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Resumo

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem surge com a 

finalidade de promover ações que contribuam para a realidade masculina. A pesquisa 

constitui um estudo de avaliabilidade cujo objetivo é compreender o processo de implantação 

da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no município de Sobral, 

Ceará. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Os sujeitos foram 

constituídos pelo Secretário de Saúde do município, Coordenador da Atenção Primária, 

Coordenador da Atenção Secundária, Coordenador da Vigilância em Saúde e profissionais 

da Estratégia Saúde da Família. Foram utilizadas para a coleta de informações a entrevista 

semiestrutrurada e os documentos legais da política. Os resultados revelaram que a política 

no município de Sobral encontra-se estruturada de modo a permitir a realização de avaliações 

sistemáticas a seu respeito. Entretanto, problemas relacionados à acessibilidade, capacitação 

e qualificação profissional, mobilização familiar no incentivo à atenção à saúde dos homens e 

principalmente mudança física e estrutural das Unidades Básicas de Saúde são aspectos mais 

deficientes. Dessa forma, fazem-se necessárias discussões sobre todo o contexto no qual o 

homem está inserido, sendo que o maior desafio é sensibilizar a população masculina sobre a 

importância do cuidado à saúde.

Palavras-chave: Saúde do homem. Política de saúde. Atenção primária à saúde. 
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EVALUABILITY STUDY OF NATIONAL POLICY ON 

COMPREHENSIVE HEALTH CARE HUMAN IN SOBRAL, CEARÁ, BRAZIL

Abstract

The National Policy on Comprehensive Health Care Human arises in order to 

promote actions that contribute to men’s reality. The research is about a study for evaluability 

which objective is to understand the process of implementing the National Policy of Men’s 

Health Integral Attention on a country town of Sobral, Ceará, Brazil. It is an exploratory 

research with qualitative approach. The group was constituted by the town’s Health Secretary, 

Primary Care Coordinator, Secondary Care Coordinator, Health Surveillance Coordinator and 

the professional workers from the Family Health Strategy. The data gathering was through 

interviews with key-informers and data analysis. The results revealed that the policy in Sobral 

is structured in a way that allow the execution of systematic evaluations. However, problems 

related to accessibility, training and professional qualification, as well as family mobilization 

for men’s health incentive and mainly the Heath Basic Units’ physical and structural changes 

are the weaker aspects. Thus, discussions about the whole context which man is included are 

necessary, but the greatest challenge is to raise awareness of the male population about the 

significance of health care.

Keywords: Men’s health. Health policy. Primary health care. 

EVALUABILIDAD ESTUDIO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN 

DE LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE EN SOBRAL, CEARÁ, BRASIL

Resumen

La Política Nacional de Atención Integral a la Salud Humana surge con el fin 

de promover acciones que contribuyan a la realidad de los hombres. La investigación es un 

estudio de evaluabilidad cuyo objetivo es comprender el proceso de implementación de la 

Política Nacional de Salud Integral del Hombre en el municipio de Sobral - CE. Este es un 

enfoque cualitativo exploratorio. Los sujetos fueron constituidos por el Secretario de Salud 

del municipio, Coordinador de la Atención Primaria, Coordinador  de la Atención secundaria, 

Coordinador de Vigilancia en Salud y los profesionales de la Estrategia Salud de la Familia. 

Para la recolección de informaciones se utilizaron la entrevista semiestructurada y documentos 

legales de la política.. Los resultados revelaron que la política  en Sobral, CE está estructurada 
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de modo a permitir la realización de evaluaciones sistemáticas acerca de él. Sin embargo, 

los problemas relacionados con la accesibilidad, la formación y la cualificación profesional, la 

movilización de la familia en el incentivo a la salud masculina y principalmente traslación de 

las Unidades Básicas de Salud son aspectos más deficientes. Por lo tanto, las discusiones son 

necesarias en cualquier contexto en el que se inserta el hombre, y el mayor desafío es crear 

conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud masculina.

Palabras clave: Salud del hombre. Política de salud. Atención primaria de salud.

INTRODUÇÃO

A promoção da saúde direcionada à população masculina configura um 

desafio para os serviços de saúde, mediante a baixa procura por atendimento desse público. 

Nessa perspectiva, o surgimento de complicações ou agravos à saúde do homem, a saber, 

doenças ou acidentes, poderão comprometer a manutenção de sua saúde devido a esse 

distanciamento. O próprio modo de atendimento e a dificuldade de acesso às Unidades de 

Saúde fortalecem esse distanciamento masculino do serviço, uma vez que o tempo de espera 

pela consulta surge como incompatível à realidade masculina.1 

No Brasil, desde 1990, a taxa de mortalidade por causas externas aumentou em 

todas as regiões, exceto no sudeste, evidenciando acentuada e generalizada sobremortalidade 

masculina.2 Para a grande maioria dos homens, o fator trabalho está em primeiro lugar, 

enquanto que a saúde só se torna uma prioridade quando começa a impossibilitar esses 

homens de exercer suas atividades cotidianas, sejam elas laborativas ou, muitas vezes, sexuais, 

mostrando que a sociedade brasileira ainda se baseia na cultura machista e lúdica de que o 

homem tem que ser forte e potencialmente sexuado.3

Com o propósito de reverter essa realidade, o Ministério da Saúde lançou, 

através de um portal ministerial em agosto de 2009, a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Essa surge com a finalidade de promover ações que 

contribuam para a realidade singular masculina, de maneira a sensibilizar os homens para 

o reconhecimento de suas condições sociais e de saúde, desenvolvendo práticas cotidianas 

de prevenção e cuidados. Tem ainda o propósito de qualificar os profissionais de saúde 

para o correto atendimento à saúde masculina, implantar assistência em saúde sexual e 

reprodutiva, orientar os homens e familiares sobre promoção, prevenção e tratamento das 

enfermidades que os atingem.4
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Avaliar é uma atividade que existe desde o início dos tempos, consistindo na 

realização de um julgamento sobre determinadas questões, programas, produtos ou atividades.5

