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RESUMO  
 

A vasectomia ou esterilização cirúrgica masculina é um direito previsto na legislação 

brasileira, onde o homem que deseje realizá-la deve participar do planejamento 

reprodutivo oferecido na atenção primária, sendo posteriormente encaminhado para 

ambulatório especializado. A partir da observação de questões que se apresentam 

como obstáculos para sua realização, este estudo teve como Objetivo geral: 
Analisar o itinerário de usuários que desejaram realizar cirurgia de vasectomia, 

desde o planejamento reprodutivo até a realização do procedimento, no município 

do Rio de Janeiro. Outros objetivos específicos foram caracterizar o fluxo, o acesso 

e a realização da cirurgia de vasectomia no município; mapear o itinerário do usuário 

para realização de vasectomia e discutir os aspectos relacionados ao acesso, à 

organização da rede e ao tempo para realização de vasectomia Método: Estudo de 

Caso de caráter qualitativo, exploratório e descritivo, com um componente 

quantitativo. Foi realizado levantamento de dados secundários no DATASUS, na 

SMSRJ e no HMFST, entrevista e observação junto a usuários que iriam realizar 

vasectomia no HMFST. Os dados secundários foram tratados em planilhas do Excel 

2010 gerando gráficos e tabelas; e as entrevistas foram categorizadas e apreciadas 

à luz da análise de conteúdo de Bardin. Resultados e Discussões: O município do 

Rio de Janeiro ampliou o acesso para vasectomia nos últimos anos, tanto em nível 

hospitalar quanto ambulatorial, embora exista uma barreira geográfica para o acesso 

de usuários de determinada área da cidade. A decisão masculina para realizar o 

procedimento sofre influência do subsistema familiar composto por sua companheira 

e amigos, além do aspecto financeiro. O planejamento reprodutivo na atenção 

primária é um momento propício para rompimento da barreira sociocultural e 

institucional entre homens e serviços de saúde. Considerações Finais: Aspectos 

de origem na atenção primária foram os que ofereceram obstáculos mais 

significativos durante o itinerário. A integração e comunicação entre os componentes 

da rede de saúde, desenvolvimento dos processos de trabalho e compromisso 

profissional tornam-se imprescindíveis para superação desses obstáculos. 

 
Palavras-Chave: Saúde do homem, Vasectomia, Acesso aos serviços de saúde. 



 

 

ABSTRACT 
 

Vasectomy or male surgical sterilization is a right provided by the Brazilian 

legislation, where a man who wishes to perform it must participate in the reproductive 

planning offered at the primary care and are referred to the specialized outpatient 

clinic to perform the surgery. Objective of this study was to analyze the itinerary of 

users who wanted to undergo vasectomy surgery, from reproductive planning to the 

procedure in the city of Rio de Janeiro. Others specifics objectives were   
characterize the flow, acess and the accomplishment of the vasectomy surgery; map 

the user's itinerary for vasectomy and discuss aspects related to access and time to 

perform vasectomy and the organization of the network. Method: A qualitative, 

exploratory and descriptive case study with a quantitative component. Secondary 

data collection was performed in DATASUS, SMSRJ and HMFST, interview and 

observation with users who would perform vasectomy in the HMFST. The secondary 

data was treated in Excel 2010 spreadsheets generating graphs and tables; And the 

interviews were categorized and appreciated in the light of Bardin's content analysis. 

Results and Discussion: The municipality of Rio de Janeiro expanded the offer for 

vasectomy in recent years, both at the hospital and outpatient level, although there is 

a geographical barrier to access for users of a certain area of the city. The male 

decision to perform the procedure is influenced by the family subsystem composed of 

his companion and friends, in addition to the financial aspect. Reproductive planning 

in primary care services represents a propitious moment to break the sociocultural 

and institutional barrier between men and health services. Final Considerations: 

Aspects of origin in primary care were those that offered the most significant 

obstacles during the itinerary. The integration and communication between the 

components of health network, the development of work processes and professional 

commitment are essential to overcome these obstacles. 

 

Key words: Men's health, Vasectomy, Access to health services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Relatos sobre realização da primeira vasectomia datam do início do século 

XIX, tendo o procedimento ganhado popularidade como método contraceptivo 

durante a Segunda Guerra Mundial (LEAVESLEY, 1980). 

A preocupação com a utilização de métodos contraceptivos, assim como a 

prática do cuidado em saúde sempre estiveram no domínio feminino, tendo sido 

reforçada ao longo dos anos com as diversas políticas voltadas para saúde materna 

e infantil, com enfoque no ciclo gravídico-puerperal (BRASIL, 1984, 2010d). 

O controle da fecundidade, que era um dos principais aspectos previstos 

nessas políticas, também foi fruto de reivindicações feministas para controle de seus 

corpos, na decisão da procriação e saúde, dando início ao discurso dos direitos 

reprodutivos (CAMPOS, OLIVEIRA, 2009).    

É possível verificar o reflexo dessas políticas além de outros fatores, na taxa 

de crescimento da população brasileira que vem sofrendo queda nos últimos anos. 

No período de 1991 a 2000 registrou-se um crescimento de 1,64%; no período de 

2000 a 2010 o crescimento ficou em torno de 1,17% e de 2010 a 2012 houve uma 

redução de 0,84% (BRASIL, 2012b). Tal declínio é determinado principalmente pela 

redução da taxa de fecundidade, que denota o protagonismo feminino neste 

processo, visto que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 

Criança e da Mulher (PNDS), realizada em 2006, foi verificado que cerca de 80% 

dos métodos contraceptivos utilizados eram femininos (BRASIL, 2006). 

Dentre as políticas que contribuíram ao longo do tempo para essa redução na 

dinâmica da natalidade, é possível apontar a divulgação oficial em 1984 do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) pelo Ministério da 

Saúde (MS), onde seria oferecida, entre outros serviços, assistência para 

contracepção.    

Posteriormente, a Constituição de 1988, em seu Artigo 226, Parágrafo 7º, 

aborda o direito ao planejamento familiar, a partir da decisão do casal de planejar 

sua prole, onde o Estado deve propiciar recursos educacionais e os meios para 

garantia desse direito. Em 1996 foi criada a Lei 9.263 para regulamentar este 
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Parágrafo do artigo 226 da Constituição, onde são estabelecidos, entre vários 

aspectos, critérios para realização de esterilização cirúrgica feminina e masculina.   

Em 2004 o MS lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PNAISM), onde mais uma vez são contempladas ações de planejamento 

familiar, desta vez visando estimular a participação e inclusão de homens e 

adolescentes nessas ações, figuras poucos presentes nos serviços de saúde, e que 

segundo Mendonça e Andrade (2010) também foram durante muito tempo 

colocados à margem das políticas públicas de saúde. 

Contudo, em 2008 o MS apresentou a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (PNAISH); visando entre outras ações, estimular a participação e 

inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e reprodutiva, 

enfocando inclusive a paternidade responsável. 

Dentre os métodos de planejamento familiar que são aprovados pelo MS, 

destacam-se os métodos comportamentais, métodos de barreira, os métodos 

hormonais, Dispositivo intrauterino (DIU), Método da Lactação e Amenorreia (LAM), 

e métodos cirúrgicos. Este último trata de uma forma considerada definitiva de evitar 

gravidez, de difícil reversão, que pode ser realizada em mulheres, por meio da 

ligadura de trompas, a laqueadura tubária, e em homens, por meio da ligadura dos 

canais deferentes, a vasectomia (BRASIL, 2010d). 

A vasectomia: 

 
“É um procedimento cirúrgico simples, de pequeno porte, seguro e rápido. 
Consiste na ligadura dos ductos deferentes. Tem por objetivo interromper o 
fluxo de espermatozoides em direção à próstata e vesículas seminais para 
constituição do líquido seminal. Pode ser realizado em ambulatório, com 
anestesia local, desde que se observem os procedimentos adequados para 
a prevenção de infecções” (CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA nº 26, 
2010, p. 237). 

 

Em comparação, a laqueadura é um procedimento cirúrgico doloroso, tendo 

em vista que geralmente é realizada por meio de uma mini laparotomia, ou seja, 

uma incisão cirúrgica no abdômen, que necessita internação, com mobilização maior 

de recursos material e humano, pode oferecer riscos à saúde da mulher, além de ser 

mais oneroso para os serviços de saúde (BRASIL, 2010d). 

Levando em consideração as vantagens da vasectomia em reação a 

laqueadura, esta tem sido uma opção nas famílias pelo fato de que a mulher vem 

conquistando seu espaço na sociedade, participando ativamente no núcleo familiar, 
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ajudando a compor a renda da família, muitas vezes como provedora única 

(RIBEIRO, GOMES, MOREIRA, 2015).  

Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) demonstram que o ano de 2015 apresentou um aumento aproximado 

de 350% de vasectomias em relação ao ano de 2008, ano de lançamento do 

PNAISH, com base na aprovação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 

para realização de cirurgia de vasectomia (BRASIL, 2017a). Vale observar que com 

objetivo de ampliar o acesso ao procedimento vasectomia, em 2007 houve a 

publicação da Portaria 1.319, que possibilitou a realização desta cirurgia na 

modalidade hospital dia, dispensando a necessidade de internação. 

A vasectomia como um método contraceptivo, é uma opção apresentada ao 

usuário durante as atividades referentes ao planejamento familiar, que são 

desenvolvidas nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS), tendo em vista 

que a “atenção em saúde reprodutiva é uma ação básica em saúde” (BRASIL, 

2010d, p.57). A APS além de constituir a porta de entrada preferencial dos serviços 

de saúde também exerce a função de ordenadora do cuidado (BRASIL, 2012c). Vale 

destacar que existe uma baixa adesão do homem aos serviços de saúde, com 

destaque para a APS, seja por questões culturais ou barreiras institucionais 

(BRASIL, 2008b). 

Dentre as possíveis barreiras que o homem pode enfrentar quando opta por 

realizar a vasectomia, uma delas trata do fato de que o procedimento cirúrgico não é 

realizado na APS, sendo necessário que este usuário seja referido para a Atenção 

de Média Complexidade (AMC), passando a depender de mecanismos de 

regulação, e posteriormente, da continuidade do cuidado em outro nível de atenção.  

A partir daí, é possível verificar a ocorrência de fatores que podem interferir 

na trajetória ou itinerário percorrido pelo homem, desde a sua entrada no serviço de 

saúde, até a realização do procedimento cirúrgico, sendo itinerário entendido como 

“caminho a percorrer ou percorrido; percurso” (Houaiss, 2004, p.432). Vale observar 

que este percurso perpassa e depende de outras instâncias, e que caso não estejam 

alinhadas a um mesmo propósito, podem vir a representar obstáculos, contribuindo 

mais uma vez para afastar o homem dos serviços de saúde. 

O presente estudo originou-se a partir da minha vivência profissional como 

enfermeira no centro cirúrgico de um hospital do município do Rio de Janeiro, que é 
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referência para realização de vasectomia. Durante minha atuação era possível 

verificar diversos fatores que impediam a realização da vasectomia, muitas vezes 

nos momentos que antecediam a cirurgia. Tais fatores, em sua maioria, poderiam ter 

sido facilmente contornados durante a trajetória do usuário. 

Cabe pontuar que mediante o exposto, questões como: Qual é o itinerário 

percorrido por usuários do SUS que deseja realizar vasectomia no município do Rio 

de Janeiro? Como foi o acesso do usuário aos serviços de saúde para realização da 

cirurgia de vasectomia? Surgem nesse contexto para conhecer o caminho percorrido 

por usuários para realização da vasectomia. 

