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RESUMO 

O Ministério da Saúde lançou uma política voltada para a atenção à saúde masculina 
(PNAISH), com os princípios e diretrizes de atenção integral à saúde do homem. O 
objetivo desta proposta de intervenção é promover um plano de ação para incentivar a 
procura da população masculina por assistência à saúde, possibilitando melhoria na 
qualidade de vida e ampliação do acesso a saúde dos usuários da Unidade Básica de 
Saúde do bairro Areias, município de Amarante-PI. A motivação desse estudo surgiu a 
partir do diagnóstico realizado que constatou as necessidades de acompanhar esse 
público pouco assistido. Embora haja avanços na área da saúde, os homens 
acreditam que a UBS é um local para mulheres, crianças ou idosos, de modo que a 
presença deles não é constante, sempre apresentam justificativas para ausência na 
busca do cuidado a saúde. A realização desta proposta de intervenção terá como 
aquisição resultados positivos para os profissionais e sujeitos envolvidos no processo. 
Esta ação pode ser desenvolvida em outras unidades de saúde pertencentes ao 
município de Amarante-PI. 
Descritores: Saúde do homem. Inserção masculina. Educação em saúde. 

 
ABSTRACT 

The Ministry of Health launched a policy focused on men's health care (PNAISH), with 
the principles and guidelines of comprehensive health care for men. The objective of 
this intervention proposal is to promote a plan of action to stimulate the demand of the 
male population for health care, enabling improvement of quality of life and expansion 
of access for users of the Basic Health Unit of the Areias neighborhood, Amarante- PI. 
The motivation of this study emerged from the diagnostic performed that found the 
need to accompany this poorly attended public. Although there are advances in health, 
men believe that the UBS is a place for women, children or the elderly, so that their 
presence is not constant, always presenting justifications for absence in the pursuit of 
self-care. The realization of this intervention proposal will have a positive acquisition 
and positive results for professionals as the community involved in the process. This 
action can be developed in other health units belonging to the municipality of 
Amarante-PI. 
Key words: Men's health. Male insertion. Health education. 

 
 

INTRODUÇÃO 

A (PNAISH) alinhada a política nacional de atenção Básica (PNAB), tem como 

finalidade primordial, facilitar e ampliar o acesso a população masculina ao serviços de 

                                                             
1 Pós-graduanda em Saúde da Família. Universidade Federal do Piauí – UFPI. 

gisele.dayane@hotmail.com 
2
 Bióloga, Doutora em Biotecnologia, Tutora UNASUS/UFPI. 

mailto:gisele.dayane@hotmail.com


2 
 

saúde, fortalecendo a assistência básica ao cuidado do homem e formando e 

qualificando profissionais para o devido atendimento a esse público. (1)  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, o 

segundo o último censo a cidade de Amarante-PI é formada por uma população de 

17.135 habitantes, sendo que a população feminina é de 8.818 e a masculina de 

8.317. O município de Amarante fica aproximadamente a 170 km da capital Teresina-

PI é uma cidade do médio Parnaíba. (2)  

O município teve um crescimento populacional importante no último censo, 

como em várias cidades brasileiras, esse crescimento não foi acompanhado de acordo 

com crescimento econômico, infraestrutura e muito menos de desenvolvimento social, 

Amarante é uma cidade cultural onde uma parte da economia vem através das 

festividades, lazer e comércios.  

O município de Amarante possui nove equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), apresenta 100% de cobertura a populacional. Na prática observa-se 

que os serviços de saúde estão destinados as mulheres, idosos e crianças mostrando 

de forma evidente a ausências dos usuários masculinos nos postos de saúde. Esse 

fenômeno ocorre devido a cultura de gênero, hábitos e justificativas como a falta de 

tempo para cuidar da própria saúde. (3) 

O presente trabalho tem o objetivo de promover um plano de ação para 

Unidade de Saúde João Rosa Município Amarante - PI, para estimular a procura da 

população masculina por atendimentos gerando melhoria da qualidade de vida dos 

usuários, contribuindo com a humanização e atenção à saúde do homem.       

