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RESUMO

O governo brasileiro, no ano de 2009, por meio da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), oficializa
o reconhecimento da situação de vulnerabilidade dos homens, devido a negligência do sexo masculino no cuidado da própria
saúde, que finda por onerar o Estado com gastos que poderiam ser minimizados ou evitados, caso a população masculina
frequentasse os espaços de Atenção Básica à Saúde. O presente trabalho consiste em discutir a importância de ações
educativas para o alcance do objetivo geral da PNAISH, desta forma, auxiliar na operacionalização da política. A metodologia
utilizada foi a pesquisa documental e bibliográfica. Como resultados parciais verificou-se que a escolha da abordagem teórica
que orienta a prática educativa dos profissionais em saúde é de suma importância para a efetivação da política de saúde do
homem pois uma abordagem que valoriza as experiências dos indivíduos e dos grupos tornando-os protagonistas de sua história
tem grandes chances de ser aceito pelos usuários da saúde proporcionando transformações reais na vida cotidiana destes. O
Programa Saúde da Família favorece a concretização da PNAISH na medida que seus princípios e objetivos se alinham aos da
Política.
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ABSTRACT

The Brazilian government, in 2009, through the National Policy of Integral Attention to Human Health (PNAISH), officializes the
recognition of the situation of vulnerability of men, due to male negligence in the care of their own health, which ends by Burden
the State with expenses that could be minimized or avoided if the male population attended the spaces of Basic Health Care. The
present work consists in discussing the importance of educational actions to reach the general objective of the PNAISH, in this
way, to help in the Operationalization of the policy. The methodology used was documental and bibliographic research. As partial
results it was verified that the choice of the theoretical approach that guides the educational practice of health professionals is of
utmost importance for the effectiveness of the human health policy since an approach that values &8203;&8203;the experiences
of individuals and groups making them protagonists Of its history has great chances of being accepted by health users by
providing real transformations in their daily lives. The Family Health Program favors the realization of the PNAISH insofar as its
principles and objectives align with those of the Policy.
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INTRODUÇÃO

Diversos estudos realizados por intelectuais e pesquisas feitas por entidades/instituições como o Ministério da Saúde (MS), o
Departamento de Análise de Situação de Saúde (DASIS), e a Secretária de Vigilância em Saúde (SVS), por exemplo, nos
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informam que os agravos que atingem o sexo masculino apresentam-se como um problema de saúde pública que gera gastos
ao governo. Agravos como o tabagismo, alcoolismo, sedentarismo entre outras doenças como as patologias crônicas e
infecciosas possuem maior incidência em homens.

O Sistema Único de Saúde (SUS), tem notificado um alto índice de morbimortalidade dos homens, estes segundo os dados
obtidos, são mais vulneráveis a doenças comparado as mulheres, e em relação a expectativa de vida, a população masculina
vive em torno de sete anos a menos que a feminina, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2016, por meio da Tábua Completa de Mortalidade.[1]

Diante deste fato, de acordo com Leal; Figueiredo; Silva (2012), o governo brasileiro no ano de 2008, publicou os princípios e
diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), entretanto, somente no ano seguinte, a política
que direciona o fomento de ações e serviços para a saúde do homem é lançada.

Como informa a PNAISH, o sistema de saúde atentou para a situação de que o modelo de atenção básica, não contemplava os
homens de 20 à 59 anos de idade e que no ano de lançamento da política da saúde do homem, 27% da população, ou seja, 52
milhões de indivíduos eram desassistidos de maneira especializada e invisibilizados nas estratégias públicas de atenção à
saúde. A delimitação da faixa estaria 20-59, foco da política dar-se por ser a faixa limítrofe – adolescentes/idosos-.

Em relação aos serviços da Atenção Básica à Saúde (ABS), há um descompasso histórico no atendimento à população
masculina em relação a outros grupos da sociedade - mulheres, crianças e idosos, por exemplo -. Os Homens não tinham suas
particularidades reconhecidas pelo sistema de saúde, sendo uma parcela pouco assistida nos serviços da atenção primária.

Segundo (GOMES, 2003; KEIJZER, 2002; SCHRAIBER ET AL, 2000 APUD BRASIL, 2009), as causas que determinam a baixa
adesão dos homens aos serviços e ações em saúde, podem ser verificados em dois grandes grupos principais, os determinantes
socioculturais e institucionais.

A respeito dos determinantes socioculturais podemos pontuar a existência de estereótipo de gênero, neste caso, o homem é
compreendido culturalmente como forte e resistente, isto herança de uma cultura patriarcal que desenhou na sociedade as
características do que é ser homem do que é o masculino. Deste modo não se sentido suscetíveis a intempéries sociais, os
homens se expõem a situações de risco, ou evitam procurar o médico com receio de descobrirem alguma doença, que coloque
em risco a sua crença de invulnerabilidade.

