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Resumo 

Atualmente as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não se adequa ás necessidades da população 

masculina, tais como, informação a essa população sobre o programa existente, as barreiras são impostas 

pelo próprio sistema de saúde. Quando se fala em UBS, logo vem o mito de que os serviços lá 

disponíveis são apenas para crianças, gestantes, idosos e mulheres. Ficou comprovado que o homem 

tem interesse, no cuidado preventivo, porém, em sua maioria costumam ser retraídos, tendo a dificuldade 

de procurar atendimentos e informações sobre o serviço à qual tem direito disponibilizado por lei no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo deste estudo foi informar a população sobre o 

programa saúde do homem, aumentar a adesão do serviço de forma qualitativa e realizar consulta de 

enfermagem com a finalidade de promoção e prevenção à saúde. O material e métodos utilizados foram 

através de uma busca ativa realizada no período do estágio em saúde pública no mês de Agosto à 

Setembro/2017, após verificarmos a deficiência na divulgação para o atendimento do gênero masculino, 

resultando em ausência de consulta de enfermagem para homens, dessa forma planejamos a divulgação 

sobre o assunto. Realizou-se uma reunião com o diretor da unidade para a aprovação e início das 

consultas pertinentes a saúde do homem conforme preconiza a normatização de assistência de 

enfermagem nos ciclos da vida, através da resolução Sesau de nº 124, de 8 de março de 2012. O resultado 

surpreendeu por obter alta procura para agendamentos em um curto período de divulgação, o número 

de consultas realizadas comprovou que 83,2 % compareceram ao atendimento, a maioria acima dos 40 

anos. Conclui-se que, os resultados apontaram uma procura positiva para o atendimento, ao receber 

informações adequadas, o cliente se sente seguro em relatar suas dúvidas e problemas de saúde, 

proporcionando ao enfermeiro realizar uma consulta com qualidade, visando à prevenção aos agravos 

de doenças.  
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