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RESUMO  

 
A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, que visa oferecer subsídios com 
determinantes que favorece como diversos elementos, a prevenção, promoção, 
recuperação e reabilitação da saúde dessa população. O presente trabalho tem por 
objetivo descrever os cuidados à saúde do homem realizados pelas equipes de 
saúde da família do Brasil. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, 
visando obter conclusões a respeito do que fala os casos encontrados. Os 
resultados revelaram os homens terem dificuldade para aderirem mudança no seu 
estilo de vida, em procurar orientações de saúde, e ainda não conseguirem romper a 
barreira do preconceito de frequentar a unidade de saúde pela questão de sua 
masculinidade, levam os mesmos muitas vezes a desconhecer que na atenção 
básica possua atendimento para os indivíduos do sexo masculino. O estudo revelou 
que modificar hábitos e atitudes errôneas, levando ao individuo cada vez mais para 
uma autonomia em suas escolhas numa percepção crítica onde está inserido 
utilizando à educação em saúde como estratégia para aumentar a qualidade 
saudável na vida de população em especial nesse estudo do homem.  

Palavras-chave: Saúde do Homem. Promoção da Saúde. Estratégia de Saúde da 
Família.  
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ABSTRACT 

 

The Policy of Integral Attention to Human Health, which aims to offer subsidies with 
determinants that favors as diverse elements, the prevention, promotion, recovery 
and rehabilitation of the health of this population. The present study aims to describe 
the health care of the man performed by the Brazilian family health teams. It is an 
integrative review of the literature, aiming to obtain conclusions about what the cases 
found. The results revealed that men have difficulty adhering to change in their 
lifestyle, seeking health orientations, and still can not break the prejudice barrier of 
attending the health unit for the sake of their masculinity, they often ignore them that 
in primary care has care for males. The study revealed that changing habits and 
attitudes erroneously, leading the individual increasingly to an autonomy in their 
choices in a critical perception where it is inserted using health education as a 
strategy to increase the healthy quality in population life especially in this study of 
man. 
 
Key words: Human Health. Health Promotion. Family Health Str. 
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1 INTRODUÇÃO  

    

Até o ano de 2008 não existia no Brasil uma Política direcionada a saúde do 

homem, mesmo como a grande quantidade de problemas relacionados com essa 

população, só a partir de agosto do ano  2008 o Ministério da Saúde (MS) vigorou a 

Política de Atenção Integral à Saúde do Homem (PAISH), que visa oferecer 

subsídios com determinantes que favorece como diversos elementos, a prevenção, 

promoção, recuperação e reabilitação da saúde dessa população (BRASIL, 2008). 

A não procura do homem ao serviço primário de saúde, permite que o usuário 

continue realizando ações que podem ser prejudiciais a sua saúde, podendo 

aumentar a chance da não detecção precoce da doença e um maior agravo desta, 

que poderia ter sido evitado anteriormente, pois com a doença já avançada, as 

dificuldades para a busca dessa saúde, são ainda maiores, sem falar do custo e o 

maior desgaste emocional e físico da pessoa e da família na procura dessa saúde. 

Sabendo que quanto mais tardia a procura, mais grave a doença e maior o esforço 

do paciente para a mudança de seus hábitos e até para o tratamento (BRASIL, 

2008). 

De acordo com o Ministério da saúde, a atenção primaria à saúde é um 

conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível da 

atenção, voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação, sendo que, o contato preferencial e inicial dos usuários com o sistema 

único de saúde, deve se dá através das Estratégias Saúde da Família (BRASIL, 

2006). 

O ESF é desenvolvido por uma equipe multiprofissional composta por, no 

mínimo, um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, quatro a seis 

agentes comunitários de saúde (ACS) responsáveis pelo acompanhamento de 4.000 

pessoas (BRASIL, 2011). 

A educação do paciente deve ser uma experiência planejada pela equipe, 

com metas para estimular mudanças em seu comportamento e estado de saúde. 

Dando assim, ênfase a importância das praticas de educação em saúde, pois 

fornece o conhecimento a sociedade e como consequência, resulta a eles a busca 

dos seus direitos e cumprimento de seus deveres (ALVARENGA et al., 2012).                       

Recentemente a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH), lançada em 27 de agosto de 2009 pelo Ministério da Saúde (MS), tem por 
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objetivo facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, 

em resposta à observação de que os agravos do sexo masculino são um problema 

de saúde pública, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo do 

continente americano a implementar uma política nacional de atenção integral à 

saúde do Homem (SOUZA et al., 2014) .  

