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Resumo 

 

 Em 2009 foi institucionalizada a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde 

do Homem (PNAISH), que atualmente ainda se encontra em fase de implantação em 

muitos municípios e no Distrito Federal. Devido a fatores históricos e culturais 

estabelecidos pela sociedade, a prática do autocuidado e da prevenção e promoção 

a saúde são negligenciados, refletindo assim nas altas taxas de mortalidade e 

morbidade. Alguns autores abordam que os homens são mais vulneráveis a hábitos e 

comportamentos de risco, tais como álcool, drogas, tabagismo, sedentarismo 

violências e acidentes de trânsito. Diante desse quadro, torna-se de grande 

importância estudar a situação de saúde dos homens, levando em consideração as 

altas taxas de mortalidade, morbidade e custos que geram ao SUS. O objetivo 

principal desta pesquisa é analisar a saúde dos homens com faixa etária entre 20 a 

59 anos no Brasil e no Distrito Federal, no período de 2000 a 2013. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva quantitativa em que foram utilizadas base de dados secundários 

e pesquisa bibliográfica. Os resultados mostram que a condição de saúde da 

população masculina é algo preocupante, os homens morrem mais do que as 

mulheres e ainda assim procuram menos os serviços de saúde. Conclui-se que a 

situação de saúde na qual o homem se encontra é algo grave, e que somente a 

criação de uma política não foi suficiente para reduzir a mortalidade e morbidade que 

acometem o público masculino. A busca pelos serviços de urgência e emergência 

demonstram a fragilidade da atenção primária em atender as necessidades de saúde 

dos homens. As fragilidades e limitações dos sistemas de informação e a escassez 

de dados e pesquisas científicas acerca da aplicabilidade da PNAISH demostram que 

esta ainda é uma temática a ser explorada e estudada a finco. 

 

Palavras-chaves: saúde do homem, mortalidade masculina, morbidade masculina e 

política. 
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Abstract 

 

In 2009, the Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH) [National Policy of Integral Care for Men’s Health] officially became an 

institution, and is still being implemented in many cities and in the Brazilian Federal 

District. Because of historical and cultural factors socially established, self-care, 

prevention and health stimuli are often neglected, which reflects the high morbidity and 

mortality rates. Some researchers consider that men are more vulnerable to risky 

behavior and habits, such as alcohol, drugs, smoking, sedentary life, violence and 

traffic accidents. Therefore, the studies involving men’s health are of great importance, 

given those high morbidity and mortality rates, and the consequent increase in the 

expenses to the national public health system, the Sistema Único de Saúde (SUS). 

The main objective of this research is to analyse the health of Brazilian men between 

the ages of 20 and 59, in the period from 2000 until 2013. This is a quantitative 

descriptive research using secondary database and literature review. The results show 

the need to worry about the health conditions of men, and that despite their mortality 

rate are higher than that of women, they are still less likely to look for health care. Given 

this bad scenario, it is possible to conclude that the creation of the policy just mentioned 

was not enough to increase men’s well-being. In addition, their searching for 

emergency services demonstrates the fragile primary attention to the needs of men’s 

health care. These fragilities and limitations in the information systems and the lack of 

data and scientific researches on the applicability of the PNAISH prove that this 

continues to be a subject that needs intensive analysis and study. 

 

Keywords: men’s health, morbidity and mortality of men, policy. 
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1 Introdução 

 

 A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), foi 

institucionalizada em 2009, com o objetivo de reduzir a mortalidade e morbidade, 

promovendo melhorias na condição de saúde de homens na faixa etária de 20 a 59 

anos com uma assistência integra à saúde (BRASIL, 2009). O Brasil foi o primeiro 

país da América Latina e o segundo no continente americano a criar uma política 

específica para os homens. Diversos fatores sociais, epidemiológicos e históricos que 

antecederam a PNAISH contribuíram e refletiram na formulação e implementação da 

política, como a participação ativa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), os 

movimentos sociais e a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis 

(CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

 Os padrões de masculinidade criados pela sociedade, impôs ao homem um 

pensamento de invulnerabilidade, no qual não lhe é permitido expressar seus 

sentimentos e fragilidades, incluindo o que se refere a sua saúde. As relações de 

autocuidado, promoção e prevenção da saúde não são típicas do cotidiano masculino, 

o que torna o homem vulnerável ao acometimento de doenças, além da tendência a 

comportamentos de risco (SCHARAIBER; GOMES; COUTO, 2005; GOMES; 

NASCIMENTO, 2006; SILVA et al., 2012). 

 O distanciamento dos homens com a atenção primária demonstra a fragilidade 

deste nível de atenção frente a PNAISH, resultando no enfraquecimento da política, o 

que torna os serviços de urgência e emergência a porta de entrada dos homens no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (KNAUTH; COUTO; FIQUEIREDO, 2012). 

 Mas a baixa adesão dos homens aos serviços de saúde não está relacionada 

apenas com os estereótipos de gênero, a maneira como os serviços de saúde estão 

organizados, demostram um despreparo estrutural e profissional, afetando a 

efetividade e resolubilidade da PNAISH, não atendendo assim as necessidades de 

saúde do público masculino (FIGUEIREDO, 2005; SOUZA et al., 2014). 

 As mudanças ocorridas no adoecimento da população demostram uma 

transição epidemiológica, onde houve uma redução drástica de doenças infecciosas 

e parasitárias e um aumento considerável do acometimento de doenças crônicas e 

causas externas, caracterizando a tripla carga de doenças. Essas transformações não 

afetam apenas o modo de adoecimento da população, mas também a atuação do 
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SUS em sua oferta de serviços e tecnologias utilizadas (SCHRAMM et al, 2004; 

MENDES, 2012). 

 Estudos realizados apontam que os homens morrem mais do que as mulheres 

e têm mais consequências fatais quando são acometidos por uma doença crônica 

(FIGUEIREDO, 2005; SOUZA et al., 2014). Segundo dados do Datasus, as causas 

externas e as doenças do aparelho circulatório são as principais causas de 

mortalidade e morbidade, tanto no Brasil como no Distrito Federal, sendo que a faixa 

etária de 20 a 29 anos é a mais acometida por causas externas e a faixa etária de 50 

a 59 anos por doenças do aparelho circulatório (LAURENTI; MELLO JORGE; 

GOTLIEB, 2005). 

 Além dos dados sobre mortalidade e morbidade, esta pesquisa traz dados 

sobre as principais causas externas, doenças do aparelho circulatório e neoplasias 

que acometem o público masculino e os custos com internações hospitalares no Brasil 

e no Distrito Federal, onde será possível ver que os dados apresentados coincidem 

com diversos estudos realizados. O levantamento e a análise desses dados são 

importantes, pois a PNAISH busca reduzir a mortalidade e a morbidade, promovendo 

ao homem uma melhor qualidade de vida, tornando-o empoderado das ações que 

envolvem sua saúde e protagonistas de suas demandas (BRASIL, 2009; MARTINS; 

MALAMUT, 2013). 
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2 Justificativa 

 

Por muitos anos as ações que envolvem a saúde do homem estiveram à 

margem das políticas públicas de saúde, poucos estavam preocupados em estudar 

os problemas que envolviam a saúde do homem, enquanto isso, a mortalidade e a 

morbidade apontavam que a população masculina necessitava de maior atenção e 

cuidado (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

 Somente em 2009, uma política especialmente voltada a saúde do homem foi 

institucionalizada e ainda assim, não está totalmente consolidada, pois muitos 

municípios e até mesmo o Distrito Federal, ainda estão incorporando a PNAISH em 

seus serviços de saúde (BRASIL, 2009; PEREIRA; NERY, 2014). 

 A alta mortalidade e morbidade que vêm acometendo os homens, mesmo 

depois da criação da PNAISH e a dificuldade da atenção primária em envolver os 

homens na promoção e prevenção da saúde (SILVA et al., 2014; CAVALCANTI et al., 

2014), despertou a curiosidade em verificar a situação da saúde do homem no Distrito 

Federal, considerando as dificuldades encontradas por este pesquisador quando da 

implementação da PNAISH na região de saúde de Ceilândia-DF, durante o período 

de Estágio Supervisionado 2 do curso de graduação em Saúde Coletiva.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a situação de saúde do homem na faixa etária de 20 a 59 anos, no 

Brasil e no Distrito Federal, no período de 2000 a 2013.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

Comparar a mortalidade e a morbidade de homens e mulheres, na faixa etária 

de 20 a 59 anos, no Brasil e Distrito Federal, no período de 2000 a 2013; 

Analisar as principais causas de mortalidade e morbidade de homens na faixa 

etária de 20 a 59 anos, no Brasil e Distrito Federal, no período de 2000 a 2013; 

Analisar as principais causas de internação hospitalar em homens, na faixa 

etária de 20 a 59 anos, no Brasil e Distrito Federal, no período de 2000 a 2013; 

 Analisar os custos das internações hospitalares em homens, na faixa etária de 

20 a 59 anos, no Brasil e no Distrito Federal, no período de 2000 a 2013. 

 Discutir a situação de saúde do homem na faixa etária de 20 a 59 anos, no 

Brasil e no Distrito Federal, no período de 2000 a 2013 frente às diretrizes 

estabelecidas pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde Homem (PNAISH). 
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4 Metodologia 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, devido ao 

levantamento de dados epidemiológicos (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). A 

pesquisa quantitativa busca realizar um levantamento da magnitude do problema a 

ser investigado, seus produtos são “duros”, confiáveis, possuem grande validade 

externa e atuam em níveis de realidade, expressam numericamente os resultados de 

uma população (SERAPIONI, 2000; BRICEÑO-LEÓN, 2008). 

 O estudo teve como foco a população masculina, com faixa etária de 20 a 59 

anos (pois essa é a faixa etária coberta pela PNAISH). A faixa etária foi estratificada 

em grupos de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos. 

