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RESUMO: Este estudo reflete acerca das razões da falta de 
visibilidade das políticas de saúde, destinadas ao homem, 
simultaneamente à resistência deste aos serviços de 
prevenção e promoção da saúde, com impactos negativos 
na sua qualidade de vida. Para fundamentar essas reflexões, 
fez-se necessário abordar as questões relacionadas à 
masculinidade, as relações de gênero, e as condições sócio-
culturais. 
Palvaras-chave: Saúde, Homem, Invisibilidade, 
Masculinidade, Gênero. 
 
ABSTRACT: This study reflects on the reasons for the lack 
of visibility of health policies, for the man, while the strength 
of the services of prevention and health promotion, with 
negative impacts on their quality of life. To substantiate these 
reflections, it was necessary to address the issues related to 
masculinity, gender relations, and socio-cultural conditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objetivo, refletir acerca das razões da falta de maior 

visibilidade por parte das políticas de saúde destinadas ao homem em sua efetividade, 

simultaneamente à resistência deste aos serviços de prevenção e promoção da saúde, 

podendo gerar impactos negativos em sua qualidade de vida. 

Para tanto, faz-se necessário compreender e caracterizar a masculinidade, 

relacionada ao gênero e suas relações, historicamente permeado por posições de 

hierarquia e senso de superioridade em ralação a mulher, especialmente nos moldes 

heterossexuais, como também alguns estereótipos em relação ao segmento masculino. É 

observado de que modo ou até que ponto a masculinidade pode influenciar nas questões 

ligadas à saúde deste, articulando-se à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem, em termos de equidade, funcionalidade e efetividade.  

Desse modo, a referida temática é fundamentada pautando-se em alguns autores 

e estudiosos que tratam desse assunto, bem como nas políticas votadas à saúde do 

homem em suas diretrizes básicas, apontando o Serviço Social, em especial na área da 

saúde, como profissão interventiva junto às políticas públicas, considerando-se a saúde 

como direito universal e incondicional, legitimamente assegurado na Constituição 

Nacional de l988, no âmbito da Seguridade. 

 

2 A MASCULINIDADE, AS QUESTÕES DE GÊNERO E OUTRAS VARIÁVEIS QUE 

IMPACTAM NA SAÚDE DO HOMEM 

De modo geral, a categoria masculinidade se caracteriza pela estetização 

acerbada do corpo do homem como ser forte, viril, dominador e líder. No sentido 

pejorativo e vulgar, poder-se-ia ter a expressão “machismo”. Cabe notar que essa 

categoria perpassa pela ideologia do patriarcado que legitima a superioridade do homem, 

geralmente vinculada a traços culturais, enquanto construção humana. 

Nesse sentido, entende-se a masculinidade hegemônica, aquela em que os 

homens costumam apropriarem-se de seu poder, força e virilidade, julgando-se 
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potencialmente suficientes e independentes em termos de cuidados próprios e dos 

serviços médicos – concepções que podem colocar em risco sua  saúde.. 

Entretanto, é preciso ir além da constatação dos traços da masculinidade 

hegemônica, que propaga que o homem deve ser forte, dominador, invencível, pois tal 

postura inviabiliza o processo de cuidado, de tal forma que ele passa a cuidar pouco de 

sua saúde e/ou demorar a procurar recursos médicos, considerando ainda, que isso pode 

ser visto como sinal de fragilidade.  

De acordo com Gomes (2008), contradição existente entre o conhecimento de que 

os homens são vistos como segmento mais vulnerável do que as mulheres e que o senso 

comum os vê como invulneráveis, trata-se de uma comprovação apenas aparente. Na 

realidade, são idéias que de certa forma se completam. Em outras palavras, os homens 

por se sentirem invulneráveis, se expõem mais e acabam tornando vulneráveis. São duas 

faces da mesma moeda. 

Não se pode, evidentemente, abordar sobre a saúde do homem, sem relacioná-la 

a masculinidade em sua concepção hegemônica e, por conseguinte, à categoria gênero, 

considerando que o termo gênero é utilizado para designar relações diferenciadas entre 

os sexos, sobre a perspectiva de busca de equidade, especialmente no que tange ao 

tratamento destinado ao homem. 

Nessa direção, Gomes et al (2011) observam que os padrões de masculinidade e 

modo de como se dá a socialização masculina, pode enfraquecer a até mesmo afastar os 

homens da procura aos serviços de saúde. 

