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RESUMO 

 

O objetivo geral é: compreender a importância do profissional da saúde em incentivar 
o homem a ser o protagonista de seu próprio cuidado, visando quebrar tabus que 
dificultam a procura da atenção básica. Tratou-se de uma revisão bibliográfica 
qualitativa e descritiva, tendo como foco a saúde do homem na atenção básica. 
Resultados: Diante dos dados explanados no decorrer do estudo ficou evidenciado 
que os profissionais não conhecem a PNAISH e poucos compreendem a sua 
importância para o acompanhamento integral do homem. Há várias dificuldades para 
a implementação da PNAISH, tais como a deficiência de recursos materiais e 
humanos com preparo, e ainda a falta de interesse do próprio homem em cuidar da 
sua saúde. Conclusão: Ficou demonstrado que grande parte dos profissionais da 
unidade básica não conhece a PNAISH e poucos compreendem a sua importância 
para o acompanhamento integral do homem. O cuidado do homem é um processo 
dinâmico e complexo que precisa ser trabalhado nas unidades, tendo a PNAISH 
fundamental importância para o acolhimento da população masculina nos serviços de 
saúde, porém é necessário ressaltar que a referida política deve ter uma maior 
divulgação voltada aos profissionais da saúde e mutuamente com o homem. 
 

 

Palavras-chave: Saúde do Homem; Atenção Básica; Masculinidade; Enfermagem em 
Saúde Pública; Política do Homem; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 
The general objective is to: understand the importance of the health professional in 
encouraging men to be the protagonist of their own care, aiming to break down taboos 
that hinder the search for basic care. T was a qualitative and descriptive bibliographical 
review, focusing on the health of the man in basic care. Results: Given the data 
explained during the study, it was evidenced that the professionals do not know the 
PNAISH and few understand its importance for the integral accompaniment of the man. 
There are several difficulties for the implementation of PNAISH, such as the deficiency 
of material and human resources with preparation, and the lack of the man's own 
interest in taking care of his health. Conclusion: It was demonstrated that a large part 
of the professionals of the basic unit does not know the PNAISH and few understand 
its importance for the integral men. Man's care is a dynamic and complex process that 
needs to be worked on in the units, with the Fundamental importance for the reception 
of the male population in health services, but it is necessary to it should be emphasized 
that this policy should be more widely disseminated to health professionals and to each 
other. 
 

 

Key-words: Men's Health; Basic Attention; Masculinity; Public Health Nursing; Politics 
of Man; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É importante conhecer a assistência básica no cuidado com o homem, 

facilitando e garantindo o acesso e a qualidade da atenção necessária ao 

enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde, plano de 

intervenção com atuação multiprofissional da unidade de saúde, a fim de apresentar 

subsídios que possam contribuir para promoção da saúde da população do estudo. 

Justifica-se que o estudo, visa o enriquecimento teórico cientifico para 

profissionais da saúde, que atuam na atenção básica, e que no seu dia a dia se 

deparam com bloqueio da população masculina na procura pelo atendimento, com 

intuito de proporcionar um cuidado mais humanizado, visa orientar a importância da 

prevenção e promoção da sua saúde. 

Portanto há uma grande relevância em atualizar os conhecimentos dos 

profissionais de enfermagem sobre o assunto, e os benefícios cientificamente 

comprovam que a um grande valor acadêmico, quanto à necessidade de estimular a 

busca do homem pelo seu bem-estar psicossocial, a começar por sua saúde 

prevenindo futuros possíveis agravos secundários e terciários. 

Visando o entendimento dos interesses do profissional da saúde levando-o, a 

contribuir melhor para orientação e efetivação do atendimento ao homem, destacando 

assim, o conhecimento do quão valorizado ele dever ser perante a sociedade 

acadêmica. 

Quais os desafios enfrentados pelos enfermeiros em relação à saúde do 

homem na atenção básica? 

