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RESUMO  

Objetivo: Identificar os fatores que levam o homem a ausentar-se de cuidados primários em saúde, se expondo a situações 

de risco, e, consequentemente favorecendo uma maior morbimortalidade. Metodologia: Trata-se de revisão integrativa 

realizada a partir da seguinte questão de pesquisa: quais as circunstâncias que contribuem para que o homem não busque 

acompanhamento preventivo junto à atenção primária em saúde? Foi utilizada a estratégia de busca nos bancos de dados 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizada a base de Literatura LILACS, BDENF, MEDLINE e 

IBECS. A análise de dados partiu da ordenação e categorização do problema de pesquisa. Resultados: A mostra composta 

por 17 artigos demonstrou que a população masculina necessita de atenção voltada para o autocuidado junto à Atenção 

Primária, considerando que os mesmos não são incentivados desde a tenra idade a manter cuidados com sua vida. Conclusão: 

A população masculina com sua cultura e o estereótipo do ser masculino, “forte”, inatingível, ainda o torna vulnerável e 

carente do autocuidado. 

 

Descritores: Saúde do homem; Atenção Primária à Saúde; Serviços de saúde. 

 

ABSTRACT 

Objective: This study seeks to understand some factors that lead men to leave primary health care, exposing themselves to 

risk situations, and, consequently, favoring a higher morbidity and mortality. Pointing out that the model of masculinity 

historically and culturally constructed by society encourages man not to take care of his health, feeding him idea of always 

being the provider, the strong. Methods: This is an integrative review carried out based on the following research question: 

What are the circumstances that contribute so that men do not seek preventive follow-up with primary health care? The search 

strategy was used in the databases available in the Virtual Health Library (VHL), using the LILACS, BDENF, MEDLINE 

and IBECS literature database. Data analysis started from the ordering and categorization of the research problem. Results: 

The sample composed of 17 articles showed that the male population needs attention focused on self-care in primary care, 

considering that they are not encouraged from an early age to maintain care with their lives. Conclusion: The male population 

with its culture and the stereotype of the male being still makes it vulnerable and lacking in self-care. 

 

Descriptors: Men's health; Primary Health care; Health Services. 
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INTRODUÇÃO 

Decorridos 30 anos da criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que a relação 

homem/mulher nos aspectos relacionados às 

políticas públicas ainda exibe contrastes 

significantes. Acrescenta-se que, enquanto a saúde 

da mulher foi incorporada às políticas nacionais de 

saúde, nas primeiras décadas do século XX (com a 

ação dos movimentos feministas), e desde então 

evolui de maneira positiva, a saúde do homem 

permaneceu longe das discussões e das prioridades 

das autoridades de saúde e até mesmo da 

sociedade1. 

 A Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do homem, instituída pela portaria Nº 1.944 

de 27 de agosto de 2009, está alinhada com a 

Política Nacional de Atenção Básica e a Equipe 

Estratégia Saúde da Família, que são as portas de 

entrada prioritárias do Sistema Único de Saúde. 

Um dos seus principais objetivos é promover ações 

de saúde que contribuam significativamente para a 

compreensão do homem de maneira integral, além 

de aumentar a expectativa de vida e a redução dos 

índices de morbimortalidade por causas 

preveníveis e evitáveis nessa população2. 

Apesar dos direitos e das garantias 

indicados por meio das políticas supracitadas, 

evidencia-se uma diminuta procura dos serviços de 

atenção primária pelos usuários do sexo masculino, 

havendo a necessidade de imprimir nos homens a 

ideia de que a atenção primária é o primeiro nível 

do sistema e que este possui a capacidade de suprir 

suas carências, a fim de priorizar a prevenção e 

promoção das ações da saúde e de atendimento às 

problemáticas desse grupamento3. 

O homem traz consigo uma identidade 

masculina construída historicamente na qual 

envolve papéis sociais, diferenciando-o do gênero 

feminino. Ser homem está relacionado à  

invulnerabilidade, força e virilidade e isso se 

relaciona à desvalorização ao seu autocuidado em 

que os homens revelam maior dificuldade de 

buscar por assistência em saúde em razão de sua 

autopercepção que a procura de cuidados é uma 

tarefa do gênero feminino. Dessa forma, demandar 

cuidados de saúde é algo que desmerece os sujeitos 

criados para assistir e promover legítimos 

representantes do gênero masculino. Essa imagem 

masculina do “ser forte” pode acarretar em práticas 

de pouco cuidado com o próprio corpo, de modo a 

tornar o homem vulnerável a uma série de 

situações4. 

A saúde do homem é tema que vem 

conquistando, gradativamente, no Brasil, espaço de 

discussão em eventos científicos no campo social, 

de modo especial no campo da saúde. A inserção 

deste sujeito nos serviços de atenção básica de 

saúde com propósito de busca de cuidado tem sido 

um dos grandes desafios da saúde pública, uma vez 

que se constata, em diferentes documentos 

disponíveis nas unidades básicas de saúde e nas 

ações ofertadas pelos mesmos, um reduzido 

número de registros de acesso e de atendimentos 

específicos a estes sujeitos. Este fato poderia ser 

indicativo de que este grupo social subvaloriza o 

cuidado de si no que se refere à saúde5. 