Diante disto quais os cuidados à saúde do homem realizados pelas equipes 

de saúde da família do Brasil? Para tanto, o presente estudo teve como objetivo 

descrever os cuidados prestados pelas equipes de saúde da família ao homem.  

 

2 METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, a forma de investigar 

estudos já publicados, visando a obter conclusões. Foi realizada no período de 

março de 2017 a agosto de 2017.  

Foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 1 – Formulação 

da questão e dos objetivos da revisão; 2 – Estabelecimento de critérios para seleção 

dos artigos; 3 – Categorização dos estudos; 4 – Avaliações dos estudos incluídos na 

revisão integrativa e 5 – Análises dos dados e apresentação dos resultados 

Whitemore (2005). 

A revisão integrativa da literatura propõe o estabelecimento de critérios bem 

definidos sobre a coleta de dados, análise e apresentação dos resultados, desde o 

início do estudo, a partir de um protocolo de pesquisa previamente elaborado e 

validado. Para tanto, foram adotadas as seis etapas indicadas para a constituição da 

revisão integrativa da literatura:  

Seleção da pergunta de pesquisa. Definição dos critérios de inclusão de 

estudos e seleção da amostra. Representação dos estudos selecionados em formato 

de tabelas, considerando todas as características em comum. Análise crítica dos 

achados, identificando diferenças e conflitos e interpretação dos resultados.  

A estratégia de identificação e seleção dos estudos foi a busca de publicações 

indexadas no mês de março de 2017 na base de dados de pesquisa em saúde no 

portal, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).  

Onde foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Saúde do Homem - Estratégia 

de Saúde da Família – promoção da saúde.   
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Os critérios de exclusão dos artigos foi: estudos que não atendessem os 

critérios de inclusão, seguindo as seis etapas, já mencionadas anteriormente.  

Foram encontrados 555 textos na íntegra, em seguida foram excluídos dos 

estudos 276 publicações em forma de cartas, resenhas, editoriais, publicações do 

tipo livros, capítulos de livros, boletins informativos. Foram excluídos ainda os 

estudos que não estavam disponibilizados on line na íntegra para analise, estudos 

fora do período de interesse, estudos duplicados, estudos fora do tema, por fazerem 

parte de outras bases de dados que não referiam com o protocolo, ficaram textos 

que condiziam com a base de dados do protocolo que foi a Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

 Ficaram 279 textos. Após leitura do título, resumo, objetivo e resultados 

foram excluídos 231 textos, no refinamento da busca foram encontrados 48 textos 

completos. Após da eliminação da duplicidade ficaram cinco (5) que abordavam o 

tema e continha à resposta em questão.     

 

3 RESULTADOS  

 

Os resultados estão apresentados em dois eixos, o Eixo 1 trata dos perfis dos 

estudos sobre a Saúde do Homem na Estratégia de Saúde da Família e o Eixo 2 que 

se refere aos cuidados à saúde do homem realizados pelas Equipes de Estratégia 

de Saúde da Família no Brasil.  

 

Quadro 01 - Distribuição dos artigos segundo o título, autores ano de publicação, 
periódico, local de pesquisa, descrição. Brasil ‒ 2013 a 2015. 

N Título Autores Ano  Periódico Local de 
pesquisa 

01 Política de saúde do 
homem: perspectivas de 
enfermeiras para sua 
implementação. 

Alvarenga 
et al. 

2013 Revista Brasileira de 
Enfermagem 

Santa 
Terezinha-PI 

02 Atenção à saúde dos 
homens no âmbito da 
Estratégia Saúde da 
Família. 
 
 

 
 
Moura et 
al 

2014 Ciência e Saúde 
Coletiva 

São Paulo – 
SP 

03 Conhecimento de uma 
equipe da estratégia 
saúde da família sobre a 

Souza et 
al  

2014 Trabalho, Educação e 
Saúde 

Montes 
claros-MG. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

 

Conforme a categorização disposta pode-se observar artigos utilizados na 

pesquisa, selecionados de acordo com o ano de publicação, 3 (60%) dos estudos 

referente ao ano de 2014, 1 (20%) correspondente ao ano de 2013, 1 (20%) voltados 

para o ano de 2015. 

No quadro 2 foram sistematizadas identificando os cuidados realizados aos 

homens através das equipes de saúde da família na categoria 1, e a categoria 2 

ações de promoção da saúde do homem nas equipes de saúde da família. 