Estudos de avaliabilidade buscam, através de avaliações e críticas, uma descrição 

coerente de um plano para a avaliação de determinado assunto, tornando-o mais consistente 

e com maior credibilidade. A avaliabilidade de um programa vai determinar o quão 

avaliável esse é naquele momento, ajudando a determinar os propósitos e o foco avaliativo, 

permitindo um entendimento aprofundado sobre o programa e apreciação prévia acerca das 

possibilidades de como será avaliado.6 

A partir dos anos 1960, ocorreu um aumento de demanda para a 

realização de avaliações em programas sociais. Isso se deve, especialmente, a uma 

pressão por parte de organizações financiadoras.7 Porém, muitas dessas avaliações 

produzem relatórios que focam inicialmente nas deficiências, resultando em uma 

fonte cara e limitada de informação para os gerentes de programas e seus criadores. 

Isso acontece em virtude do desenvolvimento e da implementação de muitos programas 

sociais que acontecem de forma precária e pobre, gerando problemas que refletem em 

deficiências em suas concepções básicas, impactando, assim, o alcance dos benefícios 

sociais esperados.

Muitas dessas questões acontecem em virtude de não ser dada, no período 

de planejamento de novos programas, a atenção devida a uma cuidadosa e explícita 

conceitualização dos objetivos, a uma clara definição e mensuração das atividades necessárias 

para o alcance das metas e à existência de uma relação lógica entre os objetivos, as atividades, 

os resultados e a situação problema a ser enfrentada. Com isso, observa-se que o raciocínio e 

a conceitualização de um programa são tão sujeitos a um exame minucioso dentro de uma 

avaliação quanto quaisquer outros aspectos importantes do mesmo.8

O que se tem percebido na prática é que o objetivo de facilitar e ampliar 

o acesso da população masculina aos serviços públicos de saúde ainda está longe de 

acontecer. São quase invisíveis as mudanças das ações preconizadas nos serviços 

de saúde, cujas causas devem-se principalmente à falta de políticas públicas voltadas 

à população masculina, o que consequentemente mantém a demanda reprimida, e os 

serviços existentes acabam por atender uma parcela reduzida nas microrregionais de 

saúde no interior.

Mediante a complexidade e a relevância deste estudo, o mesmo apresenta 

como objetivo avaliar o processo de implantação da PNAISH no município de Sobral, Ceará.
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MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de avaliabilidade da PNAISH. Constitui-se como 

exploratória e de abordagem qualitativa, ocorrida de agosto a dezembro de 2011, a qual 

estabeleceu contato com os envolvidos na gestão em saúde do município a fim de proporcionar 

maior elucidação da política, com vistas a torná-la explícita ou construir hipóteses.

A mesma teve como campo de estudo o município de Sobral, Ceará, com o 

então propósito de analisar o processo de implantação da PNAISH. Os sujeitos foram 

constituídos pelo Secretário de Saúde de Sobral, o Coordenador da Atenção Primária, 

dois Coordenadores da Atenção Secundária, o Coordenador da Vigilância em Saúde, 

identificados nesta pesquisa conforme sua ocupação, e seis profissionais da saúde, 

denominados como sujeitos de 1 a 6.

Foram criados dois instrumentos para coleta das informações, que auxiliaram na 

análise documental, e entrevistas semiestruturadas. Essas foram gravadas e transcritas na íntegra. 

Foi realizado o levantamento e a pré-análise dos documentos em potencial para o estudo, o que 

permitiu a introdução de novos elementos explicativos do programa a ser estudado.

Dentro do roteiro para análise documental, foram considerados os seguintes 

critérios: organização da política, existência dos objetivos, público-alvo, metas a serem 

alcançadas, ações que precisam ser realizadas para operar a política, recursos necessários para 

a realização das ações e resultados a serem alcançados. Foram entrevistados seis indivíduos, 

para os quais o roteiro de entrevista constou de perguntas que nortearam a análise em cinco 

categorias: implantação da política em sobral; conhecimento dos objetivos; funcionalidade; 

aspectos facilitadores; e barreiras.

Com a realização da análise documental e das entrevistas, procedeu-se à 

organização dos dados coletados em categorias, de modo a facilitar sua visualização e 

análise. Dessa forma, esses dados qualitativos foram analisados a partir da categorização dos 

depoimentos dos entrevistados, observando a semelhança de ideias contidas nas respostas 

obtidas através da entrevista. 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas 

e científicas fundamentais definidas na Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, 

do Conselho Nacional de Saúde. Diante de sua relevância, o estudo buscou respeitar os 

princípios bioéticos preconizados por essa resolução, a saber: beneficência, não-maleficência, 

justiça e equidade. Além disso, o mesmo foi submetido e avaliado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), sendo concedida sua aprovação 

com o número de protocolo 1036.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

MODELO TEÓRICO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE DO HOMEM SEGUNDO OS ELEMENTOS DE THURSTSON E RAMALIU

Foram tomados os sete elementos para o estudo de avaliabilidade proposto 

por Thurston e Ramaliu,9 são eles: (a) descrição do programa identificando as metas, os 

objetivos e as atividades que o constituem; (b) identificar e rever os documentos disponíveis 

no programa; (c) modelagem (modelo lógico do programa – MLP) dos recursos disponíveis, 

programa de atividades pretendidas, impactos esperados e conexões causais presumidas; 

(d) supervisão do programa ou obtenção de um entendimento preliminar de como o programa 

opera; (e) desenvolvimento de um modelo teórico da avaliação (MTA); (f) identificação de 

usuários da avaliação e outros principais envolvidos; e (g) obtenção de um acordo quanto ao 

procedimento de uma avaliação. No Quadro 1 são apresentados os resultados segundo seis dos 

sete elementos propostos, devido à adequação dos dados da pesquisa.