 

O conhecimento das singuralidades pode possibilitar uma melhor 
aproximação da forma imediatamente relacional do par masculino-feminino, 
assegurando uma maior densidade de conhecimento das especificidades de cada 
pólo em interação, possibilitando ganhos para a saúde masculina [...] (GOMES, et 
al., 2011, p. 984).  

 

O autor supracitado apresenta dados da morbidade e da mortalidade dos homens 

que, comparando-os aos das mulheres, evidenciam uma sobremortalidade masculina que 

transcendem a questão da violência. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
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e Estatística – IBGE2, em 2001 as mulheres no Brasil estariam vivendo em média 7,8 

anos a mais que os homens, sendo 72,9 para ao sexo feminino e 65,1 anos para o sexo 

masculino. É acrescentado que as taxas de mortalidade masculina na faixa de 20 a 29 

anos de idade, nos últimos anos, chegaram a ser mais de três vezes superiores às 

femininas. As investigações revelam que o impacto dessas mortes são por causas 

externas: homicídios, acidentes de trânsito, suicídios, quedas acidentais, afogamentos, 

entre outros nos segmento masculino. 

 

3 AUSÊNCIA E/OU INVISIBILIDADE MASCULINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Gomes et al (2011), abordam a temática “masculinidade e saúde”, através de uma 

discussão em torno da ausência e/ou invisibilidade masculina no serviço de atenção 

primária, podendo ser constatada a consequente ausência da inclusão dos homens nos 

cuidados preventivos. 

 

[...] a não presença dos homens no serviço de saúde está associada a uma 
suposta ausência ou a um não reconhecimento de sua singularidade que pode 
ser interpretada como uma invisibilidade não do sujeito/usuário e sim das políticas 
de saúde em reconhecê-lo e, portanto, incorporá-lo também como um 
protagonista de suas ações (GOMES et al., 2011 p. 984). 

 

Esses autores declaram que a criação de uma política de saúde mais integrada 

destinada à população masculina, poderia gerar um pacto de oposição aos programas de 

gênero ofertados à mulher, entretanto, segundo eles, é a partir da própria dimensão de 

gênero que se defende uma abordagem também do masculino, pois tanto homens como 

mulheres necessitam ser percebidos em sua singularidade e diversidade na esfera das 

relações sociais; considerando que, o conhecimento dessas singularidades pode 

promover maior interação entre esses pólos, possibilitando ganhos para a saúde 

masculina como parte do debate necessário à saúde feminina que requer a participação 

masculina em seu enfrentamento. 

Como um dos aspectos centrais dessa discussão, está a importância de se 

questionar se a “não presença” dos homens nos serviços de saúde está associada ao 

                                                           
2 IBGE, 2003, censo de 2000, p. 99. 
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pressuposto da ausência ou não reconhecimento de suas singularidades que pode ser 

traduzida como uma invisibilidade não do sujeito usuário e sim das políticas de saúde em 

reconhecê-lo também como um personagem alvo de suas ações. 

A Atenção primária em saúde no Brasil caracteriza-se pela assistência prestada 

pela rede e serviços de saúde pública que compreende os centros de saúde ou unidades 

básicas voltadas para os cuidados maternos e infantis. Essas unidades são criadas no 

modelo campanhas e educação sanitária que incluem ações de higiene da mãe no pré-

natal e da criança no puerpério. Dessa forma, a atenção primária que, em tese, 

abrangeria toda a população, permanece restrita a esses segmentos populacionais. 

Diante do exposto, convém retomar ao propósito deste trabalho que visa discutir a 

ausência e/ou invisibilidade masculina no serviço de atenção primária como consequente 

ausência da inclusão dos homens nos cuidados preventivos, tendo como processo 

analítico, a fundamentação na literatura que discute cuidados em saúde e masculinidade. 

Gomes et al (2011) realizaram um pesquisa com vistas a verificar a inviabilidade 

do homem nos programas de saúde de atenção primária, entre doze trabalhadoras de 

nível médio de enfermagem de dois serviços de saúde em atenção primária do município 

do Rio de Janeiro (RJ). 

Os dados da pesquisa explicitam duas dimensões principais: a estrutural e a 

simbólica. A estrutural refere-se ao parco investimento na organização do serviço de 

saúde para esse segmento masculino numa perspectiva de gênero, confirmando o senso 

comum de que os homens não são usuários da atenção primária, conforme referenciado 

anteriormente de que esses serviços são destinados basicamente a mulheres e crianças. 

