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População 

Feminina 

 97,3 milhões 

População Total do Brasil 
 

               190,7 milhões 

               de pessoas 

Fonte: IBGE, 2010 - Censo Demográfico 

População 

Masculina 

 93,4 milhões 

População alvo:  

20 a 59 anos 

52 milhões = 27 % do total e 

55% da população masculina 



MODERNO OU 

NEM TANTO 

FORTE OU  

NEM TANTO 

ESPORTISTA  

OU NEM TANTO 

TRABALHADOR  

OU NEM TANTO 

GORDO OU 

NEM TANTO 

GAY OU  

NEM TANTO 

TRAVESTI OU  

NEM TANTO 



A cada 3 pessoas que morrem no Brasil, 2 são HOMENS. 
 
A cada 5 pessoas que morrem de 20 a 30 anos, 4 são HOMENS. 
 
 Vivem 7,2 anos menos em média do que as mulheres  

      (73,7 MH / 77,4 M / 70,2 H) 
 

 
 

 

MORTALIDADE 

 
 
MORBIDADE 

 
Doenças do coração (infarto, AVC); 
Doenças mentais e sofrimento psíquico; 
Cânceres (pulmonar, próstata, pele); 
Colesterol elevado; 
Pressão alta 

 

PECULIARIDADES EM RELAÇÃO ÀS MULHERES NOS QUESITOS 
 
 



 
 

Têm medo de descobrir doenças; 
 

Acham que nunca vão adoecer e por isso não se cuidam; 
 
Não procuram os serviços de saúde e não seguem os tratamentos  
recomendados; 
 
 Estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho; 
 
Apresentam vulnerabilidades específicas que contribuem para uma 
maior suscetibilidade à infecção de DST/Aids; 
 
 Utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade; 
 
 Estão envolvidos na maioria das situações de violência;  
 
 Não praticam atividade física com regularidade. 

 ASPECTOS SOCIOCULTURAIS OBSERVADOS EM MUITOS HOMENS  







Distribuição (%) dos óbitos segundo sexo e idade. Brasil, 2010 
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Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) - MS. 
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Principais causas de mortalidade na população masculina de 20 a 59 anos.  
Brasil, 2010 



ACESSO AOS  SERVIÇOS DE SAÚDE  

Conclusão  

Muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem os serviços de 
saúde com mais regularidade pela porta de entrada do SUS, a Atenção Básica. 

Consequências 

Agravo da morbidade;  

Maior sofrimento; 

Menor possibilidade de resolução;  

Maior ônus para o Sistema Único de Saúde.  

Homem acessa o sistema de saúde por meio da atenção especializada, já 
com o problema de saúde instalado e evoluindo de maneira insatisfatória. 



Barreiras 

Estereótipos de gênero 

O pensamento mágico 

O papel de provedor 

O papel de “cuidar” 

Medo que descubra doenças 

Estratégias de comunicação  não 
privilegiam os homens  

Horários de funcionamento 
inadequados 

Dificuldades de acesso 

Não liberação do trabalho 

Socioculturais 

Institucionais 

POR QUE OS HOMENS NÃO SE CUIDAM E NÃO 
PROCURAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE?  



 
DIRETRIZ  

 
 Promover ações de saúde que contribuam significativamente  
para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos 
contextos sócio-culturais e político-econômicos, respeitando os diferentes 
níveis de desenvolvimento e  organização dos sistemas locais de saúde e 
tipos de gestão de Estados e Municípios. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
 Facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população 
masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede 
SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva 
relacional de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução da 
morbidade, da mortalidade e a melhoria das condições de saúde.    

 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL 
 À SAÚDE DO HOMEM - PNAISH 



 

 

PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO COM QUALIDADE - PMAQ 

O Padrão da atenção integral à saúde do homem no AMAQ pressupõe: 
  

Existência de cadastro atualizado da população masculina do território;  
Busca ativa pela equipe de saúde para a realização de pelo menos uma consulta/ano 
aos homens de 20 a 59 anos; 
Oferta de atendimento em horários alternativos adequados para a população masculina; 
Ações de orientação e sensibilização da população masculina de 40 a 59 anos quanto as 
medidas disponíveis para detecção precoce do câncer de próstata em pacientes 
sintomáticos e disfunção erétil, entre outros agravos do aparelho geniturinário; 
Incorporação dos homens nas ações e atividades educativas voltadas para o 
planejamento familiar;  
Ampliação da participação paterna no pré-natal, parto, puerpério e no crescimento e 
desenvolvimento da criança;  
Oferta de exames previstos para os homens que participam do pré-natal masculino; 
Ações de identificação, acolhimento e encaminhamento de situações de violência 
envolvendo homens; e, 
Ações educativas para a prevenção de violências e acidentes, e uso de álcool e outras 
drogas voltadas para a população masculina. 