 O conteúdo apresentado na construção do modelo teórico resultou da 

análise da primeira versão do documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem (princípios e diretrizes)”, lançado em agosto de 2008, do Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas, ao qual se subordina a Área Técnica de Saúde do Homem.

METAS, OBJETIVOS E ATIVIDADES QUE COMPÕEM A POLÍTICA NACIONAL 

DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM 

O Plano de Ação Nacional (2009-2011), aprovado pelo Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) em 08 de julho de 2009, possui nove eixos. São eles:

Eixo I – Implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: 

inserir estratégias e ações voltadas para a Saúde do Homem nos Planos de Saúde 

Estaduais e Municipais até o terceiro trimestre de 2010.

Eixo II – Promoção de saúde: elaborar estratégias que visem aumentar a demanda 

dos homens aos serviços de saúde.

Eixo III – Informação e comunicação: sensibilizar os homens e suas famílias, 

incentivando o autocuidado e hábitos saudáveis, através de ações de informação, 

educação e comunicação.

Eixo IV – Participação, relações institucionais e controle social: trabalhar com a Secretaria 

de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) para associar as ações governamentais com 

as da sociedade civil organizada, a fim de efetivar a atenção integral à saúde do homem.
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Eixo V – Implantação e expansão do sistema de atenção à saúde do homem: 

fortalecer a atenção básica e melhorar o atendimento, a qualidade e a 

resolubilidade dos serviços de saúde.

Eixo VI – Qualificação de profissionais da saúde: trabalhar com a Secretaria de 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES) em estratégias de educação 

permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Quadro 1 – Análise da avaliabilidade da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem segundo os elementos de Thurstson e Ramaliu. Sobral, Ceará, 2011

Elementos Resultados

(1) Metas, objetivos e atividades que 
constituem a política

Meta: Estimular que 2,5 milhões de homens (entre 20 e 59 anos) 
procurem o serviço de saúde ao menos uma vez por ano.
Objetivo: Promover a melhoria das condições de saúde da 
população masculina do Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para 
a redução da morbidade e mortalidade dessa população, através do 
enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação 
ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde.
Atividades: A política tem um plano dividido em nove eixos 
de ação a serem executados até 2011. Prevê o aumento de 
aproximadamente seis vezes o valor repassado às unidades de 
saúde para os procedimentos urológicos e de planejamento 
familiar, como vasectomia, e ampliar em até 20% o número de 
ultrassonografias de próstata.
Ver detalhamento dos Eixos no texto.

(2) Revisão dos documentos
Ver a seguir a construção e concepção da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem segundo o Plano de Ação 
Nacional (2009-2011).

(3) Modelagem dos recursos disponíveis, 
programas de atividades pretendidas, 
impactos esperados e conexões causais 
presumidas

Não foram identificados usuários. Foram identificados os 
envolvidos: Secretário de Saúde do município, além dos 
coordenadores em saúde da Secretaria de Saúde (Atenção Primária, 
Secundária e Vigilância em Saúde), e alguns profissionais da Escola 
de Saúde da Família. 

(4) Supervisão da política ou obtenção de 
um entendimento preliminar de como a 
política opera

Realização de encontros periódicos entre a Coordenação de Saúde 
do Homem e as Coordenações de Saúde do município. Nesses 
encontros são discutidas estratégias, a partir de levantamentos 
estatísticos sobre a situação do sexo masculino no município, 
identificando as causas de mortalidade, os fatores de risco, as 
morbidades mais frequentes, como estão tendo acesso aos serviços 
de saúde e quais as estratégias imediatas que devem ser tomadas.
Ver propostas/ações da política no texto.

(5) Desenvolvimento de um modelo de 
programa avaliável; impactos esperados e 
conexões causais presumidas

Construção de um modelo lógico, explicitando como se espera que 
o programa exerça sua influência, contemplando a contextualização 
organizacional e a existência de dispositivos institucionais que 
regulamentem o processo de avaliação.

(6) Identificação de usuários na avaliação e 
outros principais envolvidos

Foram identificados o Secretário de Saúde do município, além dos 
coordenadores em saúde da Secretaria de Saúde (Atenção Primária, 
Secundária e Vigilância em Saúde), e alguns profissionais da Escola de 
Saúde da Família.
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Eixo VII – Insumos, equipamentos e recursos humanos: trabalhar com a Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Informação em Saúde (SCTIE) e a Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS) para avaliar recursos humanos, equipamentos e insumos (incluindo 

medicamentos) para garantir a adequada atenção à população masculina.

Eixo VIII – Sistemas de informação: analisar de forma articulada, com as demais 

áreas técnicas do Ministério da Saúde, os sistemas de informação.

Eixo IX – Avaliação do Projeto-piloto: realizar estudos e pesquisas que contribuam para 

a melhoria das ações através do monitoramento da Política, com o auxílio da SCTIE.