Por conta dessa pouca procura, as Unidades Básicas Saúde não 

disponibilizam programas ou atividades direcionadas especificamente para a 

população masculina, correspondendo um fator importante de existência das 

dificuldades de interação entre as necessidades em saúde da população masculina e 

organizações de práticas de saúde em unidade de atenção primária para homens. (4) 

“O adoecimento e o cuidado de si são ações pouco valorizadas pelo homem, 

fato que os afastam do acesso aos serviços de saúde”. (4) Os homens são os que mais 

morrem precocemente principalmente por doenças crônicas que podem ser 

prevenidas na atenção primária, mesmo existindo alta resistência dos mesmo em 

relação o autocuidado. Os homens possuem crenças culturais de que são inabaláveis 
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e não adoecem, levando aquele estereótipo patriarcal que impedem de irem se 

consultar e descobrir alguma doença que possa comprometer sua vida diária. Sendo 

assim, as estratégias priorizam a saúde da criança, mulher e idoso pelo motivo da 

ausência dos usuários do sexo masculinos no serviços de saúde. (5) 

Na unidade de Saúde João Rosa situada do bairro Areias na cidade Amarante 

– PI, existe uma distribuição da população por sexo e faixa etária baseado em dados 

cadastrais, estima-se 1.490 comunidade geral e do sexo masculino 648, é uma 

quantidade favorável para trabalhar com esse público menos favorecido. Os homens 

tem dificuldades em reconhecer suas necessidades, diante disso é preciso 

desenvolver ações com campanhas sobre o autocuidado a saúde do masculina com 

objetivo de conscientizar que eles não são imunes as doenças.  

A comunidade Areias é ativa e procura por atendimento, porém, ela não 

desenvolve ações educativas e comunitárias para homens e a procura por 

atendimento da população masculina é precária. Os atendimentos seguem um 

cronograma mensal, com fichas de atendimento que muitas vezes desfavorece o 

atendimento de qualidade deixando por vezes insatisfações de alguns usuários, isso 

fator que a equipe da UBS precisa rever para que possa combater algumas 

insatisfações e controle sobre a demanda populacional precisando realizar mudanças 

no planejamentos das ações e atendimentos. 

Além dos fatores citados, também devemos observar que há inexistência de 

ações voltada exclusivamente para o público masculino, a falta de espaço que 

preserve a privacidade dos atendimento dificulta o desenvolvimentos das práticas a 

saúde do homem de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do Homem. (1) 

Os homens quando são vistos nas UBS são descritos pelos profissionais de 

saúde como acompanhantes, aquele que acompanha a mulher gestante, idoso ou 

crianças, ou alguém que vem agendar uma exame ou consulta para outra pessoa. 

Raramente os homens são descritos como usuários que buscam atendimento para 

sua própria necessidade de saúde. (1)  

A população masculina não procura cuidados preventivos para manutenção da 

saúde, vários esforços estão sendo realizados tanto em nível estadual como federal 

para amenizar os índices de mortalidade masculina por problemas de saúde. No 

entanto, a maior parte da população masculina não são abordadas pelos os 
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programas de saúde que promove o bem-estar do homem. Na UBS se faz necessário 

reflexões que contribua para a criação de melhorias e atenção a população 

masculina(3)
. 