Por outro lado, o que se observa, ao longo 

da história das políticas de saúde pública 

brasileiras, é a oferta de programas que se destinam 

a trabalhar a promoção e prevenção à saúde, 
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prioritariamente, a determinados grupos, como o da 

mulher, da criança e idosos. Fato que contribui para 

atualizar a representação social do homem como 

forte, hígido, produtor e mantenedor da família, 

ainda vigente nas sociedades ocidentais como a 

brasileira, mesmo que movimentos de revisão 

destes papéis estejam em curso5. 

Os homens não são incentivados a exercer 

o cuidado e atribuem esse papel às mulheres. No 

geral, a mãe exerce os primeiros cuidados, 

passando para outras mulheres, como esposas, 

irmãs, filhas, companheiras, sem integrar o homem 

nesse processo, o que fortalece uma cultura do 

cuidado intrínseca à figura feminina. Nos homens, 

nesse contexto, foram incentivados atitudes e 

comportamentos que anulam o cuidar, colocando-

os em risco em relação a sua saúde.  Reforça-se 

também o fato de as Unidades de Saúde da Família 

serem ainda caracterizadas como espaços 

feminilizados, que não favorecem a presença e 

permanência dos homens. Exemplo disso são os 

cartazes produzidos pelo Ministério da Saúde, que 

não têm incorporado a presença masculina nas 

campanhas6. 

As discussões a respeito da saúde do 

homem refletem a extrema necessidade de busca 

por melhorias na validação de preceitos 

revigorados pela PNAISH. A inserção desse 

público nas ações de cuidados implica, direta e 

positivamente, na modificação dos indicadores de 

morbimortalidade, na significação de gênero que 

vigora na sociedade histórica e culturalmente7. 

O estabelecimento do vínculo entre o 

homem e o profissional de saúde é determinante 

para que o homem construa o sentimento de 

pertencimento àquele serviço. Assim, a mediação 

do profissional determina o vínculo e os futuros 

acessos destes sujeitos ao serviço de atenção básica 

de saúde. No movimento de trocas entre os 

profissionais e estes sujeitos, e os francos diálogos 

que vão se construindo, concepções podem ser 

revistas, desconstruídas e reconstruídas no que se 

refere ao cuidado à saúde. Desta forma, passa a ser 

mais concreta a possibilidade de rompimento de 

estigmas e estabelecimento de relações de ajuda 

mútua, conforme consta na PNAISH. A vida não é 

o que se passa apenas em cada um dos sujeitos, mas 

também, o que se passa entre os sujeitos, através 

dos vínculos que se constroem como potência de 

afetar e ser afetados5. 

A relevância do estudo reside no fato de 

suscitar a necessidade de se trabalhar a atenção 

integral à saúde do homem em uma conjuntura 

capaz de atrair o contingente masculino para o 

cenário de saúde, apoiado pelo envolvimento do 

serviço, da gestão, do ensino e da pesquisa, 

incentivando explanações que visem sanar ou 

minimizar essa problemática7. 

O estudo tem como pergunta norteadora: 

quais as circunstâncias que contribuem para que o 

homem não busque acompanhamento preventivo 

junto à atenção primária em saúde?  Como forma 

de reconhecer as vulnerabilidades, especificidades 

e dificuldades da problemática apresentada, este 

estudo teve como objetivo analisar a busca de 

homens pelos serviços de Atenção Básica à Saúde 

e sua relação com a construção social das 

masculinidades. 

 

METODOLOGIA 
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A revisão integrativa é um método de 

pesquisa amplo, que permite a inclusão simultânea 

de pesquisas experimentais e não experimentais, 

combina dados da literatura teorizada e empírica. 

Incorpora ampla gama de propósitos como definir 

conceitos, rever evidências empíricas ou teóricas, e 

analisar questões de um determinado assunto. Esse 

tipo de pesquisa tem sido muito utilizado na 

enfermagem para o aprofundamento de assuntos 

por parte dos profissionais e essa iniciativa 

contribui para o desenvolvimento da prática da 

enfermagem baseada em evidências. A revisão 

integrativa colabora com a ciência, contribui com o 

desenvolvimento da teoria e tem aplicação direta na 

prática e nas políticas de saúde. Desta forma, possui 

seis etapas:  identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração 

da revisão integrativa; estabelecimento de critérios 

para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou 

busca na literatura; definição das informações a 

serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; avaliação 

dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa; interpretação dos resultados; 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento21. 

Para a primeira etapa foi selecionado como 

tema a saúde do homem, tendo como pergunta 

norteadora:  

quais as circunstâncias que contribuem para que o 

homem não busque acompanhamento preventivo 

junto à atenção primária em saúde?  

Os critérios de inclusão dos estudos foram: 

artigos, nos idiomas português e espanhol, com 

recorte temporal de 2016 a 2021, disponíveis nas 

bases de dados LILACS, MEDLINE, IBECS, 

BDENF. Já os critérios de exclusão foram: artigos 

em duplicidade, que não abordavam o tema e que 

não responderem à questão norteadora do estudo. 