ANÁLISE DOCUMENTAL: CONSTRUÇÃO E CONCEPÇÃO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM

Foram tomados para análise os documentos legais que regem a PNAISH, o 

que permitiu a aproximação e o entendimento de como funciona. Essa foi instituída pela 

Portaria GM, ano 1944, em 27 de agosto de 2009. O Plano de Ação Nacional (2009-2011), 

parte integrante desse documento sob o título Matriz de Planejamento do Plano de Ação 

Nacional (2009-2011) foi desenvolvido pela Área Técnica da Saúde do Homem (ATSH) do 

Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à 

Saúde (SAS), entre dezembro de 2008 e junho de 2009, em consonância com a Constituição 

Federal de 1988, as Leis nº 8.080 e 8.142, de 1990, o Pacto pela Saúde, o Mais Saúde e 

documentos referentes ao Sistema de Planejamento do SUS.

O processo de construção do Plano de Ação Nacional foi realizado de forma 

participativa através de reuniões com representantes de sociedades médicas e da sociedade 

civil, universidades, gestores estaduais e municipais, profissionais da saúde, além das 

Secretarias do Ministério da Saúde. A expectativa é que esse plano sirva de subsídio para que 

os gestores dos estados e municípios selecionados desenvolvam estratégias e ações voltadas 

para a saúde do homem, inserindo-as em seus respectivos planos de saúde, respeitando as 

especificidades e as diversidades regionais.

Nesse sentido, a política traduz um anseio da sociedade em reconhecer a 

efêmera participação do homem nos serviços de atenção à saúde, o que dificulta o cuidado e 

o diagnóstico precoce de determinadas doenças. A ausência do homem ou sua invisibilidade 

nos serviços de saúde está associada à ausência de políticas que os engajem e à identidade 

masculina relacionada ao seu processo de socialização. Essa identidade estaria associada à 

desvalorização do autocuidado e à preocupação incipiente com a saúde.10 
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Um dos principais objetivos da PNAISH é promover ações em saúde, 

fundamentadas na participação do homem, que contribuam significativamente para a 

compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e 

político-econômicos,10 respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização 

dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão, o que possibilita o aumento da expectativa de 

vida e a redução dos índices de morbidade e mortalidade por causas preveníveis e evitáveis 

nessa população.

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

A partir dos relatos coletados nas entrevistas com os informantes-chave da 

pesquisa, emergiram as seguintes categorias de análise, a saber:

Implantação da Política em Sobral

Mesmo com a Portaria nº 1944/2009 que institui a PNAISH, o município 

tomado como cenário do estudo se apresentava em implantação da política no período do 

estudo. Quando indagados sobre se a Política de Saúde do Homem estava suficientemente 

implantada no município de Sobral, 4 dos 11 entrevistados responderam negativamente, ou 

seja, que a implantação ainda não estava concluída.

Suficientemente, não. A Política de Saúde do homem encontra-se em 
andamento, ‘caminhando’. Estamos trabalhando para que todas as 
Unidades Básicas de Saúde estejam preparadas a promover a procura 
maior da população masculina aos serviços, porém ainda não há uma 
mudança tão significativa quanto a que a política propõe. (Sujeito 1)

Não, ainda não está implantada. Estamos desenvolvendo e analisando as 
propostas e vendo quais ações devem ser priorizadas para sua implantação 
aqui em Sobral. (Sujeito 2) 

Não, a política ainda não está suficientemente implantada. Essa 
implantação ainda está em processo de ser executada, ou seja, estamos 
ainda definindo as ações para desenvolvê-la no município, através de 
todo um projeto estruturado para assim, conscientes das dificuldades, 
sabermos como medir, enfrentar. (Sujeito 3)

É um trabalho bastante subjetivo, porque agora que está começando o 
processo de implantação aqui em Sobral. Agora em novembro estava 
prevista nossa Campanha de Inauguração da Política aqui no município, 
mas pela falta dos protocolos completamente concluídos, foi adiada. 
Temos várias ideias, mas ainda nada definido. (Sujeito 4)

Outros dois participantes relataram que não tinham conhecimento de nenhuma 

ação de desenvolvimento da política no município depois que essa foi lançada, ou seja, não 
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percebiam nenhuma mudança na rede dos serviços de saúde para a execução de ações de 

promoção à saúde do homem, segundo as propostas preconizadas por ela em 2009.

Se tá, a gente não está tendo acesso. O que percebemos no dia-a-dia, é que 
a Política Nacional de Saúde do Homem não saiu do papel. O objetivo de 
facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços públicos de 
saúde ainda está longe de acontecer. (Sujeito 5)

Acredito que nenhum projeto de ação foi implementado ainda nas 
unidades porque não percebemos nenhuma mudança (Sujeito 6)

Em conversa com os Coordenadores da Atenção Secundária do município, foi 

enfatizada a vontade de implantar uma política de tamanha magnitude a uma população 

de grande demanda, além da questão da limitação de recursos e da falta de profissionais 

especializados. Dessa forma, foi relatado que é imprescindível que haja antes um projeto de 

execução, com um levantamento sobre a situação do sexo masculino no município, identificando 

as causas de mortalidade, os fatores de risco, as morbidades mais frequentes, como estão tendo 

acesso aos serviços de saúde e quais as estratégias imediatas que devem ser tomadas.

Não adianta o homem chegar ao serviço solicitando uma ultrassom uretral, 
por exemplo, se ainda não há disponibilidade para isso. Então, estamos 
ainda estruturando todas as mudanças necessárias, questão de capacitação 
dos profissionais, recursos, ampliação do acesso, dos exames, enfim, 
implantar e inaugurar a política somente quando realmente o município 
puder dar conta. (Coordenadora da Atenção Secundária 1)

O Coordenador da Atenção Secundária 2 também enfatizou a necessidade de 

uma pré-avaliação da política ao momento de sua implantação.

