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RESUMO 

 

CALIMAN, A. de S.L. Concepções sobre saúde: percepções de um grupo de 
usuários do sistema público de saúde de Ituverava. 2014.70 f. Dissertação 
(Mestrado) - Centro Universitário de Franca. 
 

O índice de mortalidade masculina, segundo dados do Ministério da Saúde, vem 
crescendo significativamente em comparação com o feminino. Acredita-se que este 
fenômeno pode estar relacionado com a dificuldade que o homem tem em 
frequentar serviços de prevenção e promoção de saúde. Os serviços da saúde 
pública devem contribuir com estratégias assistenciais para contemplar as diferentes 
necessidades de saúde dos homens, buscando assim orientar os homens, 
demonstrando a importância da prevenção. Essas estratégicas só podem ser 
pensadas a partir de pesquisas realizadas com os homens, conhecendo assim o que 
pensam sobre a sua própria saúde. Foi pesquisado um grupo de homens que 
residem na área de abrangência do Sistema de Saúde Pública no  posto de saúde 
do bairro Guanabara no município de  Ituverava - SP. O objetivo foi conhecer as 
percepções sobre saúde de um grupo de usuários do sexo masculino do sistema 
público de saúde de Ituverava. Participaram do estudo homens com a idade entre 20 
e 59 anos. O objeto de estudo envolveu questões subjetivas, o que justificou a 
opção por uma metodologia do tipo qualitativa utilizando como instrumento a 
entrevista semi-estruturada. Os dados foram coletados de julho a setembro de 2013, 
e após a transcrição das gravações o tratamento dos dados foram obtidos a partir da 
análise de conteúdo de Bardin. Os resultados apontam que os homens têm pouco 
conhecimento sobra sua própria saúde e seu autocuidado e suas atitudes 
demonstram que só procuram atendimento quando necessário por algum 
desconforto ou dores intensas, porém alguns têm consciência disso mas dizem não 
ter tempo.  Os conhecimentos produzidos poderão subsidiar o serviço público das 
informações necessárias para a organização do mesmo, no sentido de melhorar o 
acesso do público-alvo aos programas oferecidos e criação de novos serviços que 
atendam a demanda. 

 
Palavras-chave: Prevenção e Promoção de Saúde; Políticas Públicas, Saúde e 
Desenvolvimento. 

 



ABSTRACT 

 

CALIMAN, A. de S.L. Health conceptions: perceptions of a group of users of 
Ituverava’s public health system. 2014.70 f. Dissertação (Mestrado) - Centro 
Universitário de Franca, Franca – SP, 2014. 

 

The male’s mortality rate, according to data from the Ministry of Health, has been 
increasing significantly in comparison to the female’s. It is believed that this 
phenomenon might be related to the difficulty that the male has in attending services 
of health prevention and promotion. The public health services must contribute with 
supportive strategies in order to contemplate the various male health needs, seeking 
to guide men, demonstrating the importance of prevention. However these strategies 
can only be thought from research applied to men, thus knowing what they think 
about their own health. We propose a research on a group of males that seek 
primary care in the public health system of Ituverava. The goal is to identify the 
perceptions about health of a group of users of Ituverava’s health care system. Men 
between the ages of 40 and 70 years of age that attend the Guanabara health station 
will be participating in this study. Our object of study involves subjective questions, 
what justifies the choice for a qualitative methodology, utilizing a semi-structured 
interview as instrument. The treatment of the gathered data will be done through 
Bardin’s content analysis. We believe that the knowledge obtained may subsidize the 
public health service with information necessary for organizing itself while seeking to 
improve access of the target population to the offered programs and to create new 
services that will supply the demand. 

Key-words: Health Prevention and Promotion; Public Policies, Health and 
development. 
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INTRODUÇÃO 

 

A promoção da saúde do homem é um tema pouco abordado na saúde 

pública, diferente da saúde da mulher, da criança e do idoso que costumam ser 

extensa e frequentemente discutidos. Desta constatação empírica surgiu o desejo de 

explorar esta temática com vistas a discutir questões como: mortalidade masculina, 

demanda dos homens aos serviços de saúde, qualidade de vida da população 

masculina, entre outros. 

O índice de mortalidade masculina, segundo dados do Ministério da Saúde, 

vem crescendo significativamente em comparação com o feminino. A cada três 

mortos entre as idades de 20 e 59 anos dois são homens (BRASIL, 2008). Além 

disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que, embora a 

expectativa de vida dos homens tenha aumentado de 63,20 para 68,92 anos de 

1991 para 2007, ela ainda se mantém 7,6 anos abaixo da média das mulheres. 

(IBGE, 2007). 

No que se refere às causas da mortalidade masculina os dados apontam que 

em 2003 as causas externas mataram 89.580 homens, contra 11.467 mulheres; as 

doenças do aparelho circulatório mataram 40.287, contra 26.323; as do aparelho 

digestivo, 16.371 contra 5.032. No caso das doenças crônicas não transmissíveis 

(como diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, tumores, infarto, acidente 

vascular cerebral, enfisema pulmonar), a diferença entre os dados é atribuída a uma 

série de fatores de risco, muito mais presentes entre os homens. A quantidade de 

fumantes é muito maior entre os homens (20,3% contra 12,8% entre as mulheres), 

assim como a de sedentários (39,8% contra 20,1%) e de pessoas que consomem 

em maior grau bebidas alcoólicas (16,1% contra 8,1%) (IBGE, 2007). Estes são 

comportamentos de risco, em sua grande maioria, que poderiam ser prevenidos, ou 

seja, passíveis de serem abordados em termos de prevenção e promoção de saúde 

nos programas voltados a população masculina.   

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

homens não buscam, como fazem as mulheres, os serviços de atenção primária, 

adentrando o sistema de saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar, o que tem 

como consequência o agravo da morbidade pelo retardamento na atenção e 

implicando num maior custo para o sistema de saúde (FIGUEIREDO, 2005)  
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Empiricamente pode-se constatar que as mulheres, em geral, utilizam mais os 

serviços de saúde pública do que os homens que na maioria das situações possuem 

mais condições severas e crônicas de saúde que as mulheres. Em decorrência disso 

o índice de mortalidade masculino é maior devido as principais causas de morte que 

afetam os homens. (COURTERNAY, 2000; LAURENT et al., 2005; LUCK et 

al.,2000) 

Entretanto, há um índice significativo de taxas da morbimortalidade 

masculina, que podemos observar seja através da pouca presença do homem na 

atenção primária à saúde (FIQUEIREDO, 2005; PINHEIRO et al., 2002) seja através 

de exames periódicos, consultas ou do uso de medicamentos para tratamentos 

prévios, e estes são dados relevantes e preocupantes. Acredita-se que o alto índice 

de mortalidade masculina, anteriormente citado, pode estar relacionado com a 

dificuldade que o homem tem em frequentar serviços de prevenção e promoção de 

saúde, ou seja, ele procura atendimento somente em emergências e urgências. Uma 

hipótese possível para este tipo de comportamento refere-se a questões culturais, a 

busca por atendimentos pode significar para muitos um comportamento que 

representa fragilidade, fraqueza, “coisa de mulher” e o homem culturalmente não foi 

criado na nossa sociedade para demostrar estes comportamentos, e sim para ser 

forte, provedor, o “sexo forte”. 

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. Segundo o Ministro da Saúde José Gomes Temporão (BRASIL, 2008) essa 

política parte da constatação de que os homens, por uma série de questões culturais 

e educacionais acima já relatadas, só procuram o serviço de saúde quando 

perderam sua capacidade de trabalho. Com isso, perde-se um tempo precioso de 

diagnóstico precoce ou de prevenção, já que os pacientes chegam ao serviço de 

saúde em situações limite. Em geral, os homens possuem medo de descobrir que 

estão doentes ou acham que nunca vão adoecer, por isso não se cuidam, não 

procuram os serviços de saúde e são menos sensíveis às políticas. Isso coloca um 

desafio ao Sistema Único de Saúde (SUS), já que vai exigir do sistema mudanças 

estruturais para que este esteja mais sensível, inclusive com o treinamento de 

profissionais para que olhem de forma mais atenta a essa população.  

A demora na procura do serviço de saúde faz com que os homens agravem 

problemas que poderiam ser prevenidos, com isto necessitam de cuidados que 
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seriam desnecessários caso houvesse a prevenção. Sua entrada no serviço de 

saúde, normalmente na urgência e emergência, se dá de forma passiva, como 

alguém que é portador de um problema, e de fato é, porém destituído da condição 

de vir a ser um sujeito necessário para a resolução deste mesmo problema. 

Desta forma, devido a agravos com a saúde do homem o Ministério da Saúde 

vem tentando promover campanhas, projetos, entre outros, para controlar este alto 

índice de agravos visando assim qualificar a atenção na saúde do homem, 

aumentando a possibilidade de diminuir o índice de mortalidade masculina. O que se 

pode perceber é que ainda é baixa a demanda na procura de serviços voltados à 

saúde dos homens e algumas das justificativas utilizadas pelos mesmos são 

referentes ao horário de funcionamento das unidades de saúde que coincidem com 

seus horários de trabalho. Quando procuram o serviço preferem a atenção 

secundária à primária, ficando voltados somente para a recuperação e não para 

prevenção e promoção da saúde (BRASIL, 2008). 

Um programa específico para promoção da saúde do homem, onde sejam 

realizados exames periódicos, podem servir para prevenir algumas doenças, 

minimizar ou curar, devido ao diagnóstico rápido e tratamento no início da doença. 

Seria um tipo de trabalho que poderia ajudar a levar o homem a buscar o serviço de 

saúde na medida em que ele estaria em um espaço onde pudesse adquirir 

conhecimentos sobre os motivos para realizar exames preventivos e participar de 

programas de promoção de saúde. 

A presente política visa qualificar a equipe de saúde e montar projetos 

específicos já que este é um trabalho complexo, pois o homem tende a rejeitar as 

ações em saúde pelas questões culturais anteriormente discutidas. 

Acreditamos que devam ser desenvolvidos projetos para a promoção da 

saúde dando ênfase às diversas diferenças como: idade, condição socioeconômica, 

local de moradia, entre outras. 

Por exemplo, os homens consomem mais bebidas alcoólicas e tabaco em 

maior frequência quando comparados às mulheres o que denota maior agravo à 

saúde para doenças cardiovasculares, pulmonares, câncer dentre outras (BRASIL, 

2008), então para o desenvolvimento com sucesso de políticas voltadas a estes 

problemas devem ocorrer mudanças na abordagem em relação à população 

masculina e em relação ao cuidado com a saúde. 
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Algumas doenças não têm sinais e sintomas característicos, devido a esse 

fator, como o homem não esta sentindo dor, ele não busca o médico para realização 

de exames, e esta doença pode estar mascarada como o câncer de próstata que é 

um dos maiores fatores de mortalidade masculina. Realizando exames anuais esta 

doença pode ser detectada previamente e ter maior sucesso no tratamento, mas no 

homem que não faz exame preventivo só será detectada tardiamente. 

As políticas públicas na promoção da saúde do homem foram elaboradas 

tendo em vista a integralidade, factibilidade, coerência e viabilidade, norteadas pela 

humanização e a qualidade da assistência, princípios que devem permear todas as 

ações. No que se refere à legislação temos: 

 Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a                     
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.  
Parágrafo único. A Política de que trata o caput deste artigo visa promover a 
melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, 
contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da 
mortalidade dessa população, por meio do enfrentamento racional dos 
fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços 
de assistência integral à saúde.  
Art. 2º A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, de que 
trata o artigo 1º desta Portaria, será regida pelos seguintes princípios:  
I - universalidade e equidade nas ações e serviços de saúde voltados para a 
população masculina, abrangendo a disponibilidade de insumos, 
equipamentos e materiais educativos;  
II - humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à 
garantia, promoção e proteção dos direitos do homem, em conformidade 
com os preceitos éticos e suas peculiaridades socioculturais;  
III - co-responsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população 
masculina, implicando articulação com as diversas áreas do governo e com 
a sociedade; e  
IV -orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre 
a promoção, a prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos 
agravos e das enfermidades do homem. (BRASIL, 2009) 

 

A implementação da Política Nacional de Saúde do Homem no Brasil tem a 

finalidade de diminuir as doenças que são mais incidentes nesta população, a saber: 

doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, derrames, câncer. Os homens 

estão mais expostos ao risco da inatividade física e tem mais riscos de desenvolver 

a obesidade que por consequência pode desencadear algumas das doenças 

supracitadas. 

O SUS adotou modelos de assistência primária para os usuários, focando nas 

problemáticas específicas de cada região, ou seja, realizando projetos para 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis onde o índice das mesmas era 

alto, projetos de curativos onde havia muitos pacientes com feridas, reabilitações 
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entre outros focando a promoção da saúde. Esse modelo facilita a aproximação com 

o paciente e o atendimento contínuo, realizando a prevenção em muitos casos e 

isso é importante na medida em que afeta inclusive o custo da saúde pública pois 

uma internação hospitalar economicamente fica mais cara que o tratamento 

primário, podendo ser prevenido também, e o mais importante, o sofrimento do 

paciente poderia ser evitado. 

Os serviços da saúde pública devem contribuir com estratégias assistenciais 

para contemplar as diferentes necessidades de saúde dos homens, buscando assim 

orientá-los, demonstrando a importância da prevenção. 

Algumas questões parecem-nos relevantes para pensarmos as questões da 

prevenção e da promoção. Por exemplo, no processo do envelhecimento humano 

entre homens e mulheres, segundo Bolsanello et al (2006) podemos evidenciar 

muitos dos motivos que conduzem o homem a uma morte prematura sendo que 

algumas diferenças estão mais acentuadas e evidentes na fase da aposentadoria do 

individuo. Questões como: “Como o homem se desgasta mais que a mulher?”, “Por 

que o processo de desgaste do corpo não se manifesta em maior conscientização 

de sua parte sobre a necessidade de cuidados?”. O autor afirma: 

Na verdade, os homens parecem gozar de maior senso de bem-estar social, 
apesar de ameaça de morte e doença, enquanto as mulheres, 
aparentemente mais fortes, passam a vida inteira preocupadas e inquietas 
em relação à saúde. Os fatores genéticos influenciam o desgaste mais 
rápido do homem, mas, ao lado da genética, o fato de o homem levar uma 
vida mais agressiva também o leva a maior desgaste (BOLSANELLO et 
al..,2006.p-47)  

  

     Diante das informações acima apresentadas, consideramos a saúde do 

homem um tema importante de ser abordado cientificamente e quanto maior o 

número de informações sobre o assunto, melhores os subsídios que podem ajudar a 

aperfeiçoar, direcionar e implementar ações voltadas à saúde do homem, desta 

forma contribuído para um melhor desenvolvimento da nova política pública 

direcionada ao mesmo. 

