
 1 

SAÚDE DO HOMEM: BUSCA POR ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

 

Gisele Cristina Orsi Vessani 
Laura Angélica Bruno 

Discentes UNILAGO 
 

Natália Sperli Geraldes Marin dos Santos Sasaki 
Docente UNILAGO 

 

 

RESUMO: O homem apresenta uma maior resistência na busca pelo 
serviço de saúde, isto requer efetivamente, uma atenção que busque a 
possibilidade de se oferecer e se disponibilizar uma maior facilidade para 
que o mesmo possa alcançar um atendimento médico de qualidade, 
através de uma série de mecanismos e formas de atuação. OBJETIVO: 
Realizar uma busca na literatura sobre o tema resistência do homem na 
busca por auxílio médico, no período de 1996 a 2012. MÉTODO: Utilizou-
se como ferramenta para a pesquisa bibliográfica as bases de dados 
MEDLINE, LILACS e SCIELO, no período de março a abril de 2012, 
utilizando as seguintes palavras-chave: saúde do homem, acesso, serviços 
de saúde. CONCLUSÃO: Destaca-se a importância do envolvimento da 
equipe multiprofissional em todo o processo da intervenção e facilidades 
de acesso a esta população, sendo que o enfermeiro é considerado como 
agente multiplicador e deve favorecer esta adesão do homem em busca da 
atenção a sua saúde. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE:  

 

saúde do homem, acesso, serviços de saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Constantemente observa-se que a mídia levanta campanhas 

para promover uma conscientização maior acerca da importância do 

diagnóstico precoce de uma série de doenças das mais variadas etiologias 

(GOMES et al, 2007).  

No ano de 2009, o Ministério da Saúde, por meio da portaria 

1944, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 

com o objetivo de reduzir a morbimortalidade na população masculina 

(BRASIL, 2009). 

Frequentemente, as ações de promoção da saúde para esta 

população tem o objetivo de alertar sobre a importância de procurar auxílio 

médico, especialmente para o diagnóstico precoce de certas patologias, 

pois estes indivíduos apresentam maior resistência na busca por um 

atendimento especializado (GOMES et al, 2007). 

Isto gera impactos negativos tanto na qualidade de vida destes 

indivíduos, como sobre os próprios índices de mortalidade, uma vez que 

um grande número de individuos do sexo masculino morre por doenças 

diagnosticadas tardiamente (GOMES et al, 2007). 

A responsabilidade dos profissionais de enfermagem, ao atuarem 

em práticas de saúde, faz com que os mesmos passem a adotar medidas 

que levem em conta as necessidades e possibilidades de mudanças 

efetivas nos seus atos de saber-fazer na vida cotidiana, visando única e 

exclusivamente o fato de poderem interferir diretamente no processo 

saúde-doença de seus pacientes, mostrando total interesse em modificar 

ou alterar aqueles processos automáticos e rotineiros da prática 

profissional (EGRY; FONSECA, 1996). 
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Atualmente, o que se percebe é que a responsabilidade dos 

enfermeiros na prática da saúde faz com que os mesmos compreendam a 

necessidade de mudanças efetivas no seu saber-fazer e nas suas práticas 

cotidianas, visando a intervenção no processo saúde-doença da 

população, abandonando então processos e modelos rotineiros e 

mecânicos (EGRY; FONSECA, 1996). 

Diante destas considerações, o presente estudo tem como 

objetivo apresentar os principais fatores relacionados à resistência do 

homem na busca por auxílio médico, os impactos negativos deste tipo de 

comportamento especialmente em relação a doenças crônicas não 

transmissíveis e também o tipo de contribuição que o enfermeiro pode 

trazer para mudar esta realidade, garantindo inclusive uma maior adesão 

aos tratamentos nestas situações. 

 

 

MÉTODO 

 

 

Foi realizada uma revisão de literatura, por meio da consulta a 

fontes atuais de pesquisa, especialmente artigos publicados em revistas e 

periódicos conceituados no meio científico. A revisão é definida como um 

instrumento de obtenção, identificação, análise e síntese da literatura 

direcionada a um tema específico, por meio do qual conclusões de estudos 

anteriormente conduzidos são sumarizadas, a fim de que se formulem 

inferências sobre um tópico específico (MENDES et al, 2008; BARBOSA, 

2009). 