DESAFIOS PNAISH 

Caixa de Ferramentas  

Apoio Matricial; Clínica Ampliada, Projeto Terapêutico Singular, 
Projeto de Saúde no Território, Pactuação do Apoio. 

 

 

 

Desenvolvimento de ações no território onde está a população Masculina; 

Atuar considerando a diversidade, as potencialidades e as fragilidades do território, em 
que vive e como vive esta  população; 

Escuta qualificada, acolhimento por parte das equipes das ESF/UBS; 

Reflexão crítica, junto à equipe SF, dos aspectos socioculturais e de gênero que 
envolve o cuidado à SH; 

Promover a Educação Permanente sobre Atenção Integral da Saúde do Homem com 
equipes e gestores; 

Grupos focais (saúde sexual, planejamento reprodutivo e paternidade, 
compartilhamento aos cuidados da saúde familiar, equidade de gênero, violências, 
entre outros temas pertinentes à realidade local); 

Elaborar protocolos assistenciais integrados às enfermidades mais frequentes e 
pactuação de indicadores para monitoramento e avaliação; 

Mobilização e participação comunitária com vistas à autonomia e co-responsabilização 
desse segmento populacional. 





EIXOS TEMÁTICOS 

 

Acesso e Acolhimento  

Saúde Sexual e Reprodutiva 

Paternidade e Cuidado 

Prevenção de Violências e Acidentes 

Principais Agravos/Condições Crônicas 
 
 



 

Ampliar o conhecimento e participação masculina no planejamento familiar e no 

processo de escolha dos métodos anticonceptivos; 

Informar o público masculino sobre seu direito a realizar a vasectomia, bem como 

conhecer os meios para realização dessa cirurgia; 

Quando indicado, incentivar a realização da vasectomia ambulatorial versus   

vasectomia hospitalar, bem como a realização da vasectomia versus laqueadura.   

Contribuir para acesso da população masculina aos métodos de reprodução humana 

assistida nos casos de infertilidade masculina e/ou do casal; 

Aumentar  ações de prevenção de DST/AIDS nas unidades de saúde; 

Criar espaços de discussão e esclarecimento sobre agravos relacionados a SSR, por 

exemplo: disfunção erétil, ejaculação precoce, HPB (Hiperplasia Benigna da Próstata), 

Câncer de Pênis, Câncer de Próstata; 

Desenvolver ações de vigilância, diagnóstico e tratamento de todos os casos de sífilis, 

na gestante e seu parceiro, com objetivo de reduzir o número de casos de sífilis 

congênita na população. 

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA/SSR  

ESTRATÉGIAS 



Mitos  - não adoecem, 

não tem necessidades 

em saúde  

Dúvidas - questões 
éticas e legais na 
atenção 

Juízo de valor X profissionais X 
adolescentes = afastamento 

Invisibilidade 

Não são reconhecidas socialmente como 

pessoas sexuadas, livres e autônomas  = > 
vulnerabilidade 

Barreiras na atenção a saúde de Adolescentes 

Direito à 
saúde 

Direitos sexuais e 
reprodutivos de 

adolescentes não 
são respeitados  



I SEMINÁRIO NACIONAL 
PATERNIDADE E CUIDADO NA REDE SUS 

 
OBJETIVO  
 

PLANEJAR AÇÕES VOLTADAS PARA A INSERÇÃO DO 
PAI/PARCEIRO/ACOMPANHANTE NAS ROTINAS DOS SERVIÇOS DE PRÉ-
NATAL, PARTO E PUERPÉRIO NAS LINHAS DE CUIDADO DA RAS/SUS. 
 

PAINÉIS 
• PATERNIDADE E POLÍTICAS DE SAÚDE 
• POR QUE ENVOLVER OS HOMENS NAS AÇÕES DE CUIDADO? 
• PATERNIDADE NAS FAMÍLIAS 
• AS DIFERENTES FORMAS DE SER PAI 
• MOVIMENTO PELA VALORIZAÇÃO DA PATERNIDADE  
• BOAS PRÁTICAS 
 

OFICINAS  
 



Paternidade, Pré-natal Masculino e  
Práticas de Cuidado 



Uma rede de cuidados que assegure: 

 

às mulheres adultas, jovens e 

adolescentes: o direito ao planejamento 

reprodutivo, à atenção humanizada à 

gravidez, parto e puerpério 

 

às crianças: direito ao nascimento 

seguro, crescimento e desenvolvimento 

saudáveis  



Não são vistos como parceiros 
imprescindíveis aos eventos da 

sexualidade e reprodução                       
afastamento 

Invisibilidade e vulnerabilidade 

Os homens adolescentes e jovens ainda 
carecem de um olhar inclusivo   

Barreiras na atenção a saúde de Adolescentes 

Direito à 
saúde 

Direitos sexuais e 
reprodutivos de 

adolescentes não 
são respeitados  



      PRÉ-NATAL DO PARCEIRO 

Período que o homem acompanha sua parceira nas consultas 
médicas periódicas, realiza exames de rotina e testes rápidos 
para detecção de DSTs/AIDS, participa de atividades educativas 
nos serviços de saúde e se prepara para a paternidade. 