Neste sentido, espera-se entender no itinerário do usuário que deseja realizar 

cirurgia vasectomia, os fatores que possam dificultar ou otimizar a realização do 

procedimento cirúrgico e contribuir para melhora do acesso ao sistema de saúde. 

Espera-se também contribuir para a construção de um fluxo de atendimento deste 

usuário na rede, nas diferentes unidades de saúde que necessita percorrer, para 

garantia do cuidado e acesso em todos os níveis de atenção. 

Vale pontuar que a decisão de realização de um procedimento cirúrgico 

provoca um impacto emocional tanto para o usuário quanto para sua família, 

envolvendo aspectos relacionados a aceitação, preparo físico, psicológico, 

afastamento do trabalho, além do estresse pelo medo do desconhecido, onde traz 

consigo expectativas, dúvidas e temores a respeito do que irá acontecer (MACEDO, 

2013). Portanto, espera-se que seja oferecida confiabilidade e segurança ao usuário 

que busca o serviço de saúde, já que o homem ainda é uma figura pouco presente 

nos serviços de saúde, e problemas que dificultem a trajetória desse usuário na 

Rede de Atenção a Saúde (RAS) podem acabar por afastá-lo do serviço, o que vai 

contra os objetivos da PNAISH (BRASIL, 2008b). 

No âmbito hospitalar, é importante lembrar que a reserva, o preparo e a não 

utilização da sala operatória acarreta desperdício tanto de material, pois o processo 

de esterilização dos materiais é um processo dispendioso, quanto dos recursos 

humanos envolvidos no preparo do material e da sala cirúrgica, além de desperdiçar 

a oportunidade de inclusão de outro usuário na programação cirúrgica, acarretando 

prejuízos incalculáveis não só para uma instituição hospitalar isoladamente, mas 

para o sistema de saúde como um todo (PASCHOAL; GATTO, 2006). 
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Sendo assim, o estudo justifica-se por possibilitar o conhecimento sobre 

problemas que podem ser evitados durante a trajetória do homem que deseja 

realizar vasectomia, e que, a partir de sua identificação, seja possível traçar 

estratégias que evitem sua recorrência, permitindo contribuir para melhorar o 

acesso, proporcionando resolutividade dos serviços de saúde, favorecendo 

aproximação da concretização da integralidade e continuidade do cuidado em todos 

os níveis de atenção que o usuário necessita percorrer, para resolução de suas 

necessidades de saúde. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

O Planejamento Reprodutivo está intimamente ligado às questões relativas 

aos direitos sexuais e reprodutivos. Esse direito vem se consolidando no decorrer 

dos anos através de documentos internacionais e leis nacionais (BRASIL, 2010d).  

O marco inicial da saúde como direito foi a partir da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada no ano de 1948, pela comunidade internacional, por 

meio da Organização das Nações Unidas (ONU), que definiu o direito à vida, à 

alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto, aos direitos sexuais e 

direitos reprodutivos, entre outros; como Direitos Humanos fundamentais. 

Ainda em âmbito mundial, outras duas conferências merecem destaque no 

que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos, onde foram estabelecidos acordos 

internacionais assumidos por vários países, dentre eles o Brasil. A primeira delas foi 

a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD), realizada 

em Cairo, em 1994, que conferiu um papel primordial à saúde, aos direitos sexuais e 

aos direitos reprodutivos. A outra foi a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 

realizada em Beijing (Pequim) em 1995, em que se reafirmaram os acordos 

estabelecidos em Cairo e que representou avanço na definição dos direitos sexuais 

e direitos reprodutivos como Direitos Humanos.  
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Todos esses movimentos tiveram seu eixo voltado para questões femininas e 

desigualdades de gênero, enfatizam a necessidade de promover-se a igualdade 

entre homens e mulheres, como requisito essencial para a conquista de melhores 

condições de saúde e de qualidade de vida, e de promover-se, de igual modo, o 

efetivo envolvimento e corresponsabilidade dos homens nas questões referentes à 

saúde sexual e reprodutiva, pois conforme aponta Romeu (2008), a assistência à 

saúde da mulher está atrelada a sexualidade masculina, tendo em vista que é uma 

temática que envolve não apenas a mulher como também os homens, tendo como 

exemplo as questões relacionadas ao planejamento familiar e a prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis.  

Campos e Oliveira (2009) comentam que os direitos sexuais foram durante 

muito tempo colocados à margem, sendo subordinados aos direitos reprodutivos. 

Embora os direitos sexuais e reprodutivos estejam interligados, precisam ser vistos 

separadamente, já que os direitos sexuais tratam do exercício da sexualidade de 

todas as pessoas, independente da reprodução, de forma segura e protegida.  

A CIPD em 1994 trouxe um conceito amplo sobre saúde reprodutiva, 

evidenciando também o direito da figura masculina sobre informação e acesso aos 

métodos de regulação da fecundidade, conforme o seguinte texto: 

 
“A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e as 
suas funções e processos, e não de mera ausência de doença ou 
enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa 
possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se 
reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve 
fazê-lo. Implícito nessa última condição está o direito de homens e mulheres 
de serem informados e de terem acesso a métodos eficientes, seguros, 
permissíveis e aceitáveis de planejamento familiar de sua escolha, assim 
como outros métodos de regulação da fecundidade, de sua escolha, que 
não sejam contrários à lei, e o direito de acesso a serviços apropriados de 
saúde...” (NACIONES UNIDAS, 1995, anexo, cap. VII, par. 7.2). 

 

Este conceito contempla não apenas o direito à Saúde Reprodutiva, mas visa 

também sua garantia, através da informação, do acesso a métodos seguros e 

eficientes, assegurando a autonomia e liberdade de homens e mulheres quanto à 

decisão sobre quando e quantas vezes pretendem se reproduzir. 

No que se refere ao cenário brasileiro, em 1984 o Ministério da Saúde lançou, 

após intenso movimento de grupos feministas, as bases programáticas do PAISM, 
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que significou um avanço em termos de direitos reprodutivos para as mulheres 

brasileiras. 

A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, estabelece no 

Título VIII da Ordem Social, em seu Capítulo VII, art. 226, § 7º, como 

responsabilidade do Estado o planejamento familiar, no que tange ao acesso de 

recursos educacionais e científicos para exercício de tal direito, conforme descrito a 

seguir:  

 
Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo 
ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BRASIL, 1988). 

 

Posteriormente, foi criada a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que 

regulamenta o supracitado § 7º do art. 226 da Constituição Federal, estabelecendo o 

planejamento familiar como um conjunto de ações de regulação da fecundidade, 

com garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole tanto 

pela mulher, pelo homem ou pelo casal.  

E mais uma vez aponta a responsabilidade do Estado em relação à garantia 

do exercício do direito ao planejamento familiar, pois descreve que serão oferecidos 

todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e 

que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, sendo ainda garantida a 

liberdade de opção (BRASIL, 1996).   

Em 2004, o Ministério da Saúde elaborou a Política Nacional de Atenção Inte-

gral à Saúde da Mulher, sendo contempladas ações de planejamento familiar, 

visando estimular a participação e inclusão de homens nessas ações, figura distante 

dos serviços de saúde, até mesmo por conta do seu papel coadjuvante nas medidas 

contraceptivas e nas políticas voltadas para essa área até então.  

Em 22 de março de 2005, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional 

dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos (BRASIL, 2005). Entre as diretrizes 

e ações propostas por essa política está o incentivo à implementação de atividades 

educativas em saúde sexual e saúde reprodutiva para usuários(as) da rede do 

Sistema Único de Saúde (SUS); capacitação dos profissionais da Atenção Primária 
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em saúde sexual e saúde reprodutiva; a ampliação do acesso à esterilização 

cirúrgica voluntária (laqueadura tubária e vasectomia) no SUS, entre outras ações. 

O termo Planejamento Familiar vem sendo substituído pelo termo 

Planejamento Reprodutivo, tendo em vista que se trata de uma concepção mais 

abrangente, pois tanto homens quanto mulheres podem realiza-lo isoladamente, 

independente de estarem constituindo uma família, ou não (BRASIL, 2010d). 

Em 2008 é lançada a PNAISH, apresentada como uma das prioridades de 

governo naquele momento. Tal política apresenta em seu diagnóstico sobre direitos 

sexuais e reprodutivos que é necessário conscientizar os homens do dever e do 

direito à participação no planejamento reprodutivo. Acrescenta que aos homens 

devem ser disponibilizados informações e métodos contraceptivos.  

Esta política chama atenção para o fato de que os homens não procuram os 

serviços de atenção básica como as mulheres. Aponta que os estereótipos de 

gênero, como a masculinidade hegemônica presente em nossa sociedade 

constituem variáveis culturais que dificulta ações de saúde para este público.  

Cabe pontuar que ser homem ou ser mulher, ou o masculino ou feminino são 

modelos culturais de gênero que se encontram em permanente construção e 

transformação. Entender as barreiras socioculturais e institucionais que permeiam os 

modelos de masculinidade torna-se imprescindível para implementação desta 

política, que tem como um de seus objetivos principais “Promover ações de saúde 

que contribuam significativamente para compreensão da realidade singular 

masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos” 

(BRASIL, 2008b, p.3). 

Outros objetivos propostos na PNAISH são estimular a implantação e 

implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, bem como a 

participação e inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e 

reprodutiva, garantir o acesso à contracepção cirúrgica voluntária masculina nos 

termos da legislação específica, entre outros. 

A contracepção cirúrgica masculina, ou vasectomia, é um procedimento 

cirúrgico que só tem uma finalidade, que é a esterilização masculina. Realizado com 

anestesia local, o que pressupõe um procedimento ambulatorial, ou seja, que não há 

necessidade de internação. Segundo a Portaria Nº 1.319, de 5 de junho de 2007, o 

tempo previsto para a realização do procedimento, é de aproximadamente de 30 
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minutos, e não há necessidade de afastamento das atividades laborais no pós-

operatório, o que denota a simplicidade do procedimento. Esta mesma portaria 

incluiu o procedimento vasectomia no Rol de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de 

Média Complexidade o que permitiu sua realização nas modalidades de atendimento 

Hospitalar e Hospital Dia, com intuito de ampliar o acesso a este procedimento, 

conforme descreve a própria política. 

De acordo com a Lei nº 9.263/1996, para realizar a esterilização cirúrgica é 

necessário que homens e mulheres que desejam realizar o procedimento tenham 

capacidade civil plena e sejam maiores de vinte e cinco anos de idade ou tenham, 

pelo menos, dois filhos vivos, sendo ainda necessário observar o prazo mínimo de 

sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, além dos casos em 

que há risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto. 

No que se refere à atenção em saúde sexual e em saúde reprodutiva, a APS 

exerce papel importante neste aspecto sendo esta uma de suas áreas de atuação 

prioritárias (BRASIL, 2005). No caso da vasectomia ou laqueadura tubaria é 

condição para que se realizem tais procedimentos o registro de expressa 

manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a 

respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua 

reversão e opções de contracepção reversíveis existentes (BRASIL, 1996). É na 

APS que ocorre todo o trabalho educativo referente ao planejamento familiar e sobre 

métodos contraceptivos, com intuito de despertar no usuário um senso crítico e 

reflexivo no que se refere à escolha do método contraceptivo (BRASIL, 2010d). 

Ainda sobre a PNAISH, esta tem como um de seus objetivos orientar as 

ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade e 

equidade, devendo ocorrer de forma integrada as demais politicas, priorizando a 

atenção primária como porta de entrada de um sistema de saúde universal, integral 

e equânime. 
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2.2. ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E GÊNERO 
 

Jesus e Assis (2010) construíram uma definição de acesso relacionando seu 

significado com os serviços de saúde, o que possibilitou considerar que o acesso 

aos serviços de saúde trata da “porta de entrada” ou “local de acolhimento do 

usuário no momento de expressão de suas necessidades”, representando “os 

caminhos percorridos por ele no sistema de saúde na busca da resolução dessa 

necessidade” (p.162). 