O objetivo geral é: Compreender a importância do profissional da saúde em 

incentivar o homem a ser o protagonista de seu próprio cuidado, visando quebrar 

tabus que dificultam a procura da atenção básica. E os específicos: Compreender a 

Política de Atenção à Saúde do Homem; Demonstrar as dificuldades encontradas pelo 

homem na busca do atendimento eficiente e seguro na atenção primária; entender as 

inseguranças do homem com relação aos profissionais da atenção básica. 

Esta pesquisa tratou-se de uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva, 

tendo como foco a saúde do homem na atenção básica. No intuito de conhecer a 

importância para o homem que implica o trabalho desde profissional da saúde. O 

estudo é fundamentado na metodologia da pesquisa qualitativa. Utilizaram-se artigos 

científicos das seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online 
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(SCIELO), Política Nacional Atenção Integral à saúde do Homem (PNAISH), Literatura 

Latina America e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), e por meio de livros encontrados plataforma eletrônica como Saúde do 

Homem: ações integradas na saúde básica (Pottes, 2016). 

Os critérios adotados para inclusão foram artigos científicos na língua 

portuguesa e inglesa, com recorte temporal entre o período de 2014 até 2018 que 

abordasse a temática do tema.   

Foram encontrados 100 artigos localizados pelas seguintes palavras chaves 

saúde do homem, atenção básica e humanização. Valendo-se critérios de inclusão e 

exclusão foram selecionados 15 artigos científicos. 
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2.  A POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM. 

 

Uma das diretrizes da PNAISH é a reorganização das ações de saúde por meio 

de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde, 

sobretudo as unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família, também 

como espaços masculinos e por sua vez, esses serviços reconheçam os homens 

como sujeitos que necessitem de cuidados (SILVA et al, 2012, p.35). 

Com base nestes dados pode-se observar que o objetivo principal dessa 

política (PNAISH) é promover a qualidade e a melhoria das condições vividas pela 

população masculina e os seus métodos de sobrevivência, ampliando a forma em que 

é visto a potencialidade da saúde individual e coletiva perante os olhos da sociedade 

e buscando reduzir as vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos 

determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais (BRASIL, 2015). 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH é uma 

política que traduz um longo anseio da sociedade ao reconhecer que os agravos do 

sexo masculino constituem verdadeiros problemas de saúde pública” (BRASIL, 2008, 

p.7). 

  

Figura 1- IBGE -Expectativa de vida no Brasileiro sobe mais de 30 anos. 

 

Fonte IBGE: Albuquerque ,Editoria: Estatísticas Sociais (2017). 

 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias.html?editoria=sociais
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Segundo o pesquisador do IBGE, ALBUQUERQUE (2017), a partir de 1940, 

com a incorporação dos avanços da medicina às políticas de saúde pública, o país 

experimentou uma primeira fase de sua transição demográfica, caracterizada pelo 

início da queda das taxas de mortalidade. 

De acordo com GENIOLE et al (2011), o homem pode representar uma etapa 

marcante para os profissionais da saúde e para sociedade, deixando de lado os 

empecilhos como preconceito, insegurança e medo, que ocasionavam o seu 

afastamento da atenção básica, como de costume são possíveis notar que a demanda 

pelo atendimento dele é bem inferior que o das mulheres, sendo assim devemos incluir 

mais sua participação na prevenção, promoção e proteção mesmo que seja um 

desafio a superar.  

Segundo BRASIL (2008) e PNAISH (2009), compreende-se a partir dessa 

pesquisa é possível notar que há necessidade de um planejamento voltado para essa 

população, tornando mais favorável a aquisição do homem em consultas, tratamentos 

e medicamentosos, mobilizando ações que o sensibiliza a valorizar sua saúde tendo 

como garantia a unidade de saúde mais próxima de sua casa. 

Entende-se que a política traz uma forma mais fácil para a sociedade 

compreender os danos que o sexo masculino constitui como objetivo problemático 

para saúde pública, sendo assim, busca promover ações através da Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) e SUS, contribuindo para um 

melhor atendimento de profissionais da saúde com o indivíduo abordado. Com tudo 

visando o aumento da expectativa de vida e menos ocorrências de doenças por falta 

de atendimento que podem ser evitadas nessa população PNAISH (2009). 