Em se tratando dos espaços institucionais, estes privilegiam o público infantil, mulheres, adolescentes e idosos, não se
aprofundando nas questões das particularidades da saúde do homem. Os homens alegam também, que no horário de
funcionamento dos serviços estão em seus trabalhos e a dificuldade de marcação de consultas.

Desta forma, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) como provedoras de ações de promoção de
saúde, proteção e prevenção de agravos, através de programas e serviços destinados a toda a
população, adquiriu uma imagem de oferta de serviços destinados exclusivamente a mulheres,
crianças e idosos, como conseqüência, tem-se a baixa procura masculina nas UBS. A não procura
masculina pelos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) faz com que o indivíduo fique privado
da proteção necessária à preservação de sua saúde. Muitos agravos poderiam ser evitados, se os
homens realizassem, com regularidade, atividades de prevenção primária. (SANTOS et al., s/a, s/p).

Apesar de vários avanços nas relações dos homens na sociedade, a concepção de uma masculinidade hegemônica ainda
influencia demasiadamente a não procura dos homens ao serviço de saúde. Partindo de uma perspectiva de análise de gênero,
surge a compreensão de que, devido as diferenças entre os sexos, se estabeleceu simbolicamente na vida social dos homens e
mulheres, os modelos que distinguem os universos masculino e o feminino, resultando que essas distinções acabam por refletir
na prática do cuidado com a saúde. Pois a ação de cuidado com a saúde, ficou atrelada ao âmbito feminino.

Diante dessa realidade, como afirma Moura et al (2014, p. 430), a respeito da inserção dos homens nos espaços de saúde:

Assim, eles costumam só a chegar aos serviços de saúde com intercorrências graves ou quando se
veem impossibilitados de exercer seu papel de trabalhador, ressaltando também que, segundo a
visão dos profissionais de saúde, os homens não buscam os serviços de saúde para fins preventivos.

Sendo assim, o governo brasileiro por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, estabelece em seu
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texto como objetivo geral:

Promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil, contribuindo, de
modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade através do enfrentamento racional dos
fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à
saúde. (BRASIL, 2008, p. 53).

E no que tange a esfera da educação, entre seus objetivos específicos identifica-se:

• “Ampliar, através da educação, o acesso dos homens às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos e
enfermidades que os atingem.” (BRASIL, 2008, p. 54, grifo meu).

• “Estimular, na população masculina, através da informação, educação e comunicação, o autocuidado da saúde. ”
(BRASIL, 2008, p. 55, grifo meu).

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

Em 1994, surge a Estratégia Saúde da Família (ESF), por meio do Ministério da Saúde (MS), para assistir a família como
unidade de ação, não o indivíduo, que de acordo com Alves; Aerts (2011, p. 320) , “ Tem por objetivo aumentar o acesso da
população aos serviços de saúde, propiciando longitudinalidade e integralidade na atenção prestada aos indivíduos e grupo
populacionais,” como também, segundo os autores supracitados “ Procura reorientar as ações, com ênfase às práticas de
educação e promoção da saúde, trabalhando conteúdos de forma crítica e contextualizada.”. (ALVES; AERTS ,2011, p. 320, grifo
meu).

O modelo de assistência desenvolvido em Unidade de Saúde da Família, não deve restringir suas ações e serviços a assistência
médica individual, mas favorecer a integralidade e a participação da comunidade, auxiliando na municipalização do Sistema
Único de Saúde.

O estímulo ao PSF e à sua adequada implementação passou a ser elemento estratégico permanente
para a consolidação do SUS. A articulação entre comunidade e serviços de saúde desenvolvida no
PSF respaldava a participação popular e cooperava para a expressão das necessidades de saúde da
população, construindo um marco de referência para o exercício do controle social como direito de
cidadania. (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012, p. 52).

Devido sua origem, o PSF ser focalizado em população extremamente pobres, e inicialmente implantado nos municípios
conhecidos como Mapa da Fome do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), posteriormente, o programa tem seu
alcance ampliado, quando a Saúde da Família se torna estratégia para a APS, no Brasil

É por meio da ESF, que o Estado pretende alcançar toda a comunidade com as ações de saúde, respeitando as diferenças
culturais e sociais. A Equipe de Saúde da Família (EqSF), tendo como locus de ação a Unidade Básica de Saúde (UBS) e
podendo também ir além dos muros da unidade de saúde, e formado por uma equipe multiprofissional composta por médico,
enfermeiro, auxiliar de enfermagem, e agente comunitário, a EqSF objetiva conhecer a realidade das famílias pelas quais são
responsáveis.