Refletindo, a saúde da população masculina na perspectiva das linhas do 

cuidado que protejam a integralidade da atenção à saúde do homem, reconhece que 

os homens buscam o serviço de saúde por meio da atenção especializada, o que traz 

como consequência no agravamento da condição de saúde em virtude do retardo da 

cura. (3) 

Dessa forma, torna-se necessário fortalecer e qualificar a atenção primária 

garantindo, assim, a promoção da saúde e a prevenção do adoecimento. Muitos 

agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem com regularidade as 

medidas de prevenção primária. Por esse motivo projeto de intervenção surgiu diante 

da carência da população masculina por atendimento na Unidade Básica de Saúde do 

município de Amarante. Assim, o presente projeto tem como objetivo implementar um 

plano de intervenção na Unidade de Saúde João Rosa no bairro Areias em Amarante-

PI, que vise incentivar a procura da população masculina pela a assistência à saúde, 

possibilitando melhoria de qualidade de vida e ampliação do acesso as ações de 

saúde do homem na ESF. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Atualmente existe a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem 

(PNAISH) com princípios e diretrizes de atenção integral a saúde do homem que 

foram publicados em 2008, sendo que a política foi oficialmente lançada em 2009 com 

a publicação de uma portaria ministerial. O objetivo dessa política é de promover 

melhoria de condições de saúde para a população masculina adulta de 20 a 59 anos 

de idade compreendendo a realidade singular masculina nos diversos contextos 

sociocultural, político e econômico. (6) 

Essa política tem como princípios a qualidade que implica na integralidade, 

equidade e promoção pela a humanização da atenção e respeito do direito do homem, 

enfatiza a necessidade de mudanças de paradigmas que refere-se a população 

masculina em relação ao cuidado com a saúde e a saúde da família. (3) 

A maneira como os serviços de saúde lidam com as necessidades dos 

homens, muitas vezes, é insuficiente para suprir as demandas. Identificam barreiras 

ou mesmo invisibilidade dos homens dentro das instituições de saúde. Estas barreiras 
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podem estar relacionada a identidade de gênero. Para alguns homens as instituições 

de saúde são espaços voltados para os idosos, as mulheres e as crianças, sendo 

lugares feminizados, o que repercute em uma sensação de não pertencimento, de 

pouca identificação. (5) 

No que concerne aos agravos a saúde masculina, caracteriza-se os mais 

vulneráveis às doenças, principalmente às crônicas. Homens buscam menos os 

serviços de saúde do que as mulheres e quando procuram atendimento o estado de 

saúde se enquadra em média e alta complexidade. Isto significa que encontra-se com 

enfermidade agravada, muitas vezes num estágio em que não há mais cura, como no 

caso das neoplasias prostáticas, demandando, assim, maior custo ao Sistema de 

Saúde. (7) 

Esse problema da diferença de agravos entre gênero é explicada por uma falha 

na orientação a população masculina sobre a exposição de riscos, uma vez que 

muitas das causas que levam a morte podem ser evitadas ou, então, tratadas, 

retardando a mortalidade. Há necessidade de investigação dessas causas, no intuito 

de elaborar estratégias que possam auxiliar na redução de óbitos masculinos, 

melhorando, assim, a qualidade de vida e o despreparo dos profissionais frente à 

população masculina. Os profissionais na maioria mulheres não estão preparados 

para lidar com as necessidades dos homens, não os enxergam como sujeitos 

passíveis de cuidados. É necessário que os profissionais de saúde tenham maior 

sensibilidade para as interações entre as concepções de gênero e as demandas 

trazidas pelos homens no uso dos serviços. (8) 

 A formação da masculinidade foi acarretada por um processo histórico através 

da tradição patriarcal desde os primórdios da humanidade em que estabelecia uma 

hierarquia entre homens e mulheres. É visto que o homem apresentava uma 

supremacia, percebendo-se como ser invulnerável, sendo ensinado a não chorar e 

conter suas emoções colocando a masculinidade como sinônimo de virilidade. 