Embora a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 

de assistência seja garantida por lei, conforme estabelece a Constituição de 1988 e 

a Lei 8.080/90, e mesmo sendo possível verificar avanços e conquistas nesse 

sentido, com expansão da APS, Assis e Jesus (2012) apontam que ainda existe uma 

“realidade desigual e excludente do acesso ao Sistema Único de Saúde” (p. 2866). 

Giovanella e Fleury (1996) relatam que estudos sobre acesso habitualmente 

utilizam o conceito de acessibilidade, pois o termo acesso é muitas vezes utilizado 

como sinônimo do termo acessibilidade. Oliveira e Pereira (2013) acrescentam que 

apesar de possuírem significado diferente, seus sentidos são complementares. 

O termo acessibilidade é entendido como a facilidade oferecida pelos serviços 

para que o usuário chegue aos mesmos, ou a disponibilidade de recursos em dado 

local e tempo, sendo observadas as facilidades e dificuldades de utilização desses 

recursos pelos clientes potenciais. Já acesso, é apontado como o uso oportuno dos 

serviços, trata da capacidade de busca e obtenção de atenção à saúde, o que 

implica observar características tanto dos serviços de saúde quanto da população 

em si, que possam representar obstáculos ou potencialidades de acesso 

(GIOVANELLA e FLEURY, 1996; STARFIELD, 2002).  

Nessa linha de pensamento, Travassos e Martins (2004) comentam que 

acesso é um termo complexo, utilizado de forma imprecisa e que varia ao longo do 

tempo de acordo com o contexto e apontam que tanto o termo acesso quanto 

acessibilidade indicam o “grau de facilidade com que as pessoas obtêm cuidados de 

saúde” (p. S. 191). 

Giovanella e Fleury (1996) descrevem que acesso trata de um conceito amplo 

que comporta um conjunto de dimensões específicas, que tratam da adequação 

entre usuário e sistema de saúde. Essas dimensões seriam: a acessibilidade, que 
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trata da relação entre localização da oferta e do cliente; disponibilidade, que trata 

volume e tipo de serviço oferecido, volume de usuários e necessidades dessa 

clientela; adequação funcional, que trata da organização do acesso e aceitação 

desta pela clientela; capacidade financeira, que trata da relação de preços dos 

serviços, capacidade de pagar do usuário ou seguro-saúde; e aceitabilidade, trata da 

atitude de usuários sobre os profissionais e destes com os usuários.  

A garantia da acessibilidade implica considerar alguns aspectos como os 

geográficos, que trata da distancia entre usuários e serviços de saúde; os 

organizacionais, que se refere a organização dos serviços de saúde; os 

socioculturais, que abrange o conhecimento do indivíduo, suas crenças e hábitos; e 

os econômicos, como emprego e renda. Cabe considerar que tais aspectos podem 

representar barreiras ou mesmo potencialidades para utilização dos serviços de 

saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Nessa linha de pensamento Assis e Jesus (2012) destacam cinco dimensões 

de análise para o acesso aos serviços de saúde, sendo elas: Econômico-social, 

Organizacional, Técnica, Politica e Simbólica, conforme a seguir: 

 
QUADRO 1 - Dimensões de análise do acesso. 

DIMENSÕES DE ANÁLISE DO ACESSO 

ECONÔMICO-
SOCIAL 

Investimento na rede pública por esfera de poder e nível de 

complexidade; Barreiras sociais, econômicas, culturais e físicas. 

ORGANIZACIONAL Porta de entrada; Fluxo de atendimento; Barreiras geográficas; 

Regulação/Referência/contra referência; Avaliação. 

TÉCNICA Integralidade da atenção; Acolhimento, Vínculo, 

Competência/Habilidade AUTONOMIA; Compromisso, Projeto 

terapêutico compartilhado equipe e usuário; Qualidade da atenção. 

POLÍTICA Pactuação entre as instâncias; Participação social, 

Acompanhamento do processo; Tomada de decisão. 

SIMBÓLICA Processo saúde-doença; Cultura; Crenças; Valores; Subjetividade. 

FONTE: Adaptado de Assis e Jesus, 2012. 
 

Starfield (2002) comenta que uma das características da APS é a 

acessibilidade, porém esta não é uma característica exclusiva da atenção primária, 

devendo os demais níveis de atenção estarem igualmente acessíveis, pois trata-se 
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trata de um aspecto da estrutura do serviço de saúde para viabilizar a chegada do 

usuário a este local. 

Como uma estratégia de melhoria do acesso, os estudos sobre itinerário 

terapêutico possibilitam conhecer a trajetória e o comportamento das pessoas e dos 

grupos em busca de atenção as suas necessidades de saúde. Esta compreensão 

sobre a busca de cuidados e utilização de serviços de saúde torna-se um importante 

recurso para qualificação da atenção, podendo subsidiar o planejamento com 

opções que garantam o acesso aos usuários de forma adequada e oportuna nos 

serviços de saúde. (COSTA, ET AL, 2011).  

Cabral et al (2011), comentam que estudos sobre itinerário terapêutico no 

Brasil são recentes, tendo a produção científica nesta área representado maior 

expressividade a partir da última década.  

Alves e Souza (1999) apontam que mediante as várias interpretações sobre a 

doença e seu processo de tratamento na sociedade, os antropólogos passaram a 

sugerir classificações de sistemas terapêuticos, sendo o modelo de classificação de 

sistema de cuidados com a saúde proposto por Arthur Kleinman (1978, 1980) o mais 

utilizado.  

Este autor descreve que a maior parte dos sistemas de cuidados é composta 

de três subsistemas que se articulam entre si, onde a doença é vivenciada, sendo 

eles o profissional, da medicina científica, os especialistas-oficiais; o folk, que são os 

curandeiros, rezadores, ou seja, os especialistas não-oficiais; e o popular, que trata 

do campo leigo, amigos vizinhos. Maliska e Padilha (2007) traduzem o subsistema 

popular como sendo o familiar, tendo em vista que trata do indivíduo e suas redes 

sociais. 

Para entender as práticas de cada subsistema e sua relação com os demais, 

Kleinman desenvolveu o conceito de modelo explicativo, sendo descrito como 

“modelos explicativos populares” onde indivíduos que integram um mesmo grupo 

compartilham e articulam um conjunto de estruturas cognitivas, ou seja, de 

explicações que são culturalmente compartilhadas sobre a doença e o seu 

tratamento, que leva em conta fatores sociais e culturais. 

Alves e Souza (1999) definem itinerário terapêutico como “um nome que 

designa um conjunto de planos, estratégias e projetos voltados para um objetivo 

preconcebido: o tratamento da aflição”. (p.133). Pode-se dizer que o tratamento da 
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aflição seria a busca da resolução de necessidades de saúde, ato este realizado por 

indivíduos ou grupos, com utilização de diferentes recursos e tomadas de decisão, e 

a construção de uma trajetória para alcance deste objetivo.  

Mângia e Muramoto (2008) defendem que as pesquisas que utilizam 

narrativas constituem um meio útil de abordagem dos itinerários terapêuticos, a 

partir da experiência vivenciada pelos usuários em seus contextos relacionais na 

busca pela resolução de suas necessidades de saúde, pois evidenciam histórias que 

muitas vezes passam despercebidas aos serviços e aos profissionais de saúde.  

Cabe considerar que a tomada de decisão sobre as escolhas para resolução 

das necessidades de saúde durante a construção do itinerário terapêutico é 

permeada por negociações realizadas no contexto relacional em que está inserido 

este usuário, onde suas ações durante este percurso podem refletir traços históricos 

e culturalmente definidos, conforme aponta Alves e Souza: 

 
“Torna-se necessário que toda análise sobre itinerário terapêutico ponha em 
evidencia as experiências, as trajetórias e os próprios projetos individuais, 
formulados e elaborados dentro de um campo de possibilidades, 
circunscrito histórica e culturalmente, tanto em termos da própria noção de 
individuo como dos temas, prioridades e paradigmas culturais existentes”. 
(ALVES; SOUZA, 1999, p.132). 

 

No que tange o contexto relacional, Cícero (2014) ressalta a importância da 

inclusão da família na decisão masculina para realizar a vasectomia, onde a 

companheira constitui importante suporte emocional aos homens no momento da 

escolha.  

Marchi et al (2003) acrescentam que, além da família, a rede de amigos e 

demais familiares também exerce influencia sobre a opção de homens pela 

vasectomia, com base no compartilhamento das experiências vivenciadas. Tais 

afirmativas corroboram com a literatura socioantropológica sobre itinerário 

terapêutico, quando considera que “a escolha de tratamento é influenciada pelo 

contexto sociocultural em que ocorre” (ALVES; SOUZA, 1999, p.125). 

Sendo o aspecto sociocultural do contexto uma influencia para as escolhas do 

usuário durante o itinerário, O’Donnell (2007) destaca em estudo realizado sobre 

acesso aos serviços de saúde nos países em desenvolvimento que gênero é um 

importante determinante do comportamento pela busca de serviços de saúde.  
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Segundo Gomes (2003), gênero foi o termo utilizado pelas feministas para 

interpretar as formas de interação humana e construção das relações sociais, entre 

homens e mulheres, assim como Scott (1995, p. 86), que definiu gênero como “um 

elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre 

os sexos”, masculino e feminino, e a “forma primeira de significar as relações de 

poder”, sendo este poder conferido ao homem, percebido nos modelos tradicionais 

de relações de gênero, conforme o modelo herdado pela sociedade patriarcal.  

O modelo patriarcal descrito por Giffin (2005) remete a noção de sexos 

opostos, em comparações adversas sobre o comportamento de ambos. Comenta 

ainda que os homens foram durante anos colocados como objeto de estudo 

segundo este modelo, conforme descrito a seguir: 

 
“Racional, ativo no público, na produção da ciência e da cultura, provedor, 
sexualmente “irresponsável”, poderoso, universalizado na sua dominação, 
Homem com ‘H’ maiúsculo. O outro lado desta moeda é a Mulher: emotiva, 
voltada ao mundo privado da reprodução dos filhos, cuidando das relações 
de afeto, sexualmente passiva, dependente, obediente, universalizada na 
sua opressão. Na confrontação entre Homem e Mulher nas relações sociais, 
fossem na esfera doméstica ou no público, as vantagens todas, segundo os 
valores dominantes da sociedade individualista, competitiva e monetarizada, 
pareciam ser dos Homens.” (GIFFIN, 2005, p.48). 

 

Já Cabral e Diaz (1998) vão além, quando define que gênero refere-se as 

relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que resultam de uma 

construção social e cultural do papel do homem e da mulher em um dado contexto, 

onde as relações de gênero são vistas como produto de um processo pedagógico 

que se inicia desde a mais tenra idade e se matem ao longo da vida, ou seja, são os 

atributos e funções socialmente construídos e incorporados por homens e mulheres, 

configurando as diferenças e inter-relações entre os sexos. 

Gomes (2008) destaca que gênero é uma construção cultural a partir da 

forma como a pessoa se coloca socialmente, como masculina ou feminina, e aponta 

que neste âmbito a masculinidade “representa um conjunto de atributos, valores, 

funções e condutas que se espera que um homem tenha em uma determinada 

cultura” entendida também como “espaço simbólico que serve para estruturar a 

identidade de ser homem, modelando atitudes, comportamentos e emoções a serem 

adotadas” (GOMES, 2008, p.70) 
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Estudo realizado por Gomes, Nascimento e Araújo (2007) aponta que os 

papéis desempenhados em sociedade irão atestar a identidade do ser masculino ou 

feminino, e destaca que “ser homem seria associado à invulnerabilidade, força e 

virilidade. Características essas, incompatíveis com a demonstração de sinais de 

fraqueza, medo, ansiedade e insegurança” (p.569), sendo a busca por cuidados nos 

serviços de saúde um papel desempenhado pelo gênero feminino, e que colocaria 

em risco a masculinidade. 

