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RESUMO  

 

 

INTRODUÇÃO: Sabe-se que a procura dos homens por serviços de saúde se comparado com 
as mulheres é bem menor, principalmente na atenção primária. Neste caso, acredita-se ser 
imprescindível a busca por elucidação da percepção dos enfermeiros da atenção básica sobre a 
saúde do homem. OBJETIVOS: Descrever a percepção dos enfermeiros da atenção básica de 
saúde quanto à assistência à saúde do homem. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa, 
realizada de setembro de 2012 a novembro de 2012 nas Unidades Básicas de Saúde da 
Regional de Ceilândia – Distrito Federal. Os dados foram obtidos por meio de um roteiro de 
entrevista semi-estruturada, através da gravação e posterior transcrição das falas, e a 
interpretação das informações foi realizada por meio da análise de conteúdo de Bardin. Todos 
os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO: Constatou-se a falta de contato dos enfermeiros da atenção básica com 
discussões de gênero, denotando um despreparo para a prestação de assistência as 
particularidades masculinas. Contudo, o reconhecimento dos profissionais quanto à 
necessidade de qualificação na temática os faz refletir e até mesmo propor novas estratégias 
de acolhimento ao público masculino. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As informações obtidas 
neste estudo contribuem para o direcionamento de práticas de capacitação profissional a fim 
de modificar a realidade na assistência ao homem, pressupondo uma organização da 
assistência de forma a garantir a satisfação das necessidades dos usuários. Para tanto, é 
preciso ter a disposição recursos físicos e humanos e adequados as mudanças a qual se deseja 
alcançar. 
 

 

DESCRITORES: Homem; Atenção Básica; Política. 
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ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: It is known that the demand for health services by men compared with 
women is much lower, especially in primary care. In this case, it is believed to be essential to 
search for elucidation of the nurse`s perception of primary care on the health of man. 
OBJECTIVES: To describe nurses perceptions of primary health care on the health of man. 
METHODS: A qualitative and quantitative study, conducted September 2012 to November 
2012 in the Basic Health Regional Ceilândia - Distrito Federal. The data were obtained 
through a structured semi-structured interview, by recording and subsequent transcription of 
the speeches, and interpretation of information was carried out by analysis of Bardin. All 
participants signed an informed consent and the study was approved by the Ethics Committee 
in Research of the State Department of Health. RESULTS AND DISCUSSION: It was the 
lack of contact of nurses with a basic discussion of gender, denoting unpreparedness for the 
assistance the particular male. However, the recognition of professional qualifications on the 
need to make them reflect the theme and even proposes new strategies to the host male 
audience. CONCLUSION: The information obtained in this study contribute to the targeting 
practices of professional training in order to change the reality in assisting the man, assuming 
a care organization to ensure the satisfaction of user needs. To do so, you must have the 
physical and human resources available and appropriate changes which you want to achieve. 
 

 

KEYWORDS: Man; Primary health care; Politics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Sabe-se que a procura dos homens por serviços de saúde se comparado com as 

mulheres é bem menor, principalmente na atenção primária. Pinheiro et al. (2002), em seu 

estudo realizado com dados de 1998 sobre diferenças de gênero no perfil de morbidade na 

utilização e acesso de serviços de saúde no Brasil, relata que, enquanto as mulheres procuram 

assistência para a realização de exames de rotina e prevenção, os homens buscam serviços 

predominantemente por motivo de doença, ou seja, o homem valoriza a assistência curativa 

em detrimento da preventiva. Estudos, como o do Schraiber (2010), confirmam que esse fato 

persiste ainda hoje. 

A não procura pela assistência básica pode ser explicada por vários estudos, dentre 

eles o de Schraiber (2010) e o do Nascimento et al. (2011). Eles demonstraram que a busca 

pelo atendimento de saúde se dá por parte dos homens apenas quando não conseguem lidar 

mais com os sintomas da doença, tendo a dor como elemento de incentivo mais importante. 

A masculinidade está envolvida culturalmente com a noção de invulnerabilidade, 

agressividade, força e sexualidade desenfreada, além da personificação do homem como o 

principal provedor da família. Cabe a ele o entendimento do ser homem como fator 

contribuinte para a busca pelos serviços de saúde. Levando a masculinidade em consideração, 

o medo da descoberta de alguma doença, a vergonha de ficar exposto, o medo de perder o dia 

de trabalho, a falta de recursos econômicos para um atendimento privado são alguns dos 

fatores dificultantes intrínsecos ao homem. Como aspectos institucionais consideram-se a 

falta de unidades e programas específicos para o público masculino; a falta de estímulo do 

próprio ambiente de trabalho para o auto-cuidado; e a feminilização dos ambientes de saúde, 

dificultando a percepção de pertencimento aos espaços por parte dos homens (FIGUEIREDO, 

2005; GOMES, 2007; SCHRAIBER, 2010).  

Não se pode apenas responsabilizar os homens pela não procura por assistência, pois 

por muitas vezes, estes são estigmatizados pelos profissionais como negligentes em relação a 

sua saúde. A conseqüência disso é a menor credibilidade por parte dos profissionais em 

relação à adesão dos homens nas práticas de auto-cuidado, não sendo estimulados às práticas 

de prevenção e promoção de saúde (COUTO, 2010). 

A análise de Schraiber (2010) também revelou que a dificuldade do acesso devido à 

organização de funcionamento das unidades, a demora no atendimento e a falta de recursos 
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humanos e materiais são problemas enfrentados não só pelos homens, mas por outros 

segmentos que procuram os serviços. 

No trabalho de revisão bibliográfica de Gomes e Nascimento (2006), ao se verificar as 

produções científicas sobre a relação saúde-homem nos períodos de 1998 à 2004, encontrou-

se como um dos temas mais freqüentes a sexualidade masculina - mais especificamente as 

doenças sexualmente transmissíveis (DST`s). Esse fato pode facilmente ser explicado, pois o 

homem possui uma maior participação em relação às mulheres nos dados epidemiológicos das 

DST`s, além de assumirem comportamentos de um alto nível de risco reportado e um baixo 

nível de proteção (HAWKES, 2002). 

Estudos atuais testificam que os próprios homens apontam como suas maiores 

necessidades às questões sexuais e que por esse motivo deveriam procurar mais a assistência à 

saúde. Mesmo conscientes dessa necessidade, eles, na prática, não a fazem, o que resulta em 

uma maior prevalência na maioria das DST`s, principalmente nas de notificação compulsória. 

Enquanto 4,2% dos homens contraem a sífilis, apenas 3,2 % das mulheres são contaminadas. 

Em relação ao HIV, tem-se 0,9 % de mulheres e 1,5% de homens infectados (BRASIL, 2006; 

SCHRAIBER, 2010). 

A sexualidade masculina é abordada de forma pouco sistemática, não dispondo de um 

espaço demarcado na agenda de programas dos serviços (como acontece com a sexualidade 

feminina) (PINHEIRO, 2011). A característica do serviço também provoca uma diferenciação 

na demanda. Estudos evidenciam que em unidades especializadas em DST a demanda maior é 

de homens. Diferente da que ocorre nas unidades convencionais de saúde, onde a demanda 

maior é das mulheres (ARAÚJO, 2005; PINHEIRO, 2011). Isto pode ser reflexo das barreiras 

sociais, culturais, econômicas e principalmente de gênero enfrentadas por este tipo de 

paciente (QUEIROZ, 2000).   

Os serviços de saúde ainda encontram-se despreparados para identificar e responder às 

demandas dos homens que buscam exercer seus direitos sexuais e reprodutivos. Além disso, 

muitos profissionais de saúde apresentam dificuldades em obter a empatia e a cumplicidade 

dos que freqüentam os serviços públicos de saúde. Esses problemas dificultam o 

conhecimento das necessidades específicas dos homens e impedem a definição de melhores 

estratégias para ampará-los nesses serviços (LYRA-DA-FONSECA, 2008). 

 Diante das principais necessidades expostas pelos homens em diversos estudos, faz-se 

necessário a investigação dessas necessidades e com isso estimular o auto-cuidado masculino 

e buscar medidas preventivas e de promoção da saúde efetivas (SCHRAIBER, 2010). 
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Neste caso, acredita-se ser imprescindível a busca por elucidação da percepção dos 

enfermeiros da atenção básica sobre a saúde do homem. Busca-se, então, captar a realidade 

daqueles que, por meio do atendimento a DST`s, possuem uma maior proximidade com o 

público masculino em relação aos outros enfermeiros da atenção básica. Os enfermeiros que 

possuem essa relação direta têm a oportunidade de um maior diálogo e por conseqüência um 

maior conhecimento sobre as necessidades da saúde dos homens. Diante desse fato, esses 

profissionais são os mais indicados para fornecer informações acerca da assistência a esse 

público na atenção básica. De posse desse conhecimento, será possível promover debates 

sobre o processo de trabalho e possíveis necessidades de preparação destes profissionais. 

Neste sentido, este estudo procura responder ao seguinte questionamento: Qual a percepção 

dos enfermeiros da atenção básica de saúde sobre a assistência a saúde do homem? 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

 

No século XIX, surge o movimento feminista como propulsor da discussão sobre a 

diferenciação de gêneros (masculino e feminino). Esse século é marcado pela intensa 

industrialização e urbanização, pela inserção da mulher no contexto trabalhista e pelo 

surgimento de movimentos sociais e políticos que reivindicavam seus direitos (ROHDEN, 

2009). Essa discussão possibilitou a reflexão sobre a relação homem e mulher e homem-saúde 

em um contexto histórico, cultural e social (PINHEIRO; COUTO, 2008).  

Na Europa e nos Estados Unidos, mais precisamente na década de 70, surge estudos 

acerca da relação do homem com sua masculinidade e saúde, paralelamente ao movimento 

feminista. Já na década de 90, a saúde do homem passou a ser vista à luz da causalidade de 

gênero (COURTENAY, 2000; SCHRAIBER, 2005). Com isso se fez necessário a 

reconstrução do significado de masculinidade, ou seja, a importância da tradução das 

necessidades de saúde específicas do homem.  

Apenas em 1994, na cidade do Cairo no Egito, por meio da Conferência Internacional 

de População e Desenvolvimento, é que as instituições de saúde começaram a pensar nos 

indicadores epidemiológicos de saúde do homem como reflexo de seus comportamentos 

(ANDRADE, 2005). Nesse contexto, a OMS (Organização Mundial de Saúde) publicou 

documentos ressaltando a relevância das particularidades masculinas de saúde. Foi criada 

também no ano de 2001, como forma de fortalecimento da temática de saúde do homem e 

suas particularidades, a Sociedade Internacional voltada para a Saúde do Homem e Gênero 

(International Society for Men`s Health and Gender) (GOMES; NASCIMENTO, 2006). 

No Brasil, seguindo a tendência mundial de medicalização do ser feminino e de outros 

segmentos populacionais (crianças, idosos), mantiveram-se ausentes iniciativas específicas 

voltadas para a saúde do homem. Considerava-se que, de forma indireta, o homem era 

alcançado pelas políticas, como exemplo as campanhas contra doenças sexualmente 

transmissíveis (DST`s) e alcoolismo, campos estes de grande sociabilidade masculina. Além 

disto, por volta de 1930, propôs-se, no Brasil, a criação de uma ciência voltada 

especificamente para os problemas do homem - a andrologia (CARRARA, 2009). Todos os 

fatos apresentados exemplificam a marginalização dos serviços de saúde prestados aos 

homens. 

Ambientes de discussão foram surgindo para o aprofundamento da temática e para 

sugestões de estratégias a serem adotadas. Um destes é o Seminário Nacional “Homens e 
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Masculinidade” que, desde 1998, acontece anualmente em diversos estados. Ainda em 1998, 

um Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidade (Gema) surge no Brasil. Ela é sediada 

na Universidade Federal de Pernambuco e que em parcerias com outras instituições organiza 

o Seminário Nacional “Homens e Masculinidade” (SEMINÁRIO NACIONAL HOMENS E 

MASCULINIDADE: PRÁTICAS DE INTIMIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS, 2010). 

Esses ambientes de debate acerca da necessidade da construção de políticas de saúde 

direcionadas especificamente para o público masculino, no Brasil, no decorrer dos anos 90, 

teve como resultado o fortalecimento de um movimento cujo objetivo é o estabelecimento de 

respostas específicas para as singularidades da saúde do homem (BRASIL, 2008a). Essas 

discussões buscaram atentar-se para a influência da masculinidade construída socialmente 

como fator gerador de comportamentos de risco à saúde e as práticas do cuidado 

(FIGUEIREDO, 2005; COUTO, 2010).  

Entretanto, apenas em 2008, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do 

Homem foi criada no Brasil com o objetivo de promover o maior acesso da população 

masculina aos serviços de atenção básica. Sabe-se que a primeira busca do homem por 

assistência em saúde são os serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta 

complexidade já em estágios mais avançados de adoecimento (BRASIL, 2008a). Diante disso 

e do fato da atenção básica ser considerada organizadora da rede, capaz de resolver grande 

parte dos problemas de saúde, a política veio fortalecer esse tipo de atendimento. 

A política tem como finalidade promover atividades que auxiliem na melhor 

compreensão das necessidades e demandas específicas do público masculino, inseridos em 

seu contexto socioeconômico, cultural e institucional. Desta forma, essa política articula-se 

juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica para qualificação e fortalecimento da 

assistência de prevenção e promoção da saúde, atendendo o homem em sua integralidade 

(BRASIL, 2008a).  