 

Quadro 02 – Categorização dos cuidados à saúde do homem realizados pelas 
Equipes de Estratégia de Saúde da Família no Brasil. 
  Categorias  Descrições  Artigos (N) 

 
Categoria 1 

Cuidados realizados 
aos homens nas 

equipes de saúde da 
família  

 

Busca ativa a homens com Câncer de próstata   
N2 N1  
 

Doenças cardiovasculares  N2 N1 N5 

 
Categoria 2 

 
Ações de promoção da 
saúde do homem nas 
equipes de saúde da 

família 

Ações de prevenção a doenças cardiovasculares e 
doenças  

 
N2 N5 N1 
 

Câncer de próstata e visita domiciliar                       N2  

Palestras sobre Disfunção Erétil  N5 N1 

Capacitação da equipe de saúde sobre a Saúde do 
homem 

N3  N1  
 

Ações educativas que visem à promoção da saúde, 
com estratégias que minimizem o impacto das ações 
curativistas. 

N4  N1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

 

política de atenção à 
saúde masculina. 

04 As representações sociais 
da saúde e de seus 
cuidados para homens e 
mulheres idosos. 

Silva e 
Menandro 

2014 Saúde Soc. Petrolina 

05 Públicos masculinos na 
estratégia de saúde da 
família: estudo qualitativo 
em Parnaíba-PI. 

Pereira e 
Barros 

2015 
 
 

Psicologia & 
Sociedade 

Parnaíba-PI 
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4 DISCUSSÃO 

 

4.1 EIXO 1: PERFIS DOS ESTUDOS SOBRE A SAÚDE DO HOMEM NA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Em Terezinha-PI os estudos foram em analisar a percepção das enfermeiras 

da estratégia de saúde da família a cerca da importância e perspectiva de 

implementação da politica da saúde do homem (ALVARENGA et al., 2013). 

Na região de São Paulo os estudos trataram da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem orientando na formulação de estratégias e ações 

fundamentando-se na atenção integral, com vistas à promoção da saúde e à 

prevenção de agravos, tendo sido focalizadas como eixos fundamentais na 

Estratégia Saúde da Família (MOURA et al., 2014). 

Segundo Moura (2014), foi estudada a equipe de estratégia de saúde da 

família em montes claros, na intenção de coletar dados a respeito da politica da 

saúde do homem. 

Em Petrolina, o objetivo de identificar as representações sociais de saúde e 

cuidados em saúde para homens. Objetivando a avaliação do homem em 

especialmente a alimentação e exercícios físicos (SILVA; MENANDRO, 2014). 

Estudos relatam que em Parnaíba-PI, os profissionais de uma equipe de 

saúde da família da cidade de Parnaíba-PI, posicionam-se frente à atenção à saúde 

dos públicos masculinos (PERREIRA; BARROS, 2015). 

É possível verificar que todas as titulações fundamentam a temática sobre a 

Política Nacional de Saúde do Homem e as ações destinadas ao programa.  

Cabe pontuar que todos os periódicos têm grande credibilidade junto à 

comunidade científica, pois são revistas online que atuam há bastante tempo no 

mercado digital. 

Em específico, a Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN) é o mais antigo 

dos periódicos, pois atua desde 1932, sendo o órgão oficial de publicação da 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), que tem o compromisso de divulgar 

a produção científica de diferentes áreas do conhecimento (REBEN, 2016). 
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4.2 EIXO 2: OS CUIDADOS À SAÚDE DO HOMEM REALIZADOS PELAS 

EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL 

 

A saúde do homem não era priorizada entre as políticas de saúde, a partir de 

uma visão de masculinidade hegemônica, revela que em suas práticas cotidianas o 

vínculo com a ESF não é muito forte, ou melhor, nem pensa em um vínculo, pois o 

tempo é seu pior inimigo no que diz respeito a cuidar e sua saúde (ALVARENGA et 

al., 2013).  

Assim, torna-se importante considerar esse conhecimento prévio dos 

profissionais sobre essa população e investir em estratégias de capacitação, 

subsidiando assim a efetivação das ações de promoção, reabilitação e recuperação 

da saúde, diminuindo os indicadores de morbidade e mortalidade.  