É importante acrescentar que essa construção social acerca da 

masculinidade faz com que a presença de homens nos serviços de saúde seja 

escassa, sendo assim Moreira et al. (2008) salientam a atenção fundamental que 

deve ser oferecida a esta clientela nos serviços de planejamento familiar, pois 

raramente evidenciam-se homens participando de consultas, orientações e/ou 

palestras sobre anticoncepção, a não ser quando estão acompanhados ou 

acompanhando suas companheiras. 

Gomes et al (2016) comentam que o modelo de masculinidade adotado 

culturalmente prevalece no tempo e no espaço e pode limitar as ações no campo da 

saúde masculina. 

Todavia Nascimento e Fonseca (2011) apontam que construções sociais 

como o gênero não podem ser consideradas imutáveis, estando em constante 

mudança. Porém esta transformação não ocorre de forma linear, onde é possível 

observar que na atualidade convivemos tanto com os padrões considerados 

modernos quanto com os tradicionais. 

Entretanto cabe considerar que a questão de gênero ainda impõe um 

diferencial ao acesso a serviços de saúde, considerando que a população feminina é 

historicamente privilegiada no que tange a oferta de serviços. Assis e Jesus (2012) 

apontam diversos fatores ligados a questão de gênero que interferem no acesso do 

homem aos serviços de saúde, conforme destaca:  

 
“Os valores subjetivos como a incompatibilidade da demonstração de 
fraqueza, medo com a masculinidade; o papel histórico de que homem não 
pode adoecer porque tem que sustentar a família; e a falta de identificação 
masculina com os serviços de saúde devido às ações preventivas se dirigir 
quase que exclusivamente para mulheres, os horários de atendimento não 
beneficiarem os trabalhadores” (ASSIS e JESUS, 2012, p. 2871). 
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Além desses dos fatores citados anteriormente, Gomes (2008) em um de 

seus estudos destaca como explicação dada por usuários para menor procura dos 

homens por serviços de saúde que “a ideia de cuidados está muito associada ao 

âmbito feminino” (GOMES, 2008, p. 53), reforçando a ideia de que o cuidado não é 

uma atribuição masculina. Outra explicação dada pelos entrevistados foi o “medo de 

descobrir que algo vai mal” (p. 54), a “vergonha de ficarem expostos a outro homem 

ou a uma mulher” (p. 55), e a “falta de unidades de saúde específicas para o cuidado 

do homem” (p.55), também foram apontados como barreira para o acesso masculino 

aos serviços de saúde. 

Estudos apontam (MARCHI ET AL, 2003; MOREIRA, 2008; SAUTHIER, 

2011; CÍCERO, 2014; MOREIRA, 2016) uma fragilidade na rede quanto a 

assistência ao homem, o que requer capacitação técnica dos profissionais que 

atuam nos serviços de saúde com esta clientela, cabendo considerar especial 

importância da rede de APS, tendo em vista que a realização das ações do 

planejamento reprodutivo ocorrem neste nível de atenção, porém sem eximir a 

responsabilidade dos demais níveis hierárquicos de atenção à saúde. 

Embora o discurso sobre a ausência masculina dos serviços de saúde seja 

recorrente, e que a presença do homem quase sempre está vinculada ao 

acompanhamento de sua esposa ou companheira aos serviços de saúde, é preciso 

reconhecer este homem como um sujeito de direitos, onde seja assegurada sua 

acessibilidade aos serviços de saúde. 

Gomes (2008) comenta que embora o modelo hegemônico de masculinidade 

invista o homem de poder, verifica-se no que se refere aos cuidados de saúde, que 

os homens assumem papel de dependência, inicialmente de suas mães e 

posteriormente de suas esposas e companheiras. Portanto torna-se importante 

considerar esta e outras características e singularidades do público masculino, 

principalmente nas unidades que se propõe a ofertar serviços voltados para esta 

clientela. 
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2.3. A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 
 

A reorganização do modelo de assistência à saúde no Brasil, que ocorreu 

com a Reforma Sanitária, na segunda metade da década de 80 a partir da 

Constituição de 1988, promoveu profundas alterações na “organização da saúde 

pública no país” onde a saúde deixa de ser um direito individual, dando origem a um 

“sistema público, universal e descentralizado” (PAIVA, TEIXEIRA, p. 16, 2014),  

A nova Carta Constitucional propõe em seus princípios e diretrizes, dentre 

outros aspectos, que as ações e serviços públicos componham um sistema único e 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada, entendido como a RAS.   

A proposta de organização dos serviços de saúde de forma sistêmica, 

regionalizada e hierarquizada por níveis de complexidade teve sua origem no 

Relatório Dawson em 1920 na Inglaterra. Este documento influenciou a criação do 

sistema de saúde Inglês em 1948 que posteriormente orientou a reorganização de 

sistemas de saúde de vários países (LAVRAS, 2011). 

De acordo com a Portaria nº 4.279/2010 as RAS são entendidas como 

arranjos organizativos de unidades funcionais de saúde, sendo estas unidades 

pontos de atenção e apoio diagnóstico e terapêutico, ou seja, unidades com 

diferentes níveis de complexidade, onde são desenvolvidos procedimentos de 

diferentes densidades tecnológicas que devem atuar de forma integrada. A 

integração sistêmica das ações e serviços de saúde deve ocorrer por meio de 

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, objetivando a garantia do acesso, a 

integralidade do cuidado e a resolutividade dos serviços de saúde. 

Para que ocorra o acesso e a utilização dos serviços de saúde, o contato 

inicial deve acontecer, preferencialmente, através da APS. Além de representar a 

porta de entrada preferencial do sistema de saúde, a APS também desempenha a 

função de centro de comunicação com toda a RAS, já que é a coordenadora do 

cuidado quando as pessoas precisam de assistência em outros níveis de atenção 

segundo a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012c). 

A APS possui determinados atributos que a caracterizam, como a 

acessibilidade, que implica o primeiro contato e o uso do serviço a cada problema ou 

necessidade de saúde do usuário; a integralidade com a prestação de serviço para 

atender às necessidades de saúde da população e responsabilização pela oferta de 
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serviços em outros pontos de atenção à saúde; e a coordenação que é a capacidade 

de garantir a continuidade da atenção. É pela coordenação da APS que se ordenam 

os fluxos e os contrafluxos das pessoas e das coisas nos diversos níveis de uma 

rede de atenção à saúde (STARFILD, 2002; MENDES, 2009; LAVRAS, 2011; 

BRASIL 2012c). 

Segundo Mendes (2011), a APS deve cumprir o papel de centro de 

comunicação da RAS, onde se coordenam os fluxos e contrafluxos do sistema. 

Porém existem dificuldades em se entender o protagonismo desta função da APS, 

prevalecendo a hegemonia de sistemas fragmentados de atenção à saúde, voltados 

para atenção às condições agudas. Aponta ainda que a mudança deste tipo de 

sistema para RAS só ocorrerá se estiver apoiado em uma APS robusta e de 

qualidade. 

A coordenação do cuidado configura-se como um desafio para os 

profissionais e equipes da APS, pois quando o atendimento ao usuário é realizado 

em outro ponto de atenção, nem sempre estes profissionais têm acesso às 

informações sobre o atendimento, dificultando a continuidade do cuidado, pois “a 

essência da coordenação é a disponibilidade de informações a respeito dos 

problemas de saúde e dos serviços prestados”. (BRASIL, 2010a). 

Tendo em vista que os serviços de saúde no SUS estão organizados de 

forma hierarquizada, de acordo com o nível de complexidade, quando o atendimento 

da necessidade de saúde do usuário necessita de outro nível de atenção para sua 

resolução, verifica-se que “os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais 

especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão 

referenciados pelas Portas de Entrada”, conforme aponta o Artigo 10 do Decreto nº 

7.508/2011.  

Souza et al (2008, p. S 101) descreve acesso como “a possibilidade de 

consecução do cuidado”, e uma vez que vinculado à resolubilidade, necessita de 

outros níveis de atenção, indo além da dimensão geográfica, sendo necessário levar 

em conta também “aspectos de ordem econômica, cultural funcional e de oferta de 

serviços”. 

É possível observar que para que seja possível garantir o acesso do usuário 

aos demais níveis de atenção do sistema de saúde se faz necessária uma 

articulação, ou integração dos serviços que compõe a RAS, havendo uma 



32 

 

interdependência dos atores e organizações, tendo em vista que nenhuma delas 

dispõe de todos os recursos necessários para resolução dos problemas de saúde da 

população. (HARTZ, CONTANDRIOPOULOS, 2004).  

É importante pontuar que a integração entre os atores e serviços que compõe 

a RAS é essencial para garantia do acesso e resolutividade dos serviços de saúde, 

e que um dos mecanismos utilizados para viabilizar a entrada dos usuários em 

outros níveis de atenção é o sistema de regulação por meio da referência e 

contrarreferência. (SERRA, RODRIGUES, 2010).  

Em um de seus estudos, Giovanella et al (2009), identificou que uma das 

principais estratégias para integrar a atenção básica à média complexidade foi a 

implantação de centrais informatizadas de regulação, porém o funcionamento 

dessas centrais necessitariam de outros elementos, conforme Serra e Rodrigues 

(2009) apontam que, a regulação adequada em uma RAS requer o apoio de um 

sistema de informações alimentado com informações referentes aos pacientes, 

como identificação e informações clínicas, que possa ser acessado por profissionais 

em outras unidades, além do controle e disponibilidade vagas para consultas e 

exames. 

A PNAISH descreve que para cumprir com os princípios da humanização e 

qualidade da atenção a que se propõe, alguns elementos devem ser considerados, 

dentre eles a garantia do “acesso da população masculina aos serviços de saúde 

hierarquizados nos diferentes níveis de atenção e organizados em rede” (BRASIL, 

2008b, p. 28), visando melhoria do grau de resolutividade das necessidades de 

saúde e possibilitando acompanhamento do usuário pela equipe de saúde. 

No que tange a vasectomia, o usuário que deseja realizá-la, necessita em 

primeiro lugar acessar o serviço de saúde por sua porta de entrada, ou seja, a APS. 

No município do Rio de Janeiro este serviço encontra-se descrito em sua Carteira de 

Serviços da APS, conforme figura a seguir: 
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FIGURA 1 – Planejamento Reprodutivo na APS. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Carteira de Serviços da Atenção 
Primária à Saúde. Rio de Janeiro, 2011, pág. 26. 

 

O Planejamento Reprodutivo é uma atividade desenvolvida neste nível de 

atenção, que abrange três aspectos que devem ser abordados junto ao usuário, 

compreendendo atividades educativas, de aconselhamento e atividades clínicas 

(BRASIL, 2002, 2010d). 

Depois de concluída esta etapa, o usuário recebe um certificado de 

participação na atividade educativa referente ao Planejamento Reprodutivo. Tendo o 

usuário optado pela vasectomia como método contraceptivo, e estando este usuário 

enquadrado nos requisitos preconizados pela Lei 9.263/1996 para realização do 

procedimento, o mesmo deve documentar a manifestação de sua vontade em 

realizar a esterilização cirurgia, de forma orientada pelo serviço de saúde. Entre a 

manifestação da vontade e a realização do ato cirúrgico deve ser observado prazo 

mínimo de sessenta dias, onde a equipe multidisciplinar através do aconselhamento 

poderá desencorajar a esterilização precoce, tendo em vista que se trata de um 

procedimento de difícil reversão.  