É um desafio para o sistema de saúde, porque isso vai exigir do sistema 
mudanças estruturais, onde o sistema esteja mais sensível e mude a sua 
postura em relação à atenção aos homens. Vai ser necessário que se pense 
de fato em estratégias que atraiam mais esses homens às políticas de 
promoção e prevenção. (Coordenador da Atenção Secundária 2)

Conhecimento dos objetivos

Após a análise de documentos e das entrevistas exploratórias, verificou-

se um consenso em relação aos objetivos da política entre todos os membros pesquisados. 

Semelhanças significativas foram observadas entre o que consta dos documentos e o que 

pensam os informantes-chave, ou seja, percebemos que todos eles conheciam realmente os 

principais objetivos abordados pela política.
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A política objetiva orientar as ações e serviços de saúde para a população 
masculina, com integralidade e equidade, primando pela humanização da 
atenção. (Sujeito 2)

Facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, 
para que haja uma redução das causas de morbidade e mortalidade, além 
de atuar nos aspectos socioculturais. (Sujeito 4) 

Sem dúvida o principal objetivo é a promoção de saúde da população 
masculina, ou seja, fazer com que os homens frequentem mais os serviços 
de saúde. (Sujeito 3)
A política quer trazer os homens pra dentro dos serviços de saúde, ao 
mesmo tempo em que busca desenvolver ações de promoção de saúde a 
eles. (Sujeito 5)

Ao mesmo tempo que desenvolver ações de promoção à saúde dos 
homens, fazer com que eles atentem mais para a importância dos cuidados 
em saúde. (Sujeito 6)

Além de ter sido bastante focalizado o objetivo central da política, que é de 

trazer os homens aos serviços de saúde e desenvolver ações de promoção à saúde masculina, 

outros objetivos também foram levantados de maneira complementar, como por exemplo, a 

conscientização do homem quanto ao seu papel social e de cuidador. 

Além de instigar o homem a atentar mais pra sua saúde e procurar mais 
os serviços, acredito que essa política traz outro ponto a contribuir, que 
é a questão social, ou seja, tenta fazer com que os homens deixem a 
visão machista e percebam a importância não somente da sua ‘saúde 
orgânica’, como também o seu papel de cuidador, de sua saúde e de sua 
família. (Sujeito 1)

Outro objetivo ressaltado por um dos entrevistados foi sobre a articulação 

de uma rede de atenção à saúde do homem que garanta linhas de cuidado, na perspectiva da 

integralidade da atenção, muito embora esse seja um dos objetivos específicos identificados 

até então somente na análise documental.

O Ministério da Saúde também objetiva organizar uma rede de atenção à 
saúde, garantindo uma linha de cuidados integral usando como porta de 
entrada a Estratégia de Saúde da Família (ESF), inclusive incorporando o 
homem no planejamento reprodutivo e no compartilhamento aos cuidados 
da saúde da familiar. (Sujeito 3)

Além disso, apesar de não estar descrito nos documentos do programa como um 

objetivo, o alinhamento da política com a Atenção Básica foi considerada como tal por 2 dos 

11 entrevistados, conforme trechos a seguir.

A política propõe trazer os homens às Unidades Básicas de Saúde, já que 
deles estão mais próximos. (Sujeito 5)
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Fortalecer a Atenção Primária como porta de entrada será uma das 
estratégias e objetivos da Política. (Sujeito 6)

Um dos objetivos específicos da política, descritos em seus documentos, que é 

o de “garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária”, não foi 

citado nas entrevistas, portanto, não foi reconhecido pelos entrevistados. A consideração dos 

determinantes sociais sobre a saúde do homem prima pelo desenho de estratégias preventivas 

e de promoção da saúde, porém o reconhecimento das barreiras e da precariedade do acesso 

de homens aos serviços de atenção primária à saúde implica na necessidade da elaboração de 

estratégias com foco também na atenção especializada de média e alta complexidade. 

Funcionalidade

Na abordagem quanto ao funcionamento atual da política no município, 

percebeu-se que as citações se completam em resposta a uma implantação não concretizada, 

que influencia na dinâmica da política no município. Três participantes relacionaram o não 

funcionamento da recente criação da Coordenação de Saúde do Homem que ainda se encontra 

em processo de estruturação e planejamento das ações a serem discutidas e protocoladas. 

A política ainda não está funcionando em Sobral, ela ainda está em 
processo de formação das estruturas e construção das ações a serem 
executadas. Quando o projeto for concluído, pretendemos realizar uma 
grande campanha aqui em Sobral, como de inauguração da política, 
mobilizando toda a população, as secretarias, as escolas, com repercussão 
em rede de TV, rádios, para falarmos da importância dos cuidados à saúde 
do homem, e mostrando além disso, o papel da família nesse incentivo. 
Vai ser uma grande ação!. (Coordenadora da Atenção Secundária 1)

A política ainda não está funcionando, porque, como falei, ainda estamos 
fazendo os levantamentos da situação atual dos serviços e das práticas 
voltadas aos homens, seus indicadores de saúde, como está a assistência 
a essa demanda específica, para depois, quando tivermos todos esses 
dados, elaborarmos as estratégias e ações de promoção em saúde, e 
inaugurarmos a política no município. (Coordenador da Atenção Básica)

Com a Coordenação de Saúde do Homem, sempre, nós coordenadores 
em saúde, nos reunimos para apresentar projetos de ações de acordo com 
os vários temas (tabagismo, etilismo, saúde mental, hanseníase, etc.) para 
a promoção da saúde do homem. Logo, seu funcionamento só se dará 
depois que concluirmos tudo. (Coordenadora de Vigilância em Saúde)

Em conversa com o Secretário de Saúde do município, constatou-se que as 

ações estão, a princípio, direcionadas àquela que é de fato a porta de entrada da população, 

e que é então preconizada como primeira parceria com a política: a Atenção Primária.
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Estamos trabalhando dentro da Atenção Básica, tentando desenvolver 
ações informativas e de orientações que façam com que o homem deixe o 
preconceito e tenha consciência de que ele é responsável pela sua saúde. 
(Secretário de Saúde)

No entanto, dois dos participantes demonstraram dúvida quanto ao seu 

funcionamento atual, ou seja, não sabiam ao certo se a política estava ou não em funcionamento.