Na segunda etapa foram fundamentais as 

estratégias de busca bem definidas, uma vez que 

aumentam o rigor de qualquer tipo de comentário. 

O Critério de busca teve como descritores “Saúde 

do Homem”, “Atenção Primária” e “Serviços de 

Saúde”, usando como modulador booleano o 

conectivo “AND” para a formação do conjunto de 

pesquisa. Na estratégia foram encontradas 4001 

publicações no portal BVS e, realizado o filtro por 

ano de publicação (2016 a 2021), base de dados: 

LILACS ((Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE 

((Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online), IBECS (Índice Bibliográfico 

Espanhol em Ciências da Saúde) e BDENF (Banco 

de Dados da Enfermagem), idiomas (português e 

espanhol) e tipo de documento (artigo), foram 

selecionados 363 artigos. 

Depois da leitura do resumo dos 363 artigos 

selecionados, foram excluídos 327 artigos, das 

quais 18 por duplicidade e 309 por não 

responderem à questão norteadora do estudo. 

Restaram, portanto, 36 artigos para serem lidos na 

íntegra. 

Na terceira etapa foi utilizada estratégia de 

busca nos bancos de dados disponíveis na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio dos 

descritores “Saúde do Homem”, “Atenção 

Primária” e “Serviços de Saúde”, usando como 

modulador booleano o conectivo “AND” para a 

formação dos conjunto de pesquisa, sendo utilizada 
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a base de Literatura LILACS, BDENF, MEDLINE 

e IBECS, buscando como critérios de inclusão 

apenas artigos originais, em português e espanhol, 

publicados nos últimos cinco anos (2016 a 2021) e 

com o par combinado de palavras chaves. Foram 

encontradas 4.001 publicações no portal da BVS e, 

após aplicação dos filtros acima descritos, foram 

selecionadas 363 publicações. Depois de realizadas 

as leituras do resumo dos 363 artigos selecionados, 

foram excluídos 327 artigos, dos quais 18 por 

duplicidade e 309 por não responderem questão 

norteadora do estudo. Restaram, portanto, 36 

artigos para serem lidos na íntegra. Realizada a 

leitura, excluindo 19 artigos que não responderam 

à questão norteadora do estudo, restando 17 artigos 

para compor a presente Revisão Integrativa. 

A apresentação dos resultados se deu por 

meio de um quadro sinóptico, contendo os 

seguintes itens: autores, título, ano de publicação, 

base de dados, tipo de estudo e nível de evidência, 

conforme Melnyk e Fineout-overholt (2015)20 e 

resultados. 

A discussão foi sustentada entre autores e 

órgãos de referência sobre a saúde do homem na 

atenção primária e a apresentação foi através do 

cumprimento das etapas do método, com clareza do 

conhecimento. 

 

RESULTADOS 

A presente Revisão Integrativa, avaliou-se 

em 17 artigos que atenderam aos critérios de 

inclusão desse estudo, sendo artigos da base 

LILACS (58,82%), BDENF-Enfermagem 

(11,76%) e em ambas as bases (29,42%), 

classificados nos níveis 4 e 6 na Classificação de 

Evidências. Dando continuidade à síntese dos 

resultados obtidos nos artigos avaliados, é 

apresentada, na Figura 1. A prevalência dos artigos 

publicados (76,47%) era de autoria de Acadêmicos, 

Graduados, Doutores e Mestres em Enfermagem. 

Os demais (23,53%) eram de autoria de Psicólogos, 

Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. 

 

Figura 1: Distribuição dos estudos primários incluídos na Revisão Integrativa, segundo autor, título, ano, idioma e tipo 

de publicação, base de dados, nível de evidência (Melnyk; Fineout-overholt, 2015). 

Autores Título Ano Base de dados 

Nível de 

evidência / 

Tipo de 

Estudo 

Resultado 

 

SILVA, P.L. 

N., et al 

 

 

Motivação dos homens na 

busca por assistência 

prestada pelas estratégias de 

saúde da família / 

Motivation of men in search 

of assistance provided by the 

family health strategy / 

Motivación de hombres en la 

2021 

LILACS, 

BDENF - 

Enfermagem 

Nível 6 

/ 

Estudo 

descritivo 

A motivação dos homens pela 

procura ao serviço ocorreu por 

ações de cunho curativo com 

predomínio de queixas agudas na 

qual as práticas preventivas não 

fazem parte do cotidiano. 
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busca de ayuda 

proporcionada por las 

estrategias de salud de la 

familia 

FREITAS, C.V 

de; et al 

 

 

 

Percepções do homem sobre 

a assistência na atenção 

primária à saúde / Men's 

perceptions about the 

assistance provided in 

primary health care / 

Percepciones de los hombres 

sobre la assistência 

proporcionada en los 

servicios de atención 

primaria de la salud 

2021 

LILACS, 

BDENF - 

Enfermagem 

Nível 6 

/ 

Pesquisa 

qualitativa 

Identificar a percepção do público 

masculino acerca da assistência 

ofertada na atenção primária à 

saúde às suas necessidades. 