Todo trabalho desenvolvido com o usuário durante o Planejamento 

Reprodutivo no município do Rio de Janeiro fica registrado em um documento 
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chamado de Passaporte Vasectomia. Este documento é preenchido em duas vias; 

uma permanece na unidade de saúde de origem e outra é entregue ao usuário, 

devendo ser apresentada na unidade onde será encaminhado para realização do 

procedimento. 

 
FIGURA 2 - Passaporte Vasectomia frente. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Subsecretaria de Atenção Primária, 
Vigilância e Promoção da Saúde – SUBPAV. Impressos. Rio de Janeiro, 2016. 
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FIGURA 3 – Passaporte Vasectomia verso. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Subsecretaria de Atenção Primária, 
Vigilância e Promoção da Saúde – SUBPAV. Impressos. Rio de Janeiro, 2016. 

 

Após realização da atividade educativa e confirmação da vontade de realizar 

a vasectomia, a APS deve encaminhar o usuário à AMC para realização do 

procedimento, tendo em vista que se trata de um Procedimento Cirúrgico Eletivo de 

Média Complexidade (BRASIL, 2007), através do mecanismo de referência e contra 

referência. No município do Rio de Janeiro, este encaminhamento ocorre por meio 

do Sistema Nacional de Regulação (SISREG), devendo o usuário aguardar o 

comunicado da APS sobre data e local onde será realizada a consulta agendada, e 

finalmente dar prosseguimento aos trâmites necessários para realização do 

procedimento. (RIO DE JANEIRO, 2011). 

Outro aspecto relevante da PNAISH descrito em suas diretrizes se refere à 

garantia da integralidade, que é entendida a partir de duas perspectivas, onde uma 

delas trata da importância dos mecanismos de referência e contrarreferência entre 

os níveis de atenção à saúde para que seja assegurada a continuidade da atenção, 

conforme descrito:  
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“Trânsito do usuário por todos os níveis da atenção, na perspectiva de uma 
linha de cuidado que estabeleça uma dinâmica de referência e de 
contrarreferência entre a atenção primária e as de média e alta 
complexidade, assegurando a continuidade no processo de atenção” 
(PNAISH, 2008, p.29). 

 

De acordo com o Plano Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 2014-2017, o 

município do Rio de Janeiro conta com um Complexo Regulador que apresenta dois 

componentes, o da regulação ambulatorial e o da regulação hospitalar. A regulação 

ambulatorial tem por objetivo regular as consultas ambulatoriais especializadas e 

exames complementares.  

Em meados de 2012 a gestão do acesso aos procedimentos ambulatoriais 

passou a ser conduzida pela Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e 

Promoção da Saúde (SUBPAV), onde é realizada a regulação de exames/consultas 

especializadas, que são solicitados pelas unidades de APS por intermédio de um 

médico responsável técnico, que tem como uma das suas atribuições a regulação do 

acesso dos usuários de seu território a outros níveis de complexidade, para que seja 

garantido “o vínculo, a coordenação do cuidado e o retorno do paciente para a 

unidade de atenção continuar seu acompanhamento e/ou tratamento” (RIO DE 

JANEIRO, 2014, p.52). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

Analisar o itinerário de usuários que desejaram realizar cirurgia de 

vasectomia, desde o Planejamento Reprodutivo até a realização do procedimento, 

em hospital de referência da SMSRJ.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Caracterizar o fluxo, o acesso e a realização da cirurgia de vasectomia na 

rede municipal de saúde do Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos; 

Mapear o itinerário do usuário para realização de vasectomia na rede 

municipal de saúde do Rio de Janeiro; 

Discutir os aspectos relacionados com o acesso e o tempo para realização de 

cirurgia de vasectomia no município e a organização da rede de serviços.   

 

 

4. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

4.1. DESENHO DA PESQUISA: 
 

Segundo Polit e Beck (2011) pesquisa trata de uma investigação sistemática, 

onde são utilizados métodos ordenados para responder perguntas e solucionar 

problemas, que tem por finalidade desenvolver, refinar ou ampliar um corpo de 

conhecimentos.  

Baseado na problematização acerca do itinerário percorrido por usuários que 

desejam realizar vasectomia no município do Rio de Janeiro, de acordo com Gil 

(2010) uma das razões para realização de uma pesquisa seria de ordem prática, 

pelo desejo de conhecer para fazer de modo mais eficiente e eficaz. 
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Com objetivo de conhecer melhor este itinerário, esta pesquisa propôs a 

realização de um Estudo de Caso, de caráter qualitativo, exploratório e descritivo, 

com um componente quantitativo, visando “proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explicito”, e que “se propõe a estudar o nível de 

atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade “(GIL, 2010, pág. 27 e 28).  

Os sujeitos da pesquisa foram homens que estavam no período de pré-

operatório imediato para realizar vasectomia em um hospital de referência da rede 

municipal de saúde do Rio de Janeiro, que compuseram o caráter qualitativo do 

estudo. Já para o componente quantitativo, que foram utilizados com objetivo de 

elucidar e ampliar o campo de conhecimento relacionado à investigação, foram 

utilizados dados secundários sobre vasectomia originados nesta mesma rede e no 

DATASUS. 

O método do Estudo de Caso se adequa à investigação proposta tendo em 

vista que este tipo de técnica tem como um de seus propósitos “descrever a situação 

do contexto em que está sendo feita determinada investigação” e pode “proporcionar 

uma visão global do problema ou identificar possíveis fatores que o influenciam ou 

são por ele influenciados” (GIL, 2010, pág. 38). 

É importante acrescentar que estudos de caso são utilizados para 

investigação de fenômenos contemporâneos, e que se utiliza de ampla variedade de 

evidências (YIN, 2010), portanto este estudo se propõe a utilizar diferentes técnicas 

de coleta de dados, visando conferir maior credibilidade aos resultados, onde serão 

utilizados como fonte de informações documentos e arquivos, banco de dados do 

SUS, entrevistas e observações. 

 

 

4.2. CENÁRIO DE PESQUISA 
 

O presente estudo foi realizado no Hospital Municipal Francisco da Silva 

Telles (HMFST), localizado no município do Rio de Janeiro, zona norte, área 

programática 3.3, bairro Irajá. 
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FIGURA 4 – Mapa da divisão do município do Rio de Janeiro por Áreas de Planejamento em 
Saúde. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Plano Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro 2014-2017, p. 20. 
 

Desde 1993, para fins de planejamento em saúde, o município do Rio de 

Janeiro é dividido em dez Áreas de Planejamento (AP). A AP 3.3, junto com 3.2 e 

3.1 formam a área mais populosa da cidade, com 37,9% da população do município 

vivendo nesta área e com metade dos moradores que vivem em favelas do Rio de 

Janeiro vivendo nesta região. A AP 3.3 conta com uma população de 969.404 

habitantes, sendo a área com maior número de habitantes do município (RIO DE 

JANEIRO, 2014). 

O Posto de Assistência Médica (PAM) de Irajá, que pertencia à rede de 

hospitais federais, foi municipalizado em 1997, tornando-se o HMFST. Compõe a 

rede de urgência e emergência do município como um hospital de pronto 

atendimento. Hospital de médio porte, mantem atendimento de emergência clínica, 

pediátrica e odontológica, setor de internação, e atendimento de média 

complexidade com um ambulatório de especialidades (CREMERJ, 2012). 

Realiza em sua parte ambulatorial exame como endoscopia digestiva, 

ecocardiograma, raio-x, ultrassonografia e eletrocardiograma. Conta com um Centro 

de Especialidades Odontológicas e atendimento para as seguintes especialidades: 

ginecologia, cirurgia, ortopedia, oftalmologia e cardiologia. Possui um centro 

cirúrgico que realiza cirurgias eletivas nas especialidades de cirurgia geral, 
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ginecologia e oftalmologia, de pequeno e médio porte. Todos esses atendimentos 

são agendados via SISREG; (BRASIL, 2016).  

O HMFST é um dos hospitais da rede municipal que recebe homens referidos 

da APS, através do SISREG, para realização de vasectomia. Rotineiramente, na 

primeira consulta na unidade, é realizada uma avaliação do usuário, documentação 

e seus exames laboratoriais para realização do procedimento. De acordo com esta 

avaliação, na sequência é feito o agendamento da cirurgia. 

 

 

4.3. SUJEITOS DA PESQUISA 
 

O estudo foi realizado com a população masculina que se encontravam no 

período pré-operatório para realização da cirurgia de vasectomia no HMFST. 

A opção por abordar o usuário neste momento específico da trajetória 

pressupôs que o mesmo já percorreu o caminho que o levou a chegar à véspera da 

etapa final, que é a realização da cirurgia. 

A seleção de homens em pré-operatório para realização de vasectomia como 

os informantes para a pesquisa constitui a fonte mais importante de evidências no 

estudo de caso (YIN, 2010), a partir da realização da entrevista. A experiência vivida 

por esses usuários durante o itinerário constituiu uma rica fonte de informações para 

a pesquisa. 

Sendo assim foram convidados a participar do estudo, homens que estavam 

na programação cirúrgica para realização do procedimento, nos dias de 

disponibilidade da pesquisadora, definidos a partir da programação cirúrgica 

elaborada pela unidade, que em geral, era definida uma semana antes do 

procedimento. 

As entrevistas foram realizadas ao longo do mês de maio, em que, embora 

em um determinado momento já fosse possível perceber saturação do conteúdo das 

respostas, o período foi mantido com intuito de atender ao componente quantitativo 

proposto pelo estudo. 
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4.4. SISTEMATIZAÇÃO METODOLÓGICA E PLANO DE ANÁLISE 
 

Foi realizado levantamento documental de dados gerenciais, relacionados ao 

procedimento vasectomia na rede da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro (SMSRJ), a partir de uma instância de gestão das unidades que compõe a 

rede municipal de saúde, no sistema de informação da prefeitura, o SISREG, no 

hospital de estudo e no Departamento de Informática do SUS, o DATASUS, sendo 

proposto traçar um panorama da vasectomia pelo Brasil e contextualização do fluxo 

e do acesso a serviços, nos últimos cinco anos, na SMSRJ. 

As informações definidas inicialmente a serem coletadas na SMSRJ foram: 

enumerar as unidades de saúde da rede municipal que realizam vasectomia; 

identificar local de referência de cada área programática para realização de 

vasectomia; total de consultas agendadas no SISREG, visando a realização do 

procedimento vasectomia por ano, nos últimos cinco anos; total de agendamentos 

para vasectomia por área programática de origem na APS; variação do absenteísmo 

para esta consulta, por unidade de saúde; total de vasectomias realizadas na SMS, 

no período; número de vagas disponibilizadas por mês, por unidade de saúde de 

referência, para o procedimento. Também poderá ser estimada a variação do tempo 

entre a demanda e a oferta de vaga pelo SISREG para vasectomia, na SMSRJ.  

As informações definidas inicialmente a serem coletadas no hospital de 

estudo foram: total de vasectomias realizadas mensalmente e anualmente; nos 

últimos cinco anos; absenteísmos no agendamento cirúrgico e de 1ª consulta 

visando o procedimento vasectomia na unidade hospitalar. 

No DATASUS foram coletadas informações do Sistema de Informações 

Hospitalares, o SIH/SUS e do Sistema de Informações Ambulatoriais, o SIA/SUS. 

Foram obtidos dados referentes à realização de vasectomia em regiões do Brasil, e 

mais especificamente sobre estados da região sudeste e municípios do Rio de 

Janeiro. 