Não sei, mas acredito que a política ainda não está funcionando. Faltam 
políticas públicas voltadas à saúde do homem, e do jeito que está, a 
tendência é piorar. (Sujeito 1)

Acho que essa política não está funcionando aqui em Sobral porque não 
vejo nenhuma mudança depois que ela foi lançada. (Sujeito 2)

Aspectos facilitadores

Diante das mais variadas barreiras encontradas, tanto através da análise documental 

quanto dos relatos dos entrevistados acerca da promoção da saúde masculina, torna-se difícil 

apontar facilidades para a efetividade da política em Sobral, sendo esse um município de grande 

demanda em assistência. No entanto, os participantes enfatizaram alguns pontos estratégicos 

daquilo que poderiam ser contributivo e facilitador para a eficácia da política.

Como facilidade, eu acredito que seja a própria Educação em Saúde e o 
acesso à informação. O menino desde cedo na escola é orientado quanto 
às questões de cuidado. (Secretário de Saúde) 

Facilitaria o aumento do número de profissionais de saúde na assistência, 
a questão da Educação em Saúde nas escolas, a mobilização da família... 
(Coordenador da Atenção Básica)

Acredito que facilidades estariam na existência de profissionais de saúde 
mais qualificados e sensibilizados para a interação com essa parcela da 
população, além das próprias parcerias com a sociedade para promover 
a saúde do homem. Já os espaços das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
também deverão ser repensados, já que hoje em dia é comum associar 
estes locais a um lugar predominantemente feminino e por isso deve ser 
transformado. (Coordenadora da Atenção Secundária 2)

Ainda não podemos definir facilidades, porque ainda estamos trabalhando 
com estratégias. Em Sobral ainda há unidades que trabalham com 
‘fichas’! Temos que atentar para a questão da flexibilidade, não deixar 
que o homem, por exemplo, que chegue às 10h da manhã volte, sem 
ser atendido, por já ter passado do horário de acolhimento. Precisamos 
melhorar a acessibilidade, pois PSF hoje tá mais pra ‘pronto-atendimento’. 
(Coordenadora da Vigilância em Saúde)

Pra você implantar uma política dessa, teria que tá englobando outras 
ciências, como as ciências sociais, por exemplo, uma agregação com várias 
categorias, por ser um tema muito complexo. Não é uma política restrita 
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ao setor saúde, ou seja, não é uma ação só dos médicos, enfermeiros, 
etc., deve haver uma intersetorialidade, e que Sobral tem. (Profissional 
1 da ESF)

Como facilitador da efetividade da Política, acredito que seja o aumento 
da disponibilidade de mais profissionais de saúde voltados à assistência 
masculina, ou seja, que haja maior contratação de profissionais, seguindo 
com suas capacitações também. (Sujeito 2) 

Em relação ao compromisso social que a política assume, foi possível identificar 

que alguns posicionamentos apontados pelos participantes já estão presentes no documento 

da política, como a orientação à população masculina e aos familiares para promoção e 

prevenção dos agravos e enfermidades do homem, disponibilidade de material educativo, 

capacitação profissional, mudanças estruturais e físicas das UBS e outros. 

A melhoria na flexibilidade do atendimento nas UBS foi outro aspecto 

possivelmente facilitador. E isso se daria em conjunto com outro fator também levantado: 

a intersetorialidade. Nas UBS contamos com equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), que além de fortalecerem a Atenção Básica, melhoram a qualidade e 

resolutividade da assistência. Esse apoio, de fato, pode contribuir para a mobilização e o 

incentivo do cuidado à população masculina, uma vez que são constituídos por profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento e que atuam em parceria com os profissionais das 

Equipes de Saúde da Família.

Principais barreiras

Na abordagem quanto às principais dificuldades existentes na efetividade da 

política no município, eis as principais indagações.

As principais dificuldades que encontramos dentro da própria cultura do 
homem, em se ver como ‘senhor da casa’, machista, ou seja, acha que 
os agravos à sua saúde não precisam ser atendidos. (Secretário de Saúde)

O homem tem medo de ir ao médico e descobrir que está doente, ou seja, tem 
a questão da fragilidade, além de que o homem não deixa de ir ao trabalho 
para ir ao médico, por achar que são os provedores do sustento do lar, e isso 
gera problemas, o homem acaba evitando de ir ao médico, e obviamente falta 
de política específica pro homem de incentivá-lo, educá-lo, e de mostrar que 
ele também é susceptível a doenças. (Coordenador da Atenção Básica)

A maior é mesmo a não-adesão masculina, os homens não procuram as 
UBS por causa de barreiras socioculturais e institucionais, por medo de 
descobrir doenças, porque acham que nunca vão adoecer e por isso não 
se cuidam e consequentemente não seguem o tratamento recomendado, 
quando precisam de assistência, assumindo assim comportamentos 
poucos saudáveis. (Coordenadora da Atenção Secundária 2)
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As principais dificuldades estão nas próprias barreiras socioculturais, 
além de barreiras institucionais, já que até então não havia uma política 
de prevenção e tratamento das doenças masculinas (existem políticas 
voltadas à mulher, à criança, ao idoso, mas ao homem não tinha), motivo 
que fazem os homens ficarem mais afastados dos serviços de saúde. 
(Coordenadora de Vigilância em Saúde)