ALVES, A.N., 

et al 

 

 

Acesso de primeiro contato 

na atenção primária: uma 

avaliação pela população 

masculina / Acesso f first 

contact in the primary health 

care: na evaluation by male 

population 

2020 LILACS 

Nível 4 

/ 

Estudo 

transversal 

quantitativo 

Os usuários não percebem a 

atenção primária como a porta de 

entrada do sistema de saúde, sendo 

necessários esforços para garantir 

o acesso de primeiro contato. 

CARNEIRO, 

V.S.M., et al 

 

 

 

Saúde do Homem: 

Identificação e análise dos 

fatores relacionados à 

procura, ou não, dos serviços 

de atenção primária / Men’s 

health: identification and 

analysis of factors related to 

the demand for primary care 

services 

2019 LILACS 

Nível 6 

/ 

Pesquisa 

descritiva 

Identificar e analisar os fatores que 

dificultam a procura dos serviços 

de Atenção Primária relatados 

pela população masculina. 

BATISTA, 

B.D., et al 

 

 

Discurso de homens sobre o 

acesso à saúde na atenção 

básica / Em discurso de 

hombres sobre el acseso a la 

salud em la atención 

primaria 

2019 

LILACS, 

BDENF - 

Enfermagem 

Nível 6 

/ 

Estudo 

descritivo 

Conhecer os discursos de homens 

sobre o acesso à saúde na Atenção 

Primária. 

SOUSA, A.R 

de, et al 

 

 

Acesso à saúde pela média 

complexidade: discurso 

coletivo de homens / Access 

to health care through mid 

2019 
BDENF - 

Enfermagem 

Nível 6 

/ 

Estudo 

descritivo 

Revela-se que os participantes do 

estudo eram homens, com idade 

entre 18-28 anos, com residência 

fixa na cidade, casados, com 
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 complexity: collective 

discurse of men / Acceso a la 

salud de media complejidad 

media: discurso colectivo de 

hombres 

escolaridade de 8-10 anos de 

estudo e, em sua maioria, da cor 

preta, e grande parte informou 

estar inserida no mercado de 

trabalho. 

BARBOSA, 

Y.O., et al 

 

 

Acesso dos homens aos 

serviços de atenção primária 

à saúde / Access of men to 

primary heslth care services 

/ Acceso de los hombres a 

los sérvios de atención 

primaria a la salud 

2018 LILACS 

Nível 4 

/ 

Estudo 

quantitativo 

Conclui-se que os homens na faixa 

etária produtiva pouco procuram 

os serviços de saúde por 

desconhecimento da importância 

ou falta de preocupação com as 

ações de promoção e prevenção da 

saúde, medo da doença e fatores 

institucionais relacionados com a 

organização de horário de 

atendimento das unidades de 

Saúde da Família. 

ASSIS, N. O. 

de; et al 

 

 

 

 

Atuação dos enfermeiros 

frente à política nacional de 

atenção integral a saúde do 

homem: um estudo 

exploratório 
2018 LILACS 

Nível 6 

/ 

Pesquisa 

descritiva 

Observou-se que os entrevistados 

possuíam pouco conhecimento a 

respeito da política nacional de 

atenção integral à saúde do 

homem e que ainda não tinham 

utilizado estas diretrizes nos 

serviços de saúde para o 

estabelecimento de ações de 

prevenção das doenças e 

promoção da saúde. 

CHAVES, J.B., 

et al 

 

 

A ausência masculina na 

atenção primária à saúde: 

uma análise da Teoria da 

Ação Planejada / The men's 

absence in primary health 

care: an analysis of the 

Theory of Planned Action / 

Ausencia de los hombres en 

atención primaria de salud: 

un análisis de la Theory of 

Planned Action 

2018 LILACS 

Nível 6 

/ 

Estudo 

Descritivo 

A partir das crenças encontradas 

neste estudo, pode-se considerar 

que o comportamento de procurar 

a Unidade Básica de Saúde por 

parte da população masculina está 

diretamente relacionado às 

crenças comportamentais, 

normativas e de controle que 

permeiam o universo cognitivo 

desses homens. 

CHAVES, J.B., 

et al 

 

 

Saúde masculina: o paralelo 

prevenção x cuidado à luz 

da teoria da ação planejada 

2018 LILACS 

Nível 6 

/ 

Estudo 

Descritivo 

Pelas análises foi possível 

evidenciar que apenas o construto 

percepção de controle se 
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relacionou com a intenção 

comportamental. 

LEMOS, A.P., 

et al 

 

 

Saúde do homem: os 

motivos da procura dos 

homens pelos serviços de 

saúde / Men’s health: The 

reasons for men to reach out 

to health services / Salud 

del hombre: Los motivos de 

la búsqueda de los hombres 

por los servicios de salud 

2017 
BDENF - 

Enfermagem 

Nível 6 

/ 

Estudo 

qualitativo 

As análises e os resultados 

obtidos demonstram visivelmente 

e reforçam a ideia de que o 

homem procura o serviço de 

saúde em situações emergenciais. 