Espera-se que, com a implementação dessa política, haja a diminuição dos indicadores 

de mortalidade e o aumento da expectativa de vida do homem, pois segundo o Ministério da 

Saúde, o risco do homem vir a falecer no ano de 2007 era 40% maior que o da mulher. 

Atualmente, as cinco principais causas de mortalidade masculina são: as doenças do aparelho 

circulatório, causas externas (violência e acidentes), neoplasias, doenças do aparelho 

respiratório e doenças do aparelho digestivo. Em 2008, homens com idade entre 10 a 69 anos 

morreram mais que as mulheres. Já em 2010, a probabilidade de os homens falecerem aos 22 

anos de idade era 4,5 vezes maior (FIGUEIREDO, 2005; COUTO, 2010; BRASIL, 2010; 
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BRASIL, 2011). Diante dos dados apresentados, confirma-se então a preocupação das 

instituições de saúde. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

      3.1. Objetivo geral 

 

 

•  Descrever a percepção dos enfermeiros da atenção básica de saúde quanto à 

assistência à saúde do homem. 

 

      3.2. Objetivos específicos 

 

 

• Caracterizar o perfil dos profissionais que lidam diretamente com o cuidado a saúde 

dos homens por meio da assistência prestada na sala das DST`s; 

• Investigar o conhecimento e preparo dos enfermeiros a respeito da saúde do homem e 

da política nacional de atenção integral à saúde do homem; 

• Identificar as maiores dificuldades e/ou facilidades na oferta de atendimento aos 

homens que procuram assistência na atenção básica; 

• Descrever as estratégias de abordagem dos enfermeiros frente a esse tipo de paciente. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

 

4.1. Tipo de estudo 

 

 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa. 

 

      4.2. Local do estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2012 a junho de 2013 - nas 

unidades de atenção primária da regional de Ceilândia/DF.  

Segundo dados da Codeplan, a cidade de Ceilândia em 2010 possuía uma população 

de 398.374, sendo 48% composta pela parcela masculina (COMPANHIA DE 

PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL/CODEPLAN, 2011). Na Ceilândia, há 

atualmente 11 Unidades Básicas de Saúde, que oferecem programas e serviços de 

atendimento a DST`s; sendo que o antigo Centro de Saúde 1, considerado como referência em 

tratamento de DST`s, hoje constitui-se parte do ambulatório do HRC (SESDF, 2012). Assim, 

justificou-se a escolha dos enfermeiros que fazem parte desse atendimento por acreditar que 

dentre os programas/ações prestados na atenção básica, esse teria uma adesão maior do 

público masculino em relação aos outros serviços prestados por enfermeiros, além de 

possuírem maior oportunidade de diálogo durante a prestação desse tipo de atendimento, 

levando-os a ter esta maior proximidade com as necessidades desse público.  

 

4.3. Participantes do estudo 

 

 

Fizeram parte da amostra os enfermeiros que prestam atendimento de DST, nas 

Unidades Básicas de Saúde de Ceilândia, incluindo o antigo Centro de Saúde nº 1 de 

Ceilândia; quem tinha idade superior a 18 anos e que aceitaram participar da pesquisa por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE (APÊNDICE B). 
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Durante a realização da pesquisa nos Centros de Saúde de Ceilândia, contavam com 

12 enfermeiros que faziam atendimento na sala de Vigilância Epidemiológica/DST`s. No 

entanto, no momento da coleta de dados, um enfermeiro encontrava-se de férias e o outro não 

aceitou participar da pesquisa. Considerou-se assim, para fins deste estudo um grupo de 10 

participantes. 

 

4.4. Coleta e análise dos dados 

 

 

O período de coleta das informações foi de setembro de 2012 a novembro de 2012. 

Para coleta das informações foi realizado um primeiro contato com os enfermeiros das 

Unidades Básicas de Saúde a fim de apresentar os objetivos do estudo e realizar o convite 

para a sua participação. Após a confirmação do interesse foi realizado o agendamento da 

próxima visita para realização da entrevista. 

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A), 

contendo questões abertas, incluindo dados sócio-demográfico e as seguintes questões 

norteadoras: Em sua graduação teve alguma matéria/aula a respeito da saúde do homem?; 

Possui capacitação específica relativa à saúde do homem? Se sim, que tipo?; Recebe 

capacitação/atualização do Ministério da Saúde para lidar com o público masculino?; Quais 

os cuidados de enfermagem que você executa e se usa alguma estratégia para adesão dos 

homens aos cuidados prestados?; Que dificuldades ou potencialidades você aponta nesse 

atendimento?; Você já teve algum contato com a Política Nacional de Saúde do Homem? Se 

sim, descreva-o?; Você apontaria alguma sugestão para melhoria da assistência ao homem na 

atenção básica? 

Após as entrevistas, foi realizado a escuta das falas e a sua transcrição. Os dados 

coletados foram então analisados por meio da análise de conteúdo segundo Bardin (1979); a 

qual consiste em um instrumento de análise interpretativa, considerado como uma “técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva e sistemática do conteúdo de 

mensagens e indicadores (quantitativos ou não)”. Esse instrumento permite a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção do conteúdo manifesto na 

comunicação. Neste sentido, para a análise deste estudo foram seguidas as seguintes etapas: 

1º-Constituição do corpus; 2º- Leitura flutuante; 3º- Organização do material; 4º- Codificação; 

5º- Categorização; 6º- Inferências e Interpretação. 
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4.5.  Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Estadual de Saúde, sob o número de protocolo 298/2012 (ANEXO A). Todos os participantes 

do estudo registraram a sua anuência por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, respeitando assim as diretrizes da Resolução 196 (BRASIL, 1996) no que se 

refere a pesquisas envolvendo seres humanos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo será apresentada inicialmente a caracterização dos sujeitos da 

pesquisa, ou seja, o perfil dos enfermeiros locados na atenção básica da regional de saúde de 

Ceilândia, que prestam assistência às DST´s e aceitaram participar da pesquisa. 

Posteriormente, serão apresentadas as categorias simbólicas emergidas do agrupamento das 

unidades temáticas; seguido da interpretação e inferências, que visam apreender a percepção 

dos enfermeiros da atenção básica de saúde quanto à assistência à saúde do homem. 

 

      5.1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

 

 Participaram do estudo 10 enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde de 

Ceilândia/DF, sendo que apenas dois enfermeiros pertencem ao sexo masculino. A maioria 

desses profissionais se enquadra na faixa etária de 38 a 43 anos constituindo 60% dos 

entrevistados, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos profissionais de enfermagem por faixa etária, Ceilândia - DF, 2012. 
 

Idade f % 
38 a 43 anos 6 60 

44 a 49 anos 1 10 

50 a 55 anos 2 20 

56 a 61 anos 1 10 

TOTAL 10 100,0 

                                         Fonte: Elaboração própria 

 Com relação ao tempo de graduação dos profissionais de enfermagem, houve uma 

prevalência do intervalo de 12 a 22 anos (70%), conforme tabela 2. 
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Tabela 2 – Distribuição de freqüência e porcentagens dos profissionais de acordo com o tempo de formação, 
Ceilândia - DF, 2012. 

Tempo f % 

12 a 22 anos 7 70 

23 a 33 anos 3 30 

TOTAL 10 100 

                        Fonte: Elaboração própria 

Quanto às áreas de curso de pós-graduação, nenhum dos enfermeiros referiu-se a 

saúde do homem, sendo que três (30%) não possuem nenhum tipo de pós-graduação; um 

(10%) iniciou o curso em UTI, porém não concluiu e os outros seis (60%) realizaram algum 

tipo de especialização. 

Dentre as áreas de especialização realizada pelos enfermeiros estão: 1- Saúde pública, 

2- Saúde da Família, 3- Assistência de Enfermagem à Unidade Básica de Saúde e 

Gerenciamento de Unidade Básica de Saúde, 4- Centro cirúrgico, 5- Enfermagem obstétrica e 

licenciatura. 

 

5.2.  Categorias simbólicas 

 

 

  A partir dos relatos coletados e do agrupamento das falas em torno das unidades 

temáticas, chegou-se a quatro categorias simbólicas: conhecimento dos enfermeiros a respeito 

da saúde do homem, cuidados de enfermagem e estratégias de adesão à saúde masculina, 

dificuldades relacionados à assistência e sugestão para melhoria da atenção. 

Na primeira categoria, Conhecimento dos enfermeiros a respeito da saúde do 

homem, as unidades temáticas foram agrupadas em três subcategorias, que vislumbram a 

formação do profissional, a qualificação pela instituição e o contato com a política de saúde 

do homem. O quadro abaixo retrata as unidades temáticas que mais caracterizam estas 

subcategorias simbólicas: 

 
CATEGORIA 1: Conhecimento dos enfermeiros a respeito da saúde do homem 

Subcategorias Unidades Temáticas 
Formação 
profissional 

“Não. Na época em 1999, não tinha na grade curricular não.” 
 
“Não que eu me lembre especificamente do homem. A gente tinha Clínica 
médica, que via saúde em geral, mas especificamente do homem não. Já fiz 
alguns cursos e tudo, mas especificamente não.” 
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“Não. Em relação ao homem não né!? A gente teve infectologia, parasitologia, 
vigilância epidemiológica. Mas específico pro homem não.” 
 
“Além da DST? Não, a DST não é específico. Não, não tive. Que eu lembre 
não.” 
 
“Não, o que a gente sabe é que eles estão tentando implantar uma coisa nova 
pro homem, isso vem do ministério da saúde.” 
 
 “Não... Não... especificamente pra Saúde do homem não, tem no geral de 
atendimento à DST, que inclui homem e mulher. Mas assim, especificamente 
voltada pro homem não.” 
 
“Não. Eu fiz algumas oficinas só, na secretaria mesmo.” 
 
. E aqui nas DTS´s, Hanseníase, Tuberculose. Assim eu fiz esses cursos de 
capacitação, não especialização, mas voltados só pro homem não.” 
“Não. Eu tenho capacitação específica para DST, mas não específico pro 
homem.” 
 
“A gente tem a vivência, a gente acaba se “auto-treinando”, a gente aprende 
por conta própria nos trancos e barrancos. Poderia ser melhor, nos ajuda a 
evitar erros do início.” 
 

Qualificação pela 
instituição 

 
“No ministério, na secretaria de saúde não. O que acontece é que na verdade, 
a gente tem notícia, não sei se é sobradinho… que tem o ambulatório do 
homem. Fora eu, sinceramente, na secretaria de estado de saúde do df eu 
desconheço ambulatório do homem, tem o da mulher. A mulher é bem cuidada, 
o programa de saúde da mulher. O homem não tem essa abordagem específica 
não.” 
 
 “Não, já teve, mas eu não fiz não. Teve uns treinamentos, mas eu nunca fiz 
não.” 
 
“Eu sei que a secretaria tá com um projeto de capacitação, mas ainda não tá 
fazendo. Eles colocaram a política de saúde do homem, mas na verdade ainda 
não fizeram uma qualificação do pessoal não. A gente vai aprendendo mesmo 
no dia a dia.” 
 
 “Não, eu tive um treinamento sobre Doenças Sexualmente transmissíveis em 
geral.” 
 
 “No período que eu to no CS, eu não tenho conhecimento.” 
 

Contato com a 
política de saúde 
do homem 

“Veio a coordenadora da Regional de Saúde, e falou dessa nova proposta”. 
 
“Através de manuais. A gente recebe alguns manuais do ministério da saúde, 
através da internet. Mas especificamente assim, um treinamento nós não 
tivemos ainda.” 
 
“Não. Diretamente não. Já sabia, ta tendo uns treinamentos por causa da 
política de saúde do homem né!? Só que eu ainda não participei de nada.” 
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“Muito superficial”.  
 
“Mais ou menos. Porque eu já assisti algumas palestras, mas assim nem um 
curso específico não.Pela própria regional (Regional de Saúde de Ceilândia). 
Inclusive eu até fui fazer parte da equipe, porque eu fui falar sobre DST, para 
as equipes nos centros de saúde. Porque assim, a regional está começando a 
se adequar, mas ainda não tem nada bem definido.” 
 
“É ouvi alguma coisa.” 
 
 
“Não, não tive. Eu sei que existe já em sobradinho, que tem um centro que já é 
referência, que já tem um tempo que trabalha. Uma vez eu assisti uma palestra 
deles, falando como é o atendimento lá, faz uns três anos.” 
 
“Não”. 
 
“Já. É importante porque o homem tem a cultura de não cuidar da saúde, aqui 
no Brasil tem essa cultura, o homem não se cuida. Então é importante ter uma 
política voltada para saúde do homem”. 
 

Quadro 1 - Distribuição das unidades temáticas a cerca do Conhecimento dos enfermeiros a respeito 
da saúde do homem. 
 

 A assistência integral depende não só da criação de políticas públicas, como também 

da organização dos serviços prestados e da boa prática profissional (SCHRAIBER; 

FIGUEIREDO, 2011). A qualidade dos recursos humanos disponíveis nos serviços de saúde 

está intimamente relacionada à base de conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica e 

profissional. A caracterização do perfil profissional dos enfermeiros permite justificar seu 

desconhecimento acerca da saúde do homem, atestada nas falas dos sujeitos. 