Isto posto nos deteremos agora a discutir questões referentes á Saúde 

Pública voltada à população masculina, de forma a configurar um panorama geral do 

problema. 
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1 SAÚDE, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO  

 

 O conceito de saúde, aparentemente simples, reveste-se de complexidade 

ao nos depararmos com todas as questões que o envolvem: sociais, antropológicas, 

econômicas, entre outros. Sendo assim o entendimento e abordagem do fenômeno 

“estar saudável” mudará de acordo com a perspectiva adotada por aquele que com 

ele trabalha. 

De acordo com a World health organization (WHO) (1984) saúde é o estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. 

Um conceito antigo mas que ainda hoje é usado como referência no mundo todo. 

Mas a saúde não é algo que possa ser vista de maneira individual, de tal forma que 

os Estados dela se ocupam em nível coletivo, o que conhecemos como Saúde 

Pública. 

De acordo com Rouquayrol (1999.p.600) Saúde Pública é a ciência e 

a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental de 

cada indivíduo dentro da comunidade. 

Este conceito remete à Winslow (1920) para quem a Saúde Pública é a 

ciência e também a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver não 

apenas a saúde física, mas também a mental e a eficiência, através de esforços 

organizados da comunidade buscando diversos setores como o saneamento do 

meio ambiente, o controle de infecções na comunidade, a organização de serviços 

médicos e paramédicos assim como o diagnóstico precoce e o tratamento 

preventivo de doenças. 

Forattini (2000) retoma o conceito de Winslow e acrescenta que em termos de 

Saúde Pública busca-se também o aperfeiçoamento da máquina social para 

assegurar a cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à 

manutenção de sua saúde, reconhecem-se hoje, dentro do campo da saúde pública, 

objetivos cada vez mais específicos, relacionados aos fatores que dizem respeito 

aos ambientes biológico, físico e social e as maneiras pelas quais eles poderiam 

representar riscos, traduzíveis em ameaças à saúde e à qualidade de vida. 

O termo qualidade de vida envolve um conjunto de fatores que devem existir 

para uma vida melhor. O Grupo de Qualidade de Vida da divisão de Saúde Mental 

da Organização Mundial da Saúde definiu qualidade de vida como “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 
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quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. (WHOQOL GROUP, 1994,p.28). De acordo com essa definição 

podemos observar que qualidade de vida pode ser abrangida como consequência 

de diversos fatores como: espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, 

saúde, educação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Aqui 

começamos a identificar uma articulação importante entre saúde e qualidade de 

vida, questão que retomaremos mais adiante. Por hora é importante destacar que 

O Brasil compromete-se, através do Artigo 196 que: “A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação” (MORAES, 1996). 

 

De forma genérica a Saúde Pública é uma ação organizacional que o Estado 

institui de forma social e política com a aplicação de conhecimentos de uma equipe 

multidisciplinar tendo como foco o serviço de saúde, atuando no processo de saúde 

e doença, tendo como principal característica o manejo adequado dos serviços de 

saúde.  Neste sentido podemos dizer que a Saúde Pública enquanto disciplina trata 

da proteção da saúde em nível populacional. 

Entretanto, para que se alcance uma saúde pública de qualidade não basta 

serem descritos seus objetivos e programas, deve-se identificar e reconhecer os 

objetivos reais da população-alvo antes de implantação da política pública nesta 

mesma comunidade; são questões como: a qualidade de vida que vive essa 

população, suas crenças, a cultura, o que realmente necessita essa comunidade, a 

fim de que as ações sejam direcionadas a essa população. 

A importância da saúde de uma população para o desenvolvimento de um 

país vem sendo cada vez mais reconhecida e no Brasil não poderia ser diferente, 

tem sua relevância ligada também aos âmbitos econômico e social, destacando-se 

sua importância no que se refere ao bem estar social e psíquico da população. 

De acordo com Viana (2011) a importância da saúde no que se refere ao 

desenvolvimento nacional deve-se ao fato da mesma ser considerada como um bem 

social e econômico e também espaço de acumulação de capital. Iniciativas têm sido 

empreendidas no sentido de fomentar sua base produtiva com os tratamentos 

complexos sendo atualizados. O complexo econômico-industrial da saúde consiste 

em realizar uma articulação entre o Sistema Universal de Saúde com a base 
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produtiva e de inovação e estratégias para o desenvolvimento da biotecnologia em 

saúde. 

Assim sendo obtemos a inovação neste âmbito ao empreender um 

desenvolvimento eficaz, com novos processos produtivos e organizacionais. 

Entretanto algumas políticas públicas são bem descritas mas infelizmente não são 

colocadas em prática, sendo assim, entendemos ser urgente a necessidade de 

inovar na aplicação de desenvolvimento em saúde, traçando metas e objetivos, 

porém se estes não forem alcançados em prazos pré-determinados é importante 

inovar com outras estratégicas que possam resultar em qualidade de vida para a 

saúde do homem. De acordo com Dosi (1988) a inovação é compreendida por 

descoberta, desenvolvimento ou imitação que leva à adoção de novos produtos, 

novos processos produtivos ou novos sistemas organizacionais. 

Entretanto o que se percebe empiricamente, em termos de Brasil, é que a 

saúde, em termos públicos, ainda está pouco estruturada, com sua base produtiva 

frágil e fraca, o que prejudica os serviços oferecidos à população, sendo necessário, 

a nosso ver, análises sistêmicas que envolvam as relações entre tecnologia, estudos 

científicos, treinamento e conhecimentos no âmbito da saúde.  

A saúde no Brasil se apresenta em duas grandes dimensões relacionadas 

com o desenvolvimento: uma parte direcionada ao sistema de proteção social, 

constituindo um direito de cidadania e a outra relacionada à parte produtiva de bens 

e serviços em saúde, visando o poder econômico. Assim a saúde deve se centrar a 

desenvolver um sistema visando promoção, prevenção e atenção à saúde. 

Tendo em vista a importância da saúde pública para o desenvolvimento de 

uma nação, nos deteremos agora aos serviços de saúde no Brasil. 

 

1.1  OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL 

 

Atualmente a ligação entre os assuntos saúde e individuo vem crescendo 

gradativamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde não somente um ser 

humano sadio é necessário para compor uma sociedade, como também uma 

sociedade sadia é necessária para seres humanos sadios.  

A Saúde Pública no Brasil dá ênfase na atenção à saúde primária, 

correspondendo esta a um conceito positivo de saúde, entendendo-se que a 

população vive diferentes estados de equilíbrio e desequilíbrio no que se refere ao 
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processo saúde-doença. Desta feita destaca-se a perspectiva da promoção da 

saúde, o que implica na preocupação com a saúde de uma forma ampla, 

favorecendo assim a constituição de uma população saudável. (ALVES; ARRATIA; 

SILVA, 1996). 

Na perspectiva adotada, ou seja, o conceito positivo de saúde, entende-se 

que sentir-se saudável não está ligado apenas a ter suas necessidades básicas 

satisfeitas mas também a sentir-se aceito, produtivo e integrado  socialmente, 

sensação que costuma ser comprometida quando do acometimento de algum 

agravo à saúde. 

Em se tratando do Brasil, tem-se adotado a política de Promoção de Saúde, 

que, em termos históricos, passou a ganhar destaque no campo da Saúde Pública 

no ano 1980. O conceito foi introduzido no mundo oficialmente pela Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 1984). Seu marco conceitual e sua prática foram 

desenvolvidos predominantemente por Organizações Internacionais e por 

estudiosos da Europa Ocidental, Canadá e Estados Unidos (CERQUEIRA, 1997). 

A Carta de Ottawa, que foi um documento apresentado no Canadá, na 

primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, em novembro de 

1986, trata de intenções que buscam contribuir com as políticas públicas de saúde 

em todos os países, de forma equânime e universal, tendo em vista que a promoção 

tem como objetivo garantir o acesso universal à saúde e está afinada com o 

princípio de justiça social. “Alcançar a equidade consiste em eliminar as diferenças 

desnecessárias, evitáveis e injustas que restringem as oportunidades para se atingir 

o direito de bem-estar” (BRASIL, 2001). 

A OMS caracteriza como iniciativas de Promoção de Saúde os programas, as 

políticas e as atividades planejadas e executadas de acordo com os seguintes 

princípios: concepção holística, intersetorialidade, empoderamento, participação 

social, equidade, ações multi-estratégicas e sustentabilidade (WHO, 1998). 

Assim a Promoção de Saúde refere-se a estratégias políticas, planos e 

programas que buscam propor qualidade de vida, através de educação e 

ensinamentos à população no que se refere a cuidar da saúde, prevenindo fatores 

que possam expô-la à doença. 

Anteriormente destacamos uma articulação entre saúde e 

condições/qualidade de vida e nesta articulação pode-se identificar o 

desenvolvimento da Promoção de Saúde como uma estratégia das mais 
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promissoras para enfrentar os problemas da saúde que afetam as populações 

humanas. Partindo do conceito amplo sobre o processo saúde-doença e de seus 

determinantes, Buss (1998) propõe a articulação entre saberes técnicos e populares, 

e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para 

seu enfrentamento e resolução. 

 Como exemplo podemos cita reportagem da Revista Veja (2001) onde se 

relata que “Médicos de um hospital de Boston, Estados Unidos, depois de 

acompanharem durante sessenta anos um grupo de homens concluíram que dois 

terços deles demonstraram facilidade para se relacionar socialmente, eram bem 

humorados e otimistas, chegaram a terceira idade saudáveis e sem problemas 

psicológicos”.  Sendo assim cinco diretrizes foram determinadas para ir longe em 

anos: apague o cigarro, coma direito, fique em forma, beba menos e fique calmo. 

Atendendo a essas diretrizes certamente terá qualidade de vida, que se resume em 

uma vida saudável. 

Em nosso país, no âmbito da saúde, após um período de crise política e 

econômica repercutindo em diversas áreas, iniciou-se uma luta e reivindicação por 

uma assistência melhor. Esta iniciativa foi reconhecida como “Reforma Sanitária”, 

resultando como uma nova forma de pensar e obter saúde, momento em que foi 

criado o SUS, na década de 1990, através de formulação política e organizacional 

para a reordenação dos serviços e ações de saúde estabelecidas pela Constituição 

de 1988. 

Está em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na 
área da saúde. A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a 
ditadura, com o tema Saúde e Democracia, e estruturou-se nas 
universidades, no movimento sindical, em experiências regionais de 
organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira vez, mais 
de cinco mil representantes de todos os seguimentos da sociedade civil 
discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi garantir 
na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do 
cidadão e um dever do Estado (AROUCA, 1998). 

 
Segundo Arouca (1998) mesmo alguns anos após a criação do SUS a 

Reforma precisa continuar, pois a mesma não deve se restringir a criação do 

sistema. Ele defende que deve-se retomar os princípios básicos da Reforma 

Sanitária, que não se resumiam à criação do SUS mas que abrangiam também a 

ideia de que o conceito saúde/doença está ligado a trabalho, saneamento, lazer e 
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cultura; acreditando que em função disso deve-se discutir a saúde não como política 

do Ministério da Saúde, mas como uma função de Estado permanente.  

A constituição brasileira declara a saúde como direito social (art.6º). E direito 

de todo cidadão e, consequentemente, dever do Estado (art. 196). Quem se 

debruçar sobre a Constituição do Brasil verificará que, nela, saúde significa “políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (art.196) (BRASIL,1997). 

Como instrumento de regulação do SUS existe a Norma Operacional Básica 

(NOB) que inclui nas orientações operacionais, consequências práticas em sua 

totalidade aos princípios e as diretrizes do sistema consubstanciados na 

Constituição Federal e nas Leis No. 8.080/90 e No. 8.142/90, favorecendo, ainda, 

mudanças no modelo de atenção à saúde no Brasil. (BRASIL, 1997) 

A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Estabelece no Art. 1º  - “Esta Lei 

regula, em todo o território nacional, as ações e serviços  de saúde, executados, 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais 

ou jurídicas de direito público ou privado” ( BRASIL,1990). 

Este sistema vem sendo defendido por diversos segmentos sociais por 

décadas, fruto da própria Reforma Sanitária, quando houve a descentralização, pela 

via da municipalização, tornando-se o principal eixo estratégico para a sua 

implementação. A Constituição de 1988 trouxe mudanças na área da saúde, ao ir 

contra a histórica fórmula centralizadora, presente por todo o período republicano do 

Brasil, insuficiente para resolver os problemas da população (SCHWINGEL, 2002). 

Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos 

seguintes princípios doutrinários:  

a) Universalidade: é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a 

todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter 

direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como 

àqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e 

dever do Governo: Municipal, Estadual e Federal.  

b) Equidade: é assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com 

a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 



21 

privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será 

atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder 

oferecer para todos.  

c) Integralidade: é o reconhecimento na prática dos serviços de que o homem 

é um ser integral, bio-psíco-social, e deverá ser atendido com esta visão 

integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, 

proteger e recuperar sua saúde (BRASIL, 1990).  