Os dados de secundários foram tratados em planilhas do software Excel 

2010, para posteriormente serem apresentados em tabelas e gráficos, relacionados 

à frequência das variáveis levantadas. 

Foi traçado o perfil sócio demográfico e socioeconômico dos usuários, com 

informações dos sujeitos da pesquisa, sendo coletado dados como idade, 
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escolaridade, situação ocupacional, estado civil e local de residência, sendo utilizado 

como recurso para análise planilhas do Excel 2010 para confecção de gráficos e 

tabelas.  

A coleta de dados com o usuário foi realizada por meio de entrevista, sendo 

utilizado como instrumento um roteiro semi-estruturado, que continha questões que 

serviram de guia para garantia de abordagem de todos os itens propostos. Este 

roteiro (Anexo I) contemplou aspectos relacionados ao itinerário percorrido por este 

usuário, desde o momento em que procurou o serviço de saúde para realização do 

planejamento reprodutivo, até o pré-operatório imediato do procedimento. O 

entrevistador ficou com a função de “encorajar os participantes a falarem livremente 

sobre todos os tópicos listados” (POLIT, BECK, 2011, p.375). 

Por itinerário terapêutico entende-se o percurso e tomada de decisão de 

indivíduos ou grupos na busca de cuidados de saúde, com construção de uma 

trajetória para alcance da resolução de demandas ou problemas de saúde. Na 

atualidade, tem sido crescente os estudos na área de gestão que se preocupam com 

o momento e a forma como as pessoas buscam resolução para suas necessidades 

de saúde, com intuito de fomentar estratégias para garantia do acesso do usuário 

aos serviços de saúde (CABRAL, 2011), sendo, portanto, o itinerário terapêutico 

uma ferramenta útil para identificação da trajetória do usuário na realização de 

vasectomia, permitindo apreensão de aspectos inerentes à busca e ao acesso aos 

serviços de saúde. 

Vieira-da-Silva (2014) comenta que um importante obstáculo organizacional 

dos serviços de saúde se trata do tempo de espera para o acesso a procedimentos 

especializados, sendo observado o sofrimento de usuários que esperam muito e até 

desistem enquanto são obrigados a aguardar em longas filas pelo atendimento de 

suas demandas de saúde. 

As entrevistas foram realizadas em local reservado, dentro do HMFST, sendo 

solicitada a devida autorização ao gestor da instituição, com intuito de se manter a 

privacidade do usuário e para que o mesmo se sinta à vontade enquanto fornece as 

informações solicitadas. Após esclarecimento e autorização do usuário, as 

entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para realização da análise 

dos dados colhidos.  
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Durante a coleta de dados também foram realizadas anotações sobre 

aspectos e atitudes observadas nos entrevistados que representaram alguma 

significação que o entrevistador julgou relevante, sendo utilizado para tanto um 

diário de campo.  

As entrevistas foram feitas por um único entrevistador, que é a pesquisadora 

responsável pelo presente estudo, desenvolvido no Mestrado de Saúde da Família 

da Universidade Estácio de Sá (UNESA). 

Os dados obtidos através das entrevistas foram analisados à luz da análise 

de conteúdo proposta por Bardin na modalidade temática, com utilização de um 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações” (BARDIN, 1977, p.27), 

Inicialmente foi realizada uma leitura flutuante e sua pré-análise, com 

exploração do material e seleção das unidades de análise, agrupamento e 

categorização, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. (BARDIN, 1977). 

As categorias analíticas refletem um padrão que emerge dos dados e que são 

similares, permitindo seu agrupamento (GIL, 2010). 

Bardin (1977), em analogia a um jogo, propõe que a análise de conteúdo 

busca, “compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento 

determinado, com contributo das partes observáveis” (p. 38), ou seja, procura 

conhecer o que está por trás do que foi dito por sujeitos em um dado momento e 

contexto, a partir da interpretação das palavras, considerando suas significações. 

 

 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS 
 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá como instituição proponente, com parecer de aprovação 

nº 1.930.795 em 17 de fevereiro de 2017, com Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) nº 63821517.1.0000.5284. Posteriormente este estudo foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro como instituição coparticipante, onde após resolução de pendências 

documentais, obteve parecer de aprovação de nº 2.031.064 em 25 de abril de 2017, 

com CAAE nº 63821517.1.3001.5279. 
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O estudo foi realizado obedecendo-se os critérios éticos definidos pela 

Resolução 466/2012, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, sendo respeitada 

a participação voluntária e o anonimato da população de estudo, onde todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que 

consta em anexo, sendo assegurada a confidencialidade e a privacidade dos 

participantes. 

Cabe ressaltar que no que tange a responsabilidade do pesquisador, serão 

observadas a elaboração de relatórios parciais e finais e apresentação de dados 

solicitados pelo CEP ou Conselho Nacional de Pesquisa (CONEP). 

Da mesma forma, ao término da pesquisa serão encaminhados relatórios com 

resultados do estudo à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, à 

Coordenação de Área Programática (CAP), ao HMFST, assim como será mantida a 

guarda e responsabilidade dos dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, por 

um período de 5 anos após o término da pesquisa.  

 

 

5. PROCEDIMENTOS NO CAMPO 

 

Inicialmente foi realizado um levantamento nas bases de dados do 

DATASUS, sobre informações de saúde, na seção sobre assistência à saúde, onde 

foram acessados dados referentes à produção hospitalar e ambulatorial, a partir de 

dados consolidados AIH, por local de internação, a partir de 2008 e dados por local 

de atendimento a partir de 2008, respectivamente. 

Posteriormente tais dados foram inseridos em planilhas do software Excel 

2010, dando origem a tabelas e gráficos, possibilitando traçar um panorama da 

realização de vasectomias pelo Brasil, nos últimos 5 anos, até a contextualização do 

fluxo e o acesso ao procedimento no município do Rio de Janeiro, conforme 

discutido adiante. 

Já o trabalho de campo foi iniciado em março de 2017, tendo sido solicitado 

ao diretor do HMFST a coleta de dados secundário, mediante apresentação do 

parecer de aprovação do CEP UNESA. 
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Após contato com funcionários e realização de visita aos setores de 

Estatística, Divisão de Enfermagem, Direção Geral, Centro Cirúrgico e arquivo 

morto, foi possível coletar informações contidas em estatísticas cirúrgicas, 

programações cirúrgicas, livros de registro de cirurgias, o que possibilitou quantificar 

o total de cirurgias de vasectomia realizadas no período de 2012 até 2016, assim 

como calcular o absenteísmo cirúrgico no período de 2013 até 2016.  

Dados referentes ao absenteísmo de primeira consulta foram obtidos apenas 

do ano de 2016, tendo em vista que esta informação não era apurada anteriormente. 

O cálculo dessa informação foi realizado com base no atendimento de apenas um 

profissional, já que era o único que realizava apenas atendimento de 1ª consulta. O 

atendimento dos demais médicos era composto pela soma dos atendimentos de 1ª 

consulta e retorno, não havendo discriminação dos mesmos, o que impossibilitou a 

realização do cálculo de absenteísmo de 1ª consulta sobre atendimento de todos os 

profissionais. 

Tais informações foram também tratadas no software Excel 2010, dando 

origem a planilhas e gráficos que serviram de base para discussão dos dados 

encontrados. 

Dados de origem no SISREG foram conseguidos com auxílio de minha 

orientadora, que viabilizou a obtenção dos mesmos, e uma unidade de gestão da 

SMSRJ. Tais dados foram inseridos no software Excel 2010, para criação de tabelas 

e gráfico. Foi possível apenas encontrar dados referentes ao ano de 2016, mas que 

possibilitaram, em conjunto com as informações obtidas no DATASUS, traçar uma 

discussão sobre a realização de vasectomia no município do Rio de Janeiro. 

No que tange as entrevistas, as mesmas foram realizadas pela pesquisadora 

ao longo do mês de maio, após parecer favorável da SMSRJ e consentimento da 

Direção de Enfermagem da unidade. Foram abordados 80 homens, dos quais 70 

concordaram em participar do estudo. Os dias em que as entrevistas foram 

realizadas foram orientados pela programação cirúrgica, sendo os homens 

abordados durante o período pré-operatório, no dia que antecedia a cirurgia.  

No momento da abordagem inicial era feita uma explicação detalhada sobre a 

pesquisa, com exposição da importância da participação e garantia do sigilo da 

identidade dos mesmos, além do esclarecimento sobre eventuais dúvidas. Os 

homens que se voluntariavam a participar da mesma eram convidados a direcionar-
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se a outro ambiente, de forma que a entrevista fosse realizada individualmente e em 

local reservado. Depois do preenchimento e assinatura do TCLE, dava-se inicio a 

entrevista. As entrevistas foram gravadas em arquivos de áudio.  

Mesmo com a negativa de participação de alguns homens, a grande maioria 

dos participantes mostrou-se solícitos e entusiasmados, demostrando satisfação em 

falar e ser ouvido, percebendo a importância de sua participação e contribuição na 

pesquisa. Em boa parte das entrevistas a conversa se estendeu após o término das 

perguntas contidas no roteiro e encerramento da entrevista, onde o entrevistado 

apresentava dúvidas sobre o processo, expressava opiniões pessoais ou reforçava 

algo ocorrido durante sua trajetória. 

Uma parte dos dados coletados nas entrevistas foi utilizada para traçar o perfil 

sociodemográfico do grupo participante da pesquisa e outra parte foi quantificada e 

tratada com utilização do software Excel 2010 para construção de tabelas e gráficos 

para análise e interpretação dos dados.  

Os arquivos de áudio gravados durante as entrevistas foram posteriormente 

transcritos pela própria pesquisadora, havendo cautela em manter a integra da fala 

de cada entrevistado durante a transcrição, para que não houvesse perda de sentido 

da mensagem passada durante a entrevista. Cada entrevista durou em média 15 

minutos. 

Posteriormente, as transcrições das falas foram cuidadosamente lidas, onde 

em um primeiro momento foi possível obter uma visão geral dos discursos coletados. 

A opção adotada para tratamento de uma parte dos dados coletados nas entrevistas 

foi a técnica de Análise de Conteúdo, em sua modalidade de Análise Temática, onde 

segundo Bardin (1979) a análise temática leva em conta “a frequência dos temas 

extraídos do conjunto dos discursos, considerados como dados segmentáveis e 

comparáveis” (p. 168).  

Na sequência da interpretação dos dados, foram criadas grandes categorias a 

partir do agrupamento de falas em comum de cada participante e a fusão de 

pequenas categorias em grandes categorias, de acordo com uma sequencia lógica 

de raciocínio desenvolvida durante a interpretação dos dados coletados.   
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A coleta de dados secundários possibilitou descrever um panorama sobre a 

realização de vasectomia no Brasil, por regiões, estados da região sudeste e 

municípios do Rio de Janeiro, onde foi realizado levantamento no DATASUS, 

referente a informações hospitalares e ambulatoriais. Para o município do Rio de 

Janeiro os dados do DATASUS foram complementados com informações de origem 

no SISREG sobre agendamento para vasectomia e do HMFST, sendo utilizadas 

informações estatísticas da própria unidade, o que permitiu contextualizar o fluxo e o 

acesso ao procedimento no município do Rio de Janeiro. 

As entrevistas com os usuários possibilitaram a construção de categorias e 

subcategorias, com base na análise temática (Bardin, 1977), sendo discutidas a 

partir do referencial teórico abordado neste estudo e possibilitando entender como 

foi o itinerário por eles percorrido para realização da vasectomia e o acesso aos 

serviços de saúde. 