Baseando-se em argumentos fortemente arraigados à história, a população masculina 

percebe o cuidado à saúde como algo que não é peculiar à masculinidade, ignorando 

a importância da prevenção de doenças ocasionando a ampliação da vulnerabilidade 

deste público a altos índices de mortalidade. (9) 

 A palavra masculinidade surgiu no século XVIII, para explicar critérios de 

diferenciação entre os sexos. Atualmente, os estudos sobre homens e masculinidade 

têm trazido contribuições importantes para problematizar aspectos cruciais para a 
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reflexão e relação de gênero. Na verdade na cultura brasileira os homens devem ser 

ativos e fortes capazes de realizar trabalhos fortes e árduo, competitivos e produtivos 

que constituem um modelo de masculinidade homogênea, os que não possuem esses 

tipos de características são considerados homens fracos, os meninos desde cedo são 

ensinados a superar dores físicas e emocionais. (3) 

 A organização Mundial de Saúde a média da expectativa de vida mundial 

masculina e feminina, em 2009, espaçava em cinco anos, as mulheres viviam em 

média 71 anos, e os homens 66 anos. Em relação à mortalidade, no Brasil, a diferença 

entre homens e mulheres é significativamente maior entre 15 e 39 anos de idade, 

sendo que, no ano de 2010, a chance de homens de 22 anos morrerem era 4,5 vezes 

maior do que mulheres da mesma idade, mortes por causas externas, sendo 

apontadas como as principais causas de morte entre os homens brasileiros nessa 

faixa etária. (9) 

A procura tardia do serviço de saúde traz prejuízo para a saúde do homem e 

cofres públicos, muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem 

com regularidade as medidas de prevenção primaria em saúde. Estudos realizados 

com homens comprovam quem homens previne menos e só procuram o serviços de 

saúde em casos extremos, já estando afetado as questões econômicas e sociais do 

indivíduo. (3) 

Ao trazer os homens para as unidades básicas de saúde é preciso desenvolver 

um olhar diferenciado para o atendimento deste sujeito, pautado na promoção da 

saúde e no conceito de integralidade. Portanto, o modelo biomédico ainda está muito 

estruturado, o que dificulta a discussão do conceito relacional de gênero. (5) 

A saúde deve ser vencida por ambos os sexos para que se garanta uma vida 

saudável. Os homens devem compreender que o cuidado e a prevenção em saúde 

são fatores que garantem melhor qualidade de vida. Esta dificuldade do homem em 

não preocupar-se com a saúde é reforçada nas instituições sociais, principalmente na 

família e na escola que auxiliam na construção do caráter do indivíduo. Até 

recentemente a sociedade não permitia ao homem sentir-se doente, fator este que 

também está ligado à questão de masculinidade. O homem nasce com o objetivo de 

ser o chefe de uma família e o responsável pelas ordens, gastos financeiros, para 

garantir a moral da família atribuindo a figura de "ser macho". (10) 
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Diante disto, surgem várias consequências negativas que estão relacionadas a 

masculinidade que oferecem riscos de vida. Os homens são acometidos por 

violências, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, doenças causadas por 

alcoolismo, doenças pelo tabagismo, doenças sexualmente transmissíveis, entre 

outras doenças, consequências do mau hábito de vida como AVC, doenças 

cardiorrespiratórias. (3)  

O uso de substâncias psicoativas e o alcoolismo têm gerado sérias 

consequências e é um desafio à saúde pública, principalmente em regiões mais 

pobres onde o uso excessivo de bebida alcoólica costuma fazer parte do 

comportamento masculino. Outro aspecto importante reflete na transmissão das 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), o preservativo é pouco utilizado, os 

homens geralmente consideram-se protegido pela sua masculinidade construindo uma 

ideia que a doença é um problema feminino; eles não demostram preocupação com a 

saúde, deixando muitas vezes um pequeno problema se alastrar por preconceitos. (8) 

A ausência dos homens ou sua invisibilidade nos serviços de saúde possui 

característica da identidade masculina relacionada ao seu processo de socialização, 

percebe-se que os homens preferem utilizar outros serviços de saúde, como pronto-

atendimento, farmácias e prontos-socorros, que responderiam mais objetivamente às 

suas demandas sendo atendidos mais rapidamente e expondo seus problemas com 

uma maior facilidade, esses tipos de hábitos masculinos influenciam no diagnóstico 

tardio das doenças.(11)  

