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Introdução  

A implantação da estratégia da saúde da família em Belo Horizonte, 
desencadeou um processo de estruturação da rede básica de saúde, 
segundo o qual a atenção básica configurou-se como a principal porta de 
entrada do sistema. O acesso da população aos serviços cresceu de 
forma expressiva, destacando a sensível mudança na forma de 
abordagem das pessoas pelos profissionais de saúde (BELO HORIZONTE, 
2003). É nesse contexto que surge o interesse de fazer parte desse 
processo de implantação, estruturação e reorganização da atenção básica 
com o intuito de contribuir para melhorar a qualidade do cuidado 
prestado aos usuários dos centros de saúde. No entanto, percebe-se a 
necessidade de reciclagem dos profissionais quanto a questões de 
análise e avaliação estratégica das políticas de saúde. Busca-se na 
literatura a produção científica relacionada as políticas públicas de saúde 
referente ao homem, por se tratar de uma população que procura pouco 
os serviços de saúde, especificamente a atenção primária e que 
demandam de uma atenção especial, pois eles estão mais expostos aos 
riscos de adoecer e morrer. Visando à otimização da assistência à saúde 
do homem, procura-se também estratégias que envolvam os homens na 
participação de ações de prevenção e promoção de saúde que 
contemplam as suas diferentes necessidades de saúde. Assim, os 
resultados deste estudo poderão fundamentar melhor a equipe de saúde 
de família para que possa desenvolver ações de inclusão, permanência e 
assistência de qualidade aos homens da sua área de abrangência. 

 

 

Caracterizar as políticas públicas de saúde no Brasil relacionadas à saúde 
do homem. 

Objetivo 

Realizou-se uma revisão da literatura, a partir das duas principais bases de 
dados em saúde pública MEDLINE e LILACS tendo como referência os 
seguintes descritores: Saúde do Homem, Assistência à Saúde e Saúde 
Pública. A revisão estruturou-se da seguinte forma: formulação do assunto 
específico centrado no objetivo da revisão, busca dos artigos, seleção dos 
trabalhos por meio da leitura dos resumos, busca dos textos, leitura e coleta 
dos dados, análise e discussão. O artigo mais antigo encontrado sobre o 
assunto foi publicado em 1998, assim o período estudado foi definido de 
1998 a 2010. A amostra foi, portanto, constituída de oito artigos 

selecionados pelos descritores que nortearam o critério de escolha.  
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Desenvolvimento 

Considerações finais 

Os estudos demonstraram que se sabem muito sobre os determinantes de 
saúde e doença relacionados diretamente com a saúde dos homens, no 
entanto é necessário encontrar caminhos para lidar com esses 
determinantes e não foi encontrado na literatura estudos com experiências 
exitosas e com resultado positivo para incluir os homens nas ações de saúde 
de prevenção e promoção de saúde capaz de trazer um resultado positivo 
para as avaliações. O único avanço encontrado foi referente a saúde 
reprodutiva e sexual, onde os homens vem sendo convidados a participar 
na atenção à gravidez e ao parto. Os resultados dos estudos revelam a 
necessidade de discussão sobre a formulação e avaliação de políticas 
públicas de saúde direcionadas exclusivamente para atenção à saúde do 
homem, capaz de assistir aos homens em sua integralidade, 
compreendendo as ações voltadas não só para a saúde sexual, reprodutiva, 
mas também para prevenção do câncer de próstata e de orientações para o 

atendimento do homem em situação de violência.  

De acordo com Schraiber et al. (2005), nos últimos vinte anos, 
basicamente, pesquisadores de diferentes campos multidisciplinares 
buscam entender os riscos diferenciados de adoecimento e morte para 
homens e mulheres.  Percebe-se que o poder social dos homens e o senso 
de masculidade dificulta a adoção de hábitos e convicções mais saudáveis. 
Os homens ao se sentirem fortes, resistentes e invulneráveis, podem não 
adotar comportamentos preventivos e nem acessarem os serviços de 
saúde. Isso mostra uma situação de saúde desfavorável para os homens 
que precisa ser considerada pelos profissionais de saúde e enfrentada 
pelos serviços. Os artigos mostram que muitas das principais causas de 
morte da população masculina podem ser prevenidas e ou controladas por 
meio de intervenções nas atitudes e práticas cotidianas que contribuem 
para a ocorrência desse problema. Porém, incluir a participação do homem 
nas ações de saúde é um desafio pelo seu processo de socialização que 
não valoriza o cuidar de si e estimula o distanciamento de características 
relacionadas ao feminino, como, sensibilidade, cuidado, dependência e 
fragilidade. A maior parte das necessidades de saúde dos homens não se 
manifestam como um problema imediato, mas algo evitável, na qual os 
serviços de saúde podem intervir com ações preventivas e de promoção à 
saúde. As necessidades de saúde dos homens devem ser reconhecidas 
através da procura de cuidados pelos usuários e que é por meio dessas 
necessidades que devem ser traçadas a organização das ações de saúde.  
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Metodologia  