A subcategoria, formação profissional, refere-se ao contato do enfermeiro durante 

sua graduação e/ou pós-graduação com temas específicos de saúde do homem. Durante a 

graduação, a falta de contato com o tema foi perceptível em todos os enfermeiros 

entrevistados, como exemplos abaixo: 

 

“Não. Na época em 1999, não tinha na grade curricular não.” 
“Não que eu me lembre especificamente do homem. A gente tinha Clínica 
médica, que via saúde em geral, mas especificamente do homem não. Já fiz 
alguns cursos e tudo, mas especificamente não.” 
“Não. Em relação ao homem não né!? A gente teve infectologia, 
parasitologia, vigilância epidemiológica. Mas específico pro homem não.” 
“Além da DST? Não, a DST não é específico. Não, não tive. Que eu lembre 
não.” 
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Quando questionados acerca de cursos de pós-graduação, nenhum dos participantes 

relatou possuir capacitação específica quanto à saúde do homem: 

  

“Não... Não... especificamente pra Saúde do homem não, tem no geral de 
atendimento à DST, que inclui homem e mulher. Mas assim, especificamente 
voltada pro homem não.”  

“Não. Eu tenho capacitação específica para DST, mas não específico pro 
homem.” 
 

Esse fato pode ser compreendido, pois a trajetória histórica da atenção à saúde do 

homem e a criação de ambientes de debate acerca do assunto, no Brasil, começaram a surgir 

apenas nos anos 90 (BRASIL, 2008a).  

Na subcategoria, qualificação pela instituição, que neste estudo refere-se à Secretaria 

de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), a maioria dos enfermeiros informou não ter 

capacitação específica sobre o tema, mesmo após a implantação da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), apesar de terem o conhecimento da 

existência de alguns cursos. Como exemplificado abaixo:       

 

“Já sabia, ta tendo uns treinamentos por causa da política de saúde do 
homem né!?. Só que eu ainda não participei de nada.” 
“Não, já teve, mas eu não fiz não. Teve uns treinamentos, mas eu nunca fiz 
não.” 

 

Dois enfermeiros relataram não saberem da realização dos cursos. E, apenas uma 

enfermeira referiu participação em uma oficina que versava o assunto: 

“Eu fiz algumas oficinas só, na secretaria mesmo.” 

 

A falta de contato dos enfermeiros com discussões de gênero e suas particularidades, 

aponta para o despreparo dos profissionais durante a assistência ao homem. Fato confirmado 

também no estudo de SILVA et al.(2012), em que traz relatos de enfermeiros da atenção 

básica que reconhecem a necessidade de uma capacitação para assistirem melhor as 

especificações da saúde do homem. Esse pouco preparo obriga-os a adquirir as habilidades na 

prestação do cuidado ao homem somente durante a prática profissional: 

 

“Eu sei que a secretaria está com um projeto de capacitação, mas ainda não 
está fazendo. Eles colocaram a política de saúde do homem, mas na verdade 
ainda não fizeram uma qualificação do pessoal não. A gente vai aprendendo 
mesmo no dia a dia.” 
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O agir profissional é influenciado não somente pelo saber científico e tecnológico, mas 

também por suas percepções, suas representações culturais e sociais e por arquétipos de 

gênero comuns a sociedade (SCHRAIBER, 2005). A prática profissional baseada apenas em 

conhecimentos construídos durante o cotidiano de trabalho limita a ação do enfermeiro em 

suas concepções pessoais de gênero, o que pode comprometer a assistência. 

Na subcategoria, Contato com a política de saúde do homem, se buscou abordar o 

conhecimento por parte dos enfermeiros a respeito da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH). A maioria dos entrevistados respondeu que tiveram contato 

com a política, seja por meio da visita da coordenadoria da regional de Ceilândia (SES/DF), 

seja por manuais de revista eletrônica, ou por comentários de outros profissionais no ambiente 

de trabalho. Alguns não comentaram a fonte de seu conhecimento, como se percebe abaixo: 

 

“Veio a coordenadora da Regional de Saúde, e falou dessa nova proposta.” 
“Através de manuais. A gente recebe alguns manuais do ministério da 
saúde, através da internet. Mas especificamente assim, um treinamento nós 
não tivemos ainda.” 
“É ouvi alguma coisa por aqui no centro.” 
“Muito superficial.” 

 

Três enfermeiros responderam que não tiveram contato com a política. Outros dois 

profissionais responderam não ter tido contato, porém sabiam da existência da mesma: 

 

 “Não, não tive. Eu sei que existe já em sobradinho, que tem um centro que 
já é referência, que já tem um tempo que trabalha. Uma vez eu assisti uma 
palestra deles, falando como é o atendimento lá.” 
“Não. Diretamente não.” 
“Já sabia, ta tendo uns treinamentos por causa da política de saúde do 
homem né!?. Só que eu ainda não participei de nada.” 

 

Foi observado que o conhecimento dos profissionais a cerca da saúde do homem é 

superficial, mesmo para aqueles que tiveram contato com a PNAISH.  

 De acordo com o estudo de Medrado, Lyra e Azevedo, (2011, p. 64), os profissionais 

de saúde ofertam a assistência com dados e informações parciais, restritos à sua própria 

experiência rotineira. 

Sensibilizar os homens para uma rotina de práticas preventivas e promocionais de 

saúde que proporcione mudanças efetivas no quadro atual é também uma função dos 

profissionais de saúde. Para tanto, torna-se necessária uma estratégia de educação voltada 

para a qualificação profissional, de modo que os enfermeiros se desloquem do senso comum 
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em que os indivíduos são vistos como doentes apenas, não considerando as questões de 

gênero envolvidas (ÁVILA, 2003; GOMES et al., 2011). A não qualificação da resposta 

assistencial traz prejuízos para a oferta de uma assistência integral que atenda as 

particularidades masculinas.  

Além disso, não se pode apenas responsabilizar os profissionais pela boa ou má 

qualidade da assistência ao homem, pois, historicamente, o sistema de saúde foi estruturado 

de forma a priorizar outros segmentos populacionais, como mulheres, crianças e idosos, 

negligenciando  a atenção ao homem (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009). 

A segunda categoria emergida dos relatos dos enfermeiros entrevistados é designada 

como Cuidados de enfermagem e estratégias de adesão à saúde do homem, composta por 

duas subcategorias: uma relacionada à assistência voltada as DST´s e a outra relacionada a 

outros tipos de abordagens,o que pode ser percebido no quadro abaixo: 

 

CATEGORIA 2: Cuidados de enfermagem e estratégias de adesão a saúde do homem 
Subcategorias Unidades Temáticas 
Relacionadas à 

DST`s 

 

“Aqui na vigilância a gente atende por livre demanda.” 
 
“Não, na verdade é a abordagem,  a gente faz uma abordagem sindrômica, faz 
o aconselhamento pré-teste, faz o pós-teste e acaba fazendo busca ativa aqui 
dentro do centro de saúde, orientando os trabalhadores de outras salas, de 
atendimento ao homem ou a mulher, pra que eles perguntem se os pacientes já 
fizeram alguns exames sobre DST`s, hepatites virais, HIV e falarem pra ele 
virem aqui. Daí a gente solicita, orienta antes e depois dos exames.” 
 
“Eu acabei fazendo uma parceria com a moça do laboratório, pra que a 
qualquer hora que o paciente quiser fazer sorologia pra DST, o sangue dele é 
colhido na hora. Então não tem essa questão de vir amanhã cedo, o seu exame 
ta marcado pra segunda feira, não, é colhido na hora. Foi uma estratégia que 
eu acabei implantando, porque senão o paciente não retorna, principalmente 
se ele chegar aqui com uma DST e você resolver o problema dele, ele não 
volta. Porque ele queria resolver o problema que ele tava ali na hora, uma 
gonorréia, enfim”.  
 
“[...] com relação aos exames preventivos, se você deixar pra amanha cedo, 
ele não volta, são poucos os que retornam e que tem essa consciência. Então 
eles simplesmente sumiam, desapareciam, porque já resolvia o problema 
dele.” 
 
“E outro detalhe que eu busco até hoje estar correndo atrás, é nunca deixar 
faltar aqui na sala a questão do medicamento, que é outro detalhe 
importantíssimo. A gente tem que ter o medicamento disponível pras DST`s, 
porque se você não tiver, no caso de uma azitromicina por exemplo, ela é 
muito cara e no caso se você não tiver a medicação pra ser dispensada, se 
você passar a receita pra ele, ele não compra.” 
 
“Não, especificamente não. Uma estratégia que a gente tem é assim, um bom 
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acolhimento,tá entendendo!?; agendamento aberto, que dizer, não tem 
marcação de consulta, ele chega é já é atendido. Por que já é uma estratégia 
do próprio atendimento do programa de DST/aids, mas as DST umas coisas 
tão urgente, que eles sacrificam as vezes o trabalho pra vir, por causa da 
urgência dos sintomas que eles tem, que incomodam muito, né!?” 
 
“Como aqui é uma demanda livre, então assim, a agenda é aberta. Eles 
procuram. 
 
“O que a gente faz muito quando ele vem, quando tem algum problema e 
alguma intercorrência, é a gente conversa, orienta, fala da importância de ele 
esta fazendo aquele tratamento e tudo, do porque fazer, muitas vezes do 
porque trazer a parceira pro tratamento, principalmente nos casos das DST`s. 
É na base do convencimento, ele precisa entender a necessidade disso.” 
 
“Eu costumo brincar com os pacientes: “não se preocupem eu to 
acostumada”. Porque assim a mulher fica menos desconfortável do que o 
homem, principalmente se é um homem assim de meia idade, os adolescentes 
até não ficam tanto, porque acho que eles olham e veem que eu sou mais 
velha.“ 
 
“A gente ri e leva na brincadeira, eu acho que a abordagem mais fácil é essa 
levar na brincadeira, ai a gente fala: não se preocupe não, é tudo igual; a 
gente leva as coisas de uma forma mais leve. Porque é uma... não uma 
invasão, mas é uma entrada na intimidade, eu costumo dizer que nos segredos 
mais bem guardados. Então é delicado.” 
 
“Abordagem sindrômica em relação a DST, a gente sempre pergunta se o 
homem tem alguma queixa, qual é a queixa.” 
 
“Então a nossa estratégia é essa, já fazer o exame, porque enquanto ele ta 
com alguma queixa visível ele ta desesperado.” 
  
“Ai a sala de DST acaba sendo referência pros homens.” 
 
 “Aqui na sala de vigilância a gente usa de agenda aberta, então assim, é livre 
demanda, então eles não precisam estar marcando consulta pra vir aqui.” 
 
“Consulta de enfermagem, medico conforme protocolo de abordagem 
sindrômica.” 
 
“A sala é aberta” 
 
“[...] então eu procuro mostrar pra eles que eu entendo o constrangimento 
deles.”  
 
“Em relação a DST que é onde engloba a saúde do homem que é livre 
demanda. Então só em ser livre demanda, já facilita o atendimento, porque o 
homem vem e ainda depois ter que marcar uma consulta pra ser atendido, ele 
não volta. Então o atendimento é livre demanda.” 
 
“Geralmente ele vem aqui só pra HIV, o medo deles é só AIDS, mas a Hepatite 
B e C sãomuito mais agressivas que a AIDS.” 
 
“Não porque aqui a gente tem apoio de um clínico, tá entendendo!? E a 
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mulher tem o apoio de um ginecologista. E o próprio programa, ele já é muito 
bem definido assim...a conduta, o procedimento a se realizar...ele já cria essa 
facilidade, pra você já ter toda uma padronização no atendimento em relação 
as DST tanto masculinas como femininas.” 
 
“Na sala de DST os homens procuram mais que as mulheres, principalmente 
porque eles estão meio soltos né, não existe um lugar específico pra ele. A 
mulher já procura a ginecologia. Os que não sabem que existe a sala, eles vão 
à clínica medica, mas a clinica médica acaba encaminhando pra cá. No caso 
do DST aparecem mais homens, porque aqui a gente atende outras coisas.” 
 

Relativo a outras 
abordagens 

“Geralmente nas palestras, quando eu faço, eu falo da saúde global, eu falo 
pra preocupar no auto cuidado, de procurar fazer checkup anual, de se 
preocupar com o exame da próstata . por que assim, a gente vê que os homens 
tem muita resistência quanto a isso, a procurar um urologista com medo 
daquele exame, pelo machismo mesmo.” 
 
“[…] mas ai a gente ta sempre encaminhando ele… acaba facilitando um 
pouco a vida deles, porque senão ele vai ter que vir num dia específico, pegar 
senha pra marcar.” 
 
“Nosso papel aqui é informar. A gente tenta fazer esse trabalho de 
convencimento.” 
 
“No momento a gente não usa, porque a gente não tem ainda implantado. Por 
que assim, a gente oferece o que a gente tem. Então como a coisa ainda não ta 
implantada, é perigoso você oferecer. Por exemplo, a rede cegonha, não ta 
ainda implantada ainda, então como a gente vai tentar atrair o paciente. Por 
que assim, a unidade de saúde tem que se estruturar, não é só criar política 
não. Primeiro se cria política e em segundo momento é a implementação das 
ações. Então ainda não foram implementada essas ações.” 
 
“Homem é tão difícil de trabalhar. O que eu tento é colocar a importância do 
cuidado com a saúde.” 
 
“Nós nunca pensamos, nunca paramos pra pensar nisso não. A gente sempre 
pensa no geral. Por que não tem uma coisa assim, que pelo menos, até onde eu 
sei [...] assim, eu sei que é difícil pra eles procurarem pelo serviço” 
 
“Estratégia, que eu botei ali um cartaz, ali fora, né [...] falando sobre o que é 
o atendimento da sala. Então isso atrai espontaneamente.” 
 
“Quando eu to aqui direto, eu saio nos corredores e falo né!?Pra quem estiver 
nos corredores, porque uma pessoa vai falando pra outra. Porque ai aumenta 
a procura.” 
 