Os três principais motivos que o homem procura o atendimento na ESF: o 

primeiro é a presença de doença aguda ou crônica, o segundo é a busca de 

medicamentos, e a terceira é em situações especificas do homem, como disfunção 

erétil, obstrução urinaria, suspeita de câncer de próstata, vasectomia e busca de 

preservativo. Todavia o índice desses homens na estratégia é muito pouco, 

comparando com as mulheres; eles só vão quando tem algum motivo muito 

importante (MOURA et al., 2014). 

Segundo Alvarenga et al. (2013) no Brasil, a mortalidade dos homens está 

nas neoplasias malignas como câncer de pulmão, próstatas, as doenças isquêmicas, 

dentre outras se torna mais fácil os profissionais compreenderem as necessidades 

de cada comunidade, com dados fornecidos e com isso, desenvolver ações 

especifica para suas necessidades, proporcionando um processo interativo de 

aprendizagem. 

O homem por uma série de questões culturais e educacionais ainda é visto 

pela sociedade como uma pessoa invulnerável e forte, mais ao longo do tempo suas 

queixas vêm  crescendo em cima das doenças cardiovasculares e a hipertensão, 

fazendo com que o trabalho seja deixado de lado, e isso para um homem é muito 

difícil, porque fica exposto a qualquer tipo de adoecimento, contribuindo assim para 

que ele descuide de sua saúde e se exponha a mais a riscos do que as mulheres 

(PERREIRA; BARROS, 2015). 

A população masculina constrói sua masculinidade, embasados em 

paradigmas, tendo de apresentar-se com uma imagem de autossuficiência em que 
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não percebem sua vulnerabilidade. Isso os leva a não dar a atenção necessária à 

saúde, e tornam-se empecilhos no acesso aos serviços médicos, uma vez que o 

cuidado é responsabilidade da mulher. Para melhorar este impasse é necessário 

compreender a masculinidade como produto dos determinantes sociais e considerar 

a saúde do homem como um bem público para então, poder promover a igualdade 

de gênero como direito humano (SILVA; MENANDRO, 2014).   

Para além deste olhar biológico as questões de gênero podem ser vistas 

como fatores de grande importância no padrão dos riscos de saúde nos homens e 

na forma como estes percebem e usam seus corpos. Na perspectiva de gênero a 

maioria das doenças passa a ser considerada como respondendo a uma 

combinação de causas biológicas e socioculturais.  

Porém para os profissionais terem recursos o governo precisa mandar 

materiais didáticos de investimentos para chamar a atenção do público masculino. 

Uma vez que a educação é um processo muito importante para a sociedade, pois 

influem na formação profissional e na realização de um trabalho mais adequado as 

reais necessidades da população. Tipo: panfletos com coisas básicas e necessárias 

para o dia a dia do homem, materiais de prevenção como camisinhas e palestras 

educativas, ou seja, existem muitas coisas que os profissionais têm em mente mais 

não tem como fazer por falta de recurso; ficando evidenciado que os profissionais 

não conseguem classificar algumas doenças por falta de treinamento dos mesmos. 

 Diante disto, é preciso promover ações de saúde que contribuam para a 

compreensão da realidade atual masculina nos seus diversos contextos: biológico, 

socioculturais, político-econômicos e que possibilitem o aumento da expectativa de 

vida e a redução dos índices de morbimortalidade por causas previsíveis e evitáveis 

nessa população. Além disso, há significativas fragilidades concernentes ao 

conhecimento e à efetivação da PNAISH.  

De acordo com as práticas discursivas que circulam na estratégia de saúde 

da família, há uma tensão na produção da relação masculinidade e saúde, pois, no 

que se refere à relação entre homens e os serviços oferecidos, foram recorrentes, 

entre alguns profissionais, movimentos de culpabilização dos homens diante dos 

frágeis vínculos entre ESF e esses públicos. Por sua vez, também foram 

identificados movimentos de valorização das potencialidades da equipe de saúde da 

família e das possibilidades de atuação mais próxima com os usuários, ao invés da 

dedicação à efetivação dos procedimentos puramente técnicos. 
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No agrupamento da categoria 2 as ações de promoção da saúde do homem 

nas equipes de saúde da família: Ações de prevenção a doenças cardiovasculares e 

Doenças Câncer de próstata; Visita Domiciliar; Palestras sobre Disfunção Erétil 

Capacitação da equipe de saúde sobre a Saúde do Homem; Ações educativas que 

visem à promoção da saúde, com estratégias que minimizem o impacto das ações 

curativistas. 