O câncer de próstata representa um problema de saúde pública muito 

importante é o quinto tumor maligno mais frequente no mundo. O Brasil está entre os 

países com alta taxa de casos e a estimativa, para o ano 2014, de acordo com o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), é de 68.800 casos novos. A incidência dessa 

doença aumenta com o passar dos anos. Diversos fatores de riscos são apontados 

como determinantes, dentre eles, a maior expectativa de vida da população, as 

constantes campanhas de identificação da doença revelam mais homens com a 

doença. (12)  

Segundo BELINELO, ALMEIDA et al (2014 p. 15):  

Os achados preliminares a que cheguei apontam para a idade e 
escolaridade como elementos importantes para a realização do 
exame do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Homens mais 
novos e com maior escolaridade dizem não ter muitas restrições para 
realizar o exame de toque retal apesar de que em alguns casos 
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homens tenham hesitado em realizá-lo. Homens deste grupo, por 
exemplo, hesitaram em realizar o exame mesmo depois de terem 
vivenciado evento da doença na família. Contudo, eventos da doença 
na família e sintomas associados à doença são os principais fatores 
que levaram os homens deste grupo a realizarem o exame de toque 
retal. Homens mais velhos e com pouca escolaridade mencionaram 
não terem realizado o exame porque não tinham tido nenhum 
sintoma. Isto mostra que eles têm conhecimento fragmentado da 
doença não associando a doença à idade. 

(12) 

É evidente que exista julgamento muito grande voltado à construção do gênero 

que permeiam os entendimentos de masculinidade, no entanto, alcançar o homem 

com ações de prevenção e promoção a saúde demanda mudanças, principalmente 

culturais e comportamentais pode ser considerado um desafio. Frente a esse desafio, 

alguns estudiosos apontam que a organização e a rotina dos serviços influenciam de 

maneira relevante na inserção do homem nos serviços, uma vez que sua presença é 

ainda muito pouca, sobretudo no que se refere à consultas na prevenção de agravos e 

grupos educativos. (9)  

A concepção de que os homens não se cuidam está tão enraizada na cultura 

que os próprios profissionais de saúde não esperam que eles busquem o serviço, 

existe uma invisibilidade dos homens nas instituições. O resultado disso é um 

despreparo dos profissionais para as questões trazidas pelo homem e um número 

maior de intervenções voltadas para as mulheres e as crianças. Mesmo as ações de 

comunicação são voltadas para este público. (5) 

E se tratando da prevenção à saúde, existem estudos que mostram que o 

medo é uma das principais explicações para a baixa procura na atenção primária. 

Essa aversão está relacionada ao medo de descobrir algum diagnóstico, sendo que 

esse sentimento é comum nos indivíduos, independente do sexo. As pessoas temem 

em buscar o serviço de saúde para saber se saúde vai bem podendo se deparar com 

alguma doença e ter de se tratar. Na perspectiva masculina essa situação é 

angustiante, isso decorre da ideia do homem não ser capaz de elaborar o que vai ser 

informado, isto é, se sentem incapazes de enfrentar a doença e refazer modificações 

necessárias na estrutura simbólica e novos significados advindos com a notícia que a 

doença poderá exigir de si mesmo prejudicando o prosseguimento da vida de um ser 

que se achava saudável antes de descobrir o problema. (12) 

O gênero masculino são mais suscetíveis à violência, seja como autor ou 

vítima. Homens jovens são os mais que sofrem lesões por traumas e agressões, as 

agressões físicas são mais graves e demandam mais tempo de internação refletindo 
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na economia com gastos à saúde(3). Ações de promoção e prevenção à saúde do 

homem contribui para o autocuidado, o qual evitaria altos índices de mortalidade por 

causa externas que requer mudanças de hábitos e comportamentos. 