“Eu falo, procuro fazer esse convencimento, na hora da queixa, porque depois 
que esfriar, que a poeira baixar, ele não vai mais querer. Aí eu já marco logo 
o exame...tento fazer esse trabalho de convencimento.” 
 
 
“Se eles chegam aqui com alguma queixa que não seja DST a gente pede 
outros exames como o PSA, ai se der alterado a médica pede ecografia ai 
depois desses exames que a gente encaminha para o urologista. Ai lá no 
hospital de ceilândia tem um ambulatório de urologia, porque aqui não tem.” 
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“Como aqui a gente atende hanseníase e TB também, então eles vem também 
por esses motivos. Porque aqui na verdade não é um centro de referência, 
então aqui a gente atende tudo da DST. Vem porque tem agressão por 
cachorro, vem porque tem dengue, porque tem tosse, porque tem mancha na 
pele. Então ele vem por “n” motivos. Então a gente atende e encaminha dentro 
daquilo que é possível fazer dentro da unidade. Quando dá pra gente resolver 
aqui mesmo a gente resolve.” 
 
 “Então assim a demanda (de mulheres na vigilância epidemiológica) existe, 
mas são tratadas com o ginecologista então a demanda deles (homens) é 
maior.” 

Quadro 2 - Distribuição das unidades temáticas a cerca dos Cuidados de enfermagem e estratégias de 
adesão à saúde do homem 
 

O conhecimento da atuação do enfermeiro na UBS e de como eles lidam com as 

demandas masculinas à luz da perspectiva de gênero será o assunto de discussão dessa 

categoria como forma de embasar posterior reflexão de sugestões para melhorias na 

assistência ao homem. 

Dos entrevistados, cinco enfermeiros não executavam exclusivamente cuidados de 

enfermagem da sala de Vigilância Epidemiológica e DST`s. Eles possuíam também outras 

funções dentro do CSC, o que incluía: a ministração de palestras; a realização de consultas de 

enfermagem na sala da mulher, na sala da criança, no curativo; a participação no programa de 

diabéticos e hipertensos. 

 
“Aqui eu fico na sala da mulher e eu atendo pré-natal e fico aqui na dst, 
faço palestras de pré-natal, de planejamento familiar. E nas outras áreas da 
saúde a gente atende também curativo, troca de sonda, e etc.” 
“Olha aqui no Centro eu trabalho muito com a parte de diabético e 
hipertenso e aqui na DST...” 
“A parte da criança, do CD, palestra e consultas e a vigilância 
epidemiológica como um todo, a parte das vacinas, das DST`s que é onde 
entra minha parte na atenção a saúde do homem e tuberculose, hanseníase, 
toda da vigilância.” 

 

Quatro participantes trabalhavam exclusivamente na sala de Vigilância 

Epidemiológica. Apenas uma enfermeira não relatou com clareza quais as atividades que 

exerce na UBS, o que se pode subentender que ela trabalhava apenas na VE. O fato de ter 

alguns enfermeiros trabalhando em mais de uma área no CS, permitiu identificar abordagens 

ao homem em outros momentos que não seja na Vigilância Epidemiológica.  

As estratégias assistenciais que contemplem as necessidades de saúde do homem 

devem ser construídas a partir das concepções de gênero e dos diagnósticos de saúde no 

contexto em que cada UBS está envolvida (FIGUEIREDO, 2005). Para tanto, dividiu-se as 
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subcategorias desse eixo de discussão de acordo com estratégias utilizadas no programa de 

DST`s e como também em outros programas. 

Esta subcategoria, Relacionadas à DST`s, trata das ferramentas que auxiliam a adesão 

do homem ao programa de DST`s, reconhecidas e utilizadas pelos enfermeiros como 

estratégias de assistência. As estratégias mais citadas foram as protocoladas pelo Ministério 

da Saúde referentes às DST/AIDS e que são comuns no atendimento a homens e mulheres. 

Elas incluem agenda aberta, aconselhamento e abordagem sindrômica (BRASIL, 2006a). 

Diferente das mulheres, os homens procuram por atendimento de saúde, 

principalmente, quando apresentam sinais clínicos aparentes da doença, valorizando as 

práticas curativas (SCHARAIBER, 2010). Entretanto o atendimento ás DST`s não se resume 

a busca pela cura, mas também pela prevenção.  

Alguns estudos apontam que um dos motivos para a pouca presença do homem na 

atenção básica é a procura por um atendimento rápido e pontual, muitas vezes justificado pela 

falta de tempo e pelo receio da perda do emprego, tendo em vista que a maioria dos serviços 

das UBS necessita de agendamento, havendo então um dispêndio de tempo na marcação e na 

consulta (SCHRAIBER et al., 2010; GOMES et al., 2011). O adiamento da assistência ao 

paciente pode fazer com que os sintomas de algumas DST´s desapareçam, mascarando a 

presença da doença. Tal fato desencoraja ainda mais o homem a procurar o tratamento 

novamente (BRASIL, 2006a). 

De acordo com o estudo de Figueiredo (2005), as UBS dificultam o acesso do homem 

a assistência á saúde devido ao tempo gasto na marcação e efetivação da consulta e também 

ao número limitado de vagas. Ao contrario desse estudo, a dinâmica do atendimento das DST 

funciona por meio de agendamento aberto, ou seja, o usuário que procurar esse tipo de serviço 

será atendido de imediato, sem a necessidade de marcação prévia, conforme destaca as falas 

abaixo:  

“Aqui na vigilância a gente atende por livre demanda.” 
 “Em relação a DST que é onde engloba a saúde do homem, é livre 
demanda.” 

 
 

A abordagem sindrômica consiste em uma estratégia pré-estabelecida por protocolos 

de atendimento do Ministério da Saúde, que norteia as ações dos profissionais de saúde. Ela 

se baseia nos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, em que em uma única consulta são 

realizados o diagnóstico, o aconselhamento e o tratamento (BRASIL, 2006a). Tanto a 

abordagem sindrômica quanto o agendamento aberto são reconhecidos pelos enfermeiros 
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como facilitadores da assistência e da adesão ao tratamento pelos homens, pois esse tipo de 

atendimento permite uma resposta rápida, como se pode observar a seguir:  

 

“A gente faz uma abordagem sindrômica, faz o aconselhamento pré-teste, 
faz o pós-teste.” 
“E o próprio programa, ele já é muito bem definido assim, a conduta, o 
procedimento a se realizar Ele já cria essa facilidade, pra você já ter toda 
uma padronização no atendimento em relação as DST tanto masculinas 
como femininas.” 

 
   

Embora seja um facilitador, esse tipo de abordagem padronizada pode reduzir a 

assistência aos sinais e sintomas do usuário, como afirma Schraiber et al. (2010).  Outra 

consequência dessa abordagem é a mecanização da mão-de-obra em saúde e a acomodação 

dos profissionais.  Isso configura um atendimento de natureza biomédica, em que a leitura das 

necessidades se faz de forma anatomo-patológica e desconsidera as dimensões subjetivas 

humanas. 

Os enfermeiros citaram também outras estratégias de adesão, como a busca ativa 

dentro do próprio centro de saúde, a utilização de cartaz na porta da sala e a realização de 

palestras nos corredores para orientação dos serviços disponíveis na sala da VE:  

 

“[...] acaba fazendo busca ativa aqui dentro do centro de saúde, e 
orientando os trabalhadores de outras salas, de atendimento ao homem ou a 
mulher, pra que eles perguntem se os pacientes já fizeram alguns exames 
sobre DST`s, hepatites virais, HIV e falarem pra eles virem aqui.” 
“Estratégia, que eu botei ali um cartaz, ali fora, né, falando sobre o que é o 
atendimento da sala. Então isso atrai espontaneamente.” 
 “Quando eu to aqui direto, eu saio nos corredores e falo né!?Pra quem 
estiver nos corredores, porque uma pessoa vai falando pra outra. Porque ai 
aumenta a procura.” 

 

Segundo o manual de controle das doenças sexualmente transmissíveis (2006a), 

devem se coletar, sempre que possível, os exames laboratoriais no momento em que o 

paciente procurar pelo serviço. A parceria com o laboratório do CS como forma de resposta 

rápida ao usuário, principalmente do sexo masculino, também foi uma alternativa efetiva: 

 “Eu acabei fazendo uma parceria com a moça do laboratório, pra que a 
qualquer hora que o paciente quiser fazer sorologia pra DST, o sangue dele 
é colhido na hora. Então não tem essa questão de vir amanhã cedo, é 
colhido na hora. Foi uma estratégia que eu acabei implantando, porque 
senão o paciente não retorna, principalmente se ele chegar aqui com uma 
DST e você resolver o problema dele, ele não volta. Porque ele queria 
resolver o problema que ele tava ali na hora, uma gonorréia [...] enfim”.  



37 

 

 
 

A manutenção de material a disposição do usuário também é outro aspecto pertinente, 

visto que a resposta rápida envolve também o tratamento imediato da doença e seus sintomas 

(BRASIL, 2006a):  

“E outro detalhe que eu busco até hoje estar correndo atrás, é nunca deixar 
faltar aqui na sala a questão do medicamento, que é outro detalhe 
importantíssimo. A gente tem que ter o medicamento disponível pras DST`s, 
porque se você não tiver, no caso de uma azitromicina por exemplo, ela é 
muito cara e no caso se você não tiver a medicação pra ser dispensada, se 
você passar a receita pra ele, ele não compra.” 

 

A política de humanização do SUS tem como diretriz o acolhimento. O ato de acolher, 

segundo o Ministério da Saúde (2006b), diz respeito à aproximação, ao estar perto, a criação 

de vínculo com o paciente. Segundo Segre e Ferraz (1997, p. 540) “o vínculo afetivo, 

embutido de confiança recíproca, na dupla que empreende uma ação de saúde (profissional-

cliente), a par dos aspectos cognitivos, técnicos e científicos, é decisivo para que se possa 

esperar a melhora do estado do cliente”.  

Deste modo, o cuidado deve promover o acolhimento das demandas masculinas em 

geral e não apenas suprir suas necessidades (MEDRADO; LYRA; AZEVEDO, 2011). O 

acolhimento do usuário pelo profissional de saúde fortalece o vínculo e permite o 

conhecimento das demandas trazidas pelo paciente. Como forma de acolhimento utilizada 

pelos enfermeiros tem-se o convencimento do que é o melhor para o homem. O objetivo é 

tentar romper a resistência natural do gênero masculino em aceitar a assistência à sua saúde, 

de acordo com o que pode ser percebido nas unidades abaixo: 

“Uma estratégia que a gente tem é assim, um bom acolhimento. Tá 
entendendo!?.” 
“Eu falo, procuro fazer esse convencimento, na hora da queixa, porque 
depois que esfriar, que a poeira baixar, ele não vai mais querer. Aí eu já 
marco logo o exame. Tento fazer esse trabalho de convencimento.” 
“O que a gente faz muito quando ele vem, quando tem algum problema e 
alguma intercorrência, é a gente conversa, orienta, fala da importância de 
ele estar fazendo aquele tratamento e tudo, do porque fazer, muitas vezes do 
porque trazer a parceira pro tratamento, principalmente nos casos das 
DST`s. É na base do convencimento, ele precisa entender a necessidade 
disso.” 

 

De acordo com o estudo de Gomes et al. (2007), a vergonha de se expor é um dos 

motivos do público masculino não procurar  por cuidados de saúde. Como alternativa para 

esse problema, os enfermeiros buscam ter conversas descontraídas, expõe suas experiências 
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profissionais, esclarecem dúvidas, procuram manter a privacidade e assim tranquilizam o 

homem, conforme averiguado abaixo: 

 

“Eu costumo brincar com os pacientes: ‘não se preocupem eu to 
acostumada.’Porque assim a mulher fica menos desconfortável do que o 
homem.” 
“A gente ri e leva na brincadeira, eu acho que a abordagem mais fácil é 
essa levar na brincadeira, ai a gente fala: não se preocupe não, é tudo 
igual; a gente leva as coisas de uma forma mais leve. Porque é uma... não 
uma invasão, mas é uma entrada na intimidade, eu costumo dizer que nos 
segredos mais bem guardados. Então é delicado.” 
“[...] então eu procuro mostrar pra eles que eu entendo o constrangimento 
deles.” 

 

 O efetivo cuidado com o homem é influenciado pelo manejo do vocabulário, pela 

demonstração de interesse e por outras ações que o conquistem para a adesão à assistência de 

saúde (GOMES, 2009). 

A outra subcategoria - Relativo a outras abordagens - traz como discussão 

abordagens utilizadas pelos enfermeiros que não estão relacionadas ao atendimento de DST`s. 

A procura da sala da VE pelo público masculino não tem sido apenas para o 

tratamento de DST`s e doenças infecto-contagiosas (como tuberculose e hanseníase), mas 

também para o atendimento de outras demandas, como descritos nas falas abaixo: 

 

“Como aqui a gente atende hanseníase e TB também, então eles vem 
também por esses motivos. Porque aqui na verdade não é um centro de 
referência, então aqui a gente atende tudo da DST. Vem porque tem 
agressão por cachorro, vem porque tem dengue, porque tem tosse, porque 
tem mancha na pele. Então ele vem por “n” motivos. Então a gente atende e 
encaminha dentro daquilo que é possível fazer dentro da unidade. Quando 
dá pra gente resolver aqui mesmo a gente resolve.” 

