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Introdução  

O presente estudo aborda a questão da saúde do 
homem e de como este procura os serviços de saúde. 
Ao se articular o processo de saúde na Atenção Básica 
passamos a ter objetivos e atuações organizadas em 
torno das reais necessidades de saúde dos sujeitos. A 
observação foi feita principalmente no ato do 
acolhimento quando observamos que a população 
masculina somente procura a unidade em extrema 
necessidade deixando de realizar a prevenção. 

- Contribuir para aumentar o vínculo de participação 
da população masculina, na atenção primária. 
- Mostrar que o acolhimento pode também ajudar na 
saúde do homem impedindo que o mesmo procure 
outros pontos de atendimento.  

Objetivo (s) 

Conforme a literatura utilizada frente às atitudes 
masculinas, a uma grande identificação com a área de 
abrangência do PSF São Geraldo, pois, conforme dados 
coletados no período de agosto a outubro de 2011 é 
muito menor o atendimento masculino que feminino, 
porém, a um alto índice de internações e mortalidade 
masculina sendo fundamentais estratégias de 
acolhimento a população masculina. 

Resultados 

A opção foi por uma revisão bibliográfica, utilizando os 
periódicos nacionais e indexados na Biblioteca Virtual 
em Saúde. Os dados foram acessados no (DATASUS), 
através do SIAB, cadastro de atendimentos da equipe 
de saúde da família do município de Oliveira-MG, os 
quais forneceram dados sobre: 
 - Quantidade de atendimentos feitos a homens e 
mulheres; 
-  As causas de internações, 
-  Número de mortes e suas principais causas. 
 
 

Metodologia  
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Desenvolvimento 

Considerações finais 
Os fatores que agravam a saúde do homem  constituem 
problemas de saúde pública. A identificação desses 
agravos poderão trazer benefícios concretos a sociedade 
servindo de ponto de partida para estudos específicos e 
políticas de saúde voltadas a população masculina. 

De acordo com (Julião e Weigel 2011) a saúde do 
homem não era priorizada entre as políticas de saúde, 
mas com a necessidade de uma maior atenção à 
população masculina, esta passou a ser uma das 
prioridades do governo nos últimos anos. Pensando 
nisto, que o Ministério da Saúde elaborou a Política de 
Atenção a Saúde do Homem com o intuito de atingir 
todos os aspectos da saúde masculina nos seus ciclos 
vitais. Estratégias de ação visam aumentar as demandas 
da população masculina, a partir de ações mais efetivas 
uma vez que a saúde dos homens está vinculadas às 
especialidades de cada local e as características da 
equipe interdisciplinar. É preciso que haja mudanças 
benéficas estimulando a percepção dos profissionais em 
relação às demandas dos homens e por parte da 
população masculina. 