Com relação aos princípios que regem a organização do SUS, eles obedecem 

das seguintes lógicas:  

a) Regionalização e hierarquização: os serviços devem ser organizados em 

níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área 

geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. Isto 

implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada 

população todas as modalidades de assistência, bem como acesso a todo 

tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de 

resolubilidade. O acesso da população à rede deve se dar através dos 

serviços de nível primário de atenção que devem estar qualificados para 

atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de 

saúde. Os demais deverão ser referenciados para os serviços de maior 

complexidade tecnológica. A rede de serviços, organizada de forma 

hierarquizada e regionalizada, permite um conhecimento maior dos 

problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo ações 

de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação em 

saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os 

níveis de complexidade.  

b) Resolubilidade: é a exigência de que, quando um indivíduo busca o 

atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a 

saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e 

resolvê-lo até o nível da sua competência.  

c) Descentralização: é entendida como uma redistribuição das 

responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários 

níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a 

decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, o que é 

abrangência de um município deve ser de responsabilidade do Governo 
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Municipal; o que abrange um estado ou uma região Estadual deve ser de 

responsabilidade do Governo Estadual, e, o que for de abrangência 

nacional será de responsabilidade Federal. Deverá haver uma profunda 

redefinição das atribuições dos vários níveis de governo com um nítido 

reforço do Poder Municipal sobre a saúde – é o que se chama 

municipalização da saúde. Aos municípios cabe, portanto, a maior 

responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente voltadas 

aos seus cidadãos.  

d) Participação dos cidadãos: é a garantia constitucional de que a população, 

através de suas entidades representativas, participará do processo de 

formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em 

todos os níveis, desde o federal até o local. Essa participação deve 

acontecer nos Conselhos de Saúde, com representação paritária de 

usuários, governo, profissionais da saúde e prestadores de serviço. Outra 

forma de participação são as conferências de saúde, periódicas, para 

definir prioridades e linhas de ação sobre a saúde. Deve ser também 

considerado como elemento do processo participativo o dever das 

instituições oferecerem as informações e conhecimentos necessários para 

que a população se posicione sobre as questões que dizem respeito à sua 

saúde.  

e) Complementaridade do setor privado: a Constituição definiu que, quando 

por insuficiência do setor público, for necessário a contratação de serviços 

privados, isso deve se dar sob três condições:  

1ª - a celebração de contrato, conforme as normas de direito público, ou seja, 

interesse público prevalecendo sobre o particular;  

2ª - a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS. Prevalecem, assim, os princípios da universalidade, 

equidade, entre outros, como se o serviço privado fosse público, uma vez que, 

quando contratado, atua em nome deste;  

3ª - a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica 

organizativa do SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e 

hierarquizada dos serviços. Dessa forma, em cada região, deverá estar claramente 

estabelecido, considerando-se os serviços públicos e privados contratados, quem 

vai fazer o que, em que nível e em que lugar. 
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Os sistemas municipais de saúde possuem diferentes níveis de 

complexidade, portanto quando o serviço requerido para o atendimento da 

população estiver localizado em outro município as negociações para tanto devem 

ser realizadas pelos gestores municipais. 

Juntar fragmentos dos prontuários do SUS, com dados do Posto de Saúde 

em um único sistema de dados, facilitaria o atendimento populacional e geraria 

economia referente a custo e tempo. Atualmente já existe o cartão nacional de 

saúde com uma numeração única, para facilitar o atendimento, mas isto não é o 

bastante pelo fato da ausência do prontuário cadastrado em um sistema 

informatizado único dificultar o diagnóstico do paciente na localidade em que se 

situa, bem como no repasse de informações em caso de transferência do paciente a 

outra localidade do sistema, uma vez que o mesmo é subdividido em unidades 

básicas, de média complexidade e de alta complexidade. 

Outro aspecto importante desta ação seria investir no processo de formação, 

em competências e habilidades que subsidiem ações assistenciais (preventivas, 

curativas e de reabilitação) educativas e de investigação em saúde e no 

conhecimento geral e específico, assegurando a qualificação clínica, epidemiológica, 

científica e técnica capaz de permitir sua inserção no processo de trabalho nos 

aspectos de intervenção nos vários níveis da assistência à saúde e é nesta linha em 

que se insere a presente pesquisa. 

 Os profissionais de saúde devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo, ter capacidade de apreender continuamente, tanto na sua formação, 

quanto na sua prática realizando seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética/bioética. 

 A responsabilidade, o compromisso com a educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não ocorre apenas 

transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para que haja beneficio 

mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços (BRASIL, 2001). 

 Assim o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-

efetividade, sendo acessíveis e mantendo a confidencialidade das informações a 

eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral, 

assim melhorando o trabalho nos serviços de saúde. 
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Atualmente um dos enfoques dados às Políticas Públicas no Brasil é a 

promoção da saúde do homem, visto que há um alto índice de mortalidade 

masculina em relação à feminina.  A portaria no. 1.944 de 27 de agosto de 2009 

define como objetivo promover a melhoria das condições de saúde da população 

masculina na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, reduzir a morbidade, gerando a 

promoção à saúde (BRASIL, 2009). 

A rede de saúde é composta por um conjunto de equipamentos públicos que 

servem a população com diversos tipos de serviços e são complementados com 

serviços privados. Estes serviços são organizados de maneira hierarquizada 

contendo três níveis de atenção: básica, de média e de alta complexidade (BRASIL, 

2012). 

Os serviços de atenção básica à saúde são compostos por unidades básicas 

e por equipes do programa de saúde da família, e correspondem ao gerenciamento 

do cuidado no território organizando ações de saúde no âmbito individual e coletivo, 

assim proporcionando ações de promoção a saúde, prevenção a doenças (BRASIL, 

2012). 

Na atenção básica à saúde devemos compreender e enfrentar novos desafios 

para obtermos uma boa qualidade do trabalho, com eficácia nos resultados, desafios 

estes caracterizados por um forte componente psicossocial, sendo assim deveria ser 

desenvolvido na unidade trabalhos com as equipes multiprofissionais tendo como 

enfoque principal o desenvolvimento biopssicossocial do individuo, da família e da 

comunidade (ALMEIDA;ZANOLLI, 2011) 

Nas equipes multiprofissionais devemos ter algumas propostas na atenção 

básica a saúde relacionadas a: realizar o acolhimento do individuo, oferecer 

cuidados, realizar o acompanhamento necessário, notificar casos (como exemplo 

suspeita de violência), realizar avaliações clinicas e quando necessário encaminhar 

individuos para tratamentos terapêuticos. 

A questão da visita domiciliar é outro ponto importante. O custo do tratamento 

domiciliar muitas vezes é mais barato. Por exemplo, um paciente com dificuldade 

respiratória que necessita de oxigênio, este procedimento em domicilio fica mais 

barato e proporciona melhor qualidade de vida para o paciente, do que a internação 

quando ficará exposto a adquirir doenças hospitalares sem falar na alimentação, 

ocupação de leito que poderia ser destinado a outro paciente cuja enfermidade não 

possa ser tratada em domicilio.  
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Na atenção básica à saúde também não se pode esquecer da equipe. É 

necessário qualificar os serviços de promoção e prevenção a saúde, podendo assim 

colaborar com a integralidade do cuidado ao usuário. 

A atribuição da equipe de saúde no domicilio na atenção básica tende a: 

 

Respeitar os princípios da assistência domiciliar, buscando estratégia para 
aprimorá-los; compreender o indivíduo como sujeito do processo de 
promoção, manutenção e recuperação de sua vida e visualizá-lo como 
agente corresponsável pelo processo de equilíbrio entre a relação saúde-
doença; coordenar, participar e/ou nuclear grupos de educação para saúde; 
fornecer esclarecimento e orientações à família; monitorar o estado de 
saúde do usuário, facilitando comunicação entre família e equipe; 
desenvolver grupos de suporte com os cuidadores; realizar reuniões com 
usuários e família; dar apoio emocional; orientar família sobre sinais de 
gravidade; orientar cuidados de higiene geral entre outros (BRASIL, 2012). 

 

É necessário que haja um avanço na construção diferenciada do cuidado, a 

fim de modificarmos o cenário de uma intensa fragmentação, que vem sendo 

analisado cotidianamente por lacunas assistenciais presentes nos serviços e no 

entendimento entre eles, com uma incoerência entre o serviço necessário e as 

necessidades de saúde da população (MENDES, 2011). 

Neste contexto a atenção básica à saúde se integra na articulação da 

comunicação das necessidades dos pacientes em saúde e do profissional de saúde, 

por meio de um cuidado multiprofissional, que obtenha compromisso com a 

qualidade dos serviços, de maneira continua e integral, tendo funções resolutivas 

dos cuidados necessários pela população assistida. 

Neste atendimento básico estão os homens. De acordo com o Ministério da 

Saúde as ações da Política Integral a Saúde dos Homens buscam incentivar e 

elaborar estratégicas e ações de saúde focadas na população masculina e também 

romper os obstáculos que impedem os homens de frequentar os consultórios 

médicos (BRASIL, 2009). A partir deste panorama brevemente traçado, 

focalizaremos especificamente a questão da saúde do homem, objeto desta 

pesquisa. 

 

1.2 SAÚDE DO HOMEM E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

A formação cultural influencia muito a vida das pessoas porém não é a única 

sofrida pelo  individuo e sim uma dentre as diversas influências a respeito de 
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crenças e comportamentos relacionados à saúde, havendo outros fatores como: 

educacionais, socioeconômicos e ambientais (HELMAN, 2003). 

Cultura é um conjunto de princípios (explícitos e implícitos) herdados por 
indivíduos membros de uma certa sociedade, os quais mostram aos 
indivíduos como ver o mundo, como vivenciá-lo emocionalmente e como 
comportar-se em relação às outras pessoas, às forças sobrenaturais ou aos 
Deuses e ao ambiente natural (HELMAN, 2003, p. 12). 

 

A cultura machista  encontrada ainda hoje e adotada por pais e mães defende 

que filhos homens têm o dever de estudar e podem fazer as atividades que 

preferirem, enquanto isso a filha deve estudar e ainda fazer o trabalho doméstico 

induzindo assim desde novos os homens a serem isentos dessas atividades, que 

como muitos dizem “é coisa de mulher”.  

Sabe-se empiricamente que esta é uma realidade em transformação, os 

hábitos e valores vêm sendo revistos, entretanto o panorama acima traçado não foi 

completamente modificado, principalmente na população de baixa renda, público 

que em sua maioria frequenta o tipo de serviço investigado nesta pesquisa. 

 A cultura é um fenômeno social que representa o nível alcançado pela 

sociedade em determinada etapa histórica: progresso, técnica, experiência de 

produção e de trabalho, instrução, educação, ciência, literatura, arte e instituição 

(NOCK, 1994, p.223). 

Para Schein (2009) a cultura é como um fenômeno, uma abstração que nos 

cerca em todos os momentos, sendo constantemente desempenhada e criada por 

nossas interações com outros e moldada por comportamentos de liderança. 

Ao nos debruçarmos sobre o papel da mulher em nossa sociedade 

percebemos que ela vem ganhando seu espaço no mercado de trabalho, antes 

dominado pelos homens, entretanto por muito tempo tem permanecido alheia às 

questões políticas e econômicas, sendo sempre subordinada, ou melhor dizendo 

uma “propriedade do homem”. A mulher tinha seus direitos alienados ao pai ou ao 

marido, o que hoje em dia não é mais preponderante, principalmente nas culturas 

ocidentais. Entretanto, alguns aspectos parecem persistir em termos culturais, por 

exemplo, em nossa cultura a infidelidade do homem é vista como poder, no sentido 

que ele pode, ele é bom, entretanto quando o assunto é a infidelidade feminina a 

avaliação é diferente, a mesma é julgada quase sempre com expressões utilizadas 

para descrevê-la de forma pejorativa e vulgar. 
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Considerando que o aspecto do adoecimento envolve a questão do cuidado 

percebe-se que a mulher ainda é responsável por cuidar do homem e da família, a 

atividade de cuidar da família e da casa, é atribuída social e culturalmente à mulher. 

Voltando-nos especificamente à questão da saúde, há uma lista com cinco 

hipóteses explicativas das diferenças entre homens e mulheres quanto à 

morbimortalidade: especificidades biológico-genéticas; diferenças sociais e étnicas e 

desigualdades sociais; associação entre condutas e distintas expectativas sociais; 

busca por e uso de serviços de saúde; cuidados de profissionais de saúde voltados 

para homens (GOMES, 2011.p-14). 

Mas a questão cultural aqui discutida assume contornos graves no que se 

refere á saúde do homem. Com o objetivo de investigar o nível de conhecimento 

masculino e percepções sobre o câncer de próstata foi realizada uma pesquisa 

inédita pelo Datafolha “Saúde masculina: o homem e o câncer de próstata”, 

encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), com o apoio da 

AstraZeneca, e divulgada no Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata  

(17/11/2009). A pesquisa  abordou  1.061 homens, entre as idades de 40 e 70 anos, 

de 10 capitais brasileiras (Belo Horizonte, Belém, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, 

Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo) e Distrito Federal, no 

período de 2 a 7 de outubro de 2009, sendo que 76% dos entrevistados afirmaram 

reconhecer a importância do exame de próstata, mas apenas 32% disseram realízá-

lo. Ao serem questionados sobre isso, 77% dos entrevistados afirmaram que a 

população masculina não realiza o exame por preconceito, mas apenas 8% admitem 

que não realizam o exame por esse motivo. Os exames citados foram: toque retal, o 

exame de ultra-sonografia transretal e o exame antígeno prostático-específico (PSA) 

(BOLSAMELO et al., 2006). 

A competência informacional é de extrema importância tanto para o 

desenvolvimento da cultura quanto para atenção primaria à saúde do homem. Assim 

Ortoll Espinet (2004, p. 342) apresenta a competência informacional “como o 

conjunto dos conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem ao individuo 

interagir de forma efetiva com a informação necessária no desenvolver das tarefas 

associadas ao desempenho”. 

Especificamente tratando da busca e uso dos serviços de saúde, para que 

ocorram mudanças são necessários novos conhecimentos culturais que estão 

relacionados também à paternidade, ajuda dos familiares; e a mulher tem um papel 
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importante na educação dessa população, para que seus filhos no futuro possam 

procurar pelos serviços que lhe são oferecidos, entretanto esta não é uma tarefa 

fácil. Acredita-se que com a produção e divulgação de conhecimentos ao homem 

este pode ampliar sua visão e ser incentivado a busca pela promoção da saúde, 

adquirindo hábitos saudáveis, deixando o sedentarismo e o alcoolismo, iniciando sua 

vida sexual com segurança, diminuindo assim doenças a que é mais propicio à 

adquirir. 