Utilizou-se como ferramenta para a pesquisa bibliográfica as 

bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO. A busca ocorreu no 
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período de março a abril de 2012, utilizando as seguintes palavras-chave: 

saúde do homem, auxílio médico, serviços de saúde. 

Foram selecionados apenas estudos publicados em língua 

portuguesa, publicados no período entre 1996 a 2012, perfazendo um total 

de 16 anos de publicações sobre esta temática. 

Para a análise dos dados foi realizado uma síntese das 

contribuições dos estudos realizados no Brasil e publicados em periódicos 

indexados, o que representa, de certa forma, uma medida de qualidade 

das pesquisas, podendo assim contribuir tanto para ampliação do 

conhecimento teórico acerca da saúde do homem como para evidenciar 

iniciativas, índices e resultados obtidos em uma realidade que julga-se 

poder ser replicável em outras semelhantes. Para isto foi construído 

tabelas de contingência para análise das frequências. 

Por se tratar de uma revisão de estudos já publicados, portanto 

de domínio público, não foi necessário a aprovação do comitê de ética em 

pesquisa. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

A seguir será apresentada uma síntese dos resultados obtidos com 

este estudo. Inicialmente, a tabela 1 apresenta uma síntese dos trabalhos 

elencados conforme os anos de publicação. Nota-se que em entre 2006 e 

2011 houve maior quantidade de publicações sobre o tema estudos 

(56,0%). 
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Tabela 1: Ano de publicação dos artigos, Scielo, 1995 a 2011 

ANO Nº % 

1995 - 2000 5 20,0 

2001 - 2005 6 24,0 

2006 - 2011 14 56,0 

TOTAL 25 100,0 

 

Na tabela 2 são apresentados os periódicos analisados e 

elencados na elaboração deste estudo. A revista Latino-Americana de 

Enfermagem e a Ciências & Saúde Coletiva foram os periódicos que 

apresentaram 20,0% das publicações, já a revista da escola de 

Enfermagem da USP apresentou 15,0% das publicações. 

 

Tabela 2: Periódicos de publicação, Scielo, 1995 a 2011 

PERIÓDICO N % 

Revista Latino-Americana de Enfermagem 4 20,0 

Ciência & Saúde Coletiva 4 20,0 

Revista Brasileira de Cancerologia 3 15,0 

Revista da Escola de Enfermagem da USP 2 10,0 

Cadernos de Saúde Pública 2 10,0 

Saúde Coletiva 1 5,0 

Saúde e Sociedade 1 5,0 

Revista Prática Hospitalar 1 5,0 

Revista de Pediatria do Ceará 1 5,0 

Online Brazilian Journal Nurse 1 5,0 

TOTAL 20 100 
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Na tabela 3 são apresentados os enfoques analisados e elencados 

na elaboração deste estudo, sendo “doenças crônicas” e “papel do 

enfermeiro” os que mais foram abordados nas publicações, com 

percentual de 32,0% e 24,0%, respectivamente. 

 

 

Tabela 3: Distribuição dos artigos segundo área de inserção do tema, 

Scielo, 1995 a 2011. 

ENFOQUE DO TEMA Nº % 

DEFICIT DO AUTOCUIDADO 2 8 

DOENÇAS CRÔNICAS 8 32 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 2 8 

SAÚDE DO HOMEM 3 12 

SERVIÇOS DE SAÚDE 2 8 

PAPEL DO ENFERMEIRO 6 24 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 2 8 

TOTAL 25 100 
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DISCUSSÃO 

 

 

No Brasil, em cada três adultos que morrem, dois são homens, em 

2005, 68,0% dos óbitos na faixa etária entre 20 e 59 anos, foram de 

homens. As causas predominantes dessas mortes são as violências 

(principalmente, os homicídios), acidentes de trânsito e/ou trabalho. A 

partir dos 40 anos, contudo, o principal fator causador de mortes nesta 

população são as doenças cardiovasculares e as neoplasias (CONSELHO 

REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO, 2010).  