Compreender e aprender os conceitos e diretrizes são fundamentais para uma 

implementação de planos de ação quanto a Saúde do Homem. A PNAISH sancionada 

em 2009, juntamente com o Ministério da Saúde vem formulando práticas que devem 

ser norteadas por profissionais da saúde, e as ações voltadas para a atenção integral 

à saúde do homem, buscando estimular o autocuidado e ser o protagonista de seus 

próprios cuidados voltado para a saúde e seu reconhecimento como primordial dentro 

da saúde, e um ser humano possuidor de direitos sociais básicos e de cidadania como 

todos nós previstos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 

(OMS Portaria nº 3252008 e SUS.) 

Segundo LEAL, FIGUEIREDO e NOGUEIRA (2013), entender as dificuldades 

que a população masculina tem encontrado na busca pelo seu atendimento, fatores 
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que causam esse dificultador: trabalho, horários e insegurança, constrangimento 

perante os profissionais. Apontar a importância da prevenção primária com relação às 

doenças crônicas como DM, HAS, IAM e CA, e sensibilizá-los sobre a relevância da 

descoberta e tratamento precocemente. 

 

Figura 2- A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 

 

Fonte: Ministério da Saúde. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (2009). 

 

De acordo com MARTINS (2017), os objetivos de promoção e proteção da 

saúde do trabalhador partem de ações de vigilância dos riscos presentes nos 

ambientes que o homem está inserido, sendo condições de trabalho e residência, 

agravos à saúde e da organização do trabalho e prestação de assistência aos 

trabalhadores com o diagnóstico o tratamento e a reabilitação, para que o indivíduo 

possa trabalhar, ele deve estar saudável e sua saúde deve ser mantida ao longo do 

tempo, sob a visão ética e legal, não é admissível que as pessoas percam sua saúde 

enquanto executam funções de trabalho, sendo assim, cabe a unidade básica realizar 

intervenções que irá orientar o homem no seu trabalho no dia a dia. 
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Segundo MARTINS (2017), o perfil de adoecimento e morte da população 

masculina está associado a diversos fatores, como idade, grupo social e etnia e seu 

local inserido em algum grupo de risco e condições nutricionais. Além disso, os 

homens poderão ainda adoecer ou morrer de causas relacionadas ao trabalho, seja 

pelo trabalho atual ou mesmo por ocupações anteriores. 

De acordo com a OMS (2017), a educação e treinamento estão relacionados 

com a educação ofertada aos trabalhadores homens quanto à saúde, para que 

possam promover, proteger, manter ou recuperar a saúde caso adoeçam, além de 

prevenir acidentes de trabalho. Deve-se manter também a educação continuada dos 

membros da equipe de enfermagem. Funções educativas relacionam-se também à 

conscientização de prevenção de doença, os enfermeiros deverão participar de 

planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde e de monitorizarão de 

exames, incentivando a população masculina a se submeterem a consultas de rotina. 

Segundo Couto (2014), a prática clínica dos enfermeiros baseia-se nos 

conceitos e princípios da prática de Saúde Pública e coletiva, focando a prevenção, a 

capacitação e a manutenção da saúde, bem como o controle e a eliminação dos riscos 

para a saúde no local em que o indivíduo se encontra. 
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3. AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO HOMEM NA BUSCA DO 

ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 

 

 De acordo com o COFEN (2010), a assistência de enfermagem nas Unidades 

Básicas de Saúde compreende uma série de ações sistemáticas que engloba o 

acesso, acolhimento e recepção do usuário, consulta de enfermagem com avaliação 

holística progressivamente integral da situação de saúde do indivíduo, família e 

comunidade, definição dos diagnósticos de enfermagem, realização das intervenções, 

avaliação dos cuidados e anotações de enfermagem e encaminhamentos a consultas 

multiprofissionais ou serviço especializado. 

Segundo Braz (2005), a sociedade em geral considera o sexo masculino como 

o mais forte. Mas verdade, deveria ser visto como o sexo fraco, pelo menos em vários 

aspectos de suas vulnerabilidades físicas e psicossocial. Portanto, é necessário 

sensibilizar todos para a necessidade de se ter outro olhar em relação às 

vulnerabilidades dessa parcela da população que cabe ao profissional da saúde 

ajudar a mudar essa rejeição da procura do homem.  