 Segundo Alvarenga et al.  (2012) e Moura et al. (2014) afirmam em seus 

estudos sobre a importância Atenção à saúde dos homens no âmbito da Estratégia 

Saúde da Família, tornando relevante ao que se refere as doenças cardiovasculares, 

são importantes no agravamento da morbimortalidade masculina e poderiam ser 

evitadas com a modificação no estilo de vida dos homens , sendo necessária as 

medidas assistenciais e educativas direcionadas a esse grupo, adotadas pelo 

Ministério da Saúde, poderiam contribuir para a codificação dessa panorâmica. 

No contexto das ações de promoção a saúde na representam 20% dos 

achados, as ações de prevenção a doenças cardiovasculares, câncer de próstata, 

visita domiciliar, palestras sobre disfunção erétil, capacitação da equipe de saúde 

sobre a Saúde do Homem. Ações educativas que visem à promoção da saúde, com 

estratégias que minimizem o impacto das ações curativistas. 

Segundo Alvarenga et al. (2012) e  Silva e Menandro (2014) afirmam que os 

homens terem dificuldade para aderirem mudança no seu estilo de vida, em procurar 

orientações de saúde, e ainda não conseguirem romper a barreira do preconceito de 

frequentar a unidade de saúde pela questão de sua masculinidade, levam os 

mesmos muitas vezes a desconhecer que na atenção básica possua atendimento 

para os indivíduos do sexo masculino.  

Então, se faz necessário a utilização de estratégia de captação destes 

usuários, a comunicação informativa e explicativa, e que seja possível estabelecer 

um diálogo apropriado para cada público inserido na população adstrita ao ESF, com 

o intuito de conseguir transmitir as informações de maneira fáceis possibilitando uma 

melhor compreensão, e que assim, o receptor da mensagem consiga entender as 

suas reais necessidades da buscar pela promoção de sua saúde. 

Souza et al. (2014) e Pereira e Barros (2015) afirma que é fundamental o fato 

de que cada cultura tem sua própria forma de se comunicar, seja ela através da fala, 

de símbolos, de sinais, de significados ou visões do mundo em quem vivem das 

suas percepções no contexto a qual ele está inserido.  
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Estabelecido algum tipo de comunicação, torna-se mais fácil os profissionais 

compreenderem as necessidades de cada comunidade, e com isso, desenvolver 8 

ações especifica para suas necessidades, proporcionando um processo interativo de 

aprendizagem (ALVARENGA et al., 2012). 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo revelou que a educação em saúde assume uma ação relevante no 

processo do cuidar em enfermagem. Os cuidados prestados pela enfermagem 

requerem muito mais do que uma simples habilidade técnica, necessita que os 

profissionais desempenhem uma prática comprometida com a saúde da população 

sob a ótica da promoção da saúde e prevenção de agravos. 

 A comunicação é importante para sensibilizar os indivíduos e sensibilizar em 

relação aos problemas de saúde que atingem a população em caráter individual ou 

coletivo. Na comunicação informações são transmitidas visando evitar situações 

suscetibilidades a patologias, aumentar o conhecimento público sobre doenças 

emergentes, orientar sobre campanhas de saúde, corrigir algumas crenças 

enraizadas na população, entre outras situações.  

 Identificou-se o entendimento e análise do perfil epidemiológico (cultural, 

religioso, social e econômico) da população pelo profissional enfermeiro são 

fundamentais para que seja estabelecido um diálogo com o usuário e a população 

adstrita no intuito de promover à saúde. Portanto, ela deverá entrar também nesta 

consideração, pois só quando se entende e se reconhece o público alvo é que de 

fato se consegue resultados efetivos. 

Acrescenta-se que os problemas expostos pela população, devem ser 

discutidos entre a equipe, e transmitida à comunidade, através do dialogo, que fará 

com que o conhecimento da saúde faça parte da vida dessas pessoas, 

desenvolvendo nelas a confiança na equipe de saúde.  

 É necessário que os profissionais de saúde em especial o enfermeiro 

ultrapasse o cotidiano, as limitações de recursos, e os problemas do sistema de 

saúde para que se possam modificar hábitos e atitudes errôneas, levando ao 

individuo cada vez mais para uma autonomia em suas escolhas numa percepção 

crítica onde está inserido utilizando à educação em saúde como estratégia para 

Gian
Nota
mt bem embasado e realizada a discussao
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aumentar a qualidade saudável na vida de população em especial nesse estudo do 

homem.  
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