Foram analisados em especial as principais causas de mortalidade (causas 

externas, doenças do aparelho circulatório e neoplasias), as principais morbidades e 

custos com internações hospitalares do Brasil e do Distrito Federal no período de 2000 

a 2013, descritas na Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Não foi 

possível a obtenção de dados mais recentes, devido a algumas limitações dos 

sistemas de informação quanto a atualização dos dados, considerando que os dados 

de 2014 ainda não estavam disponibilizados na totalidade até o momento. 

Para a realização deste estudo, foram utilizados base de dados secundários, 

disponíveis no Datasus, através do Sistema de Informação em Mortalidade (SIM) e 

Sistema de Informação de Internações Hospitalares (SIH) e dados do Atlas On-Line 

da Mortalidade, disponível no site do Instituto Nacional do Câncer (Inca), além da 

pesquisa documental, realizada na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e no site da 

Scielo. 

A pesquisa foi realizada utilizando-se de bancos de dados secundários, de livre 

acesso, com isso, não foi necessário a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 
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5 Referencial Teórico 

 

 5.1 Antecedentes históricos 

 

A preocupação com a saúde do homem não é algo recente, exclusivo do século 

XXI. Em 1970 nos Estados Unidos começaram a surgir os primeiros estudos que 

abordavam exclusivamente os problemas de saúde do sexo masculino, estes estudos 

eram pautados numa visão biomédica, epidemiológica e comportamental, 

desconsiderando as questões históricos-sociais, políticos nas quais os homens 

estavam inseridos naquele momento (COUTO, 2008; RABELLO, 2011).  

Os problemas relacionados as doenças sexualmente transmissíveis, na década 

de 1930 e 1940, impulsionaram no Brasil a criação de uma andrologia chamada de 

“ciência dos problemas sexuais masculinos”, mas isso não foi suficiente para a criação 

de uma política pública em saúde específica para os homens, nem mesmo a 

consolidação de uma especialidade médica voltada ao público masculino, enquanto 

isso, outas categorias sociais, em especial as mulheres, ganhavam destaque, 

institucionalizando assim a ginecologia (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

O Brasil em seu contexto histórico, inicialmente privilegiou ações de saúde 

materno-infantil e com isso recebeu fortes críticas do movimento feminista, devido os 

serviços de saúde preconizarem em sua assistência uma “visão gravídica-puerperal”, 

demandando assim ações governamentais voltadas para a saúde da mulher em sua 

integralidade, também passaram a incorporar as discussões e análise de gênero. 

Como resultado em 1983 surgiu o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) e após 20 anos do surgimento do programa o Ministério da Saúde 

lançou em 2004 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), 

tornando uma importante conquista nas políticas públicas de saúde (KNAUTH; 

COUTO; FIGUEIREDO, 2012; COSTA, 2009; CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

A saúde da mulher passou a ser vista como prioridade, entretanto já havia uma 

preocupação com a saúde do homem, devido as altas taxas de morbimortalidade, mas 

nenhuma política pública havia sido consolidada até o momento. Estudos realizados 

desde a década de 90 já apontavam diferenças relacionadas ao adoecimento e óbito 

entre homens e mulheres, e após a epidemia de HIV/Aids foram acrescentadas 
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informações sobre a reprodução e sexualidade, além das relacionadas ao trabalho, 

que já eram frutos de estudos (KNAUTH; COUTO; FIGUEIREDO, 2012). 

  A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) desenvolveu um importante papel na 

formulação e implantação de uma política voltada ao público masculino, ela vinha se 

dedicando a assuntos relacionados a saúde do homem desde de 2004, mas foi no 

ano de 2008 que ela passou a atuar de forma mais intensa, buscando a atenção dos 

diferentes setores de governo, dos conselhos de saúde (CONASS e CONASEMS) e 

outras sociedades médicas, para a criação de leis e políticas direcionadas a saúde do 

homem. Além dessas questões, estavam em pauta assuntos coorporativos como os 

valores repassados do SUS para os urologistas e o credenciamento obrigatório de 

urologistas que prestam serviço ao SUS (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

 Em 2007 o médico sanitarista José Gomes Temporão foi nomeado como 

Ministro da Saúde pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu discurso de 

posse ele mencionou a implantação de uma política voltada para homens (CARRARA; 

RUSSO; FARO, 2009). Esse interesse pela criação de uma política foi fundamental 

para o início de um processo de discussão sobre a saúde e adoecimento masculino 

em âmbito nacional. Foi durante a XIII Conferência Nacional de Saúde, que foram 

aprovadas duas propostas com foco na criação e institucionalização de programas e 

políticas públicas de saúde direcionadas aos homens (MARTINS; MALAMUT, 2013). 

Em 2008 a SBU procurou o Ministro da Saúde para decidirem sobre a 

implantação da política, em julho do mesmo ano o Ministério da Saúde e a SBU 

assinaram um acordo de cooperação técnica “com o objetivo de promover a 

assistência ao homem no sistema público de saúde e reduzir as taxas de mortalidade 

masculina” (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009, p. 663). O interesse não estava 

apenas em treinar médicos do sistema público de saúde a diagnosticar problemas 

urológicos, mas também na utilização dos mesmos em campanhas direcionadas a 

promoção e prevenção da saúde masculina, incentivando homens a buscar os 

serviços de saúde com mais frequência (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

 A SBU e o Ministério da Saúde (MS) promoveram entre julho e setembro de 

2008 uma campanha, denominada de Campanha Nacional de Esclarecimento da 

Saúde do Homem com o tema disfunção erétil (DE), informando que, em 2007, 

segundo dados do Ministério da Saúde, “16,7 milhões de mulheres consultaram-se 

com um ginecologista, ao passo que apenas 2,7 milhões de homens se consultaram 

com um urologista” (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009, p. 664). Essa campanha 
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enfatizava os problemas sexuais do homem, lembrando que a campanha era 

denominada como um esclarecimento a saúde do homem, com isso esse 

“esclarecimento a saúde” se reduziu a “dificuldade de ereção” (CARRARA; RUSSO; 

FARO, 2009). 

 
É também significativo que, dentre os vários perigos letais que 
rondariam os homens, a disfunção erétil tenha sido escolhida para 
tema de uma campanha cujo título promete um genérico 
“esclarecimento da saúde do homem”. Um dos grandes obstáculos à 
promoção da saúde dos homens, conforme repetido inúmeras vezes 
ao longo do processo de construção da nova política, é justamente a 
centralidade da ideia de invulnerabilidade, ou seja, da ideia de 
potência, na construção da masculinidade hegemônica (CARRARA; 
RUSSO; FARO, 2009, p. 665). 

  

 Apesar do deslize ocorrido com o tema da campanha, a SBU se manteve firme 

na implantação da nova política. Em 2008 é realizada uma audiência pública onde 

discutiam a elaboração da política, havia a participação de diversos atores com 

setores do governo, conselhos de saúde, associações médicas, pesquisadores, 

profissionais de saúde e representantes da sociedade civil (CARRARA; RUSSO; 

FARO, 2012). Após a realização de uma série de cinco seminários com Sociedades 

Médicas, que discutiam os principais problemas de saúde que acometiam os homens, 

a política é submetida a uma consulta pública para que a sociedade tivesse maior 

participação. A política foi aprovada com unanimidade pelo Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2009). 

 

 

 

 5.2 A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem e a 

participação masculina 

 

 

Em agosto de 2009 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que foi institucionalizada pela Portaria 1.944 

de 27 de agosto de 2009. A política tem como foco homens com faixa etária de 20 a 

59 anos e busca reduzir as altas taxas de mortalidade e morbidade que acomete esta 

população. O objetivo central da portaria é: 
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Promover a melhoria das condições de saúde da população masculina 
do Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade 
e mortalidade através do enfrentamento racional dos fatores de risco 
e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de 
assistência integral à saúde (BRASIL, 2009, p. 53). 
 

Os objetivos específicos da PNAISH apresentam uma atenção especial aos 

direitos sexuais e reprodutivos, como reflexo da ativa participação da SBU na 

construção da política (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). As diretrizes da PNAISH 

embasam as linhas de ação que devem ser seguidas, regendo na elaboração de 

programas, projetos, planos e atividades. 

 

[...] elas foram elaboradas tendo em vista a integralidade, factibilidade, 
coerência e viabilidade, sendo norteadas pela humanização e a 
qualidade da assistência, princípios que devem permear todas as 
ações (BRASIL, 2009, p. 49).  
 

A integralidade envolve o “trânsito do usuário em todos os níveis de atenção”, 

bem como as relações de referência e contra-referência, para garantir a continuidade 

da assistência nos três níveis de atenção, e também abrange a influência dos 

determinantes sociais sobre a saúde e doença. A factibilidade compreende a 

disponibilidade dos recursos necessários para a prática da implantação da política em 

todo o país. A coerência enfatiza que as diretrizes estão embasadas com os princípios 

do SUS. A viabilidade está “relacionada aos três níveis de gestão e do controle social, 

a quem se condiciona o comprometimento e a possibilidade da execução das 

diretrizes” (BRASIL, 2009, p. 49). 

Dentre as diretrizes da PNAISH, está a compreensão da saúde do homem em 

relação ao conjunto de ações da promoção, prevenção, assistência e recuperação da 

saúde que são executados nos diferentes níveis de atenção e a integração da PNAISH 

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

priorização da Atenção Básica, sendo ela a porta de entrada do sistema de saúde. 

Além de reorganizar os serviços de saúde, para que também sejam espaços 

masculinos, e o aperfeiçoamento dos sistemas de informação para um melhor 

monitoramento, permitindo melhor tomadas de decisões (BRASIL, 2009). 

