Hucitec, 2000. 

AYRES, J. R. de C. M. Cuidado: trabalho e interação nas práticas de saúde. Rio de Janeiro: 

CEPESC – IMS/UERJ – ABRASCO, 2009.  

BADINTER, E. XY: Sobre a identidade masculina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

BARBIERI, T. de. Sobre la categoría género. Una introduccíon teóricometodológica. In 

AZEREDO, S.; STOLCKE, V. (coords.). Direitos reprodutivos. São Paulo: FCC/DPE, 

1991. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Setenta, 1977. 

BRASIL. Lei Federal Nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. Leis Orgânicas da Saúde. Lei 

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. Brasília, 1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde – OPAS. IDB 2006 Brasil – Indicadores e Dados Básicos 

para a Saúde. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Brasilia: Ministério 

da Saúde, 2007. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: 

princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Evolução da Mortalidade 

por Violência no Brasil e Regiões. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

CAMARGO JR, K. R. Biomedicina, saber e ciência. São Paulo: Hucitec, 2003. 

CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. 



 

 

126 

CARRARA, S.; RUSSO, J. A.; FARO, L. A política de atenção à saúde do homem no Brasil: 

os paradoxos da medicalização do corpo masculino. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio 

de Janeiro, v.19, n.3, 2009. 

CASTANON, G. A. Construcionismo social: uma critica epistemológica. Temas em 

Psicologia – SBP, v. 12, n 1, 2004. 

COSTA, A. M. Desenvolvimento e Implantação do PAISM no Brasil. In: GIFFIN, K.; 

COSTA, S. H. (Orgs.), Questões da Saúde Reprodutiva. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

1999. 

COSTA, A. M. Participação social na conquista das políticas de saúde para mulheres no 

Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, v. 14, n. 4, 2009. 

COUTO, M. T. et. al. O homem na atenção primária à saúde: discutindo (in)visibilidade a 

partir da perspectiva de gênero. Interface. Comunicação, Saúde e Educação, v. 14, n.33, 

2010. 

ENÉAS, M. L. E.; FALEIROS, J. C.; SÁ, A. C. A. Uso de psicoterapias breves em clínica-

escola: caracterização dos processos com adultos. Psicologia: Teoria e Prática, v.2, n.2, 

2000.  

FARO, L. et. al. Homem com „H‟: a saúde do homem nos discursos de marketing da indústria 

farmacêutica. Fazendo Gênero 9 Diásporas, Diversidades, Deslocamentos. Anais - 

Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, Ago. 2010.  

FIGUEIREDO, Wagner. Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços de 

atenção primária. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, 2005. 

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

GASKELL, George. Entrevistas individuais e grupais. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. 

Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual pratico. 6 ed. Petropolis: Vozes, 

2007. 

GOMÁRIZ, E. (1992) Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas: periodización y 

perspectivas. In: RODRIGUES, R. Fin de siglo. Genero y cambio civilizatorio. Santiago: Isis 

International, Ediciones de las mujeres, n. 17, 1992. 

GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F. A produção do conhecimento da saúde pública sobre a 

relação homem-saúde: uma revisão bibliográfica. Caderno de Saúde Pública, Rio deJaneiro, 

v. 22, n. 5, 2006. 

GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F. do; ARAÚJO, F. C. de. Por que os homens buscam 

menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa 

escolaridade e homens com ensino superior. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 

v.23, n.3, 2007. 

GRANJA, Edna M. S. Entre crimes e castigos: matriz de (im)possibilidades na atenção 

integral aos homens autores de violência de gênero. 2008. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

GUIZARDI, F. L. et al. Participação da Comunidade em Espaços Públicos de Saúde: Uma 

Análise das Conferências Nacionais de Saúde. Physis, Revista de Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro, v.14, n.1, 2004. 

HARAWAY, D. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 

perspectiva parcial. Cadernos Pagu, n. 5, 1995. 



 

 

127 

HARTZ, Z. M. A. & CONTANDRIPOULOS, A-P. Integralidade da Atenção e Integração de 

Serviços de Saúde: Desafios para avaliar a implantação de um “sistema sem muros”. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, Suplementar, 2004. 

KIMMEL, M. La producción teórica sobre la masculinidad: nuevos aportes. In RODRIGUES, 

R. Fin de siglo. Genero y cambio civilizatorio. Santiago: Isis International, Ediciones de las 

mujeres, n. 17, 1992. 

 

KUNZRU, H. Você é um ciborgue: um encontro com Donna Haraway. In SILVA, T. T. da 

(Org.). Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 

2000. 