Essa equipe deve conhecer as famílias do seu território de abrangência, identificar os problemas de
saúde e as situações de risco existentes na comunidade, elaborar programação de atividades para
enfrentar os determinantes do processo saúde/doença, desenvolver ações educativas e intersetoriais
relacionadas aos problemas de saúde identificados e prestar assistência integral às famílias sob sua
responsabilidade no âmbito da atenção básica (BRASIL, 2006 apud GIOVANELLA; MENDONÇA,
2012, p. 53-54, grifo meu).

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Segundo Alves; Aerts (2011, p.320), devido a influência do paradigma cartesiano e da medicina científica, que obteve seu
apogeu no início do século XX, as ações de educação em saúde foram divididas. Desta forma, os trabalhadores de saúde, teriam
a responsabilidade de produzir conhecimentos científicos, relativo ao diagnóstico e o tratamento das doenças, enquanto ao
Educador, estava reservado o papel de transmissão do conhecimento, através de ações educativas, com fins de mudança no
comportamento das pessoas.
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As ações educativas atreladas a esfera da saúde foram marginalizadas, e ao serem realizadas, restringiam ou focalizavam suas
ações na prática de domesticar a população, a ajusta-la à normas de conduta. Diante desta realidade, por estarem inseridas no
modelo de atenção à saúde, orientadas por práticas curativas e hospitalocêntricas, os profissionais da saúde, restringiam as
ações educativas a mudarem comportamentos interpretados como inadequados.

Na trajetória histórica da educação em saúde, a imposição de um saber dominante, se faz presente antagonicamente a uma
educação em saúde como um processo de construção coletiva na saúde, como é entendido por Santos (2016, s/p),

Para tanto, compreendemos a educação em saúde como um conjunto de saberes e práticas
orientadas para a prevenção de doenças e promoção da saúde que possibilita que a produção de
conhecimento que atinja a vida cotidiana dos usuários viabilizando a adoção de novos hábitos e
condutas de saúde. A trajetória histórica da educação em saúde aponta esse instrumento como eixo
de dominação e afirmação de um saber dominante, porém existem formas alternativas de trabalhar a
educação em saúde que a aposta como instrumento de produção de conhecimento enquanto um
processo de construção coletiva na saúde.

Alinhado a essa compreensão de produção de conhecimento de forma coletiva, Alves; Aerts (2011, p. 321) pontuam que “A
educação em saúde é uma prática social, devendo ser centrada na problematização do cotidiano, na valorização da experiência
de indivíduos e grupos sociais e na leitura das diferentes realidades. ”.

Vasconcelos et al. (2009), discutem a educação, a partir da compreensão de que a obtenção de conhecimento proporcione as
pessoas a possibilidade de fazer escolhas conscientes e livres, dentro de um tempo e cenário histórico. Somente, por meio da
superação de uma educação restrita a transmissão de conhecimentos -abordagem pedagógica tradicional – que os indivíduos
poderão se apropriar de saberes produzidos e acumulados no tempo, utilizando desse conhecimento para viver com qualidade,
desenvolvendo a sua humanidade.

Anteriormente, o público alvo das ações educativas não foi levado em consideração para que se sentisse participante do
processo de produção do conhecimento que traria resolutividade as demandas da saúde. “É necessário somar saberes para dar
respostas efetivas e eficazes aos problemas complexos que envolvem a perspectiva de viver com qualidade – incluindo o
ambiente de trabalho dos profissionais. É preciso uma real atuação em equipe multidisciplinar. ”. (VASCONCELOS, et al., 2009,
p. 12).

A CONTRIBUIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DOS HOMENS

A PNAISH, instituída através da Portaria GM/MS nº 1944 “Orientou a formulação de diretrizes e ações voltadas
fundamentalmente para a atenção integral, com vistas à prevenção e promoção da saúde, à qualidade de vida e à educação,
como dispositivos estratégicos de incentivo às mudanças comportamentais. (MOURA et al;2014, p. 430, grifo meu).

A Equipe de Saúde da Família (EqSF) possui um papel importante para o alcance dos objetivos da PNAISH, pois, deve fortalecer
as capacidades de escolhas dos indivíduos. “No entanto, para que isso ocorra, as informações sobre saúde necessitam ser
trabalhadas de forma simples e contextualizada, instrumentalizando as pessoas para fazerem escolhas mais saudáveis de vida”.
( ALVES,AERTS,2011, p. 324)

A respeito da EqSF, a promoção e prevenção em saúde são seus eixos fundamentais, devido a isto,

Assim, devem atuar a partir da oferta organizada de serviços, planejando seu processo de trabalho de
forma não somente a atender à demanda que vem espontaneamente aos serviços de saúde, mas,
especialmente, a desenvolver ações para as pessoas que ainda não conhecem ou não frequentam o
serviço de saúde.(ALVES,AERTS,2011,p.323).