A ideia de masculinidade, de virilidade, de ser forte, enfim, buscar o médico 
significa assumir que tem uma fragilidade, e isso pode comprometer essa 
sensação de ser viril. (Profissional 1 da ESF)

Além da questão de limitação de recursos e de profissionais especializados, 
persiste ainda entre os homens uma elevada dose de receio, preconceito 
e vergonha ao exame de toque retal, por exemplo. (Profissional 2 da ESF)

Pode-se perceber que a questão sociocultural é bastante evidenciada como uma 

das principais barreiras na efetividade da política. O homem é visto como invulnerável, forte e 

viril, sendo essas características abaladas pela procura dos serviços de saúde, o que demonstra 

sinais de fraqueza, medo e insegurança. Há a ideia de preconceito em relação ao gênero 

masculino, pois a saúde do homem, ao longo dos anos, foi pouco discutida e abordada.11

Além disso, as falas indicam um reflexo da masculinidade hegemônica, que 

aprisionam os homens em relação a algumas práticas, aqui em questão as práticas de saúde 

masculina. Junto a isso está  a ausência de programas ou estratégias direcionadas aos homens, 

favorecendo a maior dificuldade de interação entre a população masculina e os serviços de 

saúde.12 Ou seja, há uma “perpetuação” da masculinidade hegemônica em relação à ausência 

no cuidado à saúde, muitas vezes explicada e originada por essa inexistência de ações em 

saúde destinadas a eles.

MODELO LÓGICO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À 

SAÚDE DO HOMEM 

De acordo com a análise documental e a análise das entrevistas, construiu-se 

o modelo lógico da PNAISH, apresentado na Figura 1, no qual identificamos e apontamos 

as relações entre os diversos componentes e atores para a política alcançar os objetivos 

esperados, incluindo a sustentabilidade e a utilização da avaliação.

Através do modelo lógico, desenvolvido por meio do estudo de 

avaliabilidade, pode-se refletir sobre o estágio atual do desenvolvimento do programa, 

dividindo-o em três fases: uma fase inicial de desenvolvimento e planejamento, com 

explicitação dos objetivos da política, estratégias e metas preconizadas; outra de 

implantação, mostrando as principais ações que devem ser desenvolvidas; e a fase final, 
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Figura 1 – Modelo lógico da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 

Sobral, Ceará, 2011

GESTÃO

PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ESTRATÉGIAS

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS METAS

GERAL ESPECÍFICOS

Romper os
obstáculos

que
impedem
os homens

a frequentar
os consultórios

médicos

Organizar, implementar, qualificar e
humanizar a atenção integral a saúde
do homem, dentro dos princípios que

regem o Sistema Único de Saúde

Implementar e/ou estimular nos
serviços de saúde, públicos e privados,

uma rede de atenção à saúde do
homem que garanta linhas de cuidado,

na perspectiva da integralidade da atenção; 

Fortalecer a atenção básica no cuidado
com o homem, facilitando e garantindo

o acesso e a qualidade da atenção
necessária ao enfrentamento dos fatores

de risco das doenças e dos agravos à saúde;

Garantir o acesso aos serviços
especializados de atenção secundária
e terciária para os casos identificados
como merecedores destes cuidados;

Formar e qualificar os profissionais
da rede básica para o correto

atendimento à saúde do homem;

Estimular, na população masculina,
através da informação, educação e

comunicação, o autocuidado
sua própria saúde;

Ampliar e qualificar a atenção
ao planejamento reprodutivo

masculino, inclusive a assistência
à infertilidade;

Estimular, implantar, implementar
e qualificar pessoal para a

atenção às disfunções sexuais
masculinas;

Ampliar, através da educação,
o acesso dos homens às informações

sobre as medidas preventivas
contra  os agravos e enfermidades
que atingem a população masculina,
destacando seus direitos sexuais

e reprodutivos;

Solicitar parceria com os 
movimentos sociais e

populares, e outras entidades
organizadas para divulgação

ampla das
medidas preventivas;

Manter atenção cuidadosa
e permanente com as

demais áreas governamentais
no sentido e efetuar, de

preferência, ações conjuntas.

ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO MUNICIPAL

Divulgação da Política/Campanha de Inauguração

Contratação de mais profissionais voltados à saúde masculina

Capacitação dos Profissionais de Saúde

Reforma física e estrutural das Unidades Básicas de Saúde de
maneira que tornem - se mais atrativas à população masculina

Distribuição de Informativos (Cartazes, folders, faixas, etc.)

Mobilização e incentivo por parte da família como um todo

RESULTADOS

MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM = IMPLEMENTAÇÃO SATISFATÓRIA

PRÁTICAS
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de implantação propriamente dita. Cada uma dessas fases exige atividades administrativas 

destinadas a assegurar um ajuste entre a teoria da política, os objetivos, os recursos, as ati-

vidades e o alvo de mudança. Um processo de estudo de avaliabilidade explicita a teoria 

do programa e as questões de avaliação da pesquisa que são relevantes para um programa 

especial no seu estado de desenvolvimento.13,14 

ANÁLISE DE AVALIABILIDADE

O esforço desenvolvido com o propósito de compreender a PNAISH no 

município de Sobral atingiu seus objetivos no sentido de identificar possibilidades e apontar 

áreas prioritárias para a avaliação. Diante dos achados do presente estudo, pode-se formular 

algumas considerações e recomendações para subsidiar os gestores no aperfeiçoamento e 

efetivação da estratégia aqui analisada.