LAURENTI, R. et. al. Perfil epidemiológico da saúde masculina na região das Américas: 

uma contribuição para o enfoque de gênero. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública/USP, 

1998. 

LAURENTI, R.; MELLO JORGE, M. H. P.; GOTLIEB, S. L. D. Perfil epidemiológico da 

morbi-mortalidade masculina. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, 2005. 

LONGHI, M. R. Viajando em seu cenário: reconhecimento e consideração a partir de 

trajetórias de rapazes de grupos populares do Recife. Tese (Doutorado em Antropologia) - 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

LUZ, M. T. Cultura Contemporânea e Medicinas Alternativas: Novos Paradigmas em Saúde 

no Fim do Século XX.  Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 

15,(Suplemento), 2005. 

LUZ, M. T. Novos Saberes e Práticas em Saúde Coletiva: Estudos sobre racionalidades 

médicas e atividades corporais. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 

LUZ, M. T. Ordem Social, instituições e políticas de Saúde no Brasil: textos reunidos. Rio 

de Janeiro: CEPESC: IMS/LAPPIS: ABRASCO, 2007. 

LYRA-DA-FONSECA, J. L. C. Homens, feminismo e direitos reprodutivos no Brasil: uma 

análise de gênero no campo das políticas públicas (2003-2006). 2008. 262 f. Tese (Doutorado 

em Saúde Pública) - Departamento de Saúde Coletiva, Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2008. 

MATTOS, R. A de. Integralidade, Trabalho, Saúde e Formação Profissional: algumas 

reflexões críticas feitas com base na defesa de alguns valores. IN MATTA, G. C. e LIMA, J. 

C. F. (orgs.) Estado, sociedade e formação profissional em saúde: contradições e desafios 

em 20 anos de SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/EPSJV, 2008. 

MATTOS, R. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem 

ser defendidos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. (Orgs) Os sentidos da integralidade na 

atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: UERJ, IMS: ABRASCO, 2001. 

MEDRADO, B. O masculino na mídia. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social), 

Pontífica Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997. 

MEDRADO, B.; LYRA, J. Por uma matriz feminista de gênero para os estudos sobre homens 

e masculinidades. Revista Estudos Feministas, v. 16, n.3, 2008. 

MEDRADO, B.; LYRA, J.; AZEVEDO, M; NOCA, J. Reflexões irônicas sobre gestão 

pública dos homens na saúde: entre a disciplina e a positividade do risco. In MEDRADO, 

B.; LYRA, J.; AZEVEDO; BRASILINO, J. (orgs.) Homens e masculinidades: práticas de 

intimidade e políticas públicas. Recife: Instituto PAPAI, 2010. 

http://lattes.cnpq.br/9769486752428221


 

 

128 

MENDES-GONÇALVES, R.B. Tecnologia e organização social das práticas de saúde. 

São Paulo: Hucitec-Abrasco, 1994. 

MERHY, E. E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002. 

MINAYO, Maria Cecilia S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saude. 5 ed. 

Sao Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998. 

NOCA, N. J. M. S. Saúde também é coisa de homem, aliás, saúde é coisa de gente: sobre a 

identidade masculina e as implicações no cuidado com a saúde. 2007. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação em Psicologia) – Faculdade Frassinetti do Recife, Recife, 2007. 

NOGUEIRA, C. Contribuições do construcionismo social a uma nova psicologia do gênero. 

Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, n. 112, 2001. 

NUERNBERG, A. Gênero no contexto da produção científica brasileira em psicologia. 

Santa Catarina, 342 p. 2005. Tese (Doutorado em Ciências Humanas). Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. 

OLIVEIRA, P. P. Crises, valores e vivências da masculinidade. Novos Estudos Cebrap, São 

Paulo, n.56, 2000. 

PASCHOALICK, R. C.; LACERDA, M. R.; CENTA, M. de L. Gênero masculino e saude. 

Cogitare Enfermagem, Curitiba, v. 11, n. 1, 2006.  

PINHEIRO, O. G. Entrevista: uma prática discursiva. In: SPINK, M. J. (org.) Práticas 

discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas. 

São Paulo: Cortez, 1999. 

PINHEIRO, R. S. et al. Gênero, morbidade, acesso e utilização de serviços de saúde no 

Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v.7, n.4, 2002.  

PINHEIRO, T. F.; COUTO, M. T.
 
Homens, masculinidades e saúde: uma reflexão de gênero 

na perspectiva histórica. Cadernos de História da Ciência, v.4 n.1, São Paulo, 2008. 