Estes dados podem ser explicados pela baixa adesão da 

população masculina aos serviços de saúde em busca do cuidado, o que 

pode estar associado à própria socialização do homem (GOMES et al, 

2007) além das barreiras culturais e a falta de um atendimento adequado 

(CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO, 2010). Isto 

revela necessidade de se refletir sobre a masculinidade para uma 

compreensão dos comprometimentos da saúde do homem (GOMES et al, 

2007). 

O imaginário de ser homem pode aprisionar o masculino em 

amarras culturais, dificultando a adoção de práticas de autocuidado, pois à 

medida que o homem é visto como viril, invulnerável e forte, procurar o 

serviço de saúde, numa perspectiva preventiva, poderia associá-lo à 

fraqueza, medo e insegurança. Portanto, poderia aproximá-lo das 

representações do universo feminino, o que implicaria possivelmente 

desconfianças acerca dessa masculinidade socialmente instituída 

(GOMES et al, 2007). 

Os serviços de saúde também são considerados pouco aptos em 

absorver a demanda apresentada pelos homens, pois sua organização 
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não estimula o acesso e as próprias campanhas de saúde pública não se 

voltam para este segmento. Além disso, o mercado de trabalho geralmente 

não garante formalmente a adoção de tal prática, portanto, o homem em 

dado momento pode ser prejudicado e sentir seu papel de provedor 

ameaçado (GOMES et al, 2007).  

As condições severas e crônicas atingem mais a população 

masculina do que a feminina (GOMES et al, 2007), que são caracterizadas 

como intercorrências com história natural prolongada, apresentando uma 

multiplicidade de fatores de risco, todos bastante complexos uma vez que 

em sua constituição pode haver a interação de fatores etiológicos e 

biológicos conhecidos ou desconhecidos. Neste caso, o curso clínico é 

prolongado e permanente, sendo que as manifestações clínicas ocorrem 

com períodos de remissão e exacerbação, evoluindo para diferentes graus 

de incapacitação e até mesmo o óbito (MANTOVANI et al, 2008).   

A importância destas doenças no perfil atual de saúde das 

populações de extrema relevância, pois são responsáveis por 58,5% do 

total de mortes no mundo e ainda por 45,9% da carga total global de 

doenças expressa por anos perdidos de uma vida saudável (COVOLAN, 

2006). Já no Brasil, nas últimas décadas, as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) passaram a liderar as causas de óbito no país, 

ultrapassando as taxas de mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias (DIP) já na década de 80 (BRASIL, 2005). 

Nos Estados Unidos, o atendimento a pacientes com doenças 

crônicas é o principal responsável por 75% das despesas com saúde 

(ALVES et al, 2007), já no Brasil, até a década de 1940, a principal causa 

de óbito eram as doenças infecciosas, respondendo por mais de 40% das 

mortes. A partir dos anos 80, as doenças crônicas passaram a assumir os 

valores mais significativos de mortalidade. De uma maneira geral, esta 
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alteração de perfil foi se consolidando em razão de uma série de fatores, 

especialmente biológicos e sócio-econômicos, intimamente associados a 

aspectos ligados à urbanização e industrialização, provocando 

consequentemente mudanças no estilo de vida das pessoas, como no 

ritmo de trabalho, na alimentação, aumento do stress e a falta de lazer 

(MANTOVANI et al, 2008). 

No atendimento ao paciente do sexo masculino com algum tipo 

de doença crônica, mostra-se essencial a participação de diversos 

profissionais que, de maneira específica, possuem o papel de oferecer ao 

paciente todas as condições necessárias na busca pela reabilitação parcial 

ou integral o mais próximo possível ao desempenho das atividades 

cotidianas. O enfermeiro, neste contexto, tem papel fundamental, uma vez 

que é o profissional que pode estar mais diretamente próximo ao indivíduo 

com este perfil, podendo estar diretamente atuando na reversão e na 

mudança deste paradigma (GOMES et al, 2007). 