 

 

6.1. INFORMAÇÕES SOBRE VASECTOMIA NO SUS 
 

6.1.1. VASECTOMIA NO BRASIL 
 

Como uma ação de regulação da fecundidade e limitação da prole, a 

vasectomia ou esterilização cirúrgica masculina é um ato voluntário, que integra o 

conjunto de ações do Planejamento Familiar.  

Contemplado na Constituição Federal de 1988, o Planejamento Familiar foi 

regulamentado pela lei nº 9.263 em 1996, podendo ser oferecido em instituições 

públicas e privadas, filantrópicas ou não (BRASIL, 1996).  

O Planejamento Familiar ou Planejamento Reprodutivo (BRASIL, 2010d) trata 

de uma atividade realizada com usuários que no SUS é desenvolvida em unidades 

de atenção básica, onde um dos temas abordados durante tal atividade são os 

métodos contraceptivos, podendo o homem, neste momento, optar pela vasectomia. 
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No Brasil, a realização do procedimento vasectomia vem ocorrendo de forma 

bastante heterogênea pelo território, de acordo com levantamento realizado no 

DATASUS, dos últimos 5 anos, sobre procedimentos hospitalares por local de 

internação e AIH aprovada, onde foi possível verificar o seguinte panorama sobre o 

procedimento: 

 
TABELA 1 - Produção hospitalar de vasectomias no Brasil, por região, de 2012 a 2016. 
PRODUÇÃO HOSPITALAR DE VASECTOMIAS NO BRASIL, POR REGIÃO, 2012-2016 
REGIÃO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
NORTE 464 459 561 687 691 2862 
NORDESTE 3226 3080 4430 4376 4526 19638 
SUDESTE 14391 13913 14183 14636 14505 71628 
SUL 5752 5060 4684 4561 4290 24347 
CENTRO-OESTE 1762 1453 1468 1669 2129 8481 
TOTAL 25595 23965 25326 25929 26141  126956 

FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
 

É possível identificar uma maior concentração de realização do procedimento 

nas regiões sudeste e sul, com destaque para região sudeste, sendo responsável 

por cerca de 56% das esterilizações masculinas realizadas em nível hospitalar, no 

Brasil nos últimos 5 anos. 

Também foi realizada busca sobre vasectomia nos dados sobre 

procedimentos ambulatoriais do SUS, tendo em vista que em 2007, mediante a 

necessidade de ampliar o acesso a este tipo de procedimento, a vasectomia foi 

incluída no elenco de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade, 

podendo ser realizado nas modalidades de atendimento Hospitalar e Hospital Dia, 

através da Portaria nº 1.319/2007. 

No que tange a produção ambulatorial, verifica-se ainda que a região que 

mais realizou este tipo de procedimento foi mais uma vez a região sudeste, 

conforme tabela a seguir: 
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TABELA 2 - Produção ambulatorial de vasectomias do Brasil, por região, de 2012 a 2016. 
PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE VASECTOMIAS NO BRASIL, POR REGIÃO, 2012-

2016 
REGIÃO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

NORTE 298 247 149 443 328 1465 
NORDESTE 274 276 656 204 403 1813 
SUDESTE 9069 8870 8662 8312 8918 43831 
SUL 1868 2702 2979 2888 3220 13657 
CENTRO-OESTE 1400 1569 1108 1036 1043 6156 
TOTAL 12909 13664 13554 12883 13912 66922 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 
 

A região sudeste realizou 65,49% vasectomias no Brasil, nos últimos 5 anos, 

em nível ambulatorial.  

No Brasil foram realizadas em média, nos últimos 5 anos, cerca de 38.775 

esterilizações cirúrgicas masculinas, pelo SUS, mantendo a concentração desta 

produção nas regiões sul e sudeste do país, tanto em nível ambulatorial quanto 

hospitalar.  

 
TABELA 3 - Produção de vasectomias no Brasil, por região, de 2012 a 2016. 

PRODUÇÃO DE VASECTOMIAS POR REGIÃO, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

REGIÃO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
HOSP AMB HOSP AMB HOSP AMB HOSP AMB HOSP AMB 

NORTE 464 298 459 247 561 149 687 443 691 328 4327 
NORDESTE 3226 274 3080 276 4430 656 4376 204 4526 403 21451 
SUDESTE 14391 9069 13913 8870 14183 8662 14636 8312 14505 8918 115459 
SUL 5752 1868 5060 2702 4684 2979 5461 2888 4290 3220 38904 
CENTRO-
OESTE 1762 1400 1453 1569 1468 1108 1669 1036 2129 1043 14637 
TOTAL ANO 38504 37629 38880 38812 40053 193878 

FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS 
- SIA/SUS e SIH/SUS. 
 

É importante notar que embora exista simplicidade na realização do 

procedimento em questão, conforme descrito na Portaria nº 1.319/2007, percebe-se 

que o procedimento é realizado em sua maior parte em nível hospitalar. Houve uma 

única exceção em 2013, na região centro-oeste, onde o número de cirurgias 

ambulatoriais ultrapassou as cirurgias hospitalares. 

Na região sudeste, o destaque é do estado de São Paulo, onde foram 

realizadas 72,48% das vasectomias que ocorreram na região nos últimos 5 anos.  
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TABELA 4 - Produção de vasectomias na região sudeste, de 2012 a 2016. 
PRODUÇÃO DE VASECTOMIA, REGIÃO SUDESTE, 2012-2016 

ESTADO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
HOSP AMB HOSP AMB HOSP AMB HOSP AMB HOSP AMB 

MINAS 
GERAIS 1404 2761 1552 2690 1982 3105 1982 2844 1372 2908 22600 
ESPÍRITO 
SANTO 209 17 329 77 409 73 392 108 394 232 2240 
RIO DE 
JANEIRO 927 150 832 96 936 77 1486 476 1464 488 6932 
SÃO PAULO 11851 6141 11200 6007 10856 5407 10776 4884 11275 5290 83687 
TOTAL ANO 23460 22783 22845 22948 23423 115459 
FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS 
- SIA/SUS e SIH/SUS. 
 

Além de responsável por realizar a maior parte das vasectomias da região 

sudeste, São Paulo também é o estado brasileiro que mais realiza esterilização 

cirúrgica masculina. 

Cabe pontuar que observando a produção total da região sudeste nos últimos 

5 anos, verifica-se que a produção hospitalar supera a produção ambulatorial. 

Porém, ao examinar a produção de cada estado da região sudeste isoladamente, é 

possível identificar que no estado de Minas Gerais a produção ambulatorial do 

procedimento excedeu a produção hospitalar durante todo o período, sendo a 

produção ambulatorial 72,55% superior a produção hospitalar nos últimos 5 anos. 

Estados como o Espírito Santo e Rio de Janeiro apresentaram um aumento 

na realização de vasectomias, tanto na produção hospitalar quanto na produção 

ambulatorial.  

O estado do Rio de Janeiro apresentou um aumento, nos dois últimos anos, 

na realização do procedimento, de 64,25% na produção hospitalar, em relação à 

média de cirurgias realizadas de 2012 até 2014. O mesmo foi observado na 

produção ambulatorial, com um aumento médio nos últimos dois anos de 350% em 

relação à média de cirurgias realizadas nos anos de 2012 a 2014. 

O próximo capítulo discutirá aspectos relacionados à realização de 

vasectomia no estado do Rio de Janeiro. 
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6.1.2. VASECTOMIA NO RIO DE JANEIRO 
 

O estado do Rio de Janeiro vem apresentando um aumento significativo na 

realização do procedimento nos últimos anos, tanto em sua produção hospitalar 

quanto ambulatorial, conforme levantamento realizado no Sistema de Informações 

Hospitalares e Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde. 

 
GRÁFICO 1 - Total de vasectomias realizadas no estado do Rio de Janeiro de 2012 a 2016. 

FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS 
- SIA/SUS e SIH/SUS. 
 

Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro (BRASIL, 2010b), 28 

apresentaram produção hospitalar do procedimento vasectomia nos últimos 5 anos, 

conforme tabela a seguir: 

 
TABELA 5 - Produção hospitalar de vasectomias nos municípios do Rio de Janeiro, de 2012 
a 2016. 
PRODUÇÃO HOSPITALAR VASECTOMIAS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, 2012 – 

2016 
MUNICÍPIO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
ANGRA DOS REIS - - 3 3 9 15 
ARARUAMA 6 15 16 17 12 66 
ARRAIAL DO CABO - 4 11 11 19 45 
BARRA MANSA 68 75 112 85 39 379 
CABO FRIO - - - - 13 13 
CACHOEIRAS DE MACACU 9 8 8 7 26 58 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 90 56 102 50 74 372 
CARMO 6 - - - - 6 



52 

 

CASIMIRO DE ABREU - - - - 1 1 
ITABORAÍ 11 - - - - 11 
ITAGUAÍ - - 7 8 10 25 
ITATIAIA 18 - 2 2 - 22 
MANGARATIBA 6 4 6 4 3 23 
NITERÓI 52 41 50 39 47 229 
PARATY 16 3 8 14 7 48 
PIRAÍ - - 1 1 - 2 
PORTO REAL 7 7 13 11 12 50 
QUEIMADOS 87 56 39 - - 182 
QUISSAMÃ 12 9 15 9 18 63 
RESENDE 23 47 39 34 32 175 
RIO BONITO 5 30 27 31 24 117 
RIO CLARO 6 8 4 4 1 23 
RIO DAS OSTRAS - 15 12 13 11 51 
RIO DE JANEIRO 311 307 297 1010 970 2895 
SAQUAREMA 18 6 16 4 - 44 
TERESÓPOLIS - 4 2 18 12 36 
VALENÇA 24 17 22 22 21 106 
VASSOURAS - - 1 - - 1 
VOLTA REDONDA 152 120 123 89 103 587 
TOTAL 927 832 936 1486 1464 5645 
FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS. 
 

Contrariamente a produção hospitalar, a produção ambulatorial apresenta-se 

bastante reduzida, não apenas no número de cirurgias realizadas, mas também na 

quantidade de municípios que realizou o procedimento a nível ambulatorial, nos 

últimos 5 anos: 

 
TABELA 6 - Produção ambulatorial de vasectomias nos municípios do Rio de Janeiro de 
2012 a 2016. 

PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE VASECTOMIAS EM MUNICÍPIOS DO RIO DE 
JANEIRO 2012 - 2016 

MUNICÍPIO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
ANGRA DOS REIS 59 73 64 39 57 292 
NOVA IGUAÇU - - - - 53 53 
PETRÓPOLIS 72 - - - - 72 
PIRAÍ 19 23 13 23 18 96 
RIO DE JANEIRO - - - 414 360 774 
TOTAL 150 96 77 476 488 1287 
FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. 
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Municípios como Nova Iguaçu e Petrópolis realizaram o procedimento apenas 

em ambulatório, nos últimos 5 anos. Os municípios de Angra dos Reis e Pirai 

realizaram vasectomia predominantemente em ambulatório, com uma produção de 

95% e 98%, respectivamente, neste nível de atendimento, durante o período 

levantado,  

O Rio de Janeiro é o município do estado que mais realiza este procedimento, 

tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar, tendo sido responsável por um pouco 

mais da metade das vasectomias realizadas no estado, nos últimos 5 anos. 

 
GRÁFICO 2 - Vasectomias realizadas no Estado do Rio de Janeiro nos últimos 5 anos. 

FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS 
- SIA/SUS e SIH/SUS. 
 

O capítulo seguinte discutirá aspectos relacionados a realização de 

vasectomia no município do Rio de Janeiro. 