Além da certificação de que os objetivos da política estão bem delimitados a 

partir da análise documental, verificou-se que as metas também são realizáveis. A articulação 

das propostas da política através das Secretarias de Saúde e de parcerias com movimentos 

populares, sociais e outras entidades na divulgação das ações preventivas já estão 

acontecendo, uma vez que foi criada a Comissão de Saúde do Homem no município, que 

visa justamente à união dos diversos setores em saúde para discutir as ações na promoção 

de saúde do homem a serem implantadas. No entanto, a estratégia proposta pela política 

no que diz respeito à capacitação dos profissionais de saúde ainda não foi desenvolvida. 

Faltam recursos para essa capacitação, que deve ir desde o Agente Comunitário de Saúde até 

o próprio médico da assistência.

Além disso, o fortalecimento da Atenção Básica não está mensurável e necessita 

de avaliações de mudança física e estrutural. As UBS não são nada atrativas para os homens, 

a começar pelos cartazes que incentivam quase que somente programas em saúde da mulher, 

da criança e do idoso. Sabe-se que o homem não possui hábitos de prevenção e eles próprios 

estavam colocados à margem das políticas públicas de saúde. A própria equipe de saúde 

em sua maioria é formada por profissionais mulheres, o que deixa o homem ainda mais 

receoso e desestimulado a expressar suas fragilidades. Soma-se a esse afastamento a ausência 

de programas ou estratégias direcionadas aos homens, favorecendo a maior dificuldade de 

interação entre a população masculina e os serviços de saúde.

Verificou-se que o horário de funcionamento das unidades prejudica a adesão 

do homem aos serviços de saúde. A disponibilidade de um horário alternativo faria com que 

o homem deixasse a desculpa do “trabalho” e procurasse a unidade, quando disponível o 
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terceiro turno. Não se pode negar que na preocupação masculina, a atividade laboral tem 

um lugar destacado, sobretudo em pessoas de baixa condição social, o que reforça o papel 

historicamente atribuído ao homem de ser responsável pelo sustento financeiro familiar. 

Ainda que isso possa constituir, em muitos casos, uma barreira importante, há de se destacar 

que grande parte das mulheres, de todas as categorias socioeconômicas, faz hoje parte da 

força produtiva, inseridas no mercado de trabalho formal, e nem por isso deixam de procurar 

os serviços de saúde. Dessa forma, acredita-se que somente a extensão do horário de 

funcionamento não resolva, e sim que a própria unidade deva buscar esse homem em seus 

espaços, na tentativa e execução de promoção à sua saúde.

Outro ponto a ser avaliado é que, embora o público-alvo da política seja os 

homens, essa mobilização deve contar com o incentivo da própria família, ou seja, as mulheres 

são também fundamentais nesse processo como mãe, esposa e educadora. A mulher desde 

sempre, pela questão da vida fértil, visita o ginecologista desde jovem e esse tipo de cuidado 

reflete na prevenção de doenças desde cedo, atenção que até então o homem não tem. 

Logo, a participação da mulher e da família em si como coadjuvantes nessa mobilização em 

promoção de atenção à saúde do homem é fundamental, tanto pela confiança e contato 

cotidiano com eles, quanto pelo conhecimento de suas rotinas e fragilidades.

Tendo em vista o que foi analisado, pode-se confirmar por meio dos resultados 

que a PNAISH encontrava-se estruturada o suficiente de modo a permitir a realização de 

avaliações sistemáticas a seu respeito. A partir das entrevistas, foram verificadas semelhanças 

na compreensão acerca dos objetivos entre os diferentes profissionais abordados. No entanto, 

problemas relacionados com acessibilidade, capacitação e qualificação profissional, mobilização 

familiar no incentivo a atenção em saúde aos homens e principalmente mudança física e 

estrutural das UBS indicam essas dimensões como áreas prioritárias para avaliação e mudanças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado revela que a PNAISH encontra-se totalmente estruturada, 

de modo a tornar possível a realização de avaliações sistemáticas, argumentando assim que 

a política é avaliável. Dessa forma, o esforço desenvolvido para a realização deste estudo 

atingiu seus objetivos no sentido de melhor delimitar os objetivos da política, identificar 

oportunidades de melhoria e apontar áreas prioritárias para avaliações posteriores. 

No município estudado, verificou-se que a política, embora implantada, 

apresentava-se insuficientemente funcionante, ou seja, ainda se encontrava em processos 
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elaborativos e de planejamento das atividades a serem executadas, respectivos aos projetos 

até então em construção pela Comissão de Saúde do Homem Municipal. 

Faz-se necessário o incentivo à participação do homem nos serviços de 

saúde, estimulando a serem participativos e decisivos nos momentos de construção em saúde. 

A ausência desses colabora de forma negativa, diminuindo sua inserção nos serviços de 

saúde. As práticas cotidianas em saúde destinadas à mulher, a ausência do homem e de políticas 

estimulantes ao envolvimento desses proporciona a distância do cuidado do homem, e 

consequentemente o aumento de índices de doenças que poderiam precocemente ser evitadas, 

o que contribui para o surgimento de problemas de saúde pública e o combate tardio de doenças, 

sendo esquecida a base do combate ao problema que é a promoção da saúde do homem. 

A saúde do homem representa importância não somente nos aspectos 

humanísticos de cuidado. As práticas capitalistas são engrenadas pelo trabalho, o que reflete 

a importância do cuidado do homem no desenvolvimento econômico estatal. Conciliando 

essa representativa importância, torna-se necessário incentivar os municípios a criar estratégias 

de cuidado do homem e reflexões de gênero, o que possibilitaria o envolvimento desses e 

a facilitação no cuidado. Contudo, ainda tornam-se necessários estudos específicos quanto 

ao desenvolvimento da saúde do homem devido à escassez apresentada, e a criação de 

programas que incentivem a prática direcionada dos profissionais de saúde nos serviços.
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