 

A falta de uma sala específica para a população masculina e de profissionais 

capacitados para o atendimento, como um urologista, pode explicar essa situação. (GOMES; 

NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007). Em contrapartida, as mulheres são assistidas por um 

programa específico e tem um profissional a disposição:  

 

 “Ai a sala de DST acaba sendo referência pros homens.” 
“Na sala de DST os homens procuram mais que as mulheres, 
principalmente porque eles estão meio soltos né? não existe um lugar 
específico pra ele. A mulher já procura a ginecologia. Os que não sabem 
que existe a sala, eles vão à clínica medica, mas a clinica médica acaba 
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encaminhando pra cá. No caso do DST aparece mais homens, porque aqui a 
gente atende outras coisas.”  
“Então, assim a demanda (de mulheres na vigilância epidemiológica) existe, 
mas são tratadas com o ginecologista então a demanda deles (homens) é 
maior.” 

 

  O encaminhamento dessa demanda diferenciada do homem na sala da VE para outras 

especialidades é percebido como uma alternativa para se conseguir uma consulta de forma 

imediata. As unidades básicas de saúde de Ceilândia não possuem médicos urologistas, o que 

acarreta a referência para o ambulatório do HRC já com a consulta marcada: 

 

“[...] a gente ta sempre encaminhando ele, acaba facilitando um pouco a 
vida deles, porque senão ele vai ter que vir num dia específico, pegar senha 
pra marcar.” 
“[...] Ai lá no hospital de ceilândia tem um ambulatório de urologia, porque 
aqui não tem.” 
 

 Com freqüência, os homens procuram a sala da VE para tratar de outras questões, 

principalmente relacionadas à sexualidade, como alterações que afetam o órgão genital, 

disfunção erétil, dificuldade para urinar. Nesses casos, o enfermeiro solicita exames que não 

são de rotina e posteriormente encaminha para o urologista: 

 

“Se eles chegam aqui com alguma queixa que não seja DST a gente pede 
outros exames como o PSA, ai se der alterado a médica pede ecografia ai 
depois desses exames que a gente encaminha para o urologista.” 
 

Segundo Schraiber et al. (2010, p. 964), os profissionais estão preocupados em 

oferecer uma resposta imediata de modo a reduzir  o máximo possível seu raciocínio clínico; 

tomam decisões voltadas a condutas já reconhecidas e centradas na terapêutica de patologias; 

realizam muitos encaminhamentos, solicitam exames e quase sempre há indicação de 

medicamentos. 

Ainda na temática sobre abordagens ao homem, a educação em saúde é uma das 

responsáveis por promover mudanças no comportamento masculino, sendo esta indispensável 

à consolidação das ações propostas pela política (BRASIL, 2008a). Uma estratégia 

considerada adequada foi à educação em saúde para o público masculino: 

 

“Geralmente nas palestras, quando eu faço, eu falo da saúde global, eu falo 
pra preocupar no auto cuidado, de procurar fazer checkup anual, de se 
preocupar com o exame da próstata, por que assim, a gente vê que os 
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homens tem muita resistência quanto a isso, a procurar um urologista com 
medo daquele exame, pelo machismo mesmo.” 
“Homem é tão difícil de trabalhar. O que eu tento é colocar a importância 
do cuidado com a saúde.” 

 

O estudo de Leite et al. (2010) mostrou resultados positivos após a realização de 

palestras que englobavam conhecimentos gerais acerca da saúde do homem. Esse fato gerou 

nos participantes uma maior conscientização sobre a necessidade da prevenção, uma procura 

maior por assistência médica de rotina e a adoção de hábitos saudáveis. Isso comprova que os 

programas de educação em saúde podem trazer impactos significativos na saúde do homem.  

 Houve ainda participante que relatou nunca ter pensado na abordagem específica ao 

homem. Esse pensamento reflete a limitação dos profissionais de saúde em diferenciar as 

demandas masculinas das femininas, o que pode dificultar a definição de melhores 

abordagens para amparar os homens na atenção primária (LYRA-DA-FONSECA, 2008). 

Descrito abaixo: 

 

“Nós nunca pensamos, nunca paramos pra pensar nisso não. A gente 
sempre pensa no geral. Por que não tem uma coisa assim, que pelo menos, 
até onde eu sei.” 

 

Ao longo das falas, percebeu-se que os enfermeiros compartilham os mesmos valores 

e concepções hegemônicas advindas dos pacientes masculinos. Nesse sentido, a terceira 

categoria, Dificuldades relacionadas à assistência ao homem, foi subdividida nos seguintes 

eixos de discussão:  

 

CATEGORIA 3: Dificuldades relacionadas à assistência ao homem 

Subcategorias Unidades Temáticas 
Dificuldades 
profissionais 

“No caso assim... eu sinto um pouco de dificuldade aqui na DST, mas ai eu 
procuro não atender sozinha, no caso se tiver que expor o órgão genital. Mas 
no normal eu atendo.” 
 
 “Quando não é DST, essa é minha dificuldade. Que eu tenho que... pra quem 
que eu tenho que referenciar? Vou referenciar pro meu clínico, que ai vai 
depender da boa vontade dele?Então a gente realmente fica perdido, mas a 
gente faz o que pode, o que está a nosso alcance.” 
 
“Então quando não é um diagnóstico clássico, a gente fica meio confuso, mas 
a gente tenta... nosso papel aqui da vigilância é investigar e tentar ajudar o 
paciente.” 
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“Tem horas que a gente fica sem graça porque assim, a gente não é só razão, 
a gente também é emoção. Tem hora que você atende tranquilamente, mas tem 
hora que a gente fica sem graça.” 
 
“... Então quando estamos em duas, a gente prefere atender em duas pessoas, 
fica mais a vontade até, a pesar de que pra ele as vezes não fica a vontade, as 
vezes até fala: “tem que mostrar pras duas?.” 
 
 “Porque a gente não vai ficar trancada aqui dentro sozinha. Então é meio 
complicado, mas quando eu to sozinha eu não tranco a porta, deixo só 
encostada, ai ele tem que mostrar né? Alguns deles ficam um pouco 
constrangidos. Mas assim… eu nunca tive problema de algum desrespeitar.” 
 
“A gente as vezes tem que lidar um pouco com…não é preconceito, é um 
constrangimento nosso também de estar examinando o homem, sem roupa, é 
estranho mesmo. A gente tem que disfarçar né?, que não esta constrangida 
para não constranger mais eles... Mas as vezes existe isso, o constrangimento 
da parte do profissional também.”  
 
“Porque a maioria das pessoas tem mesmo um certo constrangimento em 
trabalhar só com homem, porque já pensa logo em besteira. Fala em homem e 
já pensa que é besteira, e não é, é tudo igual a mulher, na mulher você não vê 
só DST não, vê como um todo.” 
 
“A sim, outra dificuldade que a gente tem também é... vamos supor, ele vem 
com uma DST, e as vezes o diagnóstico ta difícil e você não tem certeza que 
seja uma DST, pode ser um fungo também. Principalmente quando ele chega 
assim com a queixa...” 
 
“Porque lá no10 a gente não fica o dia inteiro na sala de vigilância, se você vê 
o tanto de programa que tem que fazer. Só pelo período da manha, então se ele 
procura no período da tarde, infelizmente ele vai ter que procurar no outro dia 
de manha, porque a tarde eu fico com Diabético e Hipertenso. Não tem 
espaço, não tem local, não tem gente suficiente.” 
 
“Então uma das coisas é o espaço físico e profissionais também, tem poucos 
profissionais, você vê eu to com as crianças, com a vigilância epidemiológica 
e com as DSTs.” 

Dificuldades 
quanto ao homem 

“Então a dificuldade é fazer a captação desses pacientes, trazer eles para o 
sistema de saúde. Acho que isso é um dos grandes desafios, quando essa 
política estiver implantada.” 
 
“Por incrível que pareça, apesar da barreira do pudor da mulher, elas se 
abrem mais, elas são mais preocupadas, até na questão de tratar o parceiro. 
Eles não, eles chegam, na maioria das vezes são casados, tem resistência de 
trazer a parceira pra vir aqui e tratar junto com ele. A mulher não, ela já é 
mais aberta nesse campo ai. Elas se preocupam, tomam iniciativa, chamam o 
homem pra cá. Se a porta de entrada for pelo homem, o tratamento é mais 
complicado.” 
 
“A gente sabe que o homem morre mais cedo do que as mulheres, mas é por 
isso, porque o homem procura pouco o serviço de saúde. É comum eu ouvir 
dele: ”não tem dez anos que eu não faço uma consulta, ou eu nunca vim no 
posto”, ai eu falo: como assim moço? tem que vir, a gente vem no posto 
quando ainda ta bom. Porque se ele chega ali na porta e pergunta pro guarda 
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que seja, e o guarda não dá a ele uma resposta ele vai embora.” 
 
“A dificuldade que eu encontro é de fazer com que o homem realmente siga o 
tratamento, receba essas orientações e aceite o tratamento, procure mais a 
unidade de saúde.” 
 
“Eles acham que pra se cuidar é só a mulher. O homem tem um tabu muito 
grande, acha que nunca vai acontecer com ele nada.” 
 
 “Os homens ficam mais constrangidos, porque principalmente no caso da 
DST é uma exposição né?, é uma exposição da intimidade, do que fica 
guardado. Então eles ficam mais desconfortáveis.” 
 
“Eu tenho uma dificuldade com retorno (ao tratamento), os homens tem mais 
dificuldade com o retorno. Eu marco uma coisa aqui pra eles voltarem daqui a 
tantos dias, os homens mais velhos dificilmente voltam, os mais jovens não, 
eles voltam. Como eu trabalho muito com adolescentes meninos, eu vejo que 
eles tem uma adesão muito maior do que os mais velhos.” 
 
“A mulher não, então vai falar com não sei quem, e faz confusão e vai atrás. 
Tem uma coisa que eu acho interessante, que quando eles vem, quase sempre 
estão acompanhados da mulher, ai a mulher fala que ele veio porque ela 
obrigou, e quando é mais novo vem com a mãe. Ou vem com a mãe, ou vem 
com a namorada, nem que seja com uma amiga, mas sozinho é raríssimo.” 
 
“95% do que eu atendo de homem vêm com uma mulher junto.” 
 
“Outro dia chegou um paciente com muita dor e hiperemia no pênis e já tinha 
muito tempo que essa dor tava impedindo ele na relação com a mulher dele e 
dizendo ele que a esposa tava brigando com ele. E ai eu tava achando que 
fosse um DST, porque toda vez que ele vinha, tava cheio da pomada, e eu não 
sabia se era secreção do pênis e ele tava falando a verdade, ou se era 
realmente a pomada. Porque quando eu o examinei, já tava num aspecto meio 
ruinzinho, a pomada meio amarelada, meio uma ligazinha... que eu fiquei na 
duvida se seria mesmo corrimento uretral ou se seria fungo mesmo. E ai eu 
falei: to achando que é DST, ai ele ficou zangado falando: então você vai me 
explicar como eu peguei isso porque eu não traí minha mulher?.”  
 
“Eles são muito constrangidos, não tem o hábito né!?, de se mostrar.” 
 
“Então essa dificuldade dele falar e um pouco de dificuldade com relação ao 
exame (exame físico).” 
 
“O homem é mais retraído com relação as DST”S,quando você precisa 
examinar, ai eles quando vêem que é um mulher eles... é tanto que na sala da 
DST tem um homem, um técnico de enfermagem que atende junto pra que ele 
não se sinta tão constrangido.” 
 
“Mas muitos homens ficam receosos. Ai a gente conversa, fala que é o 
trabalho, que precisa examinar, ai eles acabam cedendo, mas eles no primeiro 
impacto não gostam não. Se for um homem, só homem eles ficam mais a 
vontade.” 
 
“Geralmente o homem acaba sendo o que sustenta o lar, o arrime da família, 
então ele nunca tem tempo” 



43 

 

 
“E também porque depende da pessoa, porque tem pessoas que são relapsas 
mesmo. E também a gente sente um pouco de dificuldade, pela própria 
facilidade que eles tem, então as vezes eles negligenciam porque é fácil, assim 
porque eles sabem que qualquer dia vai ser atendido. A própria negligencia 
com ele mesmo. Mas para quem adere diretinho, não tem...o grande problema 
nosso é realmente a conciliação do horário de funcionamento da unidade, 
coincidir com o horário de trabalho deles.” 
 
“O homem não, ele vem ali, não todos, mas a maioria se chega e não consegue 
uma informação que ele está buscando ele já desanima e muitas vezes desiste” 

Dificuldades 
externas 

“Mas assim se o serviço primário estiver bem elaborado, se você não tiver o 
apoio não adianta. Porque você aumenta a demanda do homem no centro, mas 
será que vai dar conta de suprimir?  
 
“A atenção primária consegue resolver muita coisa, mas acaba sendo 
dificultado pelo impasse da atenção secundária, por exemplo quando o médico 
aqui do posto pede uma mamografia, ai vai lá no hospital e demora tempos 
pra se conseguir esse exame, ai dificulta o processo.” 
 
“Quando ele folga sábado e domingo é geralmente quando o centro, a atenção 
básica ta fechada. Então eles acabam caindo no Pronto-Socorro no sábado e 
domingo pra resolver um problema que é de atenção básica por não ter tempo, 
não sei se isso acaba sendo uma desculpa deles, não sei.” 
 
“E outra coisa que eu acho que acaba impedindo esse ingresso do homem, a 
procura na questão de saúde principalmente preventiva na atenção básica...Na 
minha opinião deveria mobilizar as empresas onde eles trabalham. Eu acho 
que um dos grande empecilhos da não procura deles é exatamente a questão 
do emprego.” 
 