 

 

6.1.3. VASECTOMIA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 
 

Conforme visto anteriormente, em todo o estado, o município do Rio de 

Janeiro é o que mais realiza vasectomias. Em levantamento realizado no DATASUS, 

foi possível identificar as seguintes unidades hospitalares que realizaram este tipo 

de cirurgia nos últimos 5 anos:  
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TABELA 7 - Hospitais da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro que realizaram 
vasectomias de 2012 até 2016. 

HOSPITAIS DA REDE MUNICIAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO QUE REALIZARAM 
VASECTOMIA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

UNIDADE HOSPITALAR 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE-HMP 0 0 1 8 11 20 
SMS HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE 

PAULA SOUZA-HMRPS 120 41 32 367 379 939 
SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA 
SILVA TELLES-HMFST 194 226 176 262 404 1262 
SCMRJ HOSPITAL DA GAMBOA 0 40 98 375 159 672 
TOTAL ANO 314 307 307 1017 953 2898 
FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SISIH/SUS. 

 

Além da produção hospitalar, no DATASUS é possível verificar que existe 

também uma produção ambulatorial, porém diferente da busca realizada por 

unidade hospitalar, na pesquisa ambulatorial não é possível identificar a unidade 

onde o procedimento foi realizado. Sendo assim, em busca realizada no SISREG, 

referente ao ano de 2016, foi possível identificar que os homens que desejaram 

realizar vasectomia no município do Rio de Janeiro no último ano foram 

encaminhados para as seguintes unidades de saúde: 

 
QUADRO 2 - Unidades de saúde de referencia para vasectomia no Rio de Janeiro em 2016. 
UNIDADES DE SAÚDE DE REFERENCIA PARA CIRURGIA DE VASECTOMIA EM 2016 

UNIDADES DE SAÚDE  
NATUREZA 

ATENDIMENTO LOCAL 
POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO AMBULATORIAL AP 2.2 
SCM RJ HOSPITAL DA GAMBOA HOSPITALAR AP 1.0 
SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR (HMSA) HOSPITALAR AP 1.0 
SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA 
TELLES (HMFST) HOSPITALAR AP 3.3 
SMS HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA 
SOUZA (HMRPS) HOSPITALAR AP 4.0 
FONTE: SMSRJ, SISREG, 2017. 
 

De acordo com a divisão da cidade, que é feita por áreas programáticas (AP), 

é possível notar que existe uma concentração das unidades de saúde que realizam 

a vasectomia em áreas mais centrais da cidade, não havendo qualquer unidade 

atualmente realizando o procedimento em nenhuma das subdivisões da AP 5 da 

cidade, área localizada no extremo oeste do município, com uma extensão territorial 

de 592,45 km2 (RIO DE JANEIRO, 2005), que corresponde a 48% do território da 

cidade, ou seja, quase metade do mesmo, além ser a segunda área mais populosa 
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do município, comportando cerca de 27% da população da cidade (RIO DE 

JANEIRO, 2014). 

Sobre esse aspecto Starfield (2002) aponta que a acessibilidade é uma 

característica não apenas da APS, mas de todos os níveis de atenção. Portanto 

aspectos relacionados à acessibilidade, como os geográficos, que estão 

relacionados à distancia entre usuários e serviços de saúde, e econômicos, que 

envolvem, nesse caso, a disponibilidade de recursos financeiros para deslocamento, 

representam barreiras para utilização dos serviços de saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 

2013). 

Ainda durante a busca realizada no SISREG, foi possível identificar o 

quantitativo de agendamentos realizados para cada uma das unidades de saúde da 

rede municipal que ofereceu o procedimento durante o ano de 2016, conforme 

tabela a seguir:  

 
GRÁFICO 3 – Total de agendamentos pelo SISREG para vasectomia em 2016. 

FONTE: SMSRJ, SISREG, 2017. 
 

Mediante a busca realizada no SISREG, foi possível perceber que os 

procedimentos ambulatoriais identificados no DATASUS tiveram origem na 

Policlínica Piquet Carneiro, já que é a única unidade de perfil ambulatorial que 

ofereceu este tipo de procedimento no município do Rio de Janeiro no último ano.  

Interessante notar também que embora tenha sido realizado agendamento 

para o HMSA no último ano, no DATASUS não houve, nos últimos 5 anos, nenhuma 

evidência de realização do procedimento nesta unidade, da mesma forma que o 
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HMP apresentou produção de vasectomia nos últimos 2 anos, não havendo 

agendamento no SISREG para esta unidade no último ano. 

Tal fato aponta para a ocorrência de uma comunicação ineficaz entre unidade 

executante e SISREG sobre oferta de vagas, retorno sobre procedimentos 

realizados, absenteísmo, entre outros. 

Sobre absenteísmo de 1ª consulta, dados do SISREG mostraram o seguinte 

panorama, sobre o ano de 2016: 

 
GRÁFICO 4 - Absenteísmo de 1ª consulta na SMSRJ em 2016. 

FONTE: SMSRJ, SISREG, 2017. 
 

O absenteísmo de 1ª consulta no município do Rio de Janeiro no ano de 2016 

ficou em torno de 40%, variando entre o mínimo de 36% e o máximo de 43% entre 

as unidades que ofereceram o procedimento. Mais uma vez percebe-se que o 

“potencial de produzir resultados”, a eficácia, e a capacidade de “modificar a 

realidade alcançando seus objetivos”, ou seja, a efetividade (VIEIRA-DA-SILVA, 

2014, p.80) da comunicação não foram alcançados, neste caso entre SISREG e 

unidades básicas, que solicitam o agendamento para o procedimento, e usuários. 

Vale observar que a APS desempenha a função de centro de comunicação 

com toda a RAS (BRASIL, 2012c), o que aponta para necessidade de uma 

comunicação efetiva tanto da APS com SISREG, quanto com o usuário. 

Importante acrescentar que durante o ano de 2016 houve 3791 solicitações 

de agendamento para consulta de vasectomia no SISREG, com inexistência de 
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pendências em fila de espera ao longo do ano. Nesse sentido, percebe-se que a 

oferta de vagas para o procedimento foi adequada à demanda apresentada ao 

sistema de regulação. 

Dos hospitais da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro, aquele que teve 

mais agendamentos para vasectomia e que, consequentemente, mais realizou este 

tipo de procedimento foi o Hospital Municipal Francisco da Silva Telles.   

A seguir serão discutidos aspectos relacionados a realização de vasectomia 

no HMFST. 

 

 

6.1.4. VASECTOMA NO HMFST 
 

Compondo a rede hospitalar do município do Rio de Janeiro, o HMFST é uma 

das unidades de saúde de referência para realização de cirurgias de vasectomia. No 

último ano foi o hospital que teve mais agendamentos pelo SISREG e que mais 

realizou o procedimento no Rio de Janeiro. 

Em levantamento realizado no próprio hospital sobre quantitativo de cirurgias 

de vasectomias realizadas na unidade nos últimos 5 anos, foi possível verificar o 

seguinte panorama: 

 
GRÁFICO 5 – Total de vasectomias realizadas no HMFST no período de 2012 até 2016. 

FONTE: Dados estatísticos do HMFST, 2017. 
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Cabe considerar que existe uma pequena diferença em relação ao 

quantitativo de cirurgias levantado na unidade hospitalar e o quantitativo levantado 

no DATASUS, que ficou em torno de 7,8%, com base nos últimos 5 anos. 

É possível observar que no período entre 2012 e 2014 foi mantida uma média 

de procedimentos realizados em torno de 200 cirurgias por ano, tendo sofrido um 

aumento em 2015 de 40% e em 2016 o número de cirurgias de vasectomia foi 

superior em torno de 140% em relação à média de procedimentos realizados nos 

três primeiros anos levantados. 

Em pesquisa realizada sobre absenteísmo cirúrgico, foi realizado cálculo do 

período compreendido entre 2013 e 2016 com o material encontrado, conforme 

gráfico a seguir: 

 
GRÁFICO 6 – Absenteísmo cirúrgico HMFST no período de 2013 até 2016. 

FONTE: Arquivo HMFST, 2017. 
 

É possível verificar uma média de absenteísmo cirúrgico em torno de 11% no 

período estudado. 

Vale ressaltar que após 1º contato do usuário com a unidade de referência, o 

cuidado assim como o contato com esse usuário passa a ser realizado diretamente 

pela unidade secundária, até que seja resolvida a necessidade de saúde que deu 

origem ao atendimento neste outro nível de atenção. Nesse momento é possível 

verificar que a comunicação com usuário ocorre de maneira mais efetiva, percebido 

nesta unidade de referência, do que na APS, tendo em vista que o absenteísmo de 

1ª consulta, onde a comunicação ocorreu apenas entre usuário e APS, ficou em 



59 

 

torno de 40%, em detrimento ao absenteísmo cirúrgico, observado na AMC, que 

ficou em torno de 11%. 

Ainda sobre absenteísmo de primeira consulta, foi realizada coleta de dados 

referente apenas ao ano de 2016, pois de acordo com o setor de Estatística, esta 

informação não era apurada anteriormente, sendo apenas quantificado o total de 

atendimentos realizados pelo médico.  

Mais recentemente, a partir do ano de 2016, é que passou a haver a 

preocupação em informar ao SISREG os atendimentos realizados pelos médicos, 

conforme tipo de consulta agendada, onde foi possível obter o documento com estes 

dados, porém não havia discriminação de dados referentes ao atendimento apenas 

de primeira consulta para vasectomia, pois a informação disponível tratava do total 

de atendimentos realizados pelo médico, ou seja, atendimentos de primeira consulta 

e retorno. 

Por outro lado, até fevereiro de 2016 a consulta para vasectomia era realizada 

por apenas dois médicos, sendo disponibilizado cerca de quarenta atendimentos por 

mês para primeira consulta de vasectomia. A partir de março do mesmo ano foi 

incluído mais um médico para atendimento apenas de primeira consulta para 

vasectomia, sendo disponibilizadas mais quarenta vagas para o SISREG para este 

tipo de atendimento, totalizando a princípio, cerca de oitenta vagas mensais para 

primeira consulta de vasectomia. 

Esse aumento na oferta de vagas para 1ª consulta vem ao encontro do 

aumento no número de cirurgias, mais expressivo a partir do 2º semestre de 2016, 

conforme tabela a seguir: 

 
TABELA 8 - Vasectomias realizadas no HMFST, por mês, de 2012 até 2016. 

VASECTOMIAS REALIZADAS NO HMFST, POR MÊS, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
2012 15 4 20 14 24 22 18 16 14 18 20 15 200 
2013 27 15 21 20 22 13 20 20 22 14 19 16 229 
2014 18 21 21 7 23 9 11 17 15 24 14 3 183 
2015 18 17 23 18 26 31 33 23 20 22 23 26 280 
2016 18 8 20 23 31 49 52 57 58 50 40 72 478 

FONTE: Arquivo HMST, 2017. 
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O quantitativo de cirurgias de vasectomia realizadas no 2º semestre de 2016 

foi superior 120% em relação ao 1º semestre do mesmo ano. 

Ainda sobre o aumento da oferta de vagas com mais um profissional 

oferecendo atendimento para primeira consulta de vasectomia na instituição, o fato 

deste profissional não atender consultas de retorno, possibilitou realizar cálculo do 

absenteísmo de primeira consulta do período de março até dezembro de 2016, com 

base no atendimento deste profissional. 

 
GRÁFICO 7 – Absenteísmo de 1ª consulta para vasectomia no HMFST em 2016. 

FONTE: Arquivo HMFST, 2017. 
 

No que tange absenteísmo de 1ª consulta, verifica-se uma falta de 

assiduidade em torno de 40% no período estudado. Tal informação se assemelha ao 

levantamento realizado no SISREG sobre absenteísmo de 1ª consulta, cabendo 

considerar