A avaliação e o monitoramento da PNAISH busca atender a execução dos 

princípios e diretrizes estabelecidos pela política, para atestar sua efetividade, 
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apresentando resultados sobre a qualidade de vida e saúde do homem, além de 

analisar a contribuição da PNAISH na concretização dos princípios e diretrizes do SUS 

(BRASIL, 2009). 

 O Brasil é o primeiro país na América Latina e o segundo no continente 

Americano, depois do Canadá, a implantar uma política pública em saúde específica 

para os homens. A elaboração é “fruto de uma parceria entre gestores do SUS, 

sociedades científicas, sociedade civil organizada, pesquisadores acadêmicos e 

agências de cooperação internacional” (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009, p. 668). 

 Apesar da participação de diversos grupos sociais na elaboração da PNAISH e 

a realização da consulta pública, os homens pouco participaram da construção dessa 

política, alguns autores inferem que o homem aparece como passivo frente as 

decisões relacionadas a sua saúde, tornando-se “vitimizado”, devendo ser protegido 

de si mesmo. Ao contrário das mulheres, que através de movimentos sociais 

buscavam uma política pública em saúde específica para as suas necessidades, os 

homens não aparecem de forma direta, mas sim representados por médicos, 

especialmente urologistas, e pelos que formulavam e executavam políticas públicas 

em saúde, a PNAISH foi criada para o homem, mas sem a participação dele. 

(CARRARA; RUSSO; FARO, 2009; MEDRADO et al., 2010; LEAL; FIGUEIREDO; 

SILVA, 2012). 

 Ao contrário dos homens, as mulheres trabalharam ativamente na construção 

de uma política que agregassem seus interesses em relação à saúde, tornando-se 

empoderadas das questões políticas e sociais que estavam inseridas (CARRARA; 

RUSSO; FARO, 2009). 

 

Através do movimento organizado, a transformação das mulheres em 
“protagonistas de suas demandas” envolveu seu relativo 
“empoderamento”. No caso dos homens, o “protagonismo” implica 
justamente o contrário, isto é, assumir sua fragilidade e 
vulnerabilidade, aprendendo a enunciar suas demandas (CARRARA; 

RUSSO; FARO, 2009, p. 674). 
 

 É importante ressaltar que a PNAISH, na introdução do seu documento diz que 

a “mobilização da população masculina brasileira pela luta e garantia do direito social 

à saúde é um dos desafios da Política, que pretende tornar os homens protagonistas 

de demandas que consolidem seus direitos de cidadania” (BRASIL, 2009, p. 16). 
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 Para efetivação da PNAISH é necessário primeiramente a sensibilização do 

grupo a qual ela atende, ou seja, o homem precisa ser conscientizado acerca dos 

problemas de saúde que estão envolvidos e também dos impactos que eles geram na 

sociedade. A não participação dos homens na construção da política, que aborda 

exclusivamente seus interesses, pode ser refletido no distanciamento dos homens 

com os serviços de saúde. É certo que os homens acreditem na PHAISH e que ele 

traz vantagens e benefícios à sua saúde, mas é necessário uma maior participação 

dessa população específica na conscientização e cooperação para o desenvolvimento 

de novos serviços e da política de saúde (FIGUEIREDO, 2005; MARTINS; MALAMUT, 

2013). 

 

 

 

5.3 A PNAISH no cotidiano masculino 

 

 

 A expressão da masculinidade imposta pela sociedade e a influência da 

socialização de gênero, criaram uma identidade masculina que impõe ao homem um 

pensamento de invulnerabilidade, não sendo permitido expressar seus medos, 

sentimentos e fragilidades.  Devido às variáveis culturais, como ensinos passados 

através das gerações, quanto a masculinidade, barreiras foram criadas na busca do 

homem pelos serviços de saúde. Os homens não reconhecem a doença como uma 

condição biológica inerente ao ser humano, mas sim como um sinal de fragilidade. 

Isso fez com que eles se julgassem invulneráveis e que não precisassem buscar 

serviços de saúde, expondo assim a maiores situações de risco e fazendo-o cuidar 

menos de si (SCHARAIBER; GOMES; COUTO, 2005; GOMES; NASCIMENTO, 2006; 

SILVA et al., 2012). 

Os homens muitas vezes adiam ou negam os tratamentos preventivos e de 

promoção e de proteção da saúde, demonstrando pouca preocupação com o 

autocuidado, devido a valores culturais já estabelecidos pela sociedade, dificultando 

a eles reconhecer e expressar suas necessidades em saúde, fazendo-os procurar 

menos os serviços de saúde do que as mulheres. Esses estereótipos de gênero 

refletem na condição de saúde e nos dados epidemiológicos de morbimortalidade do 

sexo masculino. O modelo de masculinidade imposto pela sociedade leva o homem à 
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uma maior exposição a riscos, desenvolvendo um comportamento propício ao 

acometimento de doenças. O homem, aprisionado em tradições, é direcionado a uma 

prática oposta ao autocuidado pois a sociedade em geral, o enxerga como um ser 

invulnerável e forte, e se forem buscar os serviços de saúde com o objetivo de 

prevenção poderia ser comparados com o sexo feminino, que é visto por muitos como 

mais fraco e inseguro, gerando desconfianças acerca de sua masculinidade. 

(FIGUEIREDO, 2005; GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007; SILVA et al, 2012).  

 “Não se pode dizer que, ao longo do último século, médicos e sanitaristas não 

tenham percebido que algumas prerrogativas de gênero faziam dos homens seres 

especialmente perigosos (e em perigo) do ponto de vista da saúde pública” 

(CARRARA; RUSSO; FARO, 2009, p. 660). Os modelos acerca da masculinidade 

impostos pela sociedade levam ao afastamento da busca pelos serviços de saúde e 

o autocuidado. Questões ligadas as invulnerabilidades, exposição a riscos e a própria 

educação familiar geram modelos masculinos que não se preocupam com o 

autocuidado, levando ele a desenvolver, mesmo de forma indireta, comportamentos 

violentos, agressivos e despreocupado com o próprio corpo (SILVA et al., 2012). 

Diante desta problemática, é fato que os homens procuram menos os serviços 

de saúde, também a forma e o motivo pelo qual eles procuram esses serviços os 

diferenciam das mulheres, em geral, o homem recorre em situações extremamente 

emergências, em seu cotidiano eles preferem buscar atendimento em farmácias ou 

prontos-socorros. Geralmente o homem ingressa no sistema de saúde por meio da 

atenção secundária e terciária, quando já há um agravo da morbidade devido à 

demora em buscar atendimento (KNAUTH; COUTO; FIQUEIREDO, 2012; SOUZA et 

al., 2014). 

Os homens, de forma geral, habituaram-se a evitar o contato com os 
espaços da saúde, sejam os consultórios médicos, sejam os 
corredores das unidades de saúde pública, orgulhando-se da própria 
invulnerabilidade. Avessos à prevenção e ao autocuidado, é comum 
que protelem a procura de atendimento, permitindo que os casos se 
agravem e ocasionando, ao final, maiores problemas e despesas para 
si e para o sistema de saúde, que é obrigado a intervir nas fases mais 
avançadas das doenças (BRASIL, 2009, p. 7) 

 

Alguns autores abordam que a ausência dos homens nos estabelecimentos de 

saúde vai além das concepções de gênero, estando muitas vezes relacionados com 

a inadequação da estrutura, abordagem e funcionamento dos serviços de saúde, 
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principalmente no que se refere a atenção primária (FIGUEIREDO, 2005; KNAUTH; 

COUTO; FIGUEIREDO, 2012; SOUZA et al., 2014). 

Um dos principais problemas que dificultam o acesso dos homens aos serviços 

de saúde, principalmente da atenção primária, é o horário de funcionamento da 

maioria dos serviços de saúde não coincidir com o horário de trabalho. A própria 

PNAISH reconhece que a incompatibilidade de horário é uma grande barreira, visto 

que o homem na maioria das vezes é o principal provedor da família e com isso 

prioriza as atividades laborais em detrimento a sua saúde, mas também ressalta que 

atualmente muitas mulheres exercem esse papel na sociedade e nem por isso 

negligenciam os cuidados com sua saúde (FIGUEIREDO, 2005; BRASIL, 2009; 

SOUZA et al., 2014). 

Além da dificuldade de incompatibilidade de horário também há a longa espera 

pelo atendimento, com filas e listas de espera intermináveis, intervalos muito longos 

entre a marcação de consulta e o atendimento e demora na realização de exames, 

quando necessário. Os homens alegam que “perdem” um dia inteiro de trabalho e 

ainda não têm suas necessidades atendidas em apenas um atendimento 

(SCHARAIBER; GOMES; COUTO, 2005; SILVA et al, 2012). 

Uma outra barreira encontrada é a vinculação que os homens fazem, entre o 

serviço de saúde e a realização do exame preventivo do câncer de próstata, que é 

visto com preconceito, ressalta-se que o método utilizado no exame é o toque retal. A 

realização do exame gera aos homens sentimentos de constrangimento, medo e 

violação da masculinidade. A figura do urologista foi fortemente marcada com a 

relação ao cuidado em saúde, lembrando que a SBU agiu ativamente na 

implementação da PNAISH e suas ações eram frequentemente voltadas ao aparelho 

genital masculino (GOMES et al., 2008; CARRARA; RUSSO; FARO, 2009; 

CAVALCANTI et al., 2014). 

Devido a essa vinculação a saúde do homem estaria sendo reduzida à saúde 

urológica havendo uma enfatização do câncer prostático em detrimento a outros 

problemas de saúde mais graves que apresentam maior mortalidade. No geral a maior 

procura dos homens aos serviços de saúde, estão relacionadas a problemas 

urológicos (KNAUTH; COUTO; FIGUEIREDO, 2012). 

 

[...] podemos nos perguntar se as demandas masculinas são de fato 
limitadas aos problemas no trato genital ou se os profissionais e os 
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serviços, em função da visão socialmente construída sobre homens e 
saúde, não conseguem ver outras demandas (KNAUTH; COUTO; 
FIGUEIREDO, 2012. p. 2623). 
 