OBJETIVO 
 

Engajar os homens no acompanhamento da gestação, parto, 
puerpério de suas parceiras e nos cuidados no desenvolvimento 
da criança no intuito de gerar vínculos afetivos saudáveis e 
qualidade de vida para todos, além de iluminar a importância da 
ética do cuidado por parte dos homens no campo da prevenção e 
promoção da saúde. 



       FLUXO DO PRÉ-NATAL DO PARCEIRO 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Unidade 
Básica 

de Saúde 

ACOLHI-
MENTO 

DO 
CASAL 

Consulta 
médica 
ou de 

enferma-
gem 

Entrega do 
TRG (TESTE 
RÁPIDO DE 
GRAVIDEZ)  
e folheto 

Resultado 

POSITIVO 

Deseja 
GRAVIDEZ 

Vinculação 
a rotina do  

PRÉ-NATAL 

Ofertar 
TESTES 

RÁPIDOS 
DE SÍFILIS, 

HIV E 
HEPATITES 
VIRAIS E 
EXAMES 

DE ROTINA  

 PARTICIPAÇÃO 
NAS ATIVIDADES 

EDUCATIVAS 

 E DE 
PLANEJAMENTO 
REPRODUTIVO 



PASSO A PASSO DO PRÉ-NATAL DO PARCEIRO 

Passo 1 

• Informar como será a participação do homem no pré-natal, parto e 
puerpério 

Passo 2 
• Realizar exames de rotinas e testes rápidos 

Passo 3 
• Atualizar do cartão de vacinas 

Passo 4 

• Desenvolver  temas voltados para o público masculino nas atividades 
educativas durante o pré-natal 

Passo 5 
• Participar efetivamente no momento do parto e puerpério 



Passo 2 
 

Solicitar testes rápidos e exames de rotina:  

 
HEMOGRAMA; 

 HEPATITE B (HBSAG) E C (ANTI-HCV) 

TESTE DE VDRL (SÍFILIS) 

LIPIDOGRAMA 

COLESTEROL (DOSAGEM DE HDL, LDL E TOTAL)  

TRIGLICERIDEOS 

GLICOSE 

IMC (SOBREPESO E OBSESIDADE) 

 

Sendo detectada alguma alteração referenciar o paciente para 
o devido tratamento. 

 



Passo 3 

Verificar e atualizar cartão de vacinas: 

 

 



 
     

    Passo 4 
Desenvolver temas voltados para o público masculino 
nas atividades educativas 
 
 

 

 

 Palestras e rodas de conversa: 

 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem; 

Saúde sexual e planejamento familiar e reprodutivo; 

Valorização da Paternidade e cuidado;  

Promoção do parto humanizado; 

Direitos legais dos pais e parceiros; 

Cuidados com crianças e divisão de tarefas; 

Prevenção de violências e acidentes; 

Relações de Gênero, masculinidades e o paradoxo do poder 
masculino, etc.; 

 



 

 

 

 
 

  

 

Passo 5 
Participar efetivamente no momento do parto e puerpério 
 



    Lei Federal nº 11.108/05 
Direito de um acompanhante durante todo o período 
de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

  

 Você teve acompanhante de sua escolha durante o parto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa de satisfação com mulheres puérperas atendidas no SUS- Maio a Outubro de 2012 realizada pela Ouvidoria Geral do SUS 



  

 

Por quem foi acompanhada? (pode marcar mais de uma opção). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa de satisfação com mulheres puérperas atendidas no SUS- Maio a Outubro de 2012 realizada pela Ouvidoria Geral do SUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por que não teve acompanhante? 
 





Pai Presente 

• Fortalecimento do vínculo com o bebê e 
sua parceira; maior valorização da 
mulher 

• Redução de violência intrafamiliar e 
risco de abandono dos filhos 

• Sentimento de pertencimento  

 



Pai Presente - desafios 

• Mudança de paradigma da atenção ao parto 
e nascimento 

            Intervenção X Cuidado 

 

• Romper preconceitos e discriminações 

 

• Construção de estratégias para a 
verdadeira inclusão dos homens no cuidado 

 

 



       
 

LOGOMARCA DA ESTRATÉGIA 
 

 

 

































 
 
 
 
 
 

 
O importante é continuar caminhando juntos 

 
Área Técnica da Saúde do Homem 
Ministério da Saúde – DAPES/SAS 

saudedohomem@saude.gov.br  
(61) 3315-9100 

 

mailto:saudedohomem@saude.gov.br