      A pequena procura aos serviços de saúde demonstra a desvalorização 

com o autocuidado do homem, sua busca por unidades de atendimentos básicos 

são verificada com maior adesão em serviços de saúde como: nas farmácias (para 

busca de medicamentos muitas vezes sem receita médica, alguns para melhorar a 

dor, assim mascarando a possível doença) e os exames rotineiros exigidos pelas 

empresas empregadoras (GOMES, 2007). . 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

realizada pelo IBGE, vale destacar as diferenças entre a busca por serviços de 

saúde, onde "a busca de serviço de saúde para vacinação ou prevenção foi 

proporcionalmente maior para mulheres (24,0%) do que para homens (19,0%) e 

para tratar de acidentes ou lesões foi maior para os homens (8,9%), do que para as 

mulheres (4,1%)” (IBGE,2008). 

Este sistema de pesquisas domiciliares, implantado progressivamente no 

Brasil em 1967, com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD, tem como finalidade a produção de informações básicas para o estudo do 

desenvolvimento socioeconômico do País. Contribuindo também com a importância 

de dados exatos para melhor eficácia nas nossas pesquisas. 

Entretanto existem outras variáveis que contribuem para a baixa procura aos 

serviços. Uma das principais irritabilidades do homem na procura à saúde é a 

demora pelo atendimento, realizar exames, obter resultados assim também como o 

atendimento médico e da equipe que muitas vezes não escuta tudo que o paciente 

tem a dizer, muitas vezes por falta de competência, paciência, agilidade e melhor 

esclarecimento da equipe multidisciplinar. A entrevista abaixo realizada com o 

médico americano Geoffrey Kurland, que sobreviveu ao câncer, apresentada por 

Rosana Zakabi, na Revista Veja, p.11-12 fev. 2003 exemplifica esta questão.  

Tenho que admitir que, depois dessa dura experiência, comecei a prestar 
mais atenção no que os pacientes têm a dizer sobre seus medos e suas 
ansiedades, algo que antes eu não fazia. Hoje posso entendê-los melhor. 
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Tento compreender suas preocupações, quando eles têm que se submeter 
a procedimentos médicos, quando descobrem que terão de ser 
hospitalizados, quando precisam esperar pelo médico no leito do hospital. 
Hoje tento ajustar minha agenda a fim de diminuir o tempo que meus 
pacientes passam na sala de espera. Senti na pele o que é ficar esperando 
pelos médicos, por exames e resultados.  Não existe profissional perfeito 
que saiba tudo e não tenha mais a aprender. Por isso o profissional de 
saúde deve sempre reavaliar seu trabalho para melhorar cada vez mais. 
Muitos profissionais da saúde, sem se preocupar se estão sendo entendidos 
ou não, fazem discursos técnicos lotados de informações incompreensíveis 
para uma pessoa que não é de sua área (KURLAND, 2003). 
 

Para Valentim (2010) a busca e o processo da informação são fundamentais 

nos sistemas sociais e atividades humanas, de modo a subsidiar a construção do 

conhecimento. Assim deve-se buscar informações sobre a saúde em um âmbito 

geral para um cuidado significativo da saúde do homem. 

        Tendo em vista o alto índice de mortalidade masculina, é preocupante, 

do ponto de vista da promoção da saúde, que a saúde do homem seja pouco 

assistida e pouco abordada ao longo dos tempos, demonstrando assim o quanto a 

saúde pública deve voltar o olhar mais especificamente para este tema.  

Ao longo dessas ultimas décadas iniciou-se o debate sobre a saúde do 

homem, considerado como um marco inicial da década de 1970. A partir do ano de 

1970, nos Estados Unidos surgiram os primeiros estudos sobre a saúde do homem, 

tendo em vista o alto índice de mortalidade masculina. (COURTENAY, 2000)  

Foram realizados estudos pela política feminista, tendo em vista que o 

comportamento machista tradicional traz agravo para a saúde do homem e da 

mulher assim como da família em geral. (SCHRAIBER; GOMES; COUTO, 2005; 

CARRARA, 2005). 

Para Gomes e Nascimento (2006) a partir dos anos de 1990, a temática 

saúde do homem passou a ser abordada sob uma perspectiva mais ampla, 

enfocando as questões de gênero, as quais passaram a refletir, dentre outros 

aspectos, a singularidade do ser saudável e do ser doente entre segmentos 

masculinos. 

Segundo dados do IBGE a população brasileira em 2010 consistia em 

aproximadamente pouco mais que 190 milhões de habitantes sendo 49,0% 

população do sexo masculino. (IBGE, 2010). E estes homens vivem em média, sete 

anos menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes, 

colesterol e pressão arterial mais elevada (BRASIL, 2009). 
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É interessante o paradoxo na duração da vida do homem e da mulher. As 
mulheres, apesar de estarem mais tempo em consultórios médicos e se 
queixarem com mais frequência de doença, vivem mais que os homens. 
Apesar de os homens viverem menos, quase sempre se sentem mais 
dispostos que as mulheres. (BOLSANELLO et al.., 2006, p.47) 
 

As principais mortalidades e agravos de morbimortalidade masculina são 

relacionados com faixa etária de 20 a 59 anos de idade, e algumas causas de óbitos 

mais frequentes são: causas externas (envenenamento/violência); doenças do 

aparelho circulatório; neoplasias; doenças do aparelho digestivo; sintomas, sinais e 

achados anormais de exames clínicos e laboratoriais; e algumas doenças 

infecciosas e parasitárias. 

Os principais fatores de riscos que propiciam o aparecimento dessas doenças 

são: consumo exagerado de gordura e bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo, 

hipertensão arterial, obesidade, diabetes. 

As internações hospitalares ocasionadas por violência são constantes na 

saúde masculina e casos de trauma são mais frequentes em homens que em 

mulheres, por estarem mais presentes em agressão física (brigas) e em acidentes 

de veículos.  

O câncer associado ao tabaco é outro fator importante na mortalidade por 

neoplasias como câncer no pulmão, boca, faringe, bexiga, laringe e esôfago, de dois 

a oito vezes maiores entre os homens, do que entre as mulheres. (BOING,2007). 

Outro exemplo é o tabagismo. Segundo Bolsanello “ muitos dos nossos 

hábitos impedem que estatísticas progridam. Por exemplo um jovem de 20 anos que 

fumar 20 cigarros por dia pelo resto de sua vida terá, em média, menos 8 anos de 

vida do que outro jovem, não fumante, da mesma idade”.(BOLSANELLO et 

al.,2006.p-46) 

Entende-se que estas questões devam ser analisadas a partir da ótica da 

educação. Para isto podemos considerar a educação em saúde uma forma de 

transmitir conhecimento e esclarecimento sobre saúde à sociedade, ou seja, ao 

público alvo que necessite de mais informações sobre seus cuidados.  

A prática da educação em saúde é um processo de troca de conhecimentos 

de uma equipe multidisciplinar com a comunidade buscando entender a importância 

da prevenção de doenças e da promoção da saúde, melhorando assim a qualidade 

de vida. As informações deverão versar sobre vários temas de saúde sendo que, a 



31 

educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas orientados para a 

prevenção de doenças e promoção da saúde (COSTA; LÓPEZ, 1996). 

A informação é considerada matéria prima, insumo básico para o processo de 

construção do conhecimento, enquanto as tecnologias de informação e a 

comunicação se apresentam como as estruturas que possibilitam o acesso, 

armazenamento, processamento e disseminação (VALENTIM, 2008).  Para uma 

educação em saúde eficaz devemos nos atualizar em informações que mudam 

constantemente conforme os resultados das pesquisas. 

Quando o assunto a ser discutido refere-se à saúde e à educação, diversos 

são os debates travados, principalmente no que se refere à construção e 

melhoramento das políticas públicas dos referidos setores. Segundo Lacerda (2005) 

para diversos autores, problemas como o desemprego, baixa renda familiar, a 

violência e a retração de redes sociais contribuem para que a educação popular 

tenha um déficit em sua realização e este déficit deverá elevar a demanda de 

atenção à saúde e demonstrar os limites do atual modo de se estruturar a atenção à 

saúde no Brasil (LACERDA, 2005). 

O termo educar para a saúde vai além da assistência curativa, significa dar 

prioridade a intervenções preventivas e promocionais. De acordo com Mendes 

(1996), os serviços de atenção básica precisam apropriar-se de uma tecnologia de 

alta complexidade que envolve conhecimentos, habilidades e técnicas, dentre as 

quais é possível reconhecer a educação em saúde. 

A educação em saúde deve ter a competência de capacitar o profissional para 

uma assistência integral e contínua às famílias, identificando situações de risco à 

saúde na comunidade assistida, enfrentando em parceria com esta comunidade os 

determinantes do processo saúde-doença, desenvolvendo processos educativos 

para a saúde, voltados à melhoria do auto-cuidado dos indivíduos (BRASIL,1997). 

Costa (1987) trata o tema da educação em saúde a partir de sua vinculação 

com o Estado e das relações de poder entre classes sociais. No que se refere à 

atenção a saúde preventiva, o Programa de Saúde da Família (PSF) prevê o 

desenvolvimento de práticas de educação em saúde para a melhoria do auto-

cuidado dos clientes/pacientes. Desta maneira a prática educativa no PSF não conta 

com um espaço restrito e definido para seu desenvolvimento, antes disso adverte-se 

os profissionais que devem oportunizar seus contados com os usuários para 

“abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária” (BRASIL, 1997, p.15). 
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Mas a pergunta que fica é: como educar o homem em termos de saúde? 

Sendo assim é importante conhecermos a política nacional à ele voltada. 
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2 PROMOÇÃO DA SAÚDE: A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À  

   SAÚDE DO HOMEM (PNAISH) 

 

Levando em consideração tudo que foi discutido até o presente momento 

sobre a educação em saúde entende-se que o ponto de partida no desenvolvimento 

de projetos deve ser analisar de que forma uma política formulada em âmbito 

nacional pode ser implementada no nível local, nos municípios. Tendo em vista o 

objetivo argumentado na formulação da política e suas diretrizes, temos a 

dificuldade de tradução nas intervenções que são executadas nos serviços de saúde 

e tal distância é contingência da implementação (ARRETCHE, 2001). 

Segundo a autora, a distância entre formuladores e implementadores se deve, 

em grande parte, pelas decisões tomadas por uma cadeia de implementadores, no 

contexto econômico, político e institucional em que operam. 

Para uma formulação de Politicas voltadas a promoção e prevenção à saúde 

do homem é preciso conhecer com maior profundidade as doenças e as causas de 

maior incidência de doença e morte do homem mas isto não é o bastante. Acredita-

se na necessidade de uma mudança de paradigma, uma “quebra do tabu” que 

envolve a questão do adoecimento masculino, em função das questões culturais 

anteriormente levantadas, o que pode ocasionar um maior número de exames 

periódicos, podendo assim as doenças serem tratadas no estágio primário e 

favorecendo a um resultado do tratamento com maior probabilidade de ser eficaz.  

Algumas doenças não têm sinais e sintomas característicos, devido a esse 

fator muitas vezes são detectadas tardiamente e se o fossem precocemente teriam 

melhor prognóstico.  O maior exemplo desta abordagem é o câncer de próstata que 

aparece de forma silenciosa e assim como em outros tumores, sua patogênese 

reflete tanto componentes hereditários quanto componentes ambientais. Alguns dos 

fatores que estão associados a um maior risco de desenvolvimento desta patologia 

são a idade avançada, histórico da doença na família, fatores ambientais, raça e 

dieta alimentar (DEUTSCH et. al., 2004). 

Neste tipo de câncer, que é a segunda causa de morte por neoplasias entre 

os homens, uma abordagem preventiva, como a destacada anteriormente, poderia 

fazer a diferença nos números. Citamos o câncer de próstata, porém são inúmeras 

as doenças em que o acompanhamento preventivo pode fazer a diferença, sendo 
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que obter o tratamento tardio pode ter como consequência um tratamento não 

eficaz, muitas vezes proporcionando somente a analgesia e não a cura da doença.  

Muitos agravos à saúde do homem poderiam ser evitados se houvesse maior 

procura e adesão do homem na atenção primária a saúde, pois muitos sintomas e 

doenças poderiam ser evitadas, sobretudo o sofrimento físico e emocional seria 

amenizado, o tratamento mais efetivo e com isso o homem teria mais qualidade de 

vida. 

O termo prevenir tem o significado de "preparar; chegar antes de; dispor de 

maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize" (FERREIRA, 1986, p. 60).  

Segundo Leavell e Clarck (1976) a prevenção em saúde exige uma ação 

antecipada, baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável 

o progresso posterior da doença. 

Levando em consideração todas as variáveis até agora expostas o governo 

criou a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) que tem  

objetivo facilitar, melhorar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços 

de saúde e abordar homens na faixa etária de 20 a 59 anos (podendo ser homens 

de todas as idades, porém a PNAISH vem focando mais nestas idades para que 

procurem o serviço de saúde ao menos uma vez por ano, uma vez que os homens 

costumam procurar o serviço de saúde somente quando adoecem. Essa política 

demonstra um anseio da sociedade ao perceber que os agravos ao sexo masculino 

constituem como emergentes problemas de saúde pública, tendo grandes índices de 

internações e mortalidade comparados com as mulheres. 

Segundo documentos do Ministério da Saúde seguem alguns planos de ação 

da PNAISH: 

As ações da PNAISH buscam romper os obstáculos que impedem os 
homens de frequentar os serviços de saúde. Na maioria das vezes, os 
homens recorrem aos serviços de saúde apenas quando a doença está 
mais avançada. A não-adesão às medidas de saúde integral por parte dos 
homens leva ao aumento da incidência de doenças e de mortalidade 
(BRASIL, 2009). 