POTTER, J.; WETHERELL, M. Discourse and social psychology: beyond attitudes and 

behavior. Londres: Sage Publications, 1987. 

PRECIADO, Beatriz. Sexualidade é como as línguas. Todos podem aprender várias. 

Entrevista realizada por SANCHÉZ-MELLANO, L. Obtida em: 

http://integras.blogspot.com/2010/06/sexualidade-e-como-as-linguas-todos.html Acessado 

em: 06/02/2011. 

RAGO, M. Epistemologia feminista, gênero e história. In: PEDRO, J. M.; GROSSI, M. P. 

(orgs.). Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Ed. Mulheres,1998.          

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE. IDB 2006 BRASIL: 

indicadores e dados básicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2006/matriz.htm>. Acesso em: 20 dez. 2010. 

ROCHA-COUTINHO, M. L. Novas opções, antigos dilemas: mulher, família, carreira e 

relacionamento no Brasil. Temas em Psicologia da SBP, v.12, n.1, 2004. 

ROCHA, S.; FERREIRA, V. Reformas do Estado e seguridade social: o caso da saúde. In: 

VILLELA, W. & MONTEIRO, S. (Orgs.). Gênero e saúde: Programa Saúde da Família em 

questão. Rio de Janeiro: ABRASCO; Brasília, UNFPA, 2005. 

ROHDEN, F. Uma ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2001. 

http://integras.blogspot.com/2010/06/sexualidade-e-como-as-linguas-todos.html


 

 

129 

ROMARO, R. A.; CAPITÃO, C. G. Caracterização da clientela da clínica-escola de 

psicologia da Universidade de São Francisco. Psicologia: Teoria e Prática, n.5, v.1, 2003. 

SABO, D. Men‟s health studies: origins and trends. Journal of American College Health, 

49, 2000.  

SANTANNA, C.; HENNINGTON, E.A.; JUNGES, J.R. Prática Médica Homeopática e a 

Integralidade. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.12, n.25, p.233-46, 2008. 

SARTI, C. Feminismo no Brasil: uma trajetória particular. Cadernos de Pesquisa, n. 64, São 

Paulo, Fundação Carlos Chagas, 1988. 

SCHRAIBER, L. B. Equidade de gênero e saúde: o cotidiano das práticas do Programa de 

saúde da família do Recife. In: VILLELA, W. & MONTEIRO, S. (Orgs.). Gênero e saúde: 

Programa Saúde da Família em questão. Rio de Janeiro: ABRASCO; Brasília, UNFPA, 2005. 

SCHRAIBER, L. B. No encontro da ética com a técnica:o exercício de julgar e decidir no 

cotidiano do trabalho em medicina. Interface: Comunicação, Saúde e Educação, v.1, n.1, 

1997. 

SCHRAIBER, L. B. O médico e suas interações: a crise dos vínculos de confiança. São 

Paulo: Hucitec, 2008.  

SCHRAIBER, L. B. Pesquisa qualitativa e saúde: reflexões metodológicas do relato oral e 

produção de narrativas em estudo sobre a profissão médica. Revista de Saúde Pública, v.29, 

n.1, 1995.  

SCHRAIBER, L. B.; GOMES, R.; COUTO, M.T. Homens e saúde na pauta da Saúde 

Coletiva. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, 2005.  

SCHRAIBER, L. B.; MENDES-GONÇALVES, R. B. Necessidades de saúde e atenção 

primária. In: SCHRAIBER, L. B.; NEMES, M. I. B; MENDES-GONÇALVES, R. B. A 

saúde do adulto: programas e ações na unidade básica. São Paulo: HUCITEC, 2000.  

SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Educação & realidade. 

Porto Alegre, v. 20, n.2, 1995.  

SPINK, M. J.  A ética na pesquisa social: da perspectiva prescritiva à interanimação 

dialógica. Revista Semestral da Faculdade de Psicologia da PUCRS, v. 31, n. 1, 2000. 

SPINK, M. J. Linguagem e produção de sentidos no cotidiano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2004. 

SPINK, M. J. Pesquisando no cotidiano: recuperando memórias de pesquisa em Psicologia 

Social. Psicologia e Sociedade, v.19, n.1, 2007. 

SPINK, M. J.; FREZZA, R. M. Práticas discursivas e produção de sentidos: a perspectiva da 

Psicologia Social. In: SPINK, M. J. P. (Org.). Práticas discursivas e produção de sentidos 

no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo: Cortez, 1999. 

SPINK, M. J.; MENEGON, V. M. A pesquisa como prática discursiva: superando os horrores 

metodológicos. In: SPINK, M. J. (org.) Práticas discursivas e produção de sentidos no 

cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas. São Paulo: Cortez, 1999. 