 O acesso dos homens aos serviços de saúde também está intimamente 

relacionado com a atuação do profissional de saúde, que deve ser capaz de 

reconhecer as necessidades em saúde na qual aquele homem está envolvido. O 

acolhimento é um importante instrumento, pois possibilita maior aproximação entre o 

profissional de saúde e o usuário, visto que alguns homens deixam de retornar aos 

serviços de saúde devido a insatisfação com o atendimento e o serviço prestado 

anteriormente (STORINO; SOUZA; SILVA, 2013). 

 Na maioria dos serviços de saúde, os profissionais se encontram 

despreparados em atender e reconhecer as necessidades de saúde do público 

masculino. Muitas vezes os homens são vistos de forma negativa dentro dos serviços 

de saúde e sua postura é frequentemente comparada a do público feminino, 

principalmente por demonstrarem pouca paciência na espera pelo atendimento, 

incômodo e desconforto no ambiente, a abordagem também é diferenciada, 

“profissionais de saúde tendem a associar a adoção de práticas curativas aos homens 

e adoção de práticas preventivas às mulheres” (KNAUTH; COUTO; FIGUEIREDO, 

2012. p. 2622). 

 O modelo biomédico está fortemente arraigado nos serviços de saúde e na 

cultura masculina, entretanto ele não é capaz de atender as necessidades em saúde 

do ser humano de uma forma integral, “a integralidade prevê uma visão holística do 

ser humano, no qual se preconizam as necessidades que vão além daquilo que a 

clínica pode detectar” (SILVA et al., 2012 p. 567) 

A PNAISH apresenta como um dos seus objetivos específicos e também como 

um dos seus princípios a capacitação técnica, a formação e qualificação dos 

profissionais de saúde para o correto atendimento à saúde do homem. Entretanto há 

uma resistência por parte dos profissionais, seja pela dificuldade em atender as 

demandas já existentes, seja pela precarização das condições de trabalho ou até 

mesmo o receio frente ao novo (BRASIL, 2009; GOMES et al., 2012). Muitos dos 

profissionais que atendem os homens não estão preparados para realizar tal tarefa, e 

isso compromete o desenvolvimento e o trabalho de toda a equipe destinada ao 

cuidado e prevenção da saúde do homem (SOUZA et al, 2014). A qualificação 

profissional é imprescindível para o êxito da PNAISH “para que a política não seja 
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desacreditada pela população masculina ao encontrar profissionais despreparados 

para atendê-la em suas necessidades” (SOUZA et al., 2014, p. 301). 

 A atuação do gestor também desempenha um importante papel na PNAISH, 

entretanto muitos têm dificuldade de reconhecer com clareza as suas funções e 

competências nessa política, dificultando assim a implantação e a busca de recursos 

financeiros para a execução da política. As atribuições dos gestores que coordenam 

a PNAISH, além de regular e coordenar, acompanhar e avaliar, devem priorizar a 

atenção primária, qualificar os profissionais de saúde em suas equipes e executar as 

ações descritas na PNAISH. Eles devem buscar também parcerias com os demais 

entes administrativos da Federação, com o objetivo de qualificar as equipes de saúde 

para o bom andamento das propostas contidas na política (ADAMY et al., 2015). 

A Portaria nº 1.008 de 4 de maio de 2010, diz respeito aos recursos financeiros 

da PNAISH, ela determina setenta e cinco mil reais para a efetivação dos projetos 

pilotos. Os municípios que recebem o recurso, são escolhidos pela Comissão 

Intergestora Bipartite (CIB). Entretanto muitos municípios que estão implantando a 

política não receberam recursos financeiros, dificultando a execução e o 

desenvolvimento da PNAISH. Outros relatam que o recurso disponibilizado é 

insuficiente para atender as demandas da política, tendo em vista as diferentes 

necessidades e aspectos epidemiológicos de cada local. A eficiência dessa política 

não depende apenas do fator financeiro, mas de um planejamento que reconheça as 

realidades socioculturais e epidemiológica das diferentes regiões do país (PEREIRA; 

NERY, 2014; ADAMY et al, 2015). 

O sucesso da PNAISH não está em mobilizar homens para frequentar os 

serviços de saúde, mas sim em incentivá-los ao desenvolvimento de sua autonomia e 

as práticas de autocuidado, somente com a participação e empoderamento dos 

homens sobre sua saúde, será possível reduzir as altas taxas de mortalidade e 

morbidade que acometem o público masculino (MARTINS; MALAMUT, 2013). 
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6 Resultados 

 
 

A descrição dos resultados será feita a partir de dados de mortalidade (com um 

recorte para causas externas, doenças do aparelho circulatório e neoplasias), 

morbidade e custos com internações hospitalares no Brasil e Distrito Federal, no 

período de 2000 a 2013.  

 

6.1 Mortalidade Masculina 

 

 Dentro da mortalidade da população masculina, será abordada a mortalidade 

por faixa etária e sexo, por capítulos da CID-10, por faixa etária (em estratos de 20 a 

29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos) e por ano, no período de 2000 a 

2013 no Brasil e Distrito Federal. 

 

 

6.1.1 Mortalidade por Faixa Etária e Sexo no Brasil 

 
 

 

 

Figura 1 - Mortalidade por faixa etária e sexo no Brasil, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 
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A figura 1 mostra uma diferença considerável na ocorrência de óbitos entre o 

sexo feminino e masculino no Brasil, no período de 2000 a 2013, no qual, em todos 

os grupos etários, a ocorrência de mortes em homens se apresentou muito superior. 

 

 

6.1.2 Mortalidade por Capítulos da CID-10 no Brasil 

 

 

 

 

Figura 2 - Mortalidade masculina no Brasil por capítulos da CID-10, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 
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achados anormais em exames clínicos e laboratoriais e doenças do aparelho 

digestivo. 

 

 

6.1.3 Mortalidade por Faixa Etária no Brasil 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Principais causas de mortalidade masculina no Brasil por faixa etária, 2000 a 

2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

A figura 3 mostra as principais causas de mortes em homens no Brasil de 

acordo com a faixa etária, no período de 2000 a 2013. O Brasil possui uma grande 

mortalidade nas faixas etárias mais jovens, principalmente no grupo de 20 a 29 anos.  

Na faixa etária de 50 a 59 anos, se destacou as mortes do aparelho circulatório, 

seguido de neoplasias. 
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6.1.4 Mortalidade por Ano no Brasil 

 

 

 

Figura 4 - Principais causas de mortalidade masculina no Brasil por ano, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

A figura 4 mostra as principais causas de mortalidade masculina no Brasil por 

ano, no período de 2000 a 2013.  O Brasil apresenta em todos os anos, as causas 

externas como a principal causa de óbitos masculinos. Houve um pequeno aumento 

de mortes causadas por neoplasias. As mortes provocadas por doenças do aparelho 

circulatório e do aparelho digestivo se mantiveram praticamente estáveis ao longo dos 

anos, enquanto as mortes por sintomas/sinais e achados anormais de exames clínicos 

e laboratoriais foram reduzindo com o passar dos anos. 
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6.1.5 Mortalidade por Faixa Etária e Sexo no Distrito Federal 

 

 

 

 
Figura 5 - Mortalidade por faixa etária e sexo no Distrito Federal, 2000 a 2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

 A figura 5 mostra uma diferença considerável na ocorrência de óbitos entre o 

sexo feminino e masculino no Distrito Federal, no período de 2000 a 2013, no qual, 

em todos os grupos etários, a ocorrência de mortes em homens se apresentou muito 

superior. Essa diferença se deu principalmente na faixa etária de 20 a 29 anos. O 

aumento do número de óbitos acompanha o envelhecimento da população, tanto no 

sexo masculino como feminino, entretanto o número de mortes no sexo masculino é 

consideravelmente maior em todas as faixas etárias, sendo essa diferença mais 

acentuada na faixa etária de 20 a 29 anos, chegado a ser três vezes maior. 
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6.1.6 Mortalidade por Capítulos da CID-10 no Distrito Federal 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Mortalidade masculina no Distrito Federal por capítulos da CID-10, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

A figura 6 mostra o número de óbitos masculinos no Distrito Federal por 

capítulos da CID-10 no período de 2000 a 2013.  As informações apresentadas 

demonstram que as cinco principais causas de morte no D.F são respectivamente: 

causas externas, doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho 

digestivo e doenças infecciosas e parasitárias. 
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6.1.7 Mortalidade por Faixa Etária no Distrito Federal 

 

 

 

 
Figura 7 - Principais causas de mortalidade masculina no Distrito Federal por faixa etária, 

2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016.  

 

 

 A figura 7 mostra as principais causas de mortes em homens no Distrito 

Federal, de acordo com a faixa etária, no período de 2000 a 2013. As mortes 

provocadas por causas externas apresentam destaque em praticamente todas as 

faixas etárias, com exceção do grupo de 50 a 59 anos, onde se destacou por mortes 

do aparelho circulatório, seguido de neoplasias. A faixa etária de 20 a 29 anos é mais 

acometida por mortes relacionadas a causas externas. 
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6.1.8 Mortalidade por Ano no Distrito Federal 

 

 

 

Figura 8 - Principais causas de mortalidade masculina no Distrito Federal por ano, 2000 a 

2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016.  

 

A figura 8 mostra as principais causas de mortalidade masculina no Distrito 

Federal por ano, no período de 2000 a 2013.  Como apresentado, em todos os anos, 

as causas externas sempre foram a principal causa de óbitos masculinos. Nos últimos 

anos houve um aumento de mortes causadas por neoplasias. Em 2004 houve a maior 

incidência de mortes por doenças do aparelho circulatório. 