 
A implantação da PNAISH traz a promoção de saúde com o foco na 

elaboração de estratégias que visem aumentar a demanda dos homens aos serviços 

de saúde; informação e comunicação, visando sensibilizar os homens e suas 

famílias, estimulando o autocuidado e hábitos saudáveis, por meio de informação, 

educação e comunicação; participação, relações institucionais e controle social que 

busca associar as ações governamentais com as da sociedade civil organizada, a 
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fim de potencializar aquelas voltadas para essa população; implantação e expansão 

do sistema de atenção à saúde do homem com o objetivo de fortalecer a atenção 

básica e melhorar o atendimento, a qualidade e a resolubilidade dos serviços de 

saúde; qualificação de profissionais da saúde com vistas ao desenvolvimento de 

estratégias em educação permanente para os trabalhadores do SUS; avaliação de 

insumos, equipamentos e recursos humanos que garantam a adequada atenção à 

população masculina; sistemas de informação com o objetivo de melhorar e 

qualificar aquelas destinadas a essa população; e avaliação de projetos-piloto pela 

realização de estudos e pesquisas que contribuam para a melhoria das ações por 

meio do monitoramento da Política. (BRASIL,2009) 

As portarias do Ministério da Saúde, publicadas entre 2009 e 2011, 

respondem aos trâmites institucionais visando orientar a implementação da PNAISH 

nas 27 Unidades Federadas e em 132 municípios (Portaria n° 3.209/GM/MS, de 18 

de dezembro de 2009, Portaria n° 1.008/GM/MS, de 3 de maio de 2010, e Portaria 

n° 2.708/GM/MS, de 17 de novembro de 2011). (BRASIL, 2009) 

Com base na analise das categorias fundamentais da economia política  

Viana ( 2007) considera a saúde como direito social, bem econômico e espaço de 

acumulação de capital, captando sua complexidade. 

Para haver um melhor desenvolvimento relacionado à saúde do homem a 

atuação governamental deverá analisar o que há de particular nas necessidades de 

saúde dos homens e problematizar que as definições de "novas" necessidades de 

saúde respondem a uma complexa articulação de processos econômicos, culturais, 

tecnológicos e políticos. (CARRARA, 2009). Por isso é de extrema importância levar 

ao homem este conhecimento, de nada adianta escrever as políticas sem entender o 

que realmente o homem precisa neste momento, sem  levar ao homem este 

assunto. 

Segundo Viana (2011) ao adotar-se uma postura sistêmica na saúde, 

organizando-a como um serviço no processo de produção, com variáveis 

econômicas e sociais, utilizar-se-á também uma abordagem da economia política, 

pretendendo analisar a saúde considerando todas as suas dimensões, 

reconhecendo interesses diversos.  

Compreender a realidade da identidade masculina em diversos ambitos 

como: fatores socioculturais, modo de viver, fatores econômicos, costumes, assim 

respeitando os diferentes níveis de organizações de saúde, é um fator importante na 
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implementação das políticas públicas e contribuirá para uma melhor adesão dos 

homens ao serviço, aumentando a procura da atenção primaria e assim contribuindo 

também com a redução dos índices de mortalidade por causas previníveis. 

No programa também é abordado o assunto do Pré-Natal do homem, um 

método ainda muito novo para os homens, se eles têm medo e vergonha de fazer 

seus exames anuaís como de próstata, que dirá fazer um pré-natal. Quando o 

Ministério da Saúde lançou as políticas públicas na promoção da saúde do homem 

deu atenção especial para abordar este novo assunto com diretrizes voltadas ao 

pré-natal masculino, enfatizando a importância do acompanhamento, conhecimento 

e realização de exames do homem na gestação da mulher.  

Neste momento o homem está mais sensível, possivelmente mais frágil, e 

dando extrema importância no cuidar da família por isso pode ser mais “fácil” 

introduzir o homem neste assunto. Os futuros pais realizam exames para 

diagnóstico de doenças que podem afetar a saúde da mulher e possivelmente afetar 

o bebê e estes exames são para 1 realização de um diagnóstico precoce. O principal 

objetivo é combater doenças sexualmente transmissíveis e adaptar o homem ao 

acompanhamento progressivo da gestação, para obter conhecimentos práticos de 

como cuidar do bebê. 

Esta abordagem contribui para que o homem tenha uma melhor compreensão 

sobre a gestação da mulher, o casal tem reuniões mensais durante todo o período 

da gestação até o nascimento do bebê. Com isso o homem tende a ficar mais 

comprometido com a situação da gestação e com o futuro bebê. 

Pensar com cuidado em todas estas nuances do comportamento masculino e 

do papel da equipe de saúde na abordagem que se faz ao mesmo é pertinente no 

sentido de que o paciente é visto/avaliado naturalmente dependendo da óptica de 

quem o observa, e a própria preocupação em definir como realizar a promoção da 

saúde em prol do homem assusta a equipe, muitas vezes por falta de conhecimento 

e preparo, porém as consciências estão despertando para essa problemática.  

Os estudos que estão sendo realizados, as políticas que estão sendo 

implementadas, a legislação que busca encaminhar-se para um tipo de direito ao 

homem; tudo vem demonstrando que existe uma preocupação séria a seu respeito. 

Não é surpreendente que certas áreas comecem a ser conhecidas por 

especializações e através do conhecimento da evolução histórica do paciente, as 

políticas e os princípios que regem a assistência à saúde do homem,  pode-se 
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identificar  os diversos níveis de atuação e as alternativas de tratamento na 

assistência integral. 

No processo de prevenir e promover saúde na atenção básica, pensando em 

termos de atuação da equipe, deve-se considerar as diferenças individuais dos 

profissionais em relação à sua cultura, seu lugar social e suas experiências de vida, 

mesmo que o objetivo seja comum, a saber, promover a saúde do paciente.  

A comunicação e a união entre a comunidade e o serviço de saúde é um dos 

principais pontos na obtenção de melhores resultados, o vínculo é importante. A 

aproximação da equipe de saúde durante as visitas domiciliares é relevante na 

medida em que proporciona o estabelecimento de relações de confiança entre o 

paciente e o profissional de saúde, criando condições para que o segundo possa 

mencionar seus problemas, dores e outros fatores que podem ser resolvidos 

naquele momento, favorecendo assim atividades educativas e mais humanizadas. A 

visita domiciliar é uma das atribuições de saúde da atenção básica e é uma das 

principais atividades preconizadas para o agente comunitário de saúde pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL,2001). 

A equipe aprende a olhar o individuo presente naquela comunidade como 

alguém que necessita de ajuda, conseguindo compreender e identificar outros 

fatores que podem potencializar a enfermidade (por ter sofrido abandono, traumas, 

violência, frustrações) e entendendo que nem sempre o indicado é uma receita 

médica e sim uma escuta atenciosa de um agente de saúde, despertando assim 

para a importância do afeto, da atenção, do cuidado e da solidariedade. 

Entretanto a questão da competência técnica não deve ser esquecida pois 

não é uma simples conversa que trata o problema de saúde do paciente e sim a 

capacitação do profissional, a identificação do problema abordado e uma boa 

anamnese. 

Nas visitas domiciliares os profissionais devem atentar-se às evidências de 

sinais de perigo, violência, abuso, para, se necessário, encaminhar o paciente e seu 

cuidador para tratamentos específicos realizando assim a promoção e a prevenção 

da saúde do individuo. 

A habilidade com que se realiza a visita domiciliar possibilita o 

estabelecimento de uma boa comunicação equipe-usuário, facilitando a 

compreensão de alguns motivos potencializados das enfermidades ocorridas que 

não foram ditos em consultas e que precisam ser melhor abordados. Entretanto é 
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importante evitar uma abordagem intrusiva ou interpretativa que dificulte a descrição 

dos fatos (BRASIL, 2005). 

É importante lembrar que a qualidade de saúde oferecida à comunidade 

depende de treinamento, agilidade e amor a profissão, pois muitas vezes o trabalho 

pode não ser bem remunerado. 

Entende-se também ser importante conhecer como se dá a inserção do 

homem em serviços de promoção de saúde compreendendo que a saúde da 

população é parte importante para o desenvolvimento local, e a atuação da gestão 

pública local deve empreender ações estratégicas voltadas para mudanças 

socioeconômicas. Levando em consideração o município de Ituverava onde a 

pesquisa foi desenvolvida, considera-se a busca por novas estratégias e alternativas 

de promoção de saúde para a localidade estudada, acreditando na repercussão do 

atual contexto no desenvolvimento da cidade. 

 



39 

3 JUSTIFICATIVA  

 

A justificativa para a pesquisa ora apresentada se divide em três aspectos: 

pessoal, científica e social. 

Do ponto de vista pessoal esta pesquisa busca responder a uma curiosidade 

acadêmica que se formou no período de graduação em enfermagem, onde havia 

matérias especificas sobre a saúde da família, saúde do idoso, saúde da mulher, 

saúde da criança, porém nenhuma disciplina direcionada especificamente à saúde 

do homem. A curiosidade tornou-se maior ao entrar, via prática profissional, em 

contato com os altos índices de mortalidade masculina que acomete o Brasil e que 

se configuram em um problema emergente para a saúde pública..  

Quanto à sua relevância científica e social, pelo exposto anteriormente 

entendemos que os homens têm dificuldade em buscar o atendimento primário a 

saúde e acreditamos que devam ser elaboradas estratégicas para inserir o homem 

nestes projetos, visando aumentar a demanda masculina nas unidades básicas de 

saúde. Essas estratégicas só podem ser pensadas a partir de pesquisas realizadas 

com os homens, conhecendo assim o que os homens pensam sobre a sua própria 

saúde. 

Sendo assim nos prouposemos a pesquisar um grupo de homens no sistema 

de saúde pública de Ituverava podendo contribuir desta forma para o aumento do 

conhecimento sobre esta população com vistas a elaboração de estratégias de 

atuação mais eficazes. 

A escolha para desenvolver a pesquisa no posto de saúde do Guanabara se 

deu em função do mesmo ser a porta de entrada da atenção básica, o local pelo 

qual a PNAISH prevê fortalecer as ações e os serviços para os homens. 

Outro fator refere-se, a inserção da pesquisadora na equipe multidisciplinar, 

nas visitas domiciliares, nas consultas de enfermagem, nas atividades educativas 

em grupo, as quais se constituíram no ponto de partida para a reflexão da mesma 

quanto à necessidade de incluir os homens no processo de trabalho da equipe de 

saúde da família. 
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4 OBJETIVOS  

 

Geral: Conhecer as percepções sobre saúde de um grupo de usuário homens 

do sistema público de saúde de Ituverava.  

Especifico:  

- Descrever as concepções dos homens sobre a atenção a sua saúde; 

- Descrever fatores que os entrevistados acreditam colaborar para melhorar 

sua qualidade de vida  
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5 METODOLOGIA  

 

5.1  O DESENHO  

 

A metodologia de uma pesquisa é o instrumento pelo qual a investigação do 

problema proposto é viabilizada, a fim de que os objetivos traçados sejam atingidos. 

Nosso objeto de estudo envolve questões subjetivas, o que justifica a opção por uma 

metodologia do tipo qualitativa, entendida como capaz de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos e às relações (MINAYO, 

1994).  

Segundo Lüdke e André (1986), o que vai determinar a escolha da 

metodologia é a natureza do problema. Para obtermos dados inerentes, que 

caracteriza o homem, necessitamos dos subsídios encontrados na vertente 

qualitativa de pesquisa. Isso pelo fato de haver uma atenção com o preparo do 

planejamento, o controle da pesquisa, a escolha do objeto, dentre outras 

características. Este tipo de investigação oferece ferramentas eficazes para a 

interpretação das diversas realidades presentes quando se tem como objeto de 

pesquisa questões eminentemente subjetivas. 

A abordagem qualitativa se enquadra com o propósito de nosso estudo de 

conhecer as percepções sobre saúde de um grupo de homens. De acordo com 

Richardson (1999, p. 80):  

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades dos comportamentos dos indivíduos. 
 

Essas perspectivas comungam com o propósito de Minayo (1994, p. 24) 

sobre a pesquisa qualitativa ao afirmar que  “Os autores que seguem tal corrente 

não se preocupam em quantificar, mas sim, compreender e explicar a dinâmica das 

relações sociais que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e 

hábitos”.  

Ressalta-se ainda que  a pesquisa qualitativa foi eleita por proporcionar 

melhor visão e compreensão do problema. De acordo com Minayo (2008), este tipo 

de pesquisa aplica-se ao estudo da história, dos significados, dos motivos, das 
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aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes e das representações, 

correspondendo a um espaço mais profundo das relações. 

Para Miles e Hubeman (1994) a utilização da pesquisa qualitativa, além de 

oferecer descrições ricas sobre uma realidade específica, ajuda o pesquisador a 

superar concepções iniciais e a gerar ou revisar as estruturas teóricas adotadas 

anteriormente, oferecendo base para descrições e explicações muito ricas de 

contextos específicos. Além disso, a pesquisa qualitativa ajuda o pesquisador a ir 

além de concepções iniciais e a gerar ou revisar estruturas teóricas.   

A natureza da pesquisa qualitativa, para Moreira (2002. p.54) aborda as 

seguintes características básicas:  

 

1)A interpretação como foco. Nesse sentido, há um interesse em interpretar 
a situação em estudo sob o olhar dos próprios participantes; 2) A 
subjetividade é enfatizada. Assim, o foco de interesse é a perspectiva dos 
informantes; 3) A flexibilidade na conduta do estudo. Não há uma definição 
a priori das situações; 4) O interesse é no processo e não no resultado. 
Segue-se uma orientação que objetiva entender a situação em análise; 5) O 
contexto como intimamente ligado ao comportamento das pessoas na 
formação da experiência; e 6) O reconhecimento de que há uma influência 
da pesquisa sobre a situação, admitindo-se que o pesquisador também 
sofre influência da situação de pesquisa. 

 
Esta pesquisa tem caráter exploratório que segundo Martins (2000, p, 30) “se 

constitui na busca de maiores informações sobre o assunto com a finalidade de 

formular problemas e hipóteses”.  

 
5.2  OS COLABORADORES E OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Participaram do estudo homens com a idade entre 20 e 59 anos da cidade de                 

Ituverava e que frequentem o posto de saúde da Guanabara. 

O critério não foi o numérico, posto que na pesquisa qualitativa a 

preocupação é voltada para o aprofundamento da compreensão das questões. 

Optamos por utilizar como critério de interrupção na coleta de dados o de saturação, 

estratégia utilizada em estudos do tipo qualitativo. Este tipo de critério considera a 

repetição dos dados coletados como o momento adequado da interrupção da coleta 

(KRUEGER, 1994). Sendo assim, a coleta de dados foi finalizada somente quando 

as concepções, explicações e sentidos atribuídos pelos homens começaram a ter 

uma regularidade de apresentação, atingindo o ponto de saturação, sendo a coleta 

descontinuada. 
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A amostra do estudo foi composta por 9 homens, sendo todos da faixa etária 

entre 20 a 59 anos de idade, moradores da cidade de Ituverava que residiam no 

bairro Guanabara e frequentaram o referido posto. 