MARTINS, 

M.M.; 

MODENA, 

C.M.; 

 

 

 

Acesso da população 

masculina e utilização dos 

serviços de atenção primária 

à saúde em Belo Horizonte - 

MG / Male population 

access and use of the 

services og primary health 

care in Belo Horizonte – 

Minas Gerais   

2017 LILACS 

Nível 6 

/ 

Estudo 

descritivo 

Quando comparados às mulheres, 

observa-se um menor número de 

consultas masculinas realizadas, a 

partir de demanda espontânea, ou 

seja, aquelas onde o próprio 

usuário identifica uma 

necessidade de saúde e busca um 

serviço ou profissional que julga 

ser capacitado para oferecer 

acompanhamento. 

OLIVEIRA, 

J.C.A.X de; et 

al 

 

 

 

Perfil epidemiológico da 

mortalidade masculina: 

contribuições para 

enfermagem / 

Epidemiological profile of 

male mortality: 

contributions to nursing / 

Perfil epidemiológico de la 

mortalidad masculina: 

contribuciones para 

enfermería 

2017 

LILACS - 

BDENF - 

Enfermagem 

Nível 6 

/ 

Estudo 

Descritivo 

Este estudo teve por objetivo 

descrever a mortalidade da 

população masculina na faixa 

etária de 20 a 59 anos em 

Cuiabá/Mato Grosso, no período 

de 2002 a 2012, segundo as 

condições sociodemográficas, 

grupo de causas, ocorrência e 

assistência ao óbito. 

DAHER, D.V., 

et al 

 

 

A construção do vínculo 

entre o homem e o serviço de 

atenção básica de saúde / La 

construcción de la relación 

entre el hombre y los 

servicios de salud de 

atención básica / The 

construction of relationship 

2017 

LILACS - 

BDENF - 

Enfermagem 

Nível 6 

/ 

Estudo 

descritivo 

Existe uma preocupação por parte 

dos profissionais em estabelecer 

vínculo com esse homem que 

procura o serviço, porém não 

existem estratégias específicas de 

cuidado a estes usuários. 
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between man and basic 

health service 

SANTOS, 

K.O.; 

SANTOS, E.M 

dos; 

 

 

Onde estão os homens? O 

que os distanciam ou os 

aproximam dos serviços da 

atenção primária à saúde / 

Where are the men? What 

keep them away or approach 

them to the primary health 

care 

2017 LILACS 

Nível 6 

/ 

Estudo 

Qualitativo 

Os resultados do presente estudo 

corroboram com os dados de 

outros estudos desenvolvidos 

acerca da relação homens serviços 

de saúde. A análise empreendida 

evidenciou que alguns homens 

não estão habituados a buscar 

pelos serviços de saúde, 

principalmente quando se trata de 

ações de prevenção de doenças. 

CARNEIRO, 

L.M.R., et al 

 

 

Atenção Integral à Saúde do 

Homem; Um desafio na 

Atenção Básica / 

Comprehensiveness in 

men’s health care: a 

challenge in 

primary care / Atención 

integral a la salud del 

hombre: un desafío de la 

atención básica 

2016 LILACS 

Nível 6 

/ 

Estudo 

descritivo 

Ficou evidenciado que grande 

parte dos profissionais 

entrevistados não conhecem a 

PNAISH e poucos compreendem 

a sua importância para o 

acompanhamento integral do 

homem. 

SOUSA, A.R 

de; et al 

 

 

Homens nos Serviços de 

Atenção Básica à Saúde: 

Repercussões da Construção 

Social das Masculinidades / 

Me non basic health 

attencion services: 

Repercussions of the social 

construction of masculinities 

/ Hombres em los servicios 

de atención primaria a la 

salud:repercusiones de la 

construcción social de las 

masculinidades 

2016 LILACS 

Nível 6 

/ 

Estudo 

descritivo 

Concluiu-se que as construções 

sociais das masculinidades 

repercutem significativamente na 

busca dos homens pelos serviços 

de saúde, em especial na ABS e 

têm como consequência a busca 

tardia do cuidado e o não 

reconhecimento de suas 

necessidades de saúde. 

Fonte: dados da revisão 

DISCUSSÃO 

Quando comparados às mulheres, observa-se um menor número de consultas masculinas realizadas, a 

partir de demanda espontânea, ou seja, aquelas onde o próprio usuário identifica uma necessidade de saúde e 

busca um serviço ou profissional que julga ser capacitado para oferecer acompanhamento. A procura por 

atendimento, via demanda espontânea pelos homens, foi duas vezes menor em relação às mulheres, 
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correspondendo a 33,54% do total de atendimentos. Considerando-se a idade dos homens que procuraram os 

serviços de APS, constata-se uma maior utilização pelos idosos e adultos acima de 40 anos8. 

Sobre as barreiras de acesso dos homens participantes deste estudo aos serviços da Atenção Básica, 

estas puderam ser agrupadas em aspectos que se referem: à visibilidade dada aos aspectos curativos; ao medo 

da constatação de adoecimento; à falta de tempo; dificuldades em ser atendido no mesmo dia que busca pelos 

serviços e; à necessidade imediatista de resolução de seu problema de saúde9. 