 

 

6.2 Mortalidade por Causas Externas 

 

A mortalidade por causas eternas se destacou entre as principais causas de 

morte em homens, portanto foi realizado um recorte das causas externas no Brasil e 

Distrito Federal, no período de 2000 a 2013. 
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6.2.1 Mortalidade por Causas Externas no Brasil 

 

 

 

 
 

Figura 9 - Mortalidade masculina no Brasil por causas externas, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

A figura 9 mostra o número de óbitos por causas externas no Brasil no período 

de 2000 a 2013. As agressões seguido de acidentes de transporte são as principais 

causas de morte entre as causas externas. 
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6.2.2 Mortalidade por Causas Externas no Distrito Federal 

 

 

 

 

Figura 10 - Mortalidade masculina no Distrito Federal por causas externas, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 A figura 10 mostra o número de óbitos por causas externas no Distrito Federal 

no período de 2000 a 2013. As agressões seguidas de acidentes de transporte são as 

principais causas de morte entre as causas externas, assim como o Brasil. 

 

 

 

6.3 Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório 

 

A mortalidade por doenças do aparelho circulatório se destacou sendo a 

segunda maior causa de morte em homens, portanto foi realizado um recorte das 

doenças do aparelho circulatório no Brasil e Distrito Federal, no período de 2000 a 

2013. 
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6.3.1 Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório no Brasil 

 

 

 
 

 

Figura 11 - Mortalidade masculina no Brasil por doenças do aparelho circulatório, 2000 a 

2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

 A figura 11 mostra a mortalidade masculina no Brasil por doenças do aparelho 

circulatório no período de 2000 a 2013. As principais são causa de morte são as 

doenças isquêmicas do coração, seguido de infarto agudo do miocárdio e as doenças 

cerebrovasculares. 
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6.3.2 Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório no Distrito Federal 

 

 

 

 
 

 

Figura 12 - Mortalidade masculina no Distrito Federal por doenças do aparelho circulatório, 

2000 a 2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

A figura 12 mostra a mortalidade masculina no Distrito Federal por doenças do 

aparelho circulatório no período de 2000 a 2013. As principais são outras doenças 

cardíacas, seguido de doenças cerebrovasculares e doenças isquêmicas do coração. 

 

 

 

 

6.4 Mortalidade por Neoplasias 

 

A mortalidade por neoplasias é a terceira maior causa de morte em homens no 

Brasil e Distrito Federal, portanto foi realizado um recorte neoplasias no período de 

2000 a 2013. 
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6.4.1 Mortalidade por Neoplasias no Brasil por Ano 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Taxa de mortalidade por neoplasias no Brasil, 2000 a 2013. 

Fonte: Inca, 2016.  

 

 

 

  A figura 13 mostra as cinco maiores taxas de mortalidade masculina 

relacionadas a neoplasias no Brasil no período de 2000 a 2013. As neoplasias 

relacionados a brônquios e pulmões estão entre as principais causas de morte, as 

taxas mais elevadas ocorreram no ano de 2004 a 2006, seguido dos tumores de 

próstata, que também apresenta bastante destaque.
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6.4.2 Porcentagem de Mortalidade por Neoplasias no Brasil 

 

 

 

Figura 14 – Porcentagem (%) de mortalidade por neoplasias no Brasil, 2000 a 2013. 

Fonte: Inca, 2016. 

 

 
 

A figura 14 mostra a porcentagem de óbitos causados pelas principais 

neoplasias que atingiram o sexo masculino no Brasil no ano de 2000 a 2013, as 

neoplasias relacionadas a brônquios e pulmões ocupam 31% das mortes. Os tumores 

de próstata ocupam 26% dos óbitos, este valor é menor quando comparado ao Distrito 

Federal. 
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6.4.3 Mortalidade por Neoplasias no Distrito Federal por Ano 

 

 

 

 
Figura 15 – Taxa de mortalidade por neoplasias no Distrito Federal, 2000 a 2013. 

Fonte: Inca, 2016. 

 

 

 A figura 15 mostra as cinco maiores taxas de mortalidade masculina 

relacionadas a neoplasias no Distrito Federal no período de 2000 a 2013. As 

neoplasias relacionados a brônquios e pulmões estão, juntamente com os tumores de 

próstata, entre as principais taxas de mortalidade entre os homens no Distrito Federal. 

No ano de 2005 e 2006, as neoplasias na próstata, apresentaram taxas bastante 

elevadas. 
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6.4.4 Porcentagem de Neoplasias no Distrito Federal 

                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Porcentagem (%) de mortalidade por neoplasias no Distrito Federal, 2000 a 

2013. 

Fonte: Inca, 2016. 

 

 

A figura 16 mostra a porcentagem de óbitos causados pelas principais neoplasias 

que atingiram o sexo masculino no Distrito Federal no ano de 2000 a 2013, as 

neoplasias relacionadas a brônquios e pulmões e também a próstata, ocuparam 

igualmente 30% dos óbitos. 

 

 

 

 

6.5 Morbidade Masculina 

 

 

Dentro da morbidade da população masculina, será abordada a morbidade por 

capítulos da CID-10, por faixa etária (em estratos de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 

a 49 anos e 50 a 59 anos) e por ano, no período de 2000 a 2013 no Brasil e Distrito 

Federal. 

 

  

30%

30%

19%

10%

11%

BRONQUIOS E PULMOES

PROSTATA

ESTOMAGO

COLON

ESOFAGO



47 
 

6.5.1 Morbidade por Capítulos da CID-10 no Brasil 

 

 

 

Figura 17 - Morbidade masculina no Brasil por capítulos da CID-10, 2000 a 2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

  A figura 17 mostra a morbidade masculina no Brasil por capítulos da CID-10 no 

ano de 2000 a 2013. Como apresentado, as cinco principais morbidades são 

respectivamente: lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas 

externas, doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, doenças 

do aparelho respiratório e transtornos mentais e comportamentais. 
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6.5.2 Morbidade por Faixa Etária no Brasil 

 

 

 

Figura 18 - Morbidade masculina no Brasil por faixa etária, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016 

 

 

A figura 18 mostra as cinco principais morbidades masculina no Brasil por faixa 

etária no ano 2000 a 2013. As internações relacionadas a lesões e consequências de 

causas externas são maiores na população mais jovem. As internações referentes a 

doenças do aparelho respiratório se mantêm com poucas alterações nas diferentes 

faixas etárias, sendo um pouco maior na população de 50 a 59 anos, enquanto as 

doenças do aparelho circulatório vão aumentando em cada grupo etário, 

apresentando valores muito elevados na população mais velha.  

0

300000

600000

900000

1200000

1500000

1800000

20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos

V.   Transtornos mentais e comportamentais

IX.  Doenças do aparelho circulatório

X.   Doenças do aparelho respiratório

XI.  Doenças do aparelho digestivo

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas



49 
 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 I
n

te
rn

a
ç
õ
e

s
 

6.5.3 Morbidade por Ano no Brasil 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Morbidade masculina no Brasil por ano, 2000 a 2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

A figura 19 mostra as principais morbidades masculina no Brasil por ano, no 

período de 2000 a 2013. Como é possível observar, a partir do ano de 2003 houve um 

crescimento no número de internações por lesões e consequências de causas 

externas, atingindo seu valor mais alto no ano de 2012. No ano de 2013, houve uma 

pequena redução nas internações relacionadas a doenças do aparelho circulatório. Já 

as internações por doenças do aparelho digestivo se mostraram praticamente estáveis 

em todos os anos. 
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6.5.4 Morbidade por Capítulos da CID-10 no Distrito Federal 

 

 

 
Figura 20 - Morbidade masculina no Distrito Federal por capítulos da CID-10, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

A figura 20 mostra a morbidade masculina no Distrito Federal por capítulos da 

CID-10.  As informações apresentadas demonstram que as cinco principais causas 

de internações no D.F são respectivamente: lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas, doenças do aparelho digestivo, doenças do 

aparelho circulatório, transtornos mentais e comportamentais, por último doenças do 

aparelho respiratório. 
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6.5.5 Morbidade por Faixa Etária no Distrito Federal 

 

 

 

Figura 21 - Morbidade por faixa etária no Distrito Federal, 2000 a 2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

A figura 21 mostra as cinco principais morbidades masculina no Distrito Federal 

por faixa etária no ano 2000 a 2013. As internações relacionadas a transtornos 

mentais e comportamentais são maiores na população mais jovem. As doenças do 

aparelho respiratório se mantiveram estáveis em todas as faixas etárias. As 

internações referentes a lesões e consequências de causas externas apresentaram 

valores bastante elevados na faixa etária de 20 a 29 anos, esses valores vão 

diminuindo a medida que população envelhece, enquanto as doenças do aparelho 

circulatório vão aumentando em cada grupo etário. 
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6.5.6 Morbidade por Ano no Distrito Federal 

 

 

 
 

Figura 22 - Principais morbidades masculinas por ano no Distrito Federal, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

A figura 22 mostra as cinco principais morbidades que acometem o sexo 

masculino no Distrito Federal no ano de 2000 a 2013. Nos últimos cinco anos, houve 

um crescimento considerável no número de internações provocadas por lesões e 

consequências de causas externas, enquanto as morbidades relacionadas a doenças 

do aparelho circulatório, do aparelho digestivo e do aparelho respiratório se mantêm 

estáveis ao longo dos anos. 