MOURA et al (2014, p.430), afirma que: 

Neste contexto, a Área Técnica de Saúde do Homem do Ministério da 
Saúde tem realizado esforços significativos para ampliar a 
participação deste segmento populacional na Atenção Básica em 
Saúde (ABS), principalmente tornando-o visível aos gestores e 
trabalhadores da saúde nas potenciais oportunidades de inclusão 
deste. 

(13)
 

A negligência em relação aos cuidados com a saúde com essa parcela da 

população trata-se de um desafio, pois os homens tendem assumir comportamentos 

pouco saudáveis gerando fatores de riscos para o adoecimento. A partir do momento 

que os homens tiverem consciência da necessidade do cuidado com a promoção e 

prevenção desmitificando as questões de gênero buscando, saber que são seres 

inerentes ao cuidado a preocupação pode ser amenizada a partir de alguns hábitos 

saudáveis. (5) 

Sabe-se que adoção de práticas que estimulem a participação dos homens na 

atenção básica devem ser desenvolvidas e priorizadas na atenção básica ou em 

ações junto à comunidade, essas práticas são desenvolvidas por meio de estratégias 

que consigam inserir essa população nas demais ações de saúde. Entretanto, a 

ausência dos homens nesses serviços, tem dificultado estratégias para a sua 

inserção(11)
. 

Portanto, a política de saúde voltada para essa problemática modifica a formas 

como os homens veem sua saúde, a educação é um instrumento de transformação 

social uma excelente alternativa pra conduzir as mudanças de hábitos e aceitação de 

novos valores. Com isso construiremos uma sociedade mais justa, é preciso modificar 

padrões culturais machistas e preconceituosos que estão fortemente presente na 

linguagem comum e práticas cotidianas que influenciam as relações pessoais, família, 

escola, serviços de saúde e meio de comunicação.  Afinal, mudar é uma tarefa difícil 

que sempre gera resistência. (3) 
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PLANO OPERATIVO 

Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEI

S 

Ausência do 
público 

masculino na 
procura do 
cuidado a 

saúde  
 
 
 
 
 

Facilitar 

inserção do 

público 

masculino na 

UBS, 

promovendo 

participação 

masculina na 

busca do 

autocuidado 

a saúde 

Aumentos dos 

números de 

atendimentos 

para público 

masculino 

Fortalecimento 

de vínculos 

entre 

profissionais e 

usuários 

Prazo 5 meses 

Implantar ações 

coletivas 

palestras e rodas 

de conversas 

motivacionais 

sobre assuntos 

específicos a 

saúde do homem 

e qualidade de 

vida masculina 

Divulgação das 

ações  

Equipe 

multiprofissional 

NASF 

Equipe ESF 

Médico 

Enfermeiro  

ACS 

Falta de 
conheciment

o dos 
profissionais 

quanto o 
atendimento 
masculino de 
acordo com 
as diretrizes 
da PNAISH 

Qualificar os 

profissionais 

que atuam 

UBS 

praticarem 

serviços e 

ações para o 

atendimento 

do homem 

Capacitar os 

profissionais 

quanto o 

atendimento à 

saúde do 

homem de 

acordo a as 

diretrizes de 

PNAISH 

Prazo 1 mês 

Realizar oficinas 

de treinamento 

para os 

profissionais da 

equipe sobre a 

política de saúde 

do homem 

Coordenadora 

de educação 

permanente e 

da atenção 

básica 

Inexistência 
de um 

cronograma 
com 

atendimento 
exclusivo 

para 
cuidados a 
saúde do 
homem 

Incluir no 

cronograma 

atividades 

voltadas a 

prevenção e 

promoção a 

saúde do 

homem  

Implantação 

de um 

calendário 

para o 

atendimento à 

saúde do 

homem 

Prazo 1 mês    

Realizar reuniões 

mensais com a 

equipe de saúde 

para a o 

planejamento das 

ações e 

atendimentos 

Equipe ESF  
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PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 
 

O projeto tem como meta aumentar a procura dos serviços de saúde voltados 

para a saúde homem na unidade de saúde do município de Amarante-PI. Para o bom 

desenvolvimento do projeto vai ser preciso a participação de todos os responsáveis 

pelo desenvolvimento das ações médicos, enfermeiros, psicólogo, nutricionista, 

fisioterapeutas e ACS. O trabalho em equipe será essencial para a obtenção dos 

resultados atingindo a meta de intervenção resultando numa melhoria para a saúde da 

população masculina da UBS João Rosa do bairro Areias. 