“Já teve caso aqui de eu atender um paciente que eu falei pra ele vir no dia 
seguinte de manha pra colher o exame de sangue pra fazer sorologias, ai ele 
veio, eu dei o atestado de comparecimento pra ele, ele levou e a empresa não 
aceitou e o demitiu. Eu não sei se ele já tinha excesso de atestado na empresa, 
mas a empresa acabou mandando ele embora. Quando ele veio pegar os 
resultados ele pegou e me falou... Tem que ter uma maior sensibilização em 
relação a essas empresas”. “Porque realmente a questão do desemprego hoje 
já é muito alta, e a pessoa que tem um emprego ela não vai perder o emprego 
pra vir aqui pra fazer exame de preventivo, de rotina como colesterol, glicose, 
sorologias para hepatites, HIV, sífilis, medir a pressão...enfim, saúde 
preventiva.” 
 
“Quantos diabéticos que estão soltos por ai que nem sabe que são diabéticos. 
Eu já trabalhei em pronto-socorro, e muitos diabéticos que entram em crise de 
hiperglicemia é exatamente aqueles que não sabiam que são diabéticos. A 
busca ativa acaba sendo feita em local totalmente contrário, onde eles não 
deveriam estar indo, geralmente onde?, no pronto socorro. A maioria das 
crises hipertensivas acabam caindo no pronto-socorro, de pacientes que até 
então não sabiam que eram hipertensos e diabéticos. Eu to falando mais 
dessas duas patologias porque são as que mais incidem, mas que dão entrada 
no pronto-socorro a cada minuto.” 
 
 “A gente tem dificuldade assim...quando a gente precisa de encaminhamento 
para outras especialidades. E uma dificuldade que a gente tem é a questão do 
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subemprego, assim por exemplo: porque as vezes ele vem um dia, que um 
atestado e a gente não dá o atestado médico, a gente dá atestado de 
comparecimento...aí a firma deles não aceita, aí é um dia de trabalho perdido 
pra eles. Mas não uma dificuldade técnica do atendimento em si... as vezes 
assim...dificulta o retorno dele...tá entendendo!? ...por essa dificuldade que 
eles tem.” 
 
“Porque as vezes desconta três dias seguidos, um dia que ele falta (no 
emprego), por exemplo, se é uma sexta feira, as vezes desconta o sábado e o 
domingo. Aí pra quem ganha um salário mínimo...e isso a gente tem 
dificuldade no sentido assim...de como a gente poderia melhorar, pra eles 
virem com mais freqüência. Por exemplo: um acompanhamento que precise de 
vários encontros, as vezes a dificuldade por conta disso.” 
 
“Pois é o que eu te falei da questão do emprego, da falta ao emprego. Porque 
aqui a gente funciona em horário comercial, talvez a gente tivesse que 
funcionar num horário diferente do horário de trabalho deles. Num sei, a 
grande dificuldade que a gente tem é isso. Na adesão por conta disso” 
 
“A gente sente que eles são mais resistentes a procurar, a se interessar. E 
talvez essa resistência do homem venha, pela dificuldade de acesso que ele tem 
ao serviço, por exemplo, ele vem hoje e as vezes marca um consulta pra depois 
de 15 dias, aí isso é complicado. Não se tem uma preocupação de atendimento 
ao trabalhador, então por exemplo, o cara que trabalha no subemprego, ele 
não tem a mesma facilidade duma pessoa mais graduada, de ir numa consulta 
no dia que marcou, ele so pode no dia que o chefe dele deixa sair, e as vezes 
não deixa. Isso inclui a questão financeira. Talvez se devesse ficar mais atento 
em relação a isso.” 
 
“A política deve estar preocupada em estar voltada para o homem 
trabalhador. A gente pensa numa política homem, homem; mas temos que 
pensar principalmente no homem trabalhado e no homem trabalhador no 
subemprego. Esses são muito difícil de procurar mesmo, as vezes vem a 
mulher, vem a família, filhos, mulher mas as vezes o marido não vem.” 
 
“Minha dificuldade é marcar esses exames, porque tem uma resistência da 
servidora em marcar...mas a gente sabe que tem que marcar pro dia seguinte, 
porque depois que ele fica bom ele não vem fazer. Porque ela trabalha só, ai 
tem os dias específicos para marcação.” 
 
“A dificuldade é porque realmente ainda não ta implantado aqui no CS, então 
o atendimento que a gente faz é basicamente esse, não tem realmente essa 
política nacional de saúde do homem implantada, não foi feito curso ainda.” 
 
“O espaço físico é mínimo, mesmo que seja implantado, não vai ter uma sala 
destinada somente a atenção do homem 

Quadro 3 - Distribuição das unidades temáticas a cerca de Dificuldades e potencialidades na 
assistência ao homem 

 

Estudos como o de Araújo e Leitão (2005); Gomes, Nascimento e Araújo (2007) e o 

de Couto et al. (2010) trazem como debate as barreiras dos homens na procura por assistência 
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de saúde, porém poucos são os estudos que abordam as dificuldades e potencialidades 

enfrentadas pelos profissionais enfermeiros durante a prática profissional.  

Inicialmente, todos os enfermeiros quando questionados a respeito das barreiras que 

enfrentavam no momento do atendimento ao homem, responderam que não tinham nenhuma 

dificuldade. Isso pode ser explicado, porque o entendimento inicial estava relacionado apenas 

a aspectos técnicos e tarefeiros. Eles desconsideraram as barreiras no enfrentamento de 

questões culturais e sociais do homem. No entanto, no decorrer da entrevista, o 

reconhecimento de algumas dificuldades tanto pessoais, quanto advindas do homem e da 

organização do serviço foi sendo identificadas. 

 Na subcategoria, Dificuldades profissionais, não só os homens enfrentam 

dificuldades em procurar o serviço de saúde, os próprios profissionais também encontram 

barreiras durante a prestação da assistência a esse público, o que pode ampliar as dificuldades 

(COUTO et al., 2010) Essa subcategoria abordará as principais barreiras enfrentadas pelos 

enfermeiros que comprometem a assistência ao homem. 

 Como a maioria dos profissionais entrevistados é mulheres, uma das dificuldades 

identificadas por elas foi o medo de prestar atendimento a sós a um homem. Elas relataram 

que, diante dessa situação, buscam soluções alternativas com atender com a porta entreaberta 

ou destrancada, ou até mesmo a exigência da presença de outro profissional conforme 

exemplos abaixo: 

 

“No caso assim... eu sinto um pouco de dificuldade aqui na DST, mas ai eu 
procuro não atender sozinha, no caso se tiver que expor o órgão genital. 
Mas no normal eu atendo.” 
“[...] Porque a gente não vai ficar trancada aqui dentro sozinha. Então é 
meio complicado, mas quando eu to sozinha eu não tranco a porta, deixo só 
encostada, ai ele tem que mostrar né? Alguns deles ficam um pouco 
constrangidos. Mas assim… eu nunca tive problema de algum desrespeitar.” 

 

 Em contrapartida ao medo de estarem a sós com o homem, as enfermeiras relataram 

que ter mais de um profissional na sala acaba por constranger o homem, invadindo sua 

privacidade, rompendo as barreiras da intimidade sexual e dificultando ainda mais o 

atendimento. De acordo com o estudo de Gomes et al. (2007) em que foram entrevistados 

homens de baixa escolaridade e também de nível superior, verificou-se que a vergonha em 

ficar exposto, seja diante de outro homem, seja diante de uma mulher, foi também uma 

justificativa para a não procura pelo serviço de saúde: 
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“[...] Então quando estamos em duas, a gente prefere atender em duas 
pessoas, fica mais a vontade até. Apesar de que pra ele as vezes não fica a 
vontade, as vezes até fala: “tem que mostrar pras duas?.” 

 
 Não só os homens sentem vergonha da exposição, os enfermeiros também relataram 

certo constrangimento ao lidar com as questões sexuais masculinas. Para não aumentar ainda 

mais o constrangimento do homem, os enfermeiros tentam disfarçar a vergonha e o 

desconforto diante da nudez masculina: 

 

“Tem horas que a gente fica sem graça, porque assim, a gente não é só 
razão, a gente também é emoção. Tem hora que você atende tranquilamente, 
mas tem hora que a gente fica sem graça.” 
“[...] A gente às vezes tem que lidar um pouco com… não é preconceito, é 
um constrangimento nosso também de estar examinando o homem, sem 
roupa, é estranho mesmo. A gente tem que disfarçar né?, que não esta 
constrangida para não constranger mais eles... Mas as vezes existe isso, o 
constrangimento da parte do profissional também.” 

 
 

 Esse sentimento proveniente do profissional de saúde encontra-se arraigado de 

construções de gênero comuns à sociedade, visto que a exposição da mulher é mais natural 

que a do homem (GUERRIERO; AYRES; HEARST, 2002), como pode ser percebido nos 

exemplos abaixo: 

 

“Porque a maioria das pessoas tem mesmo certo constrangimento em 
trabalhar só com homem, porque já pensa logo em besteira. Fala em homem 
e já pensa que é besteira, e não é, é tudo igual à mulher, na mulher você não 
vê só DST não, vê como um todo.” 

 
 
 Outra significativa dificuldade apontada foi a de lidar com diagnósticos que fogem da 

abordagem sindrômica do programa de DST/aids. A não capacitação do profissional para 

prestar cuidados ao homem o limita apenas a abordagens pré-estabelecidas: 

 

“Então, quando não é um diagnóstico clássico, a gente fica meio confuso, 
mas a gente tenta. Nosso papel aqui da vigilância é investigar e tentar 
ajudar o paciente.” 
 
 

Outro impasse é o enfrentamento com os demais profissionais, em especial com o 

médico, que por muitas vezes encontra-se indisponível para atender as demandas dos homens 

advindos de encaminhamento da VE. Essa dificuldade de interação entre o médico e os outros 

membros da equipe de saúde é também referenciada no estudo de Schraiber et al. (2010), em 
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que muitos médicos dificultam o diálogo com outros profissionais, não aceitam 

questionamentos e se apresentam de forma independente e autônoma: 

 

“Quando não é DST, essa é minha dificuldade. Que eu tenho que... pra 
quem que eu tenho que referenciar? Vou referenciar pro meu clínico, que ai 
vai depender da boa vontade dele?  

 
 
 A identificação do problema é outro fator de dificuldade dos profissionais de saúde, 

pois o homem procura a sala da VE por outras queixas que não DST`s, mas que possuem 

sinais e sintomas semelhantes. Isso pode levar a um erro do diagnóstico e por consequência 

trazer prejuízos para a conduta de enfermagem: 

 

“Há sim, outra dificuldade que a gente tem também é... vamos supor, ele 
vem com uma DST, e às vezes o diagnóstico ta difícil e você não têm certeza 
que seja uma DST, pode ser um fungo também. Principalmente quando ele 
chega assim com a queixa.” 

 
 
 O reconhecimento dos enfermeiros diante de suas dificuldades possibilita a reflexão 

acerca da sua conduta em relação ao homem, de como poderia melhorar a abordagem e de 

quais habilidades necessitam ser desenvolvidas para melhor atender ao público masculino. 

Na subcategoria, Dificuldades quanto ao homem, faz-se uma análise, a partir da 

perspectiva do profissional de enfermagem, a respeito das barreiras criadas pelo homem que 

dificultam a atenção a sua própria saúde.  

As crenças e os comportamentos relacionados à prestação dos cuidados de saúde pelo 

enfermeiro são reflexos de suas próprias percepções de gênero, das quais não diferem das 

construídas socialmente e reconhecida pelos homens. Um exemplo claro é evidenciado no 

relato de um enfermeiro, em que o homem é reduzido a questões sexuais: 

 

“Em relação a DST que é onde engloba a saúde do homem, é livre 
demanda.” 

 

O conceito comum que se tem é de que o homem pouco procura o serviço de saúde, 

em especial a atenção primária (COUTO et al., 2010; GOMES, 2007). Além do que, se caso o 

procurem e não sejam bem recebidos logo vão embora: 

 

 “A gente sabe que o homem morre mais cedo do que as mulheres, mas é 
por isso, porque o homem procura pouco o serviço de saúde. É comum eu 
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ouvir dele: ”não tem dez anos que eu não faço uma consulta, ou eu nunca 
vim no posto”, ai eu falo: como assim moço? tem que vir, a gente vem no 
posto quando ainda tá bom.” 
“Porque se ele chega ali na porta e pergunta pro guarda que seja, e o 
guarda não dá a ele uma resposta ele vai embora.” 
“O homem não, ele vem ali, não todos, mas a maioria se chega e não 
consegue uma informação que ele está buscando ele já desanima e muitas 
vezes desistem” 

 

A escassa busca masculina também aparece relacionada ao pouco ou nenhum 

acolhimento desde a porta de entrada da UBS até a sua saída. Portanto, a qualificação da porta 

de entrada voltada para um acolhimento resolutivo acarretará em maior qualidade da 

assistência de saúde (GOMES et al., 2011).   

Outro fato curioso é que quando procuram pelo serviço de atenção básica, em sua 

maioria, os homens se encontram acompanhados por uma mulher, seja ela esposa, mãe ou 

amiga, observados nas falas abaixo: 

 

“Tem uma coisa que eu acho interessante, que quando ele vem, quase 
sempre estão acompanhados da mulher, ai a mulher fala que ele veio porque 
ela obrigou, e quando é mais novo vem com a mãe. Ou vem com a mãe, ou 
vem com a namorada, nem que seja com uma amiga, mas sozinho é 
raríssimo.” 
“95% do que eu atendo de homem vêm com uma mulher junto.” 
 