 

 

6.6 Custos com Internações Hospitalares 

 

Serão apresentados os custos com internações hospitalares por capítulos da CID 

10 e os principais custos em cada ano no período de 2000 a 2013 no Brasil e Distrito 

Federal.  
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6.6.1 Custos por Capítulos da CID-10 no Brasil 

 

 

 
Figura 23 - Custos com internações do sexo masculino no Brasil por capítulo CID-10, 2000 a 

2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

A figura 23 mostra os gastos com internações do sexo masculino por capítulos 

da CID-10 ocorridos no Brasil, no período de 2000 a 2013.  Os cinco maiores gastos 

são respectivamente as doenças do aparelho circulatório, lesões envenenamento e 

algumas outras consequências de causas externas, transtornos mentais e 

comportamentais, doenças do aparelho digestivo e neoplasias. 
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6.6.2 Custos por Ano no Brasil 

 

 

 

 

Figura 24 - Principais custos com internações do sexo masculino por ano no Brasil, 2000 a 

2013.  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

A figura 24 mostra os principais custos com internações do sexo masculino no 

Brasil por ano no período de 2000 a 2013. No ano 2000 a 2002 os maiores custos 

foram com transtornos mentais e comportamentais. A partir de 2003, as doenças do 

aparelho circulatório passaram a ter custos mais elevados, tomando assim a primeira 

posição. Somente a partir de 2005, os gastos decorrentes a lesões e consequências 

de causas externas passaram a ter o segundo maior custo com saúde no país. 

Ressalte-se que não se faz comparação entre os anos, considerando os valores de 

referência da moeda (R$). 
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6.6.3 Custos por Capítulos da CID-10 no Distrito Federal 

 
 

 
Figura 25 - Custos com internações do sexo masculino no Distrito Federal por capítulo CID-

10, 2000 a 2013. 

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

A figura 25 mostra os gastos com internações por capítulos da CID-10 ocorridos 

no Distrito Federal, no período de 2000 a 2013. Os cinco maiores gastos são 

respectivamente as doenças do aparelho circulatório, lesões envenenamento e 

algumas outras consequências de causas externas, doenças do aparelho digestivo, 

doenças do aparelho respiratório e neoplasias. 
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6.6.4 Custos por Ano no Distrito Federal 

 

 

 

Figura 26 - Principais custos com internações do sexo masculino por ano no Distrito 

Federal, 2000 a 2013  

Fonte: Datasus/MS, 2016. 

 

 

 A figura 26 mostra os principais custos com internações do sexo masculino no 

Distrito Federal por ano no período de 2000 a 2013. Os custos relacionados a doenças 

do aparelho circulatório foram maiores em quase todos os anos e sempre 

acompanhado das lesões e consequências de causas externas. No ano de 2012 e 

2013 houve um aumento nos custos com doenças do aparelho digestivo, enquanto os 

custos relacionados a neoplasias praticamente se mantiveram estáveis. Ressalte-se 

que não se faz comparação entre os anos, considerando os valores de referência da 

moeda (R$). 
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7 Discussão 

 

 No Brasil a população masculina na faixa etária de 20 a 59 anos representam 

cerca de 27% da população, no Distrito Federal os homens representam cerca de 

28%. Em todo país são 38 milhões de trabalhadores no setor formal, dos quais 22,5 

milhões são do sexo masculino, ou seja, representam a maioria da população 

economicamente ativa no Brasil (BRASIL, 2009; IBGE, 2016). 

 Em todo o mundo a população masculina possui uma menor expectativa de 

vida do que a feminina. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a diferença 

entre a expectativa de vida é de aproximadamente 5 anos. No Brasil a média da 

esperança de vida ao nascer é 76,71 anos para as mulheres e 69,11 para homens, 

uma diferença de aproximadamente 7 anos (BRASIL, 2009; STORINO; SOUZA; 

SILVA, 2013). 

 Em todas as faixas etárias o sexo masculino apresentou maior mortalidade do 

que o sexo feminino, tanto no Brasil (figura 1) como no Distrito Federal (figura 5), a 

diferença era ainda maior na faixa etária de 20 a 29 anos, a mortalidade do sexo 

masculino nessa faixa etária é 3,99 vezes maior do que a do sexo feminino na mesma 

faixa etária no Brasil, no Distrito Federal a diferença é 3,6 vezes maior, enquanto que 

na faixa etária de 50 a 59 anos no Brasil, a mortalidade masculina é 1,7 vezes maior 

do que a feminina  e no Distrito Federal essa diferença é 1,47.  Os vários indicadores 

de saúde mostram que em todas as idades os morrem mais homens do que as 

mulheres e a esperança de vida ao nascer é sempre menor para o sexo masculino, 

com isso, pode-se dizer que envelhecimento populacional possui uma feminilização. 

(LAURENTI; MELLO JORGE; GOTLIEB, 2005; PEREIRA; NERY, 2014; DATASUS, 

2016). 

 Para melhor analisar as mudanças ocorridas na saúde do homem e nos 

padrões de mortalidade e morbidade “é preciso invocar as transições demográfica e 

epidemiológica, com o consequente envelhecimento populacional e alterações no 

panorama das doenças” (LAURENTI; MELLO JORGE; GOTLIEB, 2005, p. 37).  

 Devido às mudanças ocorridas no contexto histórico, social e biológico da 

sociedade, o número de nascimentos vem diminuindo gradativamente ao longo dos 

anos e com o isso houve um crescente aumento no número de idosos, isso caracteriza 

a transição demográfica. A proporção de idosos do sexo masculino é menor do que a 
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do sexo feminino. A transição epidemiológica consiste em “mudanças ocorridas no 

tempo nos padrões de morte, morbidade e invalidez que caracterizam uma população 

específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações 

demográficas, sociais e econômicas” (SCHRAMM et al, 2004, p. 898). 

 No Brasil este processo de mudança caracteriza-se basicamente por uma 

diminuição dos coeficientes das doenças infecciosas, aumento acentuado dos 

coeficientes de doenças não transmissíveis, em especial das cardiovasculares, 

neoplasias malignas, diabetes e causas externas (SCHRAMM et al, 2004; LAURENTI; 

MELLO JORGE; GOTLIEB, 2005). Diante das mudanças nos padrões de 

adoecimento e morte, o século XXI é caracterizado pela tripla carga de doenças, com 

predominância das causas externas e doenças crônicas. As mudanças no perfil da 

saúde da população também mudam o padrão de utilização dos serviços de saúde, a 

tecnologia utilizada e os gastos em saúde. O Distrito Federal é um exemplo da 

consequente tripla carga de doenças e seu reflexo no SUS (SCHRAMM et al, 2004; 

MENDES, 2012). 

Um bom exemplo regional dessa crise do SUS é o caso do Distrito 
Federal, [...] uma evolução muito forte e rápida das doenças do 
aparelho circulatório e das neoplasias e uma queda vertiginosa das 
doenças infecciosas e parasitárias, configurando um quadro de tripla 
carga de doenças, com predomínio de condições crônicas. [...] 
verifica-se que a resposta social do SUS a essa situação 
epidemiológica, tomando-se a demanda por consultas médicas, está 
fortemente concentrada nas consultas de urgência e emergência que 
respondem por 42,9% do total; apenas 33,4% das consultas são 
ofertadas na APS (MENDES, 2012, p. 44-46). 

 

 Alguns outros fatores também podem interferir no surgimento de doenças, 

como o sedentarismo e os maus hábitos alimentares, que são responsáveis por 

aumentar a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, estudos apontam 

para um crescente aumento de hipertensão e diabetes ao longo dos anos. Os homens 

consideram que o tabagismo, o álcool e o sedentarismo formam a “tríade agressora 

da saúde” (SCHWARZ et al, 2012; TRILICO et al, 2015). 

  O tabagismo é uma das principais causas das doenças do aparelho 

respiratório. De acordo com dados do Inca, mostrados na figura 14, no Brasil a 

porcentagem de neoplasias referentes a brônquios e pulmões apresenta 31% da 

mortalidade entre as cinco principais neoplasias, sendo a primeira causa de morte 

entre as neoplasias. O Distrito Federal apresenta 30% (figura 16), estando equiparado 

com os tumores de próstata. As doenças do aparelho respiratório estão entre as cinco 
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principais morbidades no Brasil (figura 17) e no Distrito Federal (figura 20). No DF, 

desde de 2009, os custos com doenças do aparelho respiratório ultrapassaram os 

gastos com neoplasias (figura 25), demonstrando ser um problema de saúde que deve 

ser enfrentado com maior atenção (BRASIL, 2009; INCA, 2016; DATASUS, 2016). 

“Embora não exista grande diferença nos coeficientes de mortalidade por neoplasias 

malignas, é preciso destacar que, entre os homens, predominam os cânceres de 

pulmão, vindo a seguir os de próstata e o de estômago” (LAURENTI; MELLO JORGE; 

GOTLIEB, 2005, p. 40). 

 O consumo de álcool é maior entre os homens do que entre as mulheres, 19,5% 

dos homens são dependentes do álcool, contra 6,9% das mulheres. O álcool 

representa 20% das internações masculinas decorrentes de transtornos mentais e 

comportamentais, enquanto o sexo feminino representa 2% dessas internações no 

Brasil, o uso abusivo do álcool tem um impacto dez vezes maior do que as drogas 

ilícitas. Os transtornos mentais e comportamentais estão entre as cinco principais 

morbidades, sendo a quinta no Brasil (figura 17) e a quarta no Distrito Federal (figura 

20). No Brasil os custos referentes a transtornos mentais e comportamentais chega a 

ser o terceiro maior, somente em 2013 foram gastos mais de duzentos e cinquenta 

milhões com internações (figura 24), ao longo do ano 2000 a 2013 o total dos gastos 

relacionados a transtornos mentais e comportamentais chegaram a 5 milhões de reais 

no Distrito Federal (figura 25) e 3,7 bilhões de reais no Brasil (figura 23), chegando a 

ser duas vezes maior do que os gastos com neoplasias (BRASIL, 2009; TRILICO, 

2015; DATASUS, 2016).  