A população masculina se enquadra nessa negativa realidade de pessoas que não conhecem e/ou frequentam os serviços de
saúde, e por isso, como já foi identificado pelo Ministério da Saúde, agravos a saúde do homem decorrente da ausência desse
público na atenção básica de saúde possuem altas taxas comprado a outros grupos populacionais.

A Atenção Primária a Saúde (APS) é um importante espaço para realizar a prática socioeducativa na saúde. O Programa Saúde
da Família (PSF), conhecido como Estratégia Saúde da Família, auxilia na organização da Atenção Primária. É através do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde que o termo Atenção Básica é utilizado para se referir a APS, no âmbito da
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Estratégia da Saúde da Família.

Nessa ótica, a saúde do homem perpassa por um conjunto de ações de promoção, prevenção,
assistência e recuperação da saúde, executadas nos seus diferentes níveis de atenção. No entanto,
deve-se priorizar a atenção primária, com foco na Estratégia de Saúde da Família (ESF), por ser a
porta de entrada do sistema de saúde integral, com a intenção de reduzir a morbimortalidade dessa
população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao
acesso. (SANTOS et al., s/a, s/p).

Em 2006, é institucionalizada a Política Nacional de Atenção Básica, ela traz em seu texto a importância da realização de
práticas educativas em saúde, como umas das atribuições comum a todos os profissionais membros da equipe da Atenção
Básica. “Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe; ” (BRASIL,2012, p. 47).

Após o conhecimento e a compreensão das particularidades da saúde do homem, os profissionais da saúde precisam se utilizar
de práticas educativas, que façam a população masculina refletir sobre os determinantes do processo de saúde/doença, não de
forma passiva, mas contribuindo também com os seus conhecimentos e vivencias. O planejamento das ações de educação em
saúde pela equipe multiprofissional na Estratégia Saúde da Família, no modelo de assistência da ESF, há uma visão para o
individual e coletivo, atraindo a população para o processo de construção e planejamento das ações em saúde.

Observa-se que a educação em saúde é uma ferramenta e instrumento de grande valia para
promoção em prevenção em todos os níveis de atenção, mas, principalmente, é na ESF que se busca
fortalecimento e embasamento de ações para melhoria da qualidade de vida da população assistida.
Dedicar um espaço da educação em saúde para trabalhar questões que vão além do biológico com a
população propulsionará o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e comportamentos favoráveis
ao cuidado de saúde, mediante o processo de empowerment e luta pelo alcance de estratégias que
permitam um maior controle sobre suas condições de vida, individual e coletivamente. (ANDRADE et
al, 2013, p. 440).

Para efetivar os objetivos de promoção, prevenção e reabilitação na ESF é necessário utilizar práticas participavas A Educação
em Saúde é um meio para transformar a realidade dos usuários dos serviços de saúde, através da sensibilização e
conscientização em cuidado com a saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da compreensão de que a saúde é determinada por vários fatores, as unidades de saúde, por meio da educação em
saúde, necessitam incluir a população-alvo de suas ações no processo de reflexão e enfrentamento dos determinantes sociais
da saúde que levam as pessoas ao estado de vulnerabilidade, apoiando as pessoas para que sejam protagonistas da sua
própria história e não apenas mero receptoras de informações de forma acrítica e descontextualizada.

Aproximar os homens das Unidades Básicas de Saúde (UBS), fazendo que estes se sintam verdadeiramente atores sociais
envolvidos em seu cuidado com a saúde é um desafio que se apresenta a Atenção Básica, mas que deve ser enfrentado por
todos em conjunto: Estado, profissionais e usuários dos serviços da saúde.

Os entraves para desenvolver as ações educativas em saúde nas Unidades Básicas são muitos (comprometimento da equipe,
adesão da comunidade, falta de recursos humanos e financeiros, até a falta de apoio dos gestores), contudo, devemos
considerar os avanços na política de saúde no Brasil, fruto de lutas de movimentos sociais, grupos profissionais, intelectuais etc.,
e nos posicionar e reivindicar sempre a favor da efetivação dos direitos em saúde.

Diversos autores que abordam a temática das práticas da educação em saúde estabeleceram o consenso de que as ações
educativas no âmbito da atenção básica contribuem em programas de promoção e prevenção em saúde. Na cidade de Aracaju,
por exemplo, existe uma experiência muito exitosa de educação em saúde do homem, como as “Rodas de Conversa” com
pescadores, desenvolvido por profissionais de uma Unidade de Saúde da Família.[2]
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