 

 Esse comportamento masculino reafirma a idéia de não pertencimento ao ambiente da 

Unidade Básica de Saúde, frequentado em sua predominância por mulheres (SCHRAIBER; 

FIGUEIREDO, 2008). 

Outro aspecto que ganha destaque nas entrevistas e supracitado, é o acanhamento do 

homem em se expor, em se colocar em uma situação que segundo eles é de vulnerabilidade 

(GOMES, 2007). Se comparado com as mulheres, os homens se mostram mais 

desconfortáveis com a invasão da sua intimidade, principalmente sexual (GOMES et al., 

2011). Como solução, algumas UBS escalam os profissionais homens de enfermagem para 

lidarem com esse tipo de consulta, como observa-se a seguir: 

 

 “Por incrível que pareça, apesar da barreira do pudor da mulher, elas se 
abrem mais, elas são mais preocupadas, até na questão de tratar o parceiro. 
Eles não, eles chegam, na maioria das vezes são casados, tem resistência de 
trazer a parceira pra vir aqui e tratar junto com ele. A mulher não, ela já é 
mais aberta nesse campo ai. Elas se preocupam, tomam iniciativa, chamam 
o homem pra cá. Se a porta de entrada for pelo homem, o tratamento é mais 
complicado.” 
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“Os homens ficam mais constrangidos, porque principalmente no caso da 
DST é uma exposição né?, é uma exposição da intimidade, do que fica 
guardado. Então eles ficam mais desconfortáveis.” 

 

Esse sentimento de embaraço masculino também foi considerado pelos profissionais 

entrevistados como sendo um empecilho para a prestação do cuidado de enfermagem. 

Somado a isso, o fato do profissional ser mulher também contribui ainda mais para o 

retraimento do homem. A vergonha em se expor a um profissional de saúde está associada ao 

pouco hábito do homem em ir ao serviço de saúde. Outra explicação encontrada para a 

vergonha de se expor é o medo do preconceito e de futuras brincadeiras que levem a 

masculinidade à prova (GOMES, et al., 2011): 

 

“O homem é mais retraído com relação as DST”S, quando você precisa 
examinar, ai eles quando vêem que são uma mulher eles... É tanto que na 
sala da DST tem um homem, um técnico de enfermagem que atende junto 
pra que eles não se sintam tão constrangidos.” 

 
 Além da timidez, da dificuldade de expressar, bem como da aceitação do diagnóstico 

são outras questões referidas pelos enfermeiros que podem comprometer a resolução do 

problema. A falta de informação fornecida pelo paciente prejudica a conduta do profissional 

frente às questões de saúde. Esses comportamentos são usados como justificativa dos homens 

para não procurarem os serviços de saúde (GOMES et al., 2011); exemplificado abaixo:  

 

“Então essa dificuldade dele falar e um pouco de dificuldade com relação 
ao exame (exame físico) [...] Mas muitos homens ficam receosos. Ai a gente 
conversa, fala que é o trabalho, que precisa examinar, ai eles acabam 
cedendo, mas eles no primeiro impacto não gostam não. Se for um homem, 
só homem eles ficam mais a vontade.” 

 

 No estudo de Guerriero, Ayres e Hearst, 2002, em que buscou identificar os aspectos 

da masculinidade relacionados à vulnerabilidade ao vírus do HIV, viu-se que os homens 

entrevistados não reconheceram sua vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Tal narrativa ilustra 

a dificuldade de aceitação do diagnóstico de uma doença por parte do homem, principalmente 

quando se refere a DST`s (GUERRIERO; AYRES; HEARST, 2002), bem caracterizado 

abaixo: 

 

“Outro dia chegou um paciente com muita dor e hiperemia no pênis e já 
tinha muito tempo que essa dor tava impedindo ele na relação com a mulher 
dele e dizendo ele que a esposa tava brigando com ele. E ai eu tava achando 
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que fosse um DST, porque toda vez que ele vinha, tava cheio da pomada, e 
eu não sabia se era secreção do pênis e ele tava falando a verdade, ou se 
era realmente a pomada. Porque quando eu o examinei, já tava num aspecto 
meio ruinzinho, a pomada meio amarelada, meio uma ligazinha... que eu 
fiquei na duvida se seria mesmo corrimento uretral ou se seria fungo 
mesmo. E ai eu falei: to achando que é DST, ai ele ficou zangado falando: 
então você vai me explicar como eu peguei isso porque eu não traí minha 
mulher?.”  

 

 A continuidade no tratamento também é outro aspecto no qual o homem tem 

negligenciado. Quando se fala em DST`s, um dos problemas é o fato de logo no início do 

tratamento os sintomas desaparecerem. Por acharem que não necessitam mais de 

acompanhamento, os pacientes abandonam os medicamentos e não retornam ao serviço de 

saúde. Essa situação acaba por agravar o estado de saúde do indivíduo, como menciona um 

dos enfermeiros abordados:  

 

“Eu tenho uma dificuldade com retorno (ao tratamento), os homens tem 
mais dificuldade com o retorno.” 

 

Como forma de evitar esse tipo de comportamento do homem, faz necessária a 

intensificação nas ações de aconselhamento, para reduzir os riscos e fortalecer as intervenções 

para maior adesão deles ao tratamento (BRASIL, 2006a). Assim, atrair aos homens para o 

serviço de saúde é um desafio para os profissionais: 

 

“Então a dificuldade é fazer a captação desses pacientes, trazer eles para o 
sistema de saúde. Acho que isso é um dos grandes desafios, quando essa 
política estiver implantada.” 
“Eles acham que pra se cuidar é só a mulher. O homem tem um tabu muito 
grande, acha que nunca vai acontecer com ele nada.” 
 

 
 Na subcategoria, Dificuldades externas, é apresentado e discutido outras 

interferências que contribuem para o distanciamento do homem das organizações de saúde. 

 A maior parte dos discursos aponta a atividade profissional dos homens como um 

empecilho para a oferta da assistência assim como no estudo de Couto et al. (2010): 

 

 

“Pois é o que eu te falei da questão do emprego, da falta ao emprego. 
Porque aqui a gente funciona em horário comercial, talvez a gente tivesse 
que funcionar num horário diferente do horário de trabalho deles. Não sei, 
a grande dificuldade que a gente tem é isso. Na adesão por conta disso” 
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 A valorização do homem como provedor da família é um ponto favorável para o 

reconhecimento de sua responsabilidade na busca pela saúde (GUERRIERO; AYRES; 

HEARST, 2002): 

“Geralmente o homem acaba sendo o que sustenta o lar, o arrime da 
família, então ele nunca tem tempo” 

 

 No entanto, os serviços de atenção primária de saúde encontram-se despreparados para 

amparar ao homem, devido ao fato de o atendimento das UBS ocorrer em horário comercial, 

provocando incompatibilidade com o expediente do trabalho da maioria deles (GOMES et al., 

2011), como observado nas falas abaixo: 

 

 “Quando ele folga sábado e domingo é geralmente quando o centro, a 
atenção básica ta fechada. Então eles acabam caindo no Pronto-Socorro no 
sábado e domingo pra resolver um problema que é de atenção básica por 
não ter tempo, não sei se isso acaba sendo uma desculpa deles, não sei.” 

 
 

 Ainda levando em consideração a questão do emprego, muitas empresas não 

incentivam ao homem trabalhador na procura pela manutenção de sua saúde. Por muitas 

vezes, os profissionais de enfermagem vivenciam queixas dos usuários do sexo masculino 

quanto a não aceitação de atestado de comparecimento pela empresa. Para tanto, a empresa 

exige um atestado médico que justifique de fato sua ida ao serviço de saúde:  

 

“É uma dificuldade que a gente tem é a questão do subemprego, assim, por 
exemplo: porque as vezes ele vem um dia, quer um atestado e a gente não dá 
o atestado médico, a gente dá atestado de comparecimento... aí a firma 
deles não aceita, aí é um dia de trabalho perdido pra eles. Mas não uma 
dificuldade técnica do atendimento em si... as vezes assim... dificulta o 
retorno dele... tá entendendo!?... por essa dificuldade que eles tem”.  

 
 
 Nota-se a desconsideração de algumas empresas para com a saúde de seus 

trabalhadores homens, forçando-o a procurar por atendimento somente quando os problemas 

de saúde encontram-se agravados, não dando importância para ações de prevenção e 

promoção da saúde: 

 

“A política deve estar preocupada em estar voltada para o homem 
trabalhador. A gente pensa numa política homem, homem; mas temos que 
pensar principalmente no homem trabalhado e no homem trabalhador no 
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subemprego. Esses são muito difícil de procurar mesmo, às vezes vem a 
mulher, vem a família, filhos, mulher, mas as vezes o marido não vem.” 

 

 Ainda na discussão relacionada a esse núcleo de sentido, encontram-se as 

intercorrências do sistema de referência e contra-referência, onde muitas ações dependem não 

só da atenção primária de saúde. Muitos exames são realizados nos serviços de atenção 

secundária, ou seja, apenas nos hospitais, o que faz com que a UBS dependa da 

disponibilidade do hospital para a realização dos mesmos: 

 

“A atenção primária consegue resolver muita coisa, mas acaba sendo 
dificultado pelo impasse da atenção secundária, por exemplo quando o 
médico aqui do posto pede uma mamografia, ai vai lá no hospital e demora 
tempos pra se conseguir esse exame, ai dificulta o processo.” 

 

 A falta de recursos é outro impasse a ser vencido pelas políticas de saúde. Uma das 

reclamações dos profissionais é a deficiência no quantitativo de pessoal para se trabalhar na 

área da saúde, bem como o pouco espaço físico e de recursos matérias. Pelo déficit de 

recursos humanos disponíveis, muitos dos profissionais entrevistados assumem mais de uma 

atividade no CS. O déficit de recursos físicos e humanos também é apontado em outros 

estudos pelos próprios usuários homens (SCHRAIBER, 2010; ARAÚJO; LEITÃO, 2005): 

 

“O espaço físico é mínimo, mesmo que seja implantado, não vai ter uma 
sala destinada somente à atenção do homem.” 
“Não tem espaço, não tem local, não tem gente suficiente.” 
“Então uma das coisas é o espaço físico e os profissionais também, tem 
poucos profissionais, você vê eu to com as crianças, com a vigilância 
epidemiológica e com as DSTs.” 

 
 

 A não implantação da política também foi vista como dificuldade para melhora da 

atenção ao homem: 

 

“A dificuldade é porque realmente ainda não tá implantado aqui no CS, 
então o atendimento que a gente faz é basicamente esse, não tem realmente 
essa política nacional de saúde do homem implantada, não foi feito curso 
ainda.” 

 

Na quarta categoria, Sugestão para melhoria da atenção, reunimos as unidades 

temáticas emergidas das falas dos enfermeiros ao expressarem suas sugestões de melhorias 

para atenção mediante a perspectiva de que não basta apenas apontar os problemas do sistema 
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de saúde para com atenção a população masculina. Fez-se, portanto, necessário o 

levantamento das opiniões dos enfermeiros para melhorias da atenção, explorando assim, o 

espírito crítico e reflexivo dos participantes do estudo. O quadro abaixo retrata estas unidades 

temáticas:  

 

CATEGORIA 4: Sugestão para melhoria da atenção 

Unidades Temáticas 
“Dar mais enfoque na questão da prevenção, começar a falar da importância. Sensibilização dos 
profissionais da área da saúde. Tentar sensibilizar mais, tanto o profissional como o paciente.” 
 
“Não é que a gente não atenda o homem, mas é aquele atendimento que se insere na atenção ao adulto. 
Mas uma política voltada específica ao homem, é câncer de próstata, essa questão toda da sexualidade, 
de exame de rotina, isso ai especificamente pro homem não tem não.” 
 
“Olha, trabalhar com a parte de prevenção é a melhor coisa. Maior divulgação e ter uma sala do 
homem como tem a da mulher, talvez a procura fosse maior. Não sei se nas unidades de saúde seria 
viável isso, mas que seria interessante seria, ter uma sala do homem.  Porque como tem a sala do 
adulto, o adulto é muito variado, se tivesse uma sala do homem talvez a procura fosse maior. Se você 
orientar, explicar, ter as palestras voltadas pra eles, talvez a demanda fosse maior. Tem a questão do 
trabalho também, eles falam que não podem faltar na empresa.” 
 
 “Eu acho que dá pra evitar vários tipos de agravos, de todas as formas, se tiver uma sensibilização 
maior com relação a essas empresas, para eles terem ai um dia ou dois, a cada seis meses, para 
estarem fazendo os exames periódicos, porque nem todas as empresas oferecem esses tipos de exame.” 
 
“Então uma coisa importante é a oferta dos exames na hora e os medicamentos também.” 
 
“Eu não sei, como é... se a gente funcionar num horário contrário ao horário de trabalho deles.” 
  
“E trabalhar mais assim...nessas obras...fazer mais orientações, para despertar o interesse deles, 
principalmente na construção civil...no próprio trabalho.” 
 
“Se fosse trabalhado mais essas dificuldades deles, de se aceitar, por exemplo o homem depois de 40 
anos ele tem que procurar igual a mulher porque o problema de próstata...ele acha assim, que porque 
não tem sintoma, ele não tem necessidade. E as vezes quando vem já ta doente. Aí poderia se ter uma 
política no próprio serviço, de orientação, pra despertar o interesse deles assim...de saber as diabetes, 
essas coisas...essas doenças próprias do ser humano, não é nem por ser homem. Porque o homem 
negligencia com ele, porque ele acha que não vai ter.” 
 