 No Brasil entre 2000 a 2013 quase 400 mil óbitos apresentaram como causa 

básica e/ou associada, o álcool. Os transtornos mentais e comportamentais são uns 

dos desfechos neurológicos provocados pelo álcool, sendo ele, o fator causal de cerca 

de 200 doenças e lesões descritas na CID-10, as mortes vão além da associação 

direta da substância, estando relacionada com neoplasias, doenças cardiovasculares, 

doenças gastrintestinais, doenças infecciosas, como exemplo a tuberculose, 

suicídios, violência, acidentes de transporte terrestre, e vários outros. O álcool 

também contribui consideravelmente para o aumento de mortes por causas externas, 

principalmente ao que se refere à agressões e acidentes de transporte, sendo os 

jovens os mais acometidos (BRASIL, 2015) “O consumo de bebidas alcoólicas está 

colocado entre os cinco principais fatores de risco de morte prematura e 
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incapacidades, sendo uma proporção considerável delas entre pessoas jovens” 

(BRASIL, 2015, p. 269). 

 Os homens são mais vulneráveis à violência e acidentes de trânsito, tanto como 

autor ou como vítima. Dentre a mortalidade por causas externas, as agressões são as 

que mais ganham destaque, seguido de acidentes de transporte, tanto no Brasil (figura 

9) como no Distrito Federal (figura 10), a faixa etária mais afetada é a de homens entre 

20 a 29 anos (figura 3 e 7). De cada 100 óbitos provocados por acidentes de trânsito, 

82 são de homens, em sua maioria jovens.  As causas externas, geram um grande 

impacto financeiro no SUS, pois apresentam o segundo maior gasto hospitalar, em 

primeiro lugar estão as doenças do aparelho circulatório. No Brasil entre 2000 a 2013 

já foram gastos 4,4 bilhões de reais (figura 23) e no Distrito Federal 47 milhões de 

reais (figura 25) somente com internações referentes a lesões e consequências de 

causa externas, esse valor só não é maior porque as causas externas muitas vezes 

apresentam vítimas fatais. As causas externas em todos os anos, de 2000 a 2013 

apresentaram o maior número de óbitos tanto no Brasil (figura 4) como no Distrito 

Federal (figura 8) e as lesões e consequências de causas externas são a principal 

causa de morbidade (figura 17 e 20). No Brasil o aumento da morbidade por lesões e 

consequências de causas externas começou a ocorrer em 2003, apresentando-se 

mais elevado em 2012 (figura 19). No Distrito Federal, desde o ano 2000, as lesões e 

consequências de causas externas são principal causa de morbidade, apresentando 

seu valor maior em 2011 (figura 22). Tanto a mortalidade como a morbidade 

apresentam valores muito elevados em decorrência das causas externas e de suas 

consequências, gerando um grande impacto social e financeiro (BRASIL, 2009; 

LAURENTI; MELLO JORGE; GOTLIEB, 2005; DATASUS, 2016). 

 
“Devido ao grau de magnitude, ressaltam-se os acidentes de 
transporte e violências, que trazem, como sublinhado, sofrimentos 
físico, psíquico e social tanto para aqueles que os sofrem quanto para 
as famílias, e impactam economicamente o Sistema através dos 
gastos hospitalares efetuados, incluindo aí as internações e a 
permanência em Unidades de Terapia Intensiva” (SEPARAVICH; 
CANESQUI, 2013, p. 425). 
 

 As mulheres são mais acometidas por doenças crônicas do que os homens, 

entretanto se for levada em consideração a gravidade, a população masculina tem 

maior consequências fatais, ou seja, a mortalidade masculina por doenças crônicas é 

maior do que a feminina, enquanto a morbidade em mulheres é maior do que em 
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homens, a cada dez óbitos provocados por doenças do aparelho circulatório, seis são 

de homens. As doenças do aparelho circulatório são a segunda maior causa de 

mortalidade no Brasil (figura 2) e no Distrito Federal (figura 6) e acometem 

principalmente a faixa etária de 50 a 59 anos (figura 3 e 7), quanto a morbidade, são 

a terceira maior causa de internações no Brasil e no DF (figura 17 e 20). As doenças 

do aparelho circulatório que mais matam os homens no Brasil são as doenças 

isquêmicas do coração, em segundo o infarto agudo do miocárdio e em terceiro as 

doenças cerebrovasculares (figura 11). No Distrito Federal são respectivamente as 

outras doenças cardíacas, seguido de doenças cerebrovasculares e doenças 

isquêmicas do coração, o infarto agudo do miocárdio aparece na quarta posição no 

DF (figura 12). Apesar das doenças do aparelho circulatório serem a terceira maior 

causa de internação, são as que geram maior impacto financeiro, ao longo de 2000 a 

2013 foram gastos 5,1 bilhões de reais no Brasil (figura 23) e 49,5 milhões de reais no 

Distrito Federal (figura 25), em ambos, as doenças do aparelho circulatório estiveram 

em primeiro lugar como a maior causa de gastos (BRASIL, 2009; FIGUEIREDO, 2005; 

SOUZA et al., 2014; DATASUS, 2016). 

 As neoplasias também apresentam taxas de mortalidade bem elevadas, sendo 

a terceira maior causa de morte no Brasil (figura 2) e no Distrito Federal (figura 6), 

acometendo principalmente homens de 50 a 59 anos (figura 3 e 7). É interessante 

observar que apesar da alta mortalidade, as neoplasias não estão entre as cinco 

principais causas de morbidade. No Brasil ela ocupa a sétima posição (figura 17) e no 

DF a sexta (figura 20). No Brasil as neoplasias que mais acometem os homens, 

levando-os ao óbito, são as de brônquios e pulmões e as de próstata respectivamente 

(figura 13). No Distrito Federal as neoplasias de brônquios e pulmões e as de próstata 

possuem taxas muito aproximadas, em alguns anos as taxas de neoplasias de 

próstata são um pouco maiores do que a de brônquios e pulmões e vice-versa, mas 

sempre se mantêm bem próximas (figura 15) (DATASUS, 2016; INCA, 2016).  

“Embora não exista grande diferença nos coeficientes de mortalidade por neoplasias 

malignas, é preciso destacar que, entre os homens, predominam os cânceres de 

pulmão, vindo a seguir os de próstata e o de estômago” (LAURENTI; MELLO JORGE; 

GOTLIEB, 2005, p. 40).   

 “Em relação ao câncer de próstata, a mortalidade vem aumentando em várias 

regiões das Américas, atingindo, algumas vezes, o terceiro e mesmo o segundo lugar 

entre os cânceres mais frequentes no sexo masculino” (LAURENTI; MELLO JORGE; 
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GOTLIEB, 2005, p. 38). Em alguns estados, em especial o Nordeste, as taxas de 

neoplasias de próstata são bastante elevadas. Seus gastos hospitalares também são 

consideráveis, estão entre os cinco principais gastos com internação no Brasil e no 

Distrito Federal, sendo que no DF os gastos se mantêm estáveis ao longo dos anos 

(figura 26), enquanto no Brasil esses gastos são crescentes ao longo dos anos, 

conforme mostra a figura 24 (BRASIL 2009, INCA, 2016, DATASUS, 2016). “O câncer 

da próstata é uma neoplasia que geralmente apresenta evolução muito lenta, de modo 

que a mortalidade poderá ser evitada quando o processo é diagnosticado e tratado 

com precocidade” (BRASIL, 2009, p. 36).  

 No geral, a mortalidade masculina é superior a feminina em todas as faixas 

etárias tanto no Brasil como no Distrito Federal (figura 1 e 5).  As causas de 

mortalidade se diferenciam de acordo com as faixas etárias (figura 3 e 7), sendo os 

homens mais jovens acometidos pelas causas externas, enquanto que na faixa etária 

de 40 a 59 anos há uma predominância de doenças crônicas, como neoplasias e 

doenças do aparelho circulatório (SEPARAVICH; CANESQUI, 2013; DATASUS, 

2016).  

 
Com referência às taxas de mortalidade, independentemente das 
causas, ressalta-se a evidência comum nos estudos em saúde: 
morrem mais homens do que mulheres. Os coeficientes 
epidemiológicos revelam a mortalidade masculina como 50% maior do 
que a feminina, assumindo seu maior índice na faixa etária dos 20 aos 
39 anos, na razão de três mortes masculinas para uma feminina 
(SEPARAVICH; CANESQUI, 2013, p. 423). 

 

 Quanto a morbidade surge um cenário novo entre as cinco principais causas 

de morbidade que não aparece na mortalidade, os transtornos mentais e 

comportamentais, que acomete todas as faixas etárias, com destaque para a faixa 

etária de 30 a 49 no Brasil (figura 18) e 20 a 39 anos no Distrito Federal (figura 21). 

As lesões e consequências de causas externas e as doenças do aparelho digestivo 

são as que apresentam maior número de internações, superando as doenças do 

aparelho circulatório (TRILICO, 2015; DATASUS, 2016). 

 “Várias doenças acometem mais os homens, traduzindo-se por maior 

mortalidade desse sexo. Essa é uma questão que precisa ser levada em conta quando 

se pensa em saúde da família e, por extensão, em uma comunidade saudável” 

(LAURENTI; MELLO JORGE; GOTLIEB, 2005, p. 38). 
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 Em relação aos custos, há uma diferença entre o Brasil e o Distrito Federal. 

Entre os cinco principais custos do país, aparece os gastos com transtornos mentais 

e comportamentais, sendo que entre 2000 a 2002, estes gastos superaram todas as 

outras causas de internação, a partir de 2003 os custos com as doenças do aparelho 

circulatório passaram a ser os maiores e somente a partir de 2005 os gastos com as 

lesões e consequências de causas externas passaram a ser o segundo maior (figura 

24). No Distrito Federal as doenças do aparelho circulatório e as lesões e 

consequências de causas externas sempre apresentaram os maiores custos em todos 

os anos, desde 2009 os custos com as doenças do aparelho respiratório são maiores 

do que os gastos com as neoplasias (figura 26), o que não ocorre com o Brasil. Como 

foi observado, as mudanças no padrão de adoecimento interferem diretamente nos 

custos e na utilização e aquisição de tecnologias (SCHRAMM et al 2004; DATASUS, 

2016). 