 

Comportamentos socialmente construídos, 

que reafirmam modelos rígidos e hegemônicos de 

masculinidades, tais como a exacerbação da 

virilidade, força, honra, poder e sentimento de 

invulnerabilidade, têm provocado o distanciado 

masculino das práticas de autocuidado, bem como 

da busca aos serviços de saúde, mediante a 

resistência masculina, particularmente à Atenção 

Básica. Os homens optam por práticas curativas, 

articuladas à medicalização, não frequentam as 

unidades de saúde e são pouco participativos nos 

programas ofertados pelos serviços, o que gera 

invisibilidade como sujeitos de cuidado e com 

potencial para serem cuidadores6. 

Nos artigos, se faz uma discussão mais 

profunda do ser homem e o papel social que ele 

assume historicamente. O olhar do homem, para si 

mesmo, tem singularidades na criação, na educação 

e nas relações sociais; ele representa a força, a 

invulnerabilidade, o provedor. O autocuidado não 

é uma prática culturalmente comum dos homens, 

portanto, criar estratégias para estimular os 

cuidados de saúde da população masculina ainda é 

visto como um grande desafio10. 

O significado de saúde é reflexo da 

conjuntura social, econômica, política e cultural. 

Portanto, saúde não representa a mesma coisa para 

todas as pessoas. Dependerá de uma gama de 

fatores que envolvem a época, o lugar, a classe 

social, os valores individuais e as concepções 

científicas, religiosas, filosóficas. Nesta 

perspectiva, alguns homens participantes do 

estudo, ao mesmo tempo em que trazem a ausência 

de doença como forma de conceber saúde, 

implicitamente trazem na fala uma das barreiras de 

acesso aos serviços da Atenção Primária à Saúde, 

ou seja, o conceito de saúde pautado em um modelo 

curativista de atenção gera certa invisibilidade às 

ações de prevenção de doenças e de promoção da 

saúde na percepção dos entrevistados9. 

A mulher procura mais os serviços de saúde 

por ser mais preocupada e interessada, frágil, mais 

susceptível às doenças, e por ter enraizada na 

cultura a necessidade de acompanhamento médico. 

Essa ideia é afirmada por outro estudo18, que 

descreve om homem de acordo com a visão 

masculina: forte, cheio de vida, sem direito a se 

queixar e demonstrar fraqueza, e coloca a mulher 

como sexo frágil, que necessita de atenção e 

cuidado. Ressalta-se a questão da invulnerabilidade 

e da busca de risco como um valor, e do cuidado à 

saúde relacionado à mulher19. 

Os homens têm maior dificuldade em 

adotar comportamentos saudáveis e que não 

apresentem riscos a sua saúde. Apesar dessa maior 

vulnerabilidade e das latas taxas de mortalidade, os 
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homens não procuram os serviços preventivos, 

mais comumente procurados pelas mulheres, e 

adentram o sistema pela atenção hospitalar de 

média e alta complexidade. Essa atitude tem gerado 

como consequência o agravo das morbidades, que 

poderiam ser evitadas caso os homens realizassem, 

com regularidade, as medidas de prevenção 

primária2. 

Apreende-se, com base nos discursos, que 

os participantes externam o (des)conhecimento da 

existência de ações que assegurem intervenções no 

campo da saúde do homem. Isso é percebido 

quando mencionam outros programas e ações 

ministeriais, nos quais a singularidade e a 

representatividade masculina não são evidenciadas 

e/ou centralizadas. O fato de os participantes não 

conseguirem retratar as ações ofertadas ao público 

específico reflete seu afastamento dos serviços. 

Afinal o atendimento voltado aos homens, muitas 

das vezes, não faz parte do cronograma de 

atividades diárias na AB, tendo como norteamento 

de atendimento os ciclos de vida e as 

condições/estado de saúde do indivíduo7. 

Estabeleceram-se as necessidades 

demandadas por homens na busca por atendimento 

à saúde de maneira limitada, de baixa frequência, 

efetuada na “última hora”, quando os sinais e 

sintomas dos agravos já se encontravam 

instalados1. Nota-se então que a menor utilização 

dos serviços de APS pode ser justificada, 

considerando-se as concepções de saúde, doença e 

cuidado que compõem o imaginário da população 

masculina. Nesse sentido, a forte pressão social 

para que os homens demonstrem comportamentos 

e atitudes que atestem sua autonomia, 

independência e invulnerabilidade também 

contribui para uma menor utilização das UBS, 

especialmente por se tratar de dispositivos voltados 

para a promoção e prevenção antes mesmo de 

manifestação de enfermidades8. 

Salienta-se que os fatores impeditivos da 

acessibilidade masculina aos serviços de APS neste 

estudo foram a demora para ser atendido, a 

ausência de doenças, o medo de descobrir doença 

grave e a falta de acolhimento por parte dos 

profissionais de saúde. Vê-se que outras situações 

que também podem levar os homens a não 

procurarem atendimento na APS são a falta de 

tempo, a incompatibilidade dos horários, a 

impaciência, a vergonha de se expor, a falta de 

especialistas e de resolutividade das necessidades 

de saúde e a ideia de que a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) é um espaço somente para a mulher11. 