Os estudos apontam ainda outros motivos pela baixa demanda masculina na 

Atenção Básica, como a organização dos serviços, a demora em conseguir 

atendimento médico, o horário de funcionamento incompatível com a jornada de 

trabalho sendo ambos de horário integral, a ausência de mais programas específicos 

para atender aos homens, em comparação as mulheres, o déficit no processo de 

abordagem de cuidar e no cuidado da população masculina por parte dos profissionais 

de saúde, a ausência de acolhimento ou até mesmo acolhimento pouco atrativo, a 

fragilidade na qualificação do profissional para lidar com o ser masculino. O certo é 

que muitos agravos que acometem a população tratada poderiam ser evitados com a 

promoção e proteção, com regularidade, as medidas de prevenção primária é 

fundamental, evitando a chegada do homem na atenção terciária. A resistência 

masculina à atenção primária aumenta não somente a sobrecarga financeira da 

sociedade, mas também o sofrimento físico e emocional do paciente e de sua família 

na luta pela conservação da saúde e da qualidade devida (BRASIL, 2008a). 

O sofrimento físico, psíquico e social pode também ser determinado por 

acidentes e violências, que caracterizam as causas externas, há de se considerar o 

enorme impacto econômico mensurado pelos seus gastos hospitalares que são altos 

e inclusive quando a sua permanência em unidades de terapia intensiva se estende 
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ocasionando uma altivez. A imagem a seguir mostra que devido ao homem não 

solicitar um atendimento de um profissional de saúde, para ampará-lo 

psicologicamente e dar suporte de como resolver seus problemas pode cometer o 

autoextermínio sendo a terceira maior causa em homens entre 15 a 29 anos (BRASIL, 

2012).     

 

 

Figura 3. Uma das principais causas específicas de mortalidade em homens. 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (2017). 

 

Segundo estudos desenvolvidos pela Sociedade Portuguesa de Suicidologia 

(2016), existem fatores que podem contribuir para uma pessoa ter pensamentos 

suicidarias, pois, de maneira geral se é possível lidar com algumas experiências 

traumáticas, situações que resultam no estresse entre outros, porém quando se há 

um acúmulo desse tipo de acontecimento lidar com isso se torna algo delicado já que 

a pessoa se encontra em seu limite. E seguem afirmando que isso sedará de forma 

diferente para cada indivíduo, alguns são mais vulneráveis que outros quando se trata 

de acontecimentos que envolvam traumas particulares, portanto as presenças de 

múltiplos fatores de riscos podem resultar em suicídio, dentre eles se encontram os 
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de risco patológico, que são o comportamento suicidário prévio; ameaça ou ideação 

suicida com plano elaborado; distúrbios alimentares; depressão; esquizofrenia; 

distúrbios de personalidade. 

 
Quadro 1. Ações voltadas para população masculina. 

Fonte: (BRASIL, 2012b, grifo nosso). 
 

Elaborar estratégias voltadas à conscientização do grupo homem, sobre a 

adoção de hábitos mais saudáveis, o primeiro passo a ser dado é a sensibilização dos 

profissionais de saúde, que atuam na atenção básica para que compreendam os 

padrões culturalmente arraigados na população acerca do que é ser homem, e as 

principais barreiras possam ser superadas com ajuda de uma equipe multidisciplinar, 

que essa população possa efetivamente ser acolhida com um cuidado especializado 

e mais seguro (BRITO; SANTOS, 2010). 

I. Definição do território de atuação e da população sob a responsabilidade 
das unidades básicas de saúde e das equipes; 
II.Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de 
acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de 
intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde, segundo critérios 
de frequência,risco, vulnerabilidade; 
III.Desenvolvimento de ações que priorizem os grupos de risco e os fatores 
de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a 
finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos 
evitáveis; 
IV. Realização do acolhimento com escuta qualificada, classificação de 
risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, 
tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda 
espontânea e o primeiro atendimento às urgências; 
V. Prover atenção integral, contínua e organizada à população adstrita; 
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4. AS INSEGURANÇAS DO HOMEM COM RELAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA 

ATENÇÃO BÁSICA. 