  A proposta de intervenção será por meio de encontros presenciais onde serão 

realizadas palestras, roda de conversas e treinamentos com os profissionais. As 

palestras serão realizadas quinzenalmente, nos encontros terá duração de no máximo 

uma hora e meia. A equipe deve realizar busca ativa dos usuários para desenvolver as 

ações coletivas com apresentação de vídeo, distribuição de panfletos informativos, na 

unidade de saúde ou locais públicos como (igrejas, associação ou praças), todas as 

ações serão registradas com fotos e vídeos que serão divulgadas em um painel de 

fotos exposto no posto de saúde. 

O projeto de intervenção será implantado na rotina da UBS, será avaliado 

trimestralmente, visando atingir metas propostas. Os sujeitos assistidos neste projeto 

serão homens de idade de 20 a 59 anos, que participaram de oito encontros durante 

quatros meses. Os dados serão coletados e repassados a gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde do município para que sejam analisados junto a coordenação da 

atenção básica, Equipes de Estratégia Saúde da Família - ESF e Núcleo Ampliado de 

Apoio de Saúde da Família – NASF. Os resultados serão divulgados em gráficos na 

sala de espera da UBS onde serão exibidos os indicadores proposto pelas 

intervenções. 

Segue o plano de acompanhamento das ações. 
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1º etapa: Treinamentos 

com os profissionais  

Duração 1 mês  

Capacitação através de reunião de conscientização para 

habilita-los e deixá-los conscientes sobre a importância 

das diretrizes PNAISH para bom atendimento à 

população masculina.  

2º etapa: Planejamento 

e execução das 

atividades  

Mensalmente  

Serão realizadas reuniões mensais com a equipe de 

saúde para realizar o cronograma mensal das atividades 

coletivas e atendimentos clínicos.  

3º etapa: Educação em 

saúde para os usuários 

Duração 5 meses  

  

Priorizando através da importância da promoção e 

prevenção a saúde do homem; as ações serão com 

temas específicos a saúde do homem dentre eles temas 

como: alimentação saudável, machismo, preconceito, 

DST, planejamento familiar, a importância da atividade 

física sobre orientação do profissional, com a distribuição 

de panfletos informativos e vídeos. 

 

CONCLUSÃO 
 

A proposta de intervenção foi elaborada após a realização de um diagnóstico 

situacional na área de abrangência do Bairro Areias, foi constatado esse ponto crítico 

que é a ausência dos usuários do sexo masculino na procura por atendimentos na 

UBS. A proposta de intervenção busca implantar ações para a melhoria da qualidade 

de vida dos pacientes masculinos, capacitando os profissionais para práticas 

relacionada a atenção integral a saúde do homem, no intuito de desenvolver estratégia 

que venham promover um aumento na adesão dos usuários masculino da UBS João 

Rosa. Essa estratégia tem o objetivo de incentivar os homens a exercerem papel de 

protagonista do processo saúde e doença.  

Com base nisso, devemos utilizar estratégias que aproveitam os recursos 

disponíveis da comunidade e a Equipe de Saúde da família é um dos recursos 

primordiais que uma comunidade deve valorizar, devido as inúmeras ações que 

podem ser desenvolvidas estabelecendo o fortalecimento de vínculos entre 

profissionais e usuários. A realização dessa proposta de intervenção terá uma 

aquisição e um resultado positivo tanto para os profissionais como comunidade 

envolvida no processo, esta ação pode ser desenvolvida em outras unidades de 

Saúde pertencentes ao município de Amarante-PI.      
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