Entende-se que esta não vinculação dos 

homens com a equipe de saúde da Atenção Básica 

representa a deficiência dos serviços da APS no 

desenvolvimento de ações voltadas à saúde do 

homem distanciando, assim, o alcance dos 

objetivos da PNAISH. Aponta-se, ainda, que a 

maioria dos homens entrevistados não só 

desconhece a PNAISH como, também, acredita 

que a sua divulgação é insuficiente por parte dos 

profissionais de saúde. Discutem-se nesse sentido, 

a necessidade de os profissionais de saúde, 

sobretudo enfermeiros, conhecerem as ações do 

Ministério da Saúde voltadas à população 

masculina para que possam, assim, atendê-la de 

forma mais direcionada e eficaz11. 

O acesso e o acolhimento na PNAISH 

propiciam mudanças nas barreiras socioculturais 



 ISSN: 2526-4389 (12) 

 

Rev. Eletr. Evid & Enferm. 2022;8(1):1-16 

(estereótipos de gêneros, medo de descobrir 

doenças, papel de provedor, entre outras) e nas 

barreiras institucionais (não liberação do trabalho 

para cuidados de saúde; horário de funcionamento, 

filas e ambiência inadequados nos serviços de 

saúde; entre outras). Este eixo norteia estratégias 

que incentivam a realização de cuidados, a adoção 

de hábitos saudáveis de vida e a promoção da 

saúde, por meio de ações que sejam capazes de 

propiciar mudanças de comportamento dos 

trabalhadores (as) da saúde, da comunidade e dos 

usuários. É importante que os trabalhadores (as) da 

saúde ampliem o olhar quanto à ambiência 

necessária nos serviços, de modo que os homens os 

reconheçam como espaços de cuidado também 

masculino. A mediação permanente de conflitos na 

rotina dos serviços de saúde deve envolver toda a 

equipe, respeitando as singularidades dos usuários 

homens22. 

Segundo o Ministério da Saúde, os homens 

podem ser sensibilizados para se tornarem 

responsáveis pelo seu cuidado e da sua família por 

meio das ações educativas, proporcionando a 

diminuição e até mesmo o rompimento da barreira 

existente entre homens e unidades de saúde. Não 

obstante, mesmo diante das dificuldades 

apresentadas, os profissionais entrevistados 

destacaram ser possível a implementação da 

PNAISH, pois uma equipe comprometida e 

empenhada é capaz de solucionar os problemas, 

tornando possível para a comunidade o acesso à 

saúde com qualidade12. 

Mostra-se, pelos resultados deste estudo, 

que homens adultos necessitam de orientação 

quanto à sua necessidade de procurar as Unidades 

Básicas de Saúde para a prevenção de doenças e 

promoção da saúde já que a Atenção Básica ainda 

não ocorre conforme é preconizado na PNAISH. 

Investigou-se, em relação à proximidade da 

população masculina com a equipe de saúde da 

APS, que poucos participantes conheciam o Agente 

Comunitário de Saúde, o enfermeiro e o médico 

responsáveis pela área de abrangência na qual os 

mesmos residiam11. 

A partir das crenças encontradas neste 

estudo, pode-se considerar que o comportamento 

de procurar a Unidade Básica de Saúde por parte da 

população masculina está diretamente relacionado 

às crenças comportamentais, normativas e de 

controle que permeiam o universo cognitivo desses 

homens. Observou-se que as crenças 

comportamentais podem tanto favorecer quanto 

dificultar a intenção de realizar o comportamento. 

Associado a isso. As crenças normativas 

demonstram que o fato da rede social, que 

normalmente incentiva o comportamento 

masculino, não envolver os pares de mesmo gênero 

parece ter repercutido negativamente para a sua 

efetivação13. 

Revelou-se, ainda, uma situação 

problemática, pois as medidas adotadas para a 

política da saúde do homem, pelo Ministério da 

Saúde, parecem não ter encontrado sua devida 

efetivação. Portanto, reforça-se a urgente 

necessidade de os gestores e profissionais de saúde, 

atuantes em serviços de APS, observarem, com 

maior cuidado, a população masculina como sendo 

significativamente a mais vulnerável às doenças e 

mortalidade precoce em função de fatores 

individuais, ambientais e culturais11. 
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O Ministério da Saúde acredita que 

compreendendo as barreiras socioculturais e 

institucionais é possível propor estratégias que 

promovam o acesso dos homens aos serviços de 

atenção primária, que devem ser a porta de entrada 

ao sistema de saúde, a fim de resguardar a 

prevenção e a promoção como eixos necessários e 

fundamentais de intervenção14. 

O estudo realizado permitiu verificar a 

importância do enfermeiro como elemento 

essencial na atenção primária. Entre suas 

atribuições, destacam-se as ações de promoção da 

saúde voltada para população masculina, foco do 

estudo, e que estejam em consonância com a 

PNAISH. Observou-se ainda que o processo de 

trabalho dos enfermeiros encontra-se fragilizado, 

que a política não está implantada em sua totalidade 

e que os profissionais necessitam aprofundar o 

conhecimento a respeito desta temática15. 

Mediante a maior frequência de mortes 

masculinas por doenças crônicas, degenerativas e 

violentas, torna-se necessário recomendar que 

investimentos em promoção e prevenção da saúde; 

capacitação profissional; sensibilização da 

população masculina referente aos 

comportamentos de risco; educação em saúde nas 

escolas; entre outros, podem contribuir para 

mudança no panorama atual16. 