 

A modificação no perfil de saúde da população em que as doenças 
crônicas e suas complicações são prevalentes resulta em mudanças 
no padrão de utilização dos serviços de saúde e no aumento de 
gastos, considerando a necessidade de incorporação tecnológica para 
o tratamento das mesmas. Estes aspectos ocasionam importantes 
desafios e a necessidade de uma agenda para as políticas de saúde 
que possam dar conta das várias transições em curso (SCHRAMM et 
al 2004, p. 898). 

  

 Os dados coletados quanto a mortalidade, morbidade e custos com 

internações, permitem uma visualização da situação de saúde da população 

masculina, entretanto ainda há necessidade de maior cuidado e padronização na 

coleta desses dados, pois muitos dos indicadores propostos pela PNAISH, não 

permite o monitoramento das ações, lembrando que estes dados são fornecidos pelos 

municípios. Outra limitação é a demora na atualização dos dados, tendo em vista que 

a maioria dos dados disponibilizados pelo Datasus até o momento, são referentes até 

o ano de 2013. Mas a escassez de dados não se limita apenas aos sistemas de 

informação, as publicações científicas ainda são insuficientes, necessitando de 

maiores estudos centrados na condição de saúde do homem e na resolubilidade da 

PNAISH frente a esta problemática. Há muita dificuldade em encontrar artigos 

científicos que abordam a aplicabilidade da PNAISH e que estejam empenhados em 

estudar a efetividade desta política (SCHWARZ et al, 2012; MOURA; LIMA; 

URDANETA, 2012; DATASUS, 2016). 
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Constata-se a necessidade de viabilizar o cumprimento por parte do 
nível federal das ações e metas estabelecidas para viabilizar a 
adequação dos sistemas de informação à demanda requerida para a 
efetiva implantação da Política. [...] Ainda, é importante considerar a 
realização de pesquisas específicas tendo em vista a reconhecida 
limitação dos dados gerados pelas fontes rotineiras de informação 
(dados secundários) em “captar” certas dimensões do desempenho, 
tais como, a qualidade da atenção prestada, a satisfação do usuário e 
a adequação, a continuidade e a resolubilidade dos serviços prestados 
(MOURA; LIMA; URDANETA, 2012 p. 2605). 
 

Levando em consideração todos os expostos discutidos acima, os resultados 

obtidos nos sistemas de informação e nas publicações científicas que demostram que 

os homens carecem de uma atenção maior no que diz respeito a sua condição de 

saúde, altas taxas de mortalidade e morbidade masculina, poderiam ser 

drasticamente reduzidas se os homens buscassem maiores medidas de promoção e 

proteção da saúde e o autocuidado.  

A resistência dos homens em cuidarem da saúde e o hábito de procurarem os 

serviços de saúde quando já estão com um problema avançado geram não apenas 

uma “sobrecarga financeira da sociedade, mas também, e sobretudo, o sofrimento 

físico e emocional do paciente e de sua família na luta pela conservação da saúde e 

por uma melhor qualidade de vida” (BRASIL, 2009, p.13). A PNAISH pode ser um 

meio de intervir e diminuir essas taxas e melhorar a situação de saúde do público 

masculino, entretanto, a efetividade e a implantação e implementação da política 

ainda é um grande desafio a ser superado, pois ainda não foi percebido mudanças 

efetivas no SUS (BRASIL, 2009; SILVA et al., 2012; PEREIRA; NERY, 2014). 
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8 Considerações Finais  

 

A saúde do homem começou a ser abordada timidamente, com pesquisas 

isoladas por poucos pesquisadores interessados em estudar os problemas que 

acometiam a população masculina. Seu enfoque era principalmente nas doenças 

sexualmente transmissíveis, pautadas principalmente numa visão biomédica e com 

práticas curativas.  

 A construção da masculinidade imposta pela sociedade, impôs ao homem um 

pensamento de invulnerabilidade, fazendo-o construir que preocupar-se com a saúde 

e utilizar serviços da atenção primária podem colocá-los no mesmo “nível” que as 

mulheres, transparecendo que eles são tão vulneráveis e sensíveis quanto elas, 

ferindo assim a sua masculinidade. Essa visão estereotipada de gênero, se reflete nos 

dados epidemiológicas de morbidade e mortalidade. 

 A PNAISH foi construída sem a participação ativa dos homens, que seriam os 

principais beneficiados, talvez por isso, ela apresente dificuldade em atender as reais 

necessidades em saúde do público masculino e sua implantação ainda ocorra com 

certa resistência em muitos serviços de saúde.  

A atenção primária necessita ser fortalecida e mais preparada para receber o 

homem, com maior desenvolvimento de ações e estratégias que permitem garantir a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças e agravos, pois entre as diretrizes da 

PNAISH está a priorização da Atenção Básica, como a porta de entrada do sistema 

de saúde. 

 A percepção e conscientização dos homens sobre sua situação de saúde 

também é fundamental, pois mortes e adoecimentos poderiam ser evitados, com a 

aquisição de hábitos mais saudáveis, menor exposição a riscos, práticas de promoção 

e prevenção da saúde. Tendo em vista que os resultados demostram que as principais 

causas de mortalidade são as causas externas e doenças do aparelho circulatório, 

além de serem os responsáveis pelos maiores gastos com internações, gastos estes 

que poderiam ser reduzidos e evitáveis.   

Nos chamou atenção que os transtornos mentais estão entre as principais 

morbidades e apresentando alto custo com internações, mas em nenhum momento a 

PNAISH aborda tais transtornos, de forma a caracterizar situações e consequências 

do uso de álcool e drogas ilícitas com a incidência de causas externas e demais 
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agravos e doenças. As diretrizes, princípios e objetivos da PNAISH, não contemplam 

em especial os problemas relacionados ao álcool e drogas, como fazem em relação 

aos direitos sexuais e reprodutivos, sendo que o uso de álcool e drogas está 

intimamente relacionado com o aumento não só dos transtornos mentais, mas 

também da mortalidade e morbidade das causas externas, doenças do aparelho 

circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, entre outros. É visível que 

o álcool e as drogas aumentam a incidência de acidentes de trânsito, agressões e 

violências, e ainda assim, pouco se tem feito para diminuir esses índices, 

principalmente por parte da PNAISH.  

A situação é ainda pior quanto às drogas ilícitas, nos documentos publicados 

pelo Ministério da Saúde, como dados do Vigitel e Saúde Brasil, não foi encontrada 

nenhuma informação específica referente às drogas ilícitas, somente sobre álcool e 

tabaco. Dados do Datasus demonstram que as internações decorrentes de drogas e 

substâncias psicoativas estão entre as principais morbidades relacionadas a 

transtornos mentais e comportamentais, os custos com internações são bastante 

elevados, e poderiam ser drasticamente reduzidos se houvesse maior priorização 

desse problema frente a PNAISH e de demais políticas e programas. 

Tivemos dificuldade em analisar documentalmente a efetividade da PNAISH e 

do desenvolvimento de suas diretrizes, pois não foi encontrado publicações que 

abordem a fundo essa questão. No geral, podemos concluir quanto ás diretrizes, 

comparando o que está estabelecido na PNAISH, os dados coletados nos sistemas 

de informação e o levantamento bibliográfico, que os objetivos da política não estão 

sendo alcançados de forma integral, as diretrizes que direcionam as linhas de ações 

não estão sendo totalmente seguidas, tendo em vista, a alta mortalidade e morbidade, 

a fragilidade da atenção primária, a dificuldade de interlocução da PNAISH com as 

demais políticas, programas e ações, o não aperfeiçoamento dos sistemas de 

informação que dificultam o monitoramento e a avaliação dessa política. 

Diante do levantamento e seleção das pesquisas científicas publicadas até o 

momento, foi possível verificar que ainda são necessários a realização de mais 

estudos, principalmente estudos que abordem a efetividade e resolubilidade da 

PNAISH, apesar dos dados epidemiológicos demostrarem que no geral não houve 

mudanças na situação de saúde do homem, antes e depois da política.  

A PNAISH é uma grande conquista como política pública em saúde, por ter 

como foco uma população que demonstra ser vulnerável e carecida de ações que 
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melhorem sua situação de saúde e qualidade de vida, onde até alguns anos atrás, os 

homens estavam totalmente à margem dos serviços de saúde e desprivilegiados de 

uma política específica que os atendessem. Entretanto, como foi possível observar, 

principalmente pelos dados levantados, que as ações estabelecidas e desenvolvidas 

não estão sendo suficientes para melhorar a situação de saúde do homem, sendo 

necessária uma análise mais profunda para verificar as reais necessidades de saúde 

que esta população apresenta e que os dados epidemiológicos demonstram. 

A importância e a necessidade da implementação da PNAISH nos serviços de 

saúde deve ser encarada com maior seriedade, pois esse processo está ocorrendo 

de forma extremamente lenta, pouco produtiva e desmotivada. Como presenciado na 

realização do Estágio Supervisionado 2 do curso de Saúde Coletiva, o Distrito Federal, 

em especial a região de saúde da Ceilândia-DF, ainda não tem a PNAISH incorporada 

em seus serviços, e somente dois centros de saúde, com muita dificuldade e 

embarres, estão tentando implementar a política, nem que seja para trabalhar 

algumas das ações estabelecidas pela PNAISH. 

A elaboração deste trabalho permitiu maior aprofundamento nos estudos 

acerca da saúde do homem e também uma maior percepção dos problemas nos quais 

eles estão inseridos. Além da oportunidade de conhecer mais a fundo a PNAISH e os 

desafios que a formulação e implementação de uma política apresenta. 
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