SPINK, P. K. Pesquisa de Campo em Psicologia Social: uma perspectiva pós-construcionista. 

Psicologia e Sociedade, v. 15, n. 2, 2003. 

STARR, P. Orígenes sociales de la soberanía profesional. In: ______. (Org.). La 

transformación social de la medicina en los Estados Unidos de América. México: 

Biblioteca de la Salud, Secretaría de Salud, Fondo de Cultura Económica, 1991. 



 

 

130 

VALE DE ALMEIDA, M. Senhores de si. Uma interpretação antropológica da 

masculinidade. Lisboa: Fim de Século, 1995. 

VIEIRA, E. M. A medicalização do corpo feminino. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I 

 

Perguntas orientadoras (a partir das quais, pretende-se desenvolver o diálogo): 

 

1. Entrevista semi-estruturada com profissionais e gestores/coordenadores 

 

 Quando e como você começou a trabalhar com homens? O que fazia antes? O que faz 

hoje? 

 Como foram os primeiros atendimentos?  

 Em geral, esses homens vêm de onde? Eles são encaminhados por algum serviço?   

 Do que os homens mais se queixam?  

 Você teve que fazer alguma formação específica ou teve que ler algum documento 

para começar a trabalhar aqui? Se sim, quais? 

 Conte uma situação inusitada que aconteceu aqui no serviço que chamou sua atenção. 

 

2. Entrevista semi-estruturada com homens usuários 

 

 Como você ficou sabendo desse serviço? 

 Quem marcou a consulta? 

 O que levou você a procurar o médico? 

 Foi a primeira vez que você procurou um serviço desse tipo? 

 Você acha importante este tipo de serviço? Por quê? 

 Geralmente, em que situações você procura um serviço de saúde? 

 Além de vir ao médico, o que você faz para cuidar de sua saúde? 

 

 

 



 

 

APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Duas vias: uma sob posse da pesquisadora e outra do/a entrevistado/a. 

Eu, __________________________________________________________________, fui 

convidado/a e aceitei participar, como voluntário/a, da pesquisa sobre saúde do homem coordenada 

“Homens e integralidade em saúde: uma análise discursiva da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem” coordenada pela mestranda Noemi Jéssica Macedo S. Noca. Recebi informações 

que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas que: 

1. participarei deste estudo, por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro e 

com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa;  

2. minha participação neste estudo não trará nenhum dano à minha integridade física, social e 

emocional;  

3. sempre que desejar serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo;  

4. minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista concedida ao pesquisador;  

5. o sigilo será garantido e não será revelado, em nenhuma circunstância, o nome de qualquer 

participante;  

6. a divulgação das informações obtidas nesta pesquisa só será feita entre os profissionais estudiosos 

do assunto;  

7. a qualquer momento, poderei recusar a continuar participando do estudo e, também, poderei retirar 

este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer penalidade ou prejuízo;  

8. as informações por mim fornecidas serão úteis para a produção de conhecimento na área da saúde, 

gerando debates e publicações que podem contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos; 

9. ao final do projeto, os pesquisadores se comprometem a realizar oficinas voltadas à comunidade 

pesquisada, produzir atividades em parceria com o Hospital Universitário e/ou produzir e 

distribuir material de comunicação com síntese dos resultados.  

Após ter lido e conversado com a entrevistadora, os termos contidos neste consentimento, concordo 

em participar como informante, colaborando, desta forma, com a pesquisa. 

Recife, ____/____/20_____.   

Assinatura ou impressão digital:  ___________________________________________________  

Nome completo:  _______________________________________________________________  

Entrevistadora - assinatura:  _______________________________________________________  

Nome completo da entrevistadora:  _________________________________________________  

Testemunha 1:  _________________________________________________________________  

Testemunha 2:  _________________________________________________________________  

 

Responsável legal e local onde serão arquivados os dados decorrentes das gravações em áudio das 

entrevistas e dos registros eventualmente produzidos: Noemi Jéssica Macedo S. Noca, orientanda do 

Prof. Dr. Benedito Medrado-Dantas – Email: jessicamnoca@gmail.com Endereço: Laboratório de 

Interação Social Humana - Universidade federal de Pernambuco (UFPE) - Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas, 9º. Andar, Cidade Universitária. Recife/PE - Telefones p/contato: 2126.8270.  

Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (Av. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, 

Recife, PE, CEP: 50670-901, Tel.: 21268588 

 



 

 

 