 

A resistência do público masculino à atenção básica pode ter diversas razões, 

que são simplificadas em dois grupos de causas: barreiras institucionais e barreiras 

socioculturais (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). As barreiras socioculturais, o 

cuidado à saúde e os comportamentos relacionados com a masculinidade são 

discutidos baseando-se na perspectiva de gênero, com atenção especial voltada às 

dificuldades dos homens em procurar serviços de saúde e na maneira como essa 

demanda masculina é acolhida nas unidades de saúde. Para que se equilibre a 

relação entre os aspectos sociais e culturais que influenciam o comportamento 

masculino no cuidado à saúde e as características da assistência e das práticas 

profissionais, é imprescindível analisar o conceito de gênero que embasa a teoria 

deste estudo levando em consideração. 

De acordo com Pottes (2016), verificou-se que essa construção social de 

masculinidade tem relação direta com os modos de perceber e de viver o adoecer e 

o cuidado com o corpo, complicando e dificultando cada vez mais. Com acesso e a 

frequência aos serviços de saúde estão relacionados diretamente ao fato de que 

homens não se reconhecem como doentes ou que se houver a buscar por 

atendimento achará algo indesejável, sendo assim evita a busca as UBS´s. A PAISH 

considerar a heterogeneidade uma das possibilidades de ser homem, as ações 

resguardar as diferentes necessidades e demandas dessa população masculina do 

país, sem discriminação, investir em um movimento de acesso que entenda e atenda 

o homem em sua singularidade, especificidades e dificuldades que possuí, mostrá-lo 

que a saúde não é um bicho de sete cabeças igual eles pensam, devemos estimula-

los a compreender a sua importância na unidade básica de saúde. 

Compreende-se que o fato pode estar relacionado à visão histórica e cultural 

da sociedade sobre a figura masculina e à ideia do homem como um ser invulnerável, 

viril, forte, no qual o autocuidado é visto como uma prática incomum, o que de certa 

forma interfere de várias maneiras na procura pelos serviços de saúde e contribui para 

o desenvolvimento de doenças que são passíveis de prevenção e tratamento eficiente 

(GOMES; NASCIMENTO; ARAUJO, 2007). 

Segundo Gomes, Nascimento e Araújo (2007), nota-se que dentre estes fatores 

psicológicos o medo da descoberta de uma doença e a vergonha da exposição 
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perante o profissional geralmente feminino são os maiores incômodos para este 

segmento, preferindo deixar o incomodo de lado. A importância de uma educação em 

saúde constante e progressiva, voltada exclusivamente para essa parte da população 

e que ensina ao homem que, mesmo em sua condição de provedor, é essencial que 

o cuidado à saúde de forma preventiva torne-se um hábito constante, evitando assim 

possíveis agravos a sua saúde. 

Integrar a execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem às demais políticas, programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde, 

a campanha Novembro Azul (figura 4), auxilia na prevenção contra o câncer e quebra 

o tabu sobre o exame que ainda se persiste, mas com as ações de conscientização, 

com orientação ajuda a promover uma educação especial mudando a forma de pensar 

e agir do homem. Reorganizar as ações da unidade de saúde, através de uma 

proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também 

como espaços masculinos e os serviços de saúde reconheçam os homens como 

sujeitos que necessitem de cuidados e segurança CARNEIRO et al., (2014). 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (2009), objetiva 

orientar as ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade 

e equidade, primando pela humanização da atenção. Facilitando aos profissionais a 

mais acertos e técnicas a serem seguidas no atendimento ao homem, sendo em 

consulta de enfermagem como em grupos coletivos, sabemos que eles deixam de 

procurar por vários motivos, então realizar ações que chamem a sua atenção voltada 

para o cuidado mutuo e de confiança. 
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Figura 4: Novembro Azul 2017. 
 

Fonte: Hospital São Lucas, Novembro, Azul. 2017. 