A dimensão simbólica diz respeito a uma barreira criada pelo homem que dificulta a sua 

aproximação com o profissional da saúde, principalmente diante da necessidade de 

desnudar-se para determinados procedimentos médicos. 

Assim, constatou-se que a ocupação majoritária por profissionais do sexo feminino 

pode dificultar a abordagem de temas relacionados à sexualidade. A pesquisa também 

revela que para compreender a organização de um serviço prestado ao usuário, torna-se 

necessário entender a lógica do atendimento, bem como a esfera estrutural em que esses 

serviços são oferecidos. Observando-se que em consequência, o não lugar do homem na 
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atenção primária, pode levá-lo a aceitação pacífica do que lhe é oferecido e, em 

contrapartida, a falta de investimento no atendimento contribui para afastar a sua 

presença nos serviços de saúde. Comumente, foca-se na doença ao invés de atentar 

para a singularidade voltada para o gênero. Assim, faz-se necessário superar essa 

concepção e avançar na especificidade de atenção no que diz respeito aos serviços de 

saúde, destinado ao segmento masculino. 

 

4 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM E AS 

CONTIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL 

O “Programa Mais Saúde” de 2008, criado como estratégia nacional e formulado 

pelo governo brasileiro, contemplava 63 medidas e 165 metas. Entre os seus eixos de 

intervenção está a Atenção à Saúde, que inclui “implantação de ações voltadas para a 

Atenção à Saúde do Homem”, contendo os princípios e diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH, oficializada em 2009 pelo Ministério da 

Saúde (LEAL, FIGUEIREDO, SILVA, 2012).  

O Plano de Ação Nacional (2009-2011) da PNAISH marca o início de sua 

implantação ao orientar os Planos de Ação nas esferas estadual e municipal e também 

prevê o financiamento dos projetos selecionados pelos municípios. Esse Plano orienta os 

gestores no planejamento local, a partir dos enunciados de metas, ações e estratégias, 

para que os serviços de saúde atendam os homens de 20 a 59 anos. 

Como parte do contexto de implementação dessa política, cabem aos gestores 

municipais adequar as formas administrativas e técnicas de execução das metas pré-

estabelecidas à realidade local, o que exige deles conhecimento da territorialidade. 

Para poder fazer a análise da PNAISH, os pesquisadores adotaram como método 

de pesquisa, a visão antropológica visando compreender como foi construída a 

legitimação dessa política, na maneira como ela é aplicada na ponta, ou seja, no contexto 

local.   

Nas Conferências internacionais ocorridas em 1994 e 1995, respectivamente em 

Cairo e Pequim foram construídos documentos que incluíam a discussão sobre a saúde e 

os direitos sexuais e reprodutivos com perspectiva de promoção da igualdade de gênero, 
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contexto em que a PNAISH foi formulada de acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica e com base em consensos resultantes de uma discussão que envolveu o 

Ministério da Saúde, bem como as organizações da sociedade civil – associações 

médicas e movimentos sociais, pesquisadores acadêmicos e representantes de 

conselhos de saúde e das Secretarias Municipais de Saúde. 

Os autores Leal, Figueiredo e Silva (2012) mostram que a PNAISH, foi alvo de 

crítica por não incorporar as questões de gênero, ao “vitimizar” o homem como sujeito de 

uma política específica, com foco da questão da ‘próstata’. Nesse caso, como poderia ser 

considerado o caso dos travestis? Assim, a proposta desta política teve suas limitações. 

Em tese, o conceito de gênero tem centralidade na PNAISH. Contudo, segundo os 

autores supracitados esta categoria não alcançou visibilidade conforme previsto, pois o 

enfoque de gênero foi direcionado às mulheres, no que se refere ao planejamento familiar 

e preconceito, suprimindo as questões relacionadas à saúde masculina, o que revela a 

sua invisibilidade, dificultando ser identificados pelos profissionais de saúde, o que 

constitui também numa questão de gênero. 

É ressaltado que os serviços médicos quando prestados ao público masculino, são 

considerados atividades extras, ou seja, rompem com a rotina cotidiana, inferindo-se que 

não fazem parte de nenhum planejamento. 