 

5.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

- Homens com problemas mentais e/ou cognitivos visíveis que 

impossibilitassem seu discurso durante as entrevistas, a ser observado mediante 

entrevista de contato inicial. 

 

5.4  LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Uni-facef e aprovação da Secretaria de Saúde de Ituverava para realização da 

pesquisa deu-se inicio ao trabalho de campo.  

A única forma para o pesquisador compreender os sentidos subjetivos foi 

através da participação ativa dos colaboradores no processo de pesquisa e um 

instrumento bastante utilizado  é a entrevista. Dessa forma para inicio da pesquisa 

realizamos uma entrevista semi estruturada onde os entrevistados foram 

devidamente orientados sobre o objetivo da pesquisa e sua finalidade e que a 

participação seria voluntaria, podendo ser interrompida quando quizessem assim 

assinando um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE –  (ANEXO B) 

documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante 

e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as 

informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para 

o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual nos propomos participar. 

O estudo foi realizado em um Posto de Saúde de Ituverava, tendo em vista 

este ser um local apropriado devido a unidade oferecer assistência primaria, 

preventiva e de tratamento na saúde da criança, jovem, adulto e idoso. A coleta foi 

realizada de junho a setembro de 2013.  

Instrumento de coleta de dados, a entrevista foi a técnica escolhida para 

coleta de dados e neste estudo foi utilizada como uma ponte perfeita para uma 

maior aproximação com a realidade dos indivíduos. Esta técnica de coleta de dados 

é um dos principais instrumentos usados nas pesquisas em Saúde, desempenhando 
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papel importante nos estudos científicos. Segundo Lüdke e André (1986, p. 34), a 

grande vantagem dessa técnica em relação às outras “é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”. 

Para Minayo (2008), na pesquisa qualitativa, a entrevista é um instrumento 

privilegiado de coleta de informações, pois possibilita que a fala, ao mesmo tempo 

seja reveladora das condições estruturais, dos sistemas de valores, normas e 

símbolos. Segundo Moreira (2002, p. 54), a entrevista pode ser relatada como “uma 

conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em mente”. As 

entrevistas foram aplicadas para que o pesquisador obtenha informações que 

provavelmente os entrevistados têm, podendo serem estruturada, não estruturadas 

ou semi- estruturadas. 

Neste caso optou-se por realizar a entrevista semi-estruturada, melhor 

explicitada a seguir. 

O levantamento foi organizado em duas etapas: 

1- Fase exploratória: Esta fase constitui a preparação do terreno de 

pesquisa sendo um momento de definir mais precisamente o objeto, de 

especificação dos pontos críticos e das questões que serão levantadas, do contato 

com o campo e com os sujeitos envolvidos, de selecionar as fontes que servirão 

para coleta de dados. Esse começo, apesar de ter toda essa preocupação com o 

estudo, não tem a intenção de predeterminar nenhum posicionamento, pelo 

contrário, o interesse vai ser de explicitar, reformular ou até mesmo abandonar 

alguma questão inicial. 

Foi realizada por meio de observação aos pacientes. Nesta fase a 

pesquisadora fez visitas ao posto de saúde com o objetivo de observar o cotidiano 

vivido pelas pessoas neste local.  Os dados obtidos pelas observações e conversas 

informais foram registrados sistematicamente em diário de campo que consistiu no 

registro de percepções e observações da entrevistadora nas visitas realizadas ao 

posto assim como no decorrer da entrevista para complementação dos dados.  

2- Fase focalizada, realizada por meio de entrevistas individuais, semi-

estruturadas de acordo com roteiro previamente estabelecido. (Anexo A) 

De acordo com Marconi & Lakatos (1990) a entrevista é considerada por 

alguns autores como o instrumento por excelência da investigação social. Segundo 

Triviños (1987) “[...] interações, ações, percepções, sensações e dos 
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comportamentos das pessoas relacionados à situação especifica onde ocorrem”. A 

entrevista semi-estruturada é aquela que parte de certos questionamentos básicos 

(roteiro mínimo pré-estabelecido) que interessam à pesquisa e em seguida oferecem 

amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante. “[...] ao mesmo tempo que valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação” (TRIVIÑOS,1987, p. 146). 

 Este tipo de entrevista permite obter informações mais completas e 

profundas, e melhor explorar questões individuais, com o entrevistador podendo 

adaptar as perguntas ao nível da compreensão do entrevistado, sempre mediado 

pelos objetivos da pesquisa.  

Todas as entrevistas foram transcritas e posteriormente reorganizadas . Cada 

entrevista foi identificada por um código, mantendo em sigilo a identidade do 

informante. O material será guardado pelo período de dois anos. 

É importante enfatizar que essas fases não constituem uma sequência linear, 

havendo uma superposição entre elas. Não há como precisar um instante de 

separação, uma vez que elas “se interpolam em vários momentos, sugerindo apenas 

um movimento constante no confronto teoria-empiria” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

23). 

 

5.5  ANÁLISE DOS DADOS  

 

De acordo com Biasoli-Alves (1998. p.149), a análise dos dados deve “buscar 

uma apreensão de significados nas falas ou em outros comportamentos observados 

dos sujeitos, interligados ao contexto em que se inserem e delimitados pela 

abordagem conceitual do pesquisador, trazendo à tona, na redação, uma 

sistematização baseada na qualidade [...]” . Esse sistema de análise, denominado 

“Sistema Qualitativo”, é caracterizado pela autora da seguinte forma: pode ser 

considerado como um processo indutivo de analisar dados descritivos da realidade, 

tendo como foco a fidelidade ao universo de vida cotidiana dos sujeitos: observados 

e/ou entrevistados. Sua função seria apreender o caráter multidimensional dos 

fenômenos em sua manifestação natural, bem como captar os diferentes 
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significados de experiências vividas, auxiliando a compreensão entre o individuo no 

seu contexto ( BIASOLI-ALVES, 1998, p. 149-150). 

Para a análise da fala dos usuários, contida nas entrevistas, foi utilizada como 

técnica a análise de conteúdo, entendida como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, empregada para examinar as particularidades das 

verbalizações de cada caso, bem como as semelhanças entre eles. (BARDIN, 

1977). 

De acordo com Souza Filho (1993), o procedimento adotado na descrição de 

dados simbólicos a partir de unidades de registro de texto pode resumir-se em: 1º - 

reunir os dados de acordo com um significado comum (dados brutos); 2º - reunir os 

dados em torno de categorias de análise relativas. O autor resume 4 regras básicas 

a serem seguidas. 

1- Homogeneidade: reunião de dados segundo um mesmo princípio ou 

aspecto do objeto da representação. 

2- Exclusão Mútua: cada unidade de registro dos dados deve 

corresponder a um único elemento do sistema categorial, não podendo ser 

simultaneamente codificado 

3- Pertinência: diz respeito ao grau de adaptação entre o material 

simbólico analisado e a problemática da pesquisa e seu quadro hipotético 

4- Objetividade: deve-se procurar descrever todos os dados disponíveis 

segundo a mesma definição operacional. 

O gravador foi utilizado para garantir a qualidade do registro dos 

depoimentos. As entrevistas foram transcritas com o intuito de aproximação a todo o 

material produzido. 

Utilizando os critérios acima descritos, após as transcrições, as entrevistas 

foram recortadas e analisadas .O procedimento de análise foi organizado a partir 

dos três pólos cronológicos definidos por Bardin: pré-análise, exploração do material 

e tratamento dos resultados. 

1 º - Pré-análise 

Foi feita uma leitura flutuante a fim de entrar em contato progressivo com o 

sentido do que foram expressos pelos entrevistados, realizando assim uma 

sistematização das ideias realizando-se o levantamento de impressões sobre os 

temas encontrados e sua possível ordenação, buscando-se apreender da forma 



47 

mais ampla possível os pontos de vista dos sujeitos e organizando o material 

empírico para obter uma visão dos dados coletados. Cada entrevista foi lida 

exaustivamente e as impressões dos temas deram origem aos eixos temáticos. 

2 º - Exploração do material para categorização 

Foi feita a exploração do material, identificação de temas e recortes em 

unidades de significado, com o posterior julgamento realizado em conjunto com a 

orientadora. Estes eixos temáticos sofreram modificações, agrupamentos, de acordo 

com as discussões travadas em supervisão. Assim visando alcançar a compreensão 

das entrevistas sobre o tema em questão. 

3 º - Tratamento dos Resultados  

Por fim, foi realizado o agrupamento dos conteúdos segundo a similaridade e 

diferença de temas, confrontando-se as principais tendências detectadas nos 

depoimentos - divergências e convergências. Nesta fase fizemos fazer o tratamento 

do material obtido a fim de obter interpretações para dimensionar o material. 
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6 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo abordamos a análise dos resultados obtidos, de acordo com a 

entrevista semi estruturada (Anexo A) aplicada aos entrevistados. Complementando-

se essas informações faz-se a seguir uma breve explanação a respeito da 

caracterização destes homens que foram entrevistados no quadro abaixo, 

nomeando-os por E (entrevistado) e  as numerações1,2,3... referente a ordem que 

foram entrevistados, a fim de garantir o anonimato dos mesmos. 

Dados dos entrevistados 

Nome Idade Escolaridade Alimentação 
balanceada? 

Pratica 
atividade 

física? 

Faz uso de 
medicamento? 

Busca 
atendimento 

primário? 
E1 36 2 GRAU 

COMPLETO 
NÃO NÃO SIM NÃO 

E2 50 2 MEDIO SIM SIM SIM NÃO 

E3 48 1 GRAU 
INCOMPLETO 

AS VEZES ÀS 
VEZES 

SIM ÀS VEZES 

E4 45 FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

NÃO SIM NÃO NÃO 

E5 38 1 GRAU 
COMPLETO 

NÃO ÀS 
VEZES 

NÃO NÃO 

E6 57 2 GRAU 
COMPLETO 

NÃO ÀS 
VEZES 

SIM NÃO 

E7 47 1 GRAU 
COMPLETO 

NÃO SIM SIM NÃO 

E8 42 2 GRAU 
COMPLETO 

AS VEZES ÀS 
VEZES 

NÃO NÃO 

E9 37 FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

AS VEZES NÃO SIM NÃO 

 

A partir das entrevistas realizadas e das leituras feitas, seguindo a 

metodologia proposta chegamos a algumas categorias e nos ateremos a discuti-las. 

Muitos fatores corroboram com as citações de diversos autores, como podemos 

observar no quadro, o quanto o homem não busca o atendimento primário e nem se 

preocupa em cuidar de sua própria saúde através da pratica de esportes assim não 

sendo sedentário e obtendo uma dieta adequada evitando obesidade e outros 

fatores que desencadeiam algumas doenças. Observamos também como o homem 

faz uso de algumas medicações, porem não realiza consultas medicas e rceita e sim 

utilizando a automedicação.  

A seguir vamos abordar alguns resultados sobre essa pesquisa. 
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6.1  A PROCURA POR ATENDIMENTO E A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE 

SAÚDE 

Segundo dados obtidos pelo referencial teórico sobre a dificuldade que o 

homem tem em buscar atendimento médico e confirmado pelos  entrevistados,  que 

homens com faixa etária entre 20 e 59 anos de idade não procuram atendimento 

primário por alguns fatores como: a dificuldade de se reconhecerem doente; o não 

entendimento e preocupação com a promoção e prevenção da saúde e por se 

sentirem fortes. Vejamos as falas de  E4 e E3:  

 Para falar a verdade faz tempo que não fico doente a, última vez foi quando 
eu tive dengue (E4). 
 
Procuro o posto por pouco motivo mais mesmo para buscar o remédio 
captopril, mais é muito difícil eu ir também (E3). 
 

Costa (2003) destaca que o modelo hegemônico de masculinidade está 

circunscrito à demonstração de força; disputa e virilidade; ao exercício do papel de 

provedor dos filhos; à autonomia e à autoridade sobre a mulher; à iniciativa sexual 

orientada por práticas heterossexuais; e à esfera pública das relações sociais. 

Aliados a estes fatores conjugam-se outros listados pelos entrevistados 

também como motivos que segundo eles  dificultam a procura do atendimento 

primário ou faz com que eles se afastem dos serviços de saúde, entre eles a falta de 

tempo e a demora no atendimento referidos na entrevista. 

Não acho que não acho que é por falta de tempo as vezes não tem tempo 
então tem que sair do serviço e isso é difícil (E3). 
 
Acho que se tivesse um posto de saúde mais perto assim e rápido, seria 
mais fácil né ou até no trabalho tivesse acompanhamento seria melhor, com 
visitas da Unimed, Santa Casa ficava bem mais fácil (E4). 
 

Vêm-se tão fortes perante as doenças, que pensam que nunca vão ficar 

doentes, não seguem os tratamentos recomendados; fazem automedicação. 

A falta de cultura preventiva entre os homens, no sentido de não valorização 

do autocuidado, o medo de descobrir doenças, ter que fazer tratamento, exames, 

vergonha em realizar exames ou procedimentos como o toque retal e a não 

identificação com os programas oferecidos pelos serviços de saúde são alguns 

elementos que tornam os homens mais vulneráveis e devem ser observados pelos 

profissionais no planejamento e na execução das ações de promoção e prevenção 

(GOMES, 2008). 
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Consequentemente os motivos que os levam a buscar o atendimento na 

maioria das vezes não são para assistência primaria, e sim a fatores como: buscar 

receitas médicas; aviar medicamentos; dores fortes; emergência, etc. 

Através da saúde coletiva conseguimos desenvolver alguns projetos na saúde 

do homem. Para Paim (2005). 

A Saúde Coletiva, latino-americana foi composta a partir da crítica à 
Medicina Preventiva, à Medicina Comunitária, à Medicina da Família, 
desenvolveu-se a partir da Medicina Social do Século XIX e pela saúde 
pública institucionalizada nos serviços de saúde e academia. Envolve um 
conjunto de práticas técnicas, ideológicas, políticas e econômicas 
desenvolvidas no âmbito acadêmico, nas organizações de saúde e em 
instituições de pesquisa vinculadas a diferentes correntes de pensamento 
resultantes de projetos de reforma em saúde. 