“Eu acho que principalmente a abordagem. A abordagem ao homem precisa ser melhor pensada, 
porque ele já possui uma dificuldade dele de vir ao serviço e se ele chega e não encontra uma 
receptividade ou pelo menos um interesse na busca pela resolução do problema que ele ta 
apresentando, ele não volta.” 
 
“O ambulatório do homem deve ser pensado nos termos de facilidade de acesso, porque a mulher busca 
mais.” 
 
“Na verdade eu penso que o serviço tem que ser facilitado para aquele que procura o serviço 
independente do gênero. Eu acho que a pessoa tem que chegar à unidade e achar respostas, mesmo 
sendo negativa.” 
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“Seria bom se a gente tivesse alguma referência aqui na ceilândia, de sala do homem, equipada, com 
urologista inclusive e com essa lupa... que diz que tem uma lupa gigante. E assim, algum lugar em que o 
homem que tenha impotência, que está com alguma outra queixa, algo mais grave, que ele pudesse ir.” 
 
“Bom, eu não sei se tem profissional suficiente para ficar numa sala para atender só homens, e assim, 
nesse sentido que fala do atendimento só ao homem, teria que ser uma coisa mais ampla. Teria que vê-
lo como um todo e não se ele ta só com DST. Eu não sei se existiria profissional e lugar. Ver se tem 
local para um sala só pra saúde do homem, se vai ser em todo centro de saúde, descentralizar ne, em 
cada local de trabalho vai ter sua sala, só pro homem e se vai ter quem realmente trabalhe.” 
 
“Eu acho que é importante a formação dos formandos, que é ter o que eu não tive, até pra quebrar um 
pouco essa questão cultural. Esse preparo antes de você entrar na assistência, seria bom. E para quem 
já esta na assistência, ter esse treinamento, também seria bom.” 
 
“É realmente a implantação em casa centro, por enquanto ta ainda solto, nesse que eu trabalho tem um 
atendimento, mas não voltado para o homem. Tem um centro de saúde que eu não sei qual é, que tem 
atenção básica pro homem. A gente estava fazendo um curso de teste rápido de HIV, e ela é específica 
na saúde do homem.” 
Quadro 4 - Distribuição das unidades temáticas a cerca das Sugestões para melhoria da atenção  

Os profissionais entrevistados destacam como sugestão a ampliação dos horários de 

atendimento das UBS como forma de atender a demanda suprimida do homem trabalhador, 

bem como de mulheres que trabalham em condições semelhantes (COUTO et al., 2010):

  

“[...] se a gente funcionar num horário contrário ao horário de trabalho 
deles.”  

 

 Além disso, a mobilização das empresas torna-se ponto crucial para o alcance do 

público masculino, de forma a sensibilizá-los quanto à importância das ações de promoção e 

prevenção em saúde e até mesmo inserir ações programáticas dentro do ambiente de trabalho. 

 

“Eu acho que dá pra evitar vários tipos de agravos, de todas as formas, se 
tiver uma sensibilização maior com relação a essas empresas, para eles 
terem ai um dia ou dois, a cada seis meses, para estarem fazendo os exames 
periódicos, porque nem todas as empresas oferecem esses tipos de exame.” 
“Na minha opinião, deveria mobilizar as empresas onde eles trabalham. Eu 
acho que um dos grande empecilhos da não procura deles é exatamente a 
questão do emprego.” 

 
 

De acordo Medrado, Lyra e Azevedo (2011, pag. 65), “é preciso ir onde os homens 

estão”. Nesse estudo os autores sugerem também o desenvolvimento de estratégias de 

promoção da saúde voltadas para homens que se encontram em diversos outros contextos, 

como os presidiários e moradores de zonas rurais. 
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 Segundo os participantes, há também a necessidade de sensibilizar os próprios 

profissionais quanto às diferenças de gênero, de modo a promover mudanças de atitudes e a 

construção de uma assistência integral (SCHRAIBER; FIGUEIREDO, 2011): 

 

“Dar mais enfoque na questão da prevenção, começar a falar da 
importância. Sensibilização dos profissionais da área da saúde. Tentar 
sensibilizar mais, tanto o profissional como o paciente.” 

 
 

A reflexão acerca da abordagem ao homem deve ser realizada, de modo que o agir 

profissional seja repensado para além da aplicação prática das técnicas e saberes científicos, e 

da operacionalização sob a perspectiva subjetiva do enfermeiro (SCHRAIBER; 

FIGUEIREDO, 2011): 

 
“Eu acho que principalmente a abordagem. A abordagem ao homem precisa 
ser mais bem pensada, porque ele já possui uma dificuldade dele de vir ao 
serviço e se ele chega e não encontra uma receptividade ou pelo menos um 
interesse na busca pela resolução do problema que ele ta apresentando, ele 
não volta.” 

 
Os enfermeiros destacam ainda a importância da assistência à saúde incluir medidas de 

prevenção e implementação de ações de educação para promoção da saúde, fortalecendo a 

atenção primária (MEDRADO; LYRA; AZEVEDO, 2011): 

 

“Olha, trabalhar com a parte de prevenção é a melhor coisa. Maior 
divulgação e ter uma sala do homem como tem a da mulher, talvez a 
procura fosse maior. Não sei se nas unidades de saúde seria viável isso, mas 
que seria interessante seria, ter uma sala do homem.” 
“Se você orientar, explicar, ter palestras voltadas pra eles, talvez a 
demanda fosse maior.” 
 

 
 A falta de unidades específicas para atender as demandas do homem também é 

apontada como barreira para o acesso dos homens ao sistema de saúde (GOMES et al., 2007). 

Diante disso, a construção de um espaço físico específico foi outro ponto abordado pelos 

participantes, seja ele em um local fora da UBS para que se possa referenciar o homem ou por 

meio da criação de um espaço dentro de cada CS: 

 

“Seria bom se a gente tivesse alguma referência aqui na ceilândia, de sala 
do homem, equipada, com urologista inclusive e com essa lupa... que diz que 
tem uma lupa gigante. E assim, algum lugar em que o homem que tenha 
impotência, que está com alguma outra queixa, algo mais grave, que ele 
pudesse ir.” 
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“É realmente a implantação em cada centro, por enquanto ta ainda solto, 
nesse que eu trabalho tem um atendimento, mas não voltado para o homem. 
Tem um centro de saúde que eu não sei qual é, que tem atenção básica pro 
homem. A gente estava fazendo um curso de teste rápido de HIV, e ela é 
específica na saúde do homem.” 

 
 
 A oferta de uma assistência integral se remete a um trabalho em equipe, devendo 

haver um remodelação das relações de trabalho, onde as ações técnicas ocorram de forma 

intersubjetiva e comunicativa e não dependentes apenas do conhecimento técnico-científico 

(SCHAIBER; FIGUEIREDO, 2011): 

 

“Teria que vê-lo como um todo e não se ele ta só com DST.” 
 

 
 Por fim, notou-se a necessidade de formação específica desde o início da vida 

acadêmica do profissional, onde a inserção da discussão de gênero e da quebra de paradigmas 

contribuiria para uma qualificação da mão-de-obra em saúde: 

 

 “Eu acho que é importante a formação dos formandos, que é ter o que eu 
não tive, até pra quebrar um pouco essa questão cultural. Esse preparo 
antes de você entrar na assistência seria bom. E para quem já esta na 
assistência, ter esse treinamento, também seria bom.”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esse estudo teve como objetivo descrever a percepção dos enfermeiros da atenção 

básica de saúde quanto à assistência ao homem.  

Ao avaliar as falas dos sujeitos foi possível refletir sobre como as concepções de 

gênero desses profissionais têm influenciado nas ações de enfermagem.  

Ficou evidente a pouca capacitação e aprofundamento na temática da saúde do 

homem, bem como do conhecimento do conteúdo da PNAISH pelos enfermeiros. Foi 

constatado que nenhum deles possuía pós-graduação na área em estudo. Eles também foram 

unânimes em afirmar que a academia não os prepararam para lidar com as necessidades de 

saúde do homem, visto que esse assunto não era discutido no período em que se graduavam.  

Além disto, o serviço foi apontado pela maioria como omisso na complementação dessa 

qualificação, restando a eles buscar, por iniciativa própria, a aproximação com a temática. 

Contudo não ficou evidente que os profissionais estão a procura por aprofundamento nessa 

temática. Diante disso, torna-se necessário a mobilização dos órgãos competentes em direção 

à criação de estratégias de capacitação profissional que atendam às exigências do público 

masculino. 

 A adoção das devidas estratégias pelos enfermeiros está relacionada ao 

comportamento do homem no serviço de saúde. Sabe-se que o homem privilegia 

atendimentos que ofertam resposta objetiva e rápida a suas necessidades. Diante disso, as 

estratégias citadas que facilitam esse tipo de serviço são o agendamento aberto, a abordagem 

sindrômica em DST, a coleta imediata do exame laboratorial e o encaminhamento com 

consulta marcada a um médico especialista. 

 Embora os enfermeiros reconheçam as dificuldades enfrentadas por eles na 

assistência, isso não têm sido suficiente para modificar a realidade de saúde da população 

masculina da Ceilândia. O modelo hegemônico de medicalização das demandas de saúde 

ainda norteia a prática profissional.  É evidente a falta de interação entre as demandas de 

saúde masculinas e a dinâmica das ações de saúde das unidades de atenção primária.  

Ao instigar a sugestão dos enfermeiros para melhoria da assistência, percebeu-se o 

reconhecimento, ainda que idealizado, da necessidade de mudanças tanto no sistema 

operacional da saúde como na própria prática profissional. Isso evidencia uma tentativa dos 

profissionais para a realização do trabalho num contexto mais integrado das diversas áreas 

que compõem o serviço de saúde.  
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O trabalho chama atenção para a necessidade de criação de ambientes de discussão e 

troca de experiências entre os diferentes membros da equipe e serviços quanto a questões 

relativas ao homem.  

A adoção de ações capazes de modificar essa realidade pressupõe uma organização da 

assistência de forma a garantir a satisfação das necessidades dos usuários. Para tanto, é 

preciso ter a disposição recursos físicos e humanos responsivos e adequados às mudanças a 

qual se deseja alcançar. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

 

Idade:__________     Sexo: (  )Feminino  (  )Masculino 

Estado civil:_____________________ 

 

Possui Pós-graduação? (  ) Não (  ) Sim 

Se sim, em que área?:_______________________________________________ 

Tempo de formação:________________________________________________ 

 

Em sua graduação teve alguma matéria/aula a respeito da saúde do homem? 

 

Possui capacitação específica relativa à saúde do homem? Se sim, que tipo? 

 

Recebe capacitação/atualização do Ministério da Saúde para lidar com o público masculino? 

 

Quais os cuidados de enfermagem que você executa e se usa alguma estratégia para adesão 

dos homens aos cuidados prestados? 

 

Que dificuldades ou potencialidades você aponta neste atendimento? 

 

Você já teve algum contato com a Política Nacional de Saúde do Homem? Se sim, descreva-

o? 

 

Você apontaria alguma sugestão para melhoria da assistência ao homem na atenção básica? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Universidade de Brasília 

 

Título da Pesquisa: Percepção dos enfermeiros da atenção básica sobre a assistência à 

saúde do homem, da regional de ceilândia-df 

Pesquisadores: Juliete Suana Carneiro e Josiane Maria Oliveira de Souza. 

 

Convidamos o Sr.(a) a participar da pesquisa que tem por objetivo descrever a 

concepção dos enfermeiros da atenção básica de saúde quanto à assistência a saúde do 

homem. Acreditamos ser imprescindível a busca por aprofundamento na concepção dos 

enfermeiros, da atenção básica, sobre a saúde do homem, no sentido de captar a realidade 

daqueles que, por meio do atendimento a DST`s, possuem uma maior proximidade com o 

público masculino. Podendo ser útil como instrumento de valorização dos profissionais e 

reflexão sobre o processo de trabalho e possíveis necessidades de investimentos nessa nova 

política voltada ao homem. 

A entrevista será gravada, para posterior transcrição e análise, porém fica acordado 

que as respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, ou seja, além da graduanda e 

sua orientadora ninguém mais terá acesso as suas informações pessoais, pois serão utilizados 

códigos para sua identificação. O Senhor(a), pode se negar a responder as questões que lhe 

traga constrangimento e em qualquer fase da pesquisa, tem total liberdade para desistir, sem 

nenhum prejuízo a sua pessoa. Os resultados da pesquisa serão utilizados apenas para fins 

científicos, sendo divulgados através de trabalhos acadêmicos, e os mesmos, juntamente com 

as transcrições poderão ser arquivados no Centro de Memória da referida universidade, sem 

qualquer identificação da sua pessoa.  

Além disto, em caso de dúvidas, intercorrências ou desistência poderá entrar em 

contato com as pesquisadoras: Juliete Suana Carneiro ( 35567033/81596561) e/ou Josiane 
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Maria Oliveira de Souza (3356-5778/8166-1861); ou com o próprio Comitê de Ética em 

Pesquisa da FEPECS (3325-4955). 

Este TCLE foi confeccionado em duas vias, que uma se destina ao participante da 

pesquisa e a outra ao pesquisador.  

Após este esclarecimento o Senhor(a), expressa a sua concordância em participar, 

voluntariamente, deste estudo, através da assinatura deste TCLE. Lembrando que poderá 

retirar o seu consentimento a qualquer momento, antes ou durante a pesquisa. 

 

Brasília, ______/ ______/ __________   

     

______________________________      _________________________________     

Nome e assinatura do enfermeiro                                  Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO A – Carta de aprovação do Comitê de ética em Pesquisa. 

 

 

 