As atividades específicas voltadas à população masculina na fase etária entre 20 a 

59 anos, especialmente aquelas voltadas à prevenção e promoção da saúde, são 

direcionadas as ações clínico-assistenciais, caracterizadas por ações meramente 

paliativas e pontuais. A rede de apoio é tão deficitária, a ponto de parecer inexistir fluxos 

específicos para homens; ou como se não existissem pacientes homens nessas unidades 

de saúde. Os serviços médicos direcionados aos homens em algumas regiões têm sido 

feitos apenas no intuito de realizar exames preventivos de câncer de próstata. 

Ainda sobre as dificuldades na efetivação dessas políticas citaremos a seguir que, 

 

Os gestores pontuam como dificuldade para implementação da PNA|SH a 
ausência de ofertas de exames de média complexidade- tendo sido mencionado 
principalmente o de biopsia prostática. A precariedade da rede para os 
encaminhamentos e os critérios adotados para os agendamentos são 
identificados como a principal dificuldade no atendimento da população 
masculina, a dificuldade na resolubilidade dos problemas de saúde dos homens 
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teria impacto direto sobre a credibilidade do trabalho do profissional e da unidade 
de saúde (LEAL, FIGUEIREDO, SILVA, 2012 p. 2614). 

 

Além disso, gestores e profissionais da área de saúde tendem a justificar a 

ausência de ações destinadas a atenção à saúde do homem, tomando como justificativa a 

resistência do mesmo à busca de serviços e recursos de prevenção e promoção da 

saúde, como se esses serviços estivessem eficientemente disponibilizados, o que não 

ocorre, lembrando que os serviços de Atenção de Básica são considerados como a porta 

de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). 

De acordo com Mota (2006), o grande desafio do Serviço Social nessa área é 

desenvolver uma discussão crítica acerca das ações de humanização, no sentido de 

romper com as práticas individualizantes de favor e disciplinamento dos usuários, bem 

como de alívio das tensões e avançar na construção de ações coletivas de condições 

objetivas dignas de trabalho e atendimento do SUS, incluindo a ampliação e participação 

de novos direitos.  

Em conformidade com o Código de Ética Profissional do Assistente Social (l993), o 

homem passa a ser visto como portador da capacidade de luta contra as desigualdades 

de classe e de organização para a transformação da sociedade, recolocando-se como 

objeto de práticas e práxis em defesa da autonomia e emancipação, como sujeito de 

direitos, que seja capaz de administrar os problemas com idoneidade. 

Ademais, de acordo com os Parâmetros para a Atuação dos Assistentes Sociais 

na Saúde (2010), uma das atribuições significativas do profissional do Serviço Social são 

as ações socioeducativas, que consistem em orientações reflexivas e na socialização de 

informações que podem ser realizadas por meio de abordagens individuais, grupais ou 

coletivas ao usuário, família e /ou comunidades, potencializando uma tomada de 

consciência de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. 

 

5 CONCLUSÃO 

As reflexões tecidas neste estudo permitiram concluir que as questões de 

masculinidade em suas caracterizações sócio-culturais relacionadas às determinações de 

gênero em suas implicações podem trazer impactos à saúde do homem. 
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Nesta temática, foram consideradas duas dimensões, quais sejam: a ausência do 

homem nas unidades sanitárias e a invisibilidade do mesmo na atenção primária de 

saúde, que interligadas, requer uma análise mais profunda sobre as prováveis razões que 

resultam no alto índice de morbimortalidade masculina comparada à feminina.  

É perceptível que o propósito dos autores referenciados, diante dessa comparação 

é buscar uma maior equidade de gênero e uma política de saúde que viabilize um 

tratamento mais específico ao segmento masculino de acordo com suas singularidades. 

A Política Nacional de Atenção Integral á Saúde do Homem – PNAISH é 

referenciada em seus princípios e diretrizes e tem como objetivo contribuir para a redução 

da morbimortalidade por meio do enfrentamento coerente dos fatores de risco, bem como 

através da desburocratização do acesso às ações e serviços de atenção integral à saúde, 

de forma a propiciar melhorias das condições de saúde e da qualidade de vida da 

população masculina. 

Para que essas melhorias realmente se efetivem nas esferas locais, é necessário 

que a gestão atue de modo eficaz com vistas à concretização de direitos desse público 

masculino. Cabe ao Serviço Social em suas atribuições, enquanto profissão de caráter de 

investigativo e interventivo, atuar por meio de ações socioeducativas e polítco-

organizativas no processo de emancipação e viabilização de direitos sociais, 

especialmente no que refere aos profissionais que atuam na área da saúde.  
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