 

As dificuldades de inserção, como já referidas, envolvem também aspectos 

voltados para os profissionais da saúde e, segundo os enfermeiros embolam a Déficit 

em capacitação em saúde do homem e Déficit de conhecimento sobre a PNAISH, 

subcategorias aqui identificadas que levam a construção da categoria Dificuldades de 

Inserção do homem na unidade básica e vinculadas aos profissionais. No déficit em 

capacitação em saúde do homem, observou-se, que as práticas de educação em 

saúde no âmbito da saúde do homem são restritas, ao relatarem que não há 

capacitação e instrumentalização voltada para essa área, dificultando, assistência 

prestada a essa população em questão (GOMES, 2009). 
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Quadro 2. As dificuldades na inserção dos homens na UBS`s. 

Fonte: Ministério da saúde (2015). 

 

 

De acordo com a PNAISH (2009), déficit de conhecimento sobre a política é 

dividida pela categoria profissional, a falta de uma educação continuado torna mais 

difícil realizar um tratamento menos errôneo com os homens, devido à carência por 

atendimento ser menor se comparando as mulheres, entende-se que projetos 

precisam ser criados para orientar melhor os profissionais de saúde, quanto ao seu 

tratamento holístico e humanizado a esse ser tão vulnerável. 

 

 

 
Categorias 

 
Dificuldades de inserção na ABS 
vinculadas ao Homem. 
 
Dificuldades de inserção do homem na 
ABS    
vinculadas aos Profissionais. 
 
Dificuldades de inserção do homem 
na ABS vinculadas aos serviços. 
 

 
Subcategorias 

 
Ausência do homem na atenção básica de saúde. 
 
Déficit de comportamento preventivo de 
autocuidado. 
 
Déficit em capacitação em saúde do homem. 
 
Déficit de conhecimento sobre a PNAISH. 
 
Incompatibilidade de horários com a atividade 
laboral. 

 

Feminilização dos serviços da ABS  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 Incompatibilidade de horários com a atividade  
Laboral. 
 

 
Feminilização dos serviços da ABS. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo visa o enriquecimento teórico cientifico para profissionais da saúde, 

que atuam na atenção básica, e que no seu dia a dia se deparam com bloqueio da 

população masculina na procura pelo atendimento, com intuito de proporcionar um 

cuidado mais humanizado, visa orientar a importância da prevenção e promoção da 

sua saúde. Há uma grande relevância em atualizar os conhecimentos dos 

profissionais de enfermagem sobre o assunto, e os benefícios cientificamente 

comprovam que a um grande valor acadêmico, quanto à necessidade de estimular a 

busca do homem pelo seu bem-estar psicossocial, a começar por sua prevenção. 

Diante dos dados explanados no decorrer do estudo, fica evidente a influência 

do vínculo entre os homens e os serviços de saúde de modo a garantir a continuidade 

dos tratamentos, bem como, a assistência à saúde em geral. Política de Atenção 

Integral à Saúde do Homem foi criada para tentar reverter o quadro atual, onde os 

homens não frequentam consultas regularmente e ainda, sobrecarregam o sistema 

na atenção secundária e aumentando o índice de mortes que poderia ser evitada. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH é uma 

política que traduz um longo anseio da sociedade ao reconhecer que os agravos do 

sexo masculino constituem verdadeiros problemas de saúde pública, com relação a 

vários aspectos que interferem na prestação de serviços da unidade de saúde, a 

política veio para nortear o serviço de saúde com relação a tratamento do ser homem 

(BRASIL, 2008, p.7). 

Elaboração de estratégias voltadas à conscientização do grupo homem, sobre 

a adoção de hábitos mais saudáveis, o primeiro passo a ser dado é a sensibilização 

dos profissionais de saúde, que atuam na atenção básica para que compreendam os 

padrões culturalmente arraigados na população acerca do que é ser homem, 

necessário uma educação continuada para facilitar a abordagem e ajudar nas 

principais barreiras possam ser superadas com ajuda de uma equipe multidisciplinar, 

que essa população possa efetivamente ser acolhida com um cuidado especializado 

e mais seguro, ocasionando melhor adesão pela saúde de qualidade e bem vivida. 
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