No campo da saúde publica também acontecem diversas discussões voltadas 

para os sentidos da sexualidade masculina para que não só a prevenção do câncer 

de próstata aconteça mas sim outras ações possam ser abordadas. 

[...] o câncer mata muito os homens né. Eu sei dessa doença, sei que tem 
que fazer uns exames meio esquisito também né para saber se tem. Tem  
que coloca o dedo no anus do homem, e homem que é homem não 
costuma gostar disso não. Mais se tem que fazer né antes fazer isso do que 
depois morrer (E9). 
 

Questões relativas à sexualidade masculina muitas vezes também podem 

afetar a saúde do homem, na medida em que podem gerar dificuldade nas ações 

masculinas preventivas, como por exemplo, o exame de próstata (GOMES, 2003). 

Muitos homens tem receio de fazer o exame preventivo, por motivos de vergonha, 

pois a exposição é encarada por alguns como não sendo procedimento de homem. 

Como compreender os motivos que afastam os homens do atendimento 

primário?  O que os impede de procurar o atendimento? Com, a palavra nossos 

entrevistados. 

Não tenho tempo!! Chega nos lugar demora para agendar uma consulta 
médica hoje em dia mesmo que se for por convênio Unimed, agora imagina 
para esperar no dia o atendimento do médico.[...] Se não tá sentindo nada , 
vou no médico falar o quê. Agora se tem alguma dor forte ai sim acho que 
tem que procurar o médico para curar e não virar alguma coisa mais 
seria.[...] (E6). 
 
Horário melhor, as pessoas explicar direito as coisa pra gente.[...] o homem 
trabalha muito e não tem tempo de ficar procurando coisas que não estão 
acontecendo.(E4). 
 
Precisa de ser mais informado, mais bem tratado, acho que campanhas 
sobre a saúde do homem seria uma boa ideia, para todos participar (E9). 
 

No entanto com a pouca procura do homem a atenção básica, acomete há 

um maior número de homens internados em situações emergentes, como também a 
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procura por serviços na fase grave e a taxa de mortalidade por causas patológicas 

graves é maior entre os homens (PINHEIRO, 2002). 

A fala a seguir corrobora que os homens buscam os serviços somente na 

presença de alguns sintomas evidenciando a resistência dos mesmos em 

procurarem serviço de saúde, o que acontece somente mediante a alguns sintomas 

considerados por eles importantes, isto é, quando estão impossibilitados de realizar 

tarefas rotineiras. 

Acho que ele é menos prudente que a mulher, dirige correndo isso causa 
acidente, ai morri muitos homens, ele não vai no médico por besteira, já a 
mulher vai tanto no médico que acaba sempre achando alguma coisa, 
homem também bebi muito (E5). 

Esses dados corroboram com Laurenti et al. (2005) que defendem que a 

dificuldade dos homens para conscientização de que estão doentes e recorrerem a 

consultas são maiores do que as das mulheres. Isso explica o fato deles procurarem 

atendimento hospitalar mediante apenas a urgência ou emergência, somente 

quando não suportam mais a doença e com consequência eles se internam em 

situações graves e com enfermidades crônicas e morrem mais cedo. 

 

6.2 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A PRESENÇA DOS SINTOMAS 

Nas concepções que envolvem o sexo masculino, é fácil evidenciar que os 

entrevistados evitam buscar atendimento em saúde, pois este fator é simbolizado 

por eles como fraqueza e fragilidade, e na sua formação cultural o homem é visto 

como símbolo de força e coragem. Desta forma o fato de reconhecer que precisa de 

ajuda ou cuidados específicos envolve questões de masculinidade. 

 Ah eu acho que desde pequeno né deveria ter um incentivo nos nunca 
fomos ensinados a procurar a medicina aí o homem cresce com aquela 
coisa na cabeça de que é machão e que não pode ficar doente (E1). 
 

Porém em alguns momentos reforçam a necessidade de se acolher e receber 

os homens, apontando para um compartilhamento, mesmo que incipiente, dos 

cuidados na saúde masculina, como ilustra o trecho a seguir: 

Acho que o homem carrega muita responsabilidade e isso sobrecarrega ele, 
ai ele esquece de cuidar da sua saúde como deveria, assim se por exemplo 
o posto abrisse mais cedo ou mais tarde na hora que não estamos 
trabalhando facilitaria. Também acho que tinha que ter um lugar só para 
homem por que se não vira aquela mistureira de criança chorando, mulher 
que gosta  de pegar atestado procurando doença (E9). 
 

Quando questionados E5 sobre qual seria a melhor maneira para o homem 

procurar atendimento de forma preventiva respondem. 
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 Acho que desde a escola devia ser falado, ai ele ia acostumando, pode ver 
que tem mais informações para as mulheres que para os homens, horário 
melhor para o homem ir no médico (E5). 
 

A falta de informação é outro fator agravante, como destacado acima. Muitos 

não conhecem o que é um atendimento primário, fatores que levam ao 

desenvolvimento de doenças que são prevalentes no homem, a maioria dos 

entrevistados não conhecem a politica pública que foi adotada especificamente para 

cuidar da saúde deles.  

 

Falta de informação, tempo (E4). 
 
Acho que informação é falha, você mesmo disse que tem política para a 
saúde do homem eu já ouvi falar mais nunca vi acontecer, o problema é 
esse falar que melhora todo mundo fala agora para sair do papel ai demora 
por isso que a saúde tá ruim desse jeito (E5). 
 

Segundo Gomes (2007) os homens buscam menos serviços de saúde, 

embora alguns afirmem que essa busca não deve ser determinada mediante o sexo. 

Em muitas situações consideradas de risco o homem quando tem muita dor 

na maioria das vezes procura um tratamento alternativo como: tomar medicações 

por conta própria; procurar o farmacêutico de confiança, tomar chás caseiros de 

receitas antigas. Sendo que estas alternativas muitas vezes podem mascarar a 

doença, ou seja, ele vai aliviar o sintoma mais não vai tratar a doença, que 

certamente poderá evoluir da fase aguda para fase crônica, tendo maior potencial 

para uma enfermidade grave. 

[...] geralmente em casos mais graves quando não estamos aguentando 
mais, que estou sentindo muita dor, que já procuro às vezes uma farmácia, 
um chá natural, um posto de saúde. Aí não resolveu a gente paga uma 
consulta particular para ver oque esta acontecendo, com qualquer médico 
geral (E1). 
 
[...] no caso como eu mesmo já disse eu quase nunca trago atestado no 
serviço  justamente  por isso, por esperar até bastante tempo para procurar 
realmente no ultimo caso o médico (E2). 
 
Não é que o homem demora, é a mulher que exagera o tanto que vai no 
médico, já ouviu aquele ditado de quem procura acha, então se eu tô bem 
assim não vou procurar nada por que é capaz da gente achar né (E8). 
 

Alguns medicamentos ou chás naturais são oferecidos segundo eles por 

farmacêuticos, esposas ou familiares sendo considerado uma automedicação, e 

trata-se de uma questão cultural que esta sendo transmitida de geração para 

geração. 
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Eu não sou de tomar remédio e é muito difícil sentir dor, sinto assim as 
vezes dor na coluna por que esforço muito mais é muito difícil sentir dor, ai 
vou na farmácia e o farmacêutico já sabe o remédio para tirar essa dor (E3). 
 
Só quando estou com muita dor procuro o médico, caso contrario tomo um 
remédio na farmácia mesmo e pronto (E5). 
 

Essas alternativas segundo os entrevistados são mais fáceis e evitam 

transtornos como demora de atendimento médico e agendamento de consulta. 

Através destes discursos confirmamos que os homens só procuram 

assistência quando tem alguma alteração de desconforto, sintomas. Com essa 

realidade nos reportamos ao entendimento de que as ações do ser humano tem 

como base o significado atribuído por ele às coisas do seu cotidiano. 

(BLUMER,1969) 

Quando estou com dor, semana passada mesmo estava com gripe muito 
forte e minha esposa me deu remédio e chá bem quente, toda vez melhora 
mais dessa vez nada de melhorar ai fui no pronto socorro tirei um RX e 
estava com pneumonia. Hoje estou melhor mais também tive que tomar 
tanto remédio que tinha que melhorar mesmo(E8). 
 
Primeiramente eu procuro senhor jesus né e com certeza depois é logico 
que a gente tem que procurar um médico ai vou na santa casa (E2). 
 
Se não está sentindo nada , vou no médico falar o que. Agora se tem 
alguma dor forte ai sim acho que tem q procurar o médico para curar e não 
virar alguma coisa mais seria (E6). 
 

Analisando o tempo que procuram atendimento de saúde, alguns nem sabem 

informar a ultima vez que buscaram atendimento médico. Esses se percebem 

saudáveis, tratando os problemas de saúde no percurso decorrido com 

automedicação, sem consultas e exames. Outros fazem Check-up todo ano. 

 

6.3 A BUSCA POR QUALIDADE DE VIDA E O PAPEL DAS EMPRESAS 

Após serem questionados sobre como poderiam melhorar sua qualidade de 

vida responderam. 

Eu acho que deveria ter uma campanha de orientação, de conscientização 
do homem né?, ver primeiro quais as doenças que estão acontecendo com 
ele e orientar ele ao que ele deveria procurar (E1). 
 
Acho que deveria ir ao médico mais vezes, vai poucas vezes eu mesmo 
costumo ir uma vez no ano eu costumo fazer uma Check-up, eu procuro ir 
mas já teve ano que eu nem fui, as vezes passo o ano rapidinho você nem 
percebe e já passou  mais sempre que tenho tempo eu vou,  ai faço exame 
geral de tudo, o médico já até sabe já chego e é o Check-up que quero 
fazer (E3). 
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Ter mais tempo para praticar esporte , eu jogo futebol com os amigos no fim 
de semana, comer menos , por que come aquela carne gorda eu sei que faz 
mal mais é muito gostosa (E5). 
 

Muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem os 

serviços de saúde com mais regularidade pela porta de entrada do SUS, que é a 

Estratégia Saúde da Família (BRASIL,2009). Uma alternativa que vem ganhando 

espaço na rotina do homem com eficácia são as empresas contratantes que exigem 

que seus colaboradores realizem exames periódicos e passem por consultas 

médicas uma vez ao ano, consistindo em um passo importante para a atenção 

primaria à saúde, fazendo com que eles se aproximem mais da assistência à saúde. 

Bom a gente tem que ir ao médico todo ano, porque o serviço exige, essa 
foi uma forma que fez com que meus exames estivessem alterados, ai 
passei pelo médico e descobriu minha diabete (E7). 

A politica de assistência à saúde dos trabalhadores impôs que as empresas 

passassem a exercer papel de corresponsabilidade na promoção de saúde de seus 

colaboradores, realizando pelo menos anualmente, ações de prevenção e promoção 

a saúde, com realização de exames (BRASIL, 2002). 

 

6.4 A MORTALIDADE MASCULINA E A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 

INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM 

 

Os homens apresentam maior vulnerabilidade em diversos fatores que 

contribuem para um aumento significativo de doenças e morte como: uso de álcool e 

outras drogas em maior quantidade; estão envolvidos na maioria das situações de 

violência;  não praticam atividade física com regularidade; não cuidam da 

alimentação. 

Através do Gráfico 1 podemos comparar a diferença da mortalidade 

masculina com a feminina, e podemos perceber a significativa diferença entre os 

números. 
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Gráfico 1: Óbitos por causas externas na população de 20 a 59 anos. 

 
 

Perante a análise das entrevistas concluimos que a maioria dos homens não 

reconhecem seu estado de saúde, se tem ou não alguma doença, pois ignoram 

simples sintomas, qua podem ser sintomas iniciais de algumas doenças, adiando a 

procura por uma ajuda especializada.  

Quando o assunto é a prevenção de riscos, o que se recomenda é a mudança 

de estilo de vida, reduzir peso, aumentar ingestão de fibras, restrição de gorduras na 

alimentação e  realizar atividade física regular. 

De acordo com Brasil (2001) o envelhecimento da população (idade maior 

que 45 anos), a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco 

saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes 

responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o 

mundo. De 2000 a 2010 o diabetes foi responsável por mais de 470 mil mortes em 

todo o Brasil afetando o sexo feminino e masculino, porém mais abrangente no sexo 

masculino devido ao estilo de vida dos homens ser pouco saudável, assim 

confirmamos com os seguintes discursos: 
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Às vezes a gente exagera um pouco mas a gente procura né comer 
legumes, mas sempre a gente esta comendo alguma coisa assim gordurosa 
e eu sei que faz um pouco de mal.(E3) 

Apesar de saber que carne gorda traz danos para nossa saúde, é meu prato 
preferido, não cuido da minha alimentação como deveria cuidar, acho que 
por isso estou engordando desse jeito, joelho doendo e não jogo mais meu 
futebol direito... [...] daqui a pouco começam aparecer os problemas. (E6) 

Como tudo que tiver, às vezes abuso um pouquinho, mas não tenho 
alimentação balanceada não, acho que a minha não e nada saudável. [...] 
vou para o trabalho andando isso já é uma caminhada e tanto. (E7)  

Com relação à Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem 

(PNAISH), esta foi criada em 2008, um tempo pequeno cabendo então aos 

profissionais de saúde motivar e contribuir com programas que possibilite a 

promoção e prevenção voltadas exclusivamente para o público masculino. Muitos 

ainda não conhecem a importância do programa. Vejamos os relatos: 

Já ouvi falar sim, uma vez no jornal, mais nunca vi acontecer na nossa 
realidade. E precisava muito por que a morte dos homens principalmente 
por violência vem crescendo muito, homens bêbados ficam muito machão e 
agressivo (E7). 

 Uma vez escutei falar, mais sei que ainda não existe aqui em Ituverava, e 
acharia bom se desse certo, por que assim nos podia cuidar melhor da 
nossa saúde, né tendo um local que é somente para o atendimento do 
homem (E8). 

 Há necessidade de melhor qualificação dos profissionais de saúde para este 

trabalho, para o homem obter maior confiança nos serviços de saúde e frequentar 

mais. 