Nesse contexto, destaca-se a importância 

dos profissionais da saúde, em especial o 

enfermeiro, referência na atenção primária, que de 

posse dessas informações poderá agir com vistas a 

prevenir mortes e instituir ações de promoção e 

prevenção. Para além, destaca-se a sensibilização 

dos homens para acesso aos serviços de saúde, 

possibilitando diagnóstico precoce e contribuindo 

para a redução das mortes dessa população. Para 

tanto, é necessário investimento em recursos 

humanos e materiais, melhoria das condições de 

trabalho dos profissionais envolvidos com os 

cuidados dessa população, assim como a parceria 

com redes de apoio16. 

Sugere-se mudanças no serviço para que 

possam atender as necessidades de saúde 

objetivando a integralidade na atenção à saúde do 

homem a partir da busca de equipamentos sociais, 

afim de promover a intersetorialidade; organização 

de atividades assistenciais nos lugares em que os 

homens estejam mais presentes, seja nos próprios 

lugares de trabalho ou estádios de futebol, dentre 

outros; capacitação dos profissionais que compõe a 

APS; criação de horários alternativos para o 

funcionamento da UBS, com fins de garantir 

acessibilidade organizacional17. 

Os homens na faixa etária produtiva pouco 

procuram os serviços de saúde por 

desconhecimento da importância ou falta de 

preocupação com as ações de promoção e 

prevenção da saúde, medo da doença e fatores 

institucionais relacionados com a organização de 

horário de atendimento das unidades de Saúde da 

Família. Sendo este um fator de grande relevância, 

considerando que as Unidades Básicas de Saúde 

possuem horário de atendimento restrito, o que 

compreende este funcionamento dentro do horário 

de trabalho da população masculina, o que por si só 

dificulta seu acesso. Destacou-se, ainda, que 

critérios institucionais, culturais e sociais 

dificultam o acesso da classe masculina aos 

serviços de promoção e prevenção da saúde11. 
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Ficou evidenciado que grande parte dos 

profissionais entrevistados não conhecem a 

PNAISH e poucos compreendem a sua importância 

para o acompanhamento integral do homem. Dessa 

forma, a deficiente instrução dos profissionais 

sobre essa política demonstra a possível ausência 

de capacitações acerca da saúde do homem, o que 

influencia diretamente a assistência a esse público-

alvo. A partir do presente trabalho, dessume-se que 

os profissionais da saúde da UBS pesquisada 

consideram importante a saúde do homem, porém, 

há pouco incentivo para se trabalhar com esse 

público, que necessita de atenção e cuidado por 

parte da equipe de saúde. Ademais, durante muito 

tempo, o homem ficou às margens das políticas 

públicas no Brasil12. 

Além disso, estudos têm mostrado que 

compreender as necessidades de saúde e os 

obstáculos socioculturais e institucionais a partir da 

fala dos próprios homens se faz importante para a 

proposição de medidas que venham ampliar a 

inserção dos mesmos nos serviços de APS. Em 

pesquisa realizada em Cuiabá/Mato Grosso, com 

homens usuários de um serviço especificamente 

voltado aos servidores, docentes, estudantes e 

funcionários terceirizados da Universidade Federal 

do Mato Grosso (UFMT), na faixa etária de 20 a 59 

anos, mostrou que o público masculino não se 

reconhece parte dos serviços de saúde ofertados nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Eles 

consideraram que frequentar os serviços 

demandam uma grande disponibilidade de tempo 

de espera, e acham que não são tão resolutivos. 

Outro aspecto concluído no estudo é a necessidade 

de os homens serem bem acolhidos e criar vínculos 

com os trabalhadores dos serviços de saúde17. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que os resultados obtidos 

alcançaram os objetivos, considerando que é 

visivelmente permitido afirmar e reforçam a ideia 

de que o homem procura o serviço de saúde em 

situações emergenciais.  

O cuidado do homem é um processo 

complexo e dinâmico, o PNAISH possui 

importância fundamental par que o acolhimento da 

população masculina nos serviços de saúde, sendo 

necessário imediata adequação, para promover 

maiores divulgações por parte de todos os 

profissionais da saúde, principalmente junta à 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), tornando a 

Atenção Básica (AB) uma verdadeira porta de 

entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) para o 

Homem. Percebe-se a enorme necessidade de se 

adotar medidas mais eficientes para que a 

população masculina venha acessar e utilizar os 

serviços ofertados pela atenção básica de saúde, 

considerando que além de ser a porta de entrada 

para o Serviço Único de Saúde (SUS), se faz 

necessário também um acompanhamento mais 

próximo, onde o vínculo com os profissionais da 

saúde tornará mais regular, quebrando assim, a 

resistência, uma vez que o serviço não está 

direcionado para as necessidades do público 

masculino, considerando ainda que o ambiente é 

mais atrativo para o público feminino e infantil, 

tornando mais difícil a procura por parte do 

homem. É de se destacar que, a preocupação maior 
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do homem é mais com o trabalho, pois é com ele 

que provem o sustento da casa e de sua família.  
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