Além do mais, atualmente este profissional pode ser considerado 

como um verdadeiro agente da redução da morbi-mortalidade na saúde do 

homem. Isto é notório a partir do momento em que se contempla a visão 

de que este profissional atua em um segmento engajado de abranger a 

assistência ao paciente intervindo por meio de ações que possam 

promover a abordagem preventiva, intervencionista, a educação em saúde 

e o suporte psicossocial ao paciente. Atuando em um sistema 

comprometido com a possibilidade de reestruturação da atenção primária 

à saúde, partindo de um conjunto de ações estruturadas com os princípios 

de intersetorialidade, territorialização, descentralização e priorização de 

grupos de populações com maiores riscos referentes à saúde (TULLI et al, 

1999). 
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A abordagem ao paciente homem irá promover intervenções 

fisiológicas, emocionais, cognitivas e sociais, independente do enfoque a 

ser utilizado, e, neste contexto, o enfermeiro deve estar constantemente 

atualizado e capacitado para promover o cuidado adequado (ALVES et al, 

2007). 

É tarefa deste profissional  adotar e implementar práticas e 

intervenções que possam garantir uma participação ativa e promoção do 

conforto e cuidado ao paciente. O controle de doenças irá depender, 

essencialmente, de um conjunto de ações que combinam a promoção da 

saúde, proteção específica e do diagnóstico precoce (ALVES et al, 2007). 

Além disso, as ações de prevenção secundária incluem métodos 

e ações que visam o diagnóstico precoce, buscando sempre o tratamento 

imediato e assim contribuir no aumento da probabilidade e possibilidade de 

cura, melhorando também a qualidade de vida, e diminuindo os riscos de 

mortalidade pelas doenças mais comuns, de acordo com o gênero 

(MANTOVANI et al, 2008). 

Do mesmo modo, em longo prazo, contribui sobremaneira em um 

impacto mais efetivo dos programas no processo saúde-doença. Neste 

contexto, aspectos ligados a mudanças de comportamento, incluindo a 

adesão à orientação, podem trazer como resultado um engajamento ativo 

no controle social dos programas de saúde, repercutindo sobre aspectos 

econômicos, eficiência e eficácia dos serviços prestados (FIALHO et al., 

2002). 

Observar os avanços do processo de inclusão social é o que se 

faz necessário no presente momento, assim como o grande desafio da 

ampliação do compromisso de intervenção partindo de necessidades 

apresentadas pela população, além dos processos de articulação com os 
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demais setores da sociedade, particularmente os que envolvem a 

educação (VERAS et al, 2008). 

Imediatamente, é possível visualizar uma ação interativa entre 

dois importantes grupos: as equipes multiprofissionais de saúde e as 

famílias de uma determinada comunidade. Em cada segmento envolvido 

está estruturada uma dinâmica própria que precisa ser reconhecida em 

suas dimensões (CADE, 2001). 

De uma forma geral, na atenção à saúde do homem, em cada 

estágio da doença crônica é possível programar determinadas ações que 

visam anular ou mesmo diminuir o impacto destas doenças sobre o sujeito 

(FIALHO et al, 2002).  Neste caso, as ações a serem implementadas irão 

variar de doença para doença, uma vez que cada uma exige diferentes 

modos de ação (COSTA et al, 2008). 

Sob uma ótica mais abrangente, devem ser desenvolvidos 

esforços a fim de promover a saúde do indivíduo afetado, capacitando a 

pessoa a ter um maior e melhor controle sobre a sua saúde (COVOLAN, 

2006).  Para isto, é essencial que se tenha em mente questões éticas e 

técnicas manipulativas que possam promover a saúde, prevenindo a 

doença e atuando junto ao paciente de forma constante ou freqüente 

(FIALHO et al, 2002). 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Na realidade, o que se observa é que o homem de fato apresenta 

uma maior resistência na busca pelo atendimento e auxílio médico.  Esta 

característica de sua personalidade requer, de forma efetiva, uma atenção 

que busque acima de tudo a possibilidade de se oferecer e se 
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disponibilizar ao homem uma maior facilidade para que o mesmo possa 

alcançar um atendimento médico de qualidade, através de uma série de 

mecanismos e formas de atuação.  

Destaca-se a importância do envolvimento da equipe 

multiprofissional em todo o processo da intervenção e facilidades de 

acesso a esta população. O enfermeiro é considerado como agente 

multiplicador e deve favorecer esta adesão do homem em busca da 

atenção a sua saúde. 
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