Acho que a falta de informação ainda é grande, devia ter pessoas mais 
eficientes para cuidar da gente, por que se deixar por nossa conta não 
vamos no médico mesmo, nunca dá tempo e quando dá prefiro descansar 
do que enfrentar aquele tamanho de fila (E6). 
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada alcançou resultados que contibuiram para finalizamos 

defendendo que por meio de estudos e pesquisas podem contribuir para ações que 

elaborem estratégias para aumentar a procura dos homens aos serviços de saúde, 

assim implementando condições de ações para o desenvolvimento sustentável, 

melhoria das condições sociais e com meta de garantir a saúde e a qualidade de 

vida ao público masculino e a mulher exerce um papel importante nestes cuidados 

levando informação e o cuidar da família.  

Por se tratar de um assunto novo a saúde do homem e promoção à saúde 

tivemos dificuldades iniciais com o tema, que exigiu esforços na pesquisa e 

discussões para melhor abordagem do público masculino. Uma grande dificuldade 

na orientação de saúde do homem consiste na falta de normatizações, técnicas, 

orientando práticas para a efetivação de ações. Vejamos com exemplo a Política 

Nacional de Saúde do Homem e a instalação de uma área técnica de Saúde do 

Homem no Ministério da Saúde, apesar de representarem um grande avanço no 

tratamento emergente da saúde do homem, como sensibilizadoras e mobilizadoras 

de atenção para um panorama de morbimortalidades masculinas, que em grande 

parte é acometida por atos que são evitáveis, ainda não definiram protocolos quanto 

ao papel dos diferentes serviços, categorias profissionais, treinamentos, bem como 

os tipos de condutas que serão tomados. 

Seria de extrema importância estabelecer parcerias dos municípios com as 

empresas a fim que todo colaborador fizesse anualmente exames rotineiros e 

passassem por consultas médicas, recebesse informações e orientações sobre 

saúde, assim colaborando com o desenvolvimento da saúde do homem. 

Como enfermeira atuante há seis anos sempre pude observar uma lacuna na 

atenção a saúde do homem, após varias observações voltadas ao grande índice de 

mortalidade masculina e a pouca procura dessa população perante ao atendimento 

primário, despertou um interesse ainda maior para estudar e tentar compreender  as 

percepções sobre saúde de um grupo de usuários homens moradores na cidade de 

Ituverava. 

Com este estudo conseguimos uma aproximação das concepções de 

masculinidade, que influenciam o homem na busca pela saúde. Assim muitas 

respostas justificaram alguns aspectos que afastam o homem da atenção primária, 
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fazendo com que busquem ajuda somente perante algum sintoma existente, e essa 

ajuda nem sempre é a busca ao atendimento médico para tratamento especifico e 

sim automedicação para interromper a dor. 

Através da automedicação o homem não realiza exames, não sabendo na 

maioria das vezes qual diagnóstico para aquele sintoma, assim mascarando tal 

doença que provavelmente se tratada no inicio, na fase aguda, teria melhor êxito do 

que se tratada na fase crônica. 

Gostaríamos que os homens participassem mais de ações ligadas à sua 

saúde, se conscientizando da importância do cuidado primário, de prevenção e 

promoção da saúde, participando de palestras abertas, reuniões, pesquisas sobre o 

assunto emergente sobre saúde do homem. É necessário para tanto valorizar a 

participação do público alvo de forma que eles se reconheçam como responsáveis 

pela promoção de sua própria saúde e desenvolvam iniciativas de educação em 

saúde, informação e melhor comunicação tendo conscientização que através destes 

atos podem promover sua saúde e diminuir os índices de mortalidade masculina. 

Seriam ações como: visitas da equipe dos PSF aos domicílios, visando incluir o 

homem no PSE – Programa de Saúde na Escola; elaboração e distribuição de folder 

sobre promoção a saúde; realização de palestras, teatros de promoção da saúde do 

homem, com base em estudos mais amplos sobre a cultura masculina; inclusão da 

saúde do homem no grupo de trabalho do PSE – Programa Saúde na Escola. 

De um modo geral a questão cultural na formação do homem influencia na 

busca ao atendimento, alguns chegam a expressar que quem busca muito 

tratamento são as mulheres. Ressaltamos ainda que tal formação cultural influencia 

o homem no processo do envelhecimento. 

 Em razão do numero de pessoas estar vivendo por mais tempo, há alguns 

anos a geriatria começou a ganhar um importante espaço. 

Conforme dados do Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), realizado em 2000, os idosos de 60 anos ou mais já 

correspondiam a 8,6% da população total, tendo estimativas de projeções de 

crescimento para as próximas décadas. Ainda segundo documento do IBGE, "... no 

País como um todo, a expectativa de vida das pessoas de 60 anos era de 19,3 anos 

para os homens e de 22,4 anos para as mulheres. Entre os idosos de 80 anos ou 

mais, a expectativa de vida das mulheres excede, também, a dos homens: 9,8 anos 

e 8,9 anos, respectivamente. 
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No Brasil temos o Estatuto do Idoso, que foi criado em 1 de outubro de 2003 

através da Lei n 10.741 onde são assegurados os direitos as pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos. Consta no Art. 9 “ È obrigação do estado, garantir a 

pessoa idosa, a proteção a vida e a saúde, mediante efetivação de políticas sociais 

publicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”. 

O processo do envelhecimento é encarado de varias formas porém duas são 

as mais coerentes vistas por autores, uma sendo conhecida como a parte final da 

vida e a outra  aborda como a fase da sabedoria, vista que por anos de vivencia em 

sua trajetória ele deverá ter também anos de experiência seja de vida, cultura.  

A formação de equipe efetiva para o cuidar do idoso é de extrema importância 

visando que hoje os serviços de saúde não limitam apenas olhar o idoso na 

cabeceira do leito e sim, em uma moderno planejamento sendo construído em cada 

detalhe do cuidar, propiciando a iniciativas revolucionarias.  

 Com a conscientização de que a velhice tem suas necessidades especificas, 

onde abordamos o processo do envelhecimento, incapacidade, perturbações 

emocionais e psicológicas, dificuldade ambientais e sociais, evidencia-se o quando a 

família não consegue cuidar do idoso, ele necessita de cuidados específicos muitas 

vezes, onde com uma equipe multidisciplinar será promovido uma reabilitação eficaz 

a favor deste processo de envelhecimento. 

Muitas vezes o idoso tem preferência por viver sozinho, não saindo do seu lar, 

pois sua historia, sua cultura, sua independência, autonomia está naquele lugar, o 

que não significa que seja solitário. Neste caso o ideal é que more perto da família, 

pois em caso de emergência, o atendimento será mais rápido. A independência de 

certos idosos influencia muito no seu bem estar. 

Um bem-estar necessário para o envelhecimento vem provido de uma boa 

saúde mental e física, assegurando assim um sentimento de segurança, rica em 

recursos específicos necessário para idosos onde tem fácil acesso a saúde, ao 

cuidado, uma boa interação social, não o afastando assim da sociedade. 

Através de um estudo americano podemos compreender alguns cuidados 

para um envelhecer mais saudável tais como: não fumar, beber com moderação, 

controlar peso, fazer exercícios físicos regulares, estudar e manter a mente 

ocupada, manter um casamento estável e saber lidar com o estresse. A maioria do 

idosos não mantem esse controle e tem o peso acima de 15 kg a mais do normal, 
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assim correm risco de hipertensão, diabetes e ataque cardíaco.  (BOLSANELLO, 

2006,p-8).  

Muitos estudos  realizados demonstram a extrema importância a interação do 

idoso com o meio social, vivendo e não sendo tratado como um ser doente e 

excluído da família. 

O que se faz necessário é uma integração entre os membros de todas as 
idades da família. A solução dos problemas dos idosos não esta na 
multiplicação de abrigos geriátricos, mas, sim em reexaminar as funções da 
família. Há necessidade de inovação audaciosa, há que se ter cuidados 
próprios, cuidados comunitários para que os idosos bem como seus filhos e 
netos tenham melhor forma de vida (BOLSANELLO, 2006,p-8). 
 

Uma das principais formas para o cuidado do idoso deve ser de mantê-lo 

como integrantes da sociedade, assim não perdendo suas origens, costumes, 

cultura e não os afastando do modo em que vivem, dando atenção às condições 

naturais da vida. Para Marcos Pivetta (2004) em uma publicação na Revista 

Pesquisa Fapesp indaga que “As vezes, um idoso com quatro ou cinco doenças 

crônicas sob controle pode viver melhor e com menos risco de parar numa cadeira 

de rodas ou morrer do que outro com um ou dois problemas não tratados de forma 

adequada”. 

Outro fator de extrema importância é o estresse para o envelhecimento, pois 

pessoas que são submetidas ao estresse crônico, terão um envelhecimento mais 

rápido, pois estudos demonstram o efeito do estresse sobre a imunidade, assim 

favorecendo a entrada de várias doenças como asma, afecções do coração, 

psoríase, entre outras devido a baixa imunidade do individuo essa doenças 

conseguem entrar com facilidade no organismo. (MARTINE,2003) 

Sendo assim depois de realizado este estudo podemos observar o quanto é 

importante à atenção primaria em saúde, o cuidado a preocupação com a qualidade 

de vida. Que são fatores que não representam somente o desenvolvimento social, 

como também abordam o desenvolvimento econômico, pois com altos níveis de 

enfermos, teremos também altos custos com o cuidado, hospitalização, 

medicamentos entre outros e posteriormente uma afetada qualidade de vida. 

Na contextualização a atenção básica a saúde é uma estratégia necessária 

qualificar os serviços de promoção e prevenção a saúde, podendo assim colaborar 

com a integralidade do cuidado ao usuário. 

Neste contexto a atenção básica a saúde se integra na articulação da 

comunicação das necessidades dos pacientes em saúde e do profissional de saúde, 



61 

por meio de um cuidado multiprofissional, que obtenha compromisso com a 

qualidade dos serviços, seje de maneira continua e integral , tendo funções 

resolutivas dos cuidados necessários pela população assistida. 

Em uma reportagem da Revista Veja, especial realizado por Gabriela Carelli, 

p.92, 11 jul. 2001, explica “Como ser jovem por mais tempo: o maior estudo feito 

sobre o envelhecimento mostra que os hábitos são decisivos para uma vida longa e 

feliz e que nunca é tarde para mudar de comportamento e reparar os estragos do 

fumo, do álcool e da vida sedentária”. 

Promovendo práticas inovadoras baseadas no conhecimento científico que 

fundamentem ações que promovam o cuidado individual e integrado ao paciente e 

sua família, teremos consequentemente uma assistência eficaz e segura, para 

avaliar os fatores potenciais de risco e de eventos que afetam a segurança do idoso 

ao dar entrada numa instituição de saúde, e que devem ser prevenidos ou 

minimizados até sua alta hospitalar. 

Tendo em vista que o homem esta vivendo mais, precisamos ter uma velhice 

saudável, para vivermos mais, mas com qualidade e manter o idoso ativo no seu dia 

a dia permitindo que ele viva  como integrante da sociedade, assim não perdendo 

suas origens, costumes, cultura e não os afastando do modo em que vive, dando 

atenção às condições naturais da vida.  

E, se não o mais importante, uma coisa que não se pode esquecer, a 

qualidade de saúde oferecida a comunidade depende de treinamento, agilidade e 

amor a profissão, pois muitas vezes o trabalho pode não ser bem remunerado. 
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ANEXO A 

Roteiro de Entrevista 

1- Com qual frequência procura atendimento médico? 

2- Na sua opinião porque o homem deixa para buscar atendimento quando não 

se sente bem de saúde? 

3- O que você entende por saúde? 

4- O que você entende por doença? 

5- Na sua opinião qual seria uma maneira para o homem fazer 

acompanhamento médico de forma preventiva? 

6- Em que situações você se sente doente? O que faz nesses momentos? 

7- Com que frequência procura o posto de saúde? 

8- Como vê o tratamento da saúde do homem na cidade de Ituverava? 

9- De uma sugestão para melhorar a qualidade de vida do homem, baseando na 

prevenção da saúde. 

10- Na sua opinião quais razões levam um homem a procurar um posto de 

saúde? 

11- Você conhece a Política Nacional de Saúde do Homem? O que você pensa 

sobre ela?  
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ANEXO B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Meu nome é Aneliza de Souza  Liporaci, sou enfermeira e aluna do mestrado 

no Centro Universitário de Franca e estou fazendo uma pesquisa com a orientação 

da Profª Drª. Patrícia do Socorro Magalhães Franco do Espírito Santo com o título “ 

Concepções sobre saúde: percepções de um grupo de usuários do sistema público 

de saúde de Ituverava”. Esta pesquisa visa conhecer o que pensam pessoas como 

você sobre questões relacionadas à saúde. Sua participação será responder a uma 

entrevista, e suas respostas serão gravadas para que possamos analisá-las 

posteriormente. Comprometo-me a reservar sua identidade (ninguém saberá o seu 

nome) e suas informações no anonimato. Os dados obtidos através de sua 

entrevista, quando divulgados, não poderão ser associados a você. O nome de 

todas as pessoas que participarem das entrevistas jamais será divulgado, de forma 

nenhuma, nem conhecido por outras pessoas além da pesquisadora. Todas as 

entrevistas serão identificadas por números e serão gravadas em computador 

através de código. Caso você aceite participar da pesquisa será solicitado que 

assine o certificado de consentimento para documentar sua decisão. Se no decorrer 

da entrevista você resolver interromper ou deixar de responder a alguma questão 

isso será aceito sem que você tenha qualquer prejuízo ou sofra qualquer sanção.   

Certificado de Consentimento 

Eu, ..........................................................................., declaro haver recebido os 

esclarecimentos acima e que pude fazer perguntas e esclarecer minhas dúvidas a 

respeito do assunto. Aceito participar da pesquisa acima referida, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Aneliza de Souza  Liporaci  e orientação da Prof ª 

Drª Patrícia do Socorro Magalhães Franco do Espírito Santo, conforme os critérios 

apresentados no termo de consentimento, sabendo que minha participação é 

inteiramente voluntária. 

Franca ........... de .......................... de 2012. 

Assinatura do entrevistado: 

Assinatura da Pesquisadora: 

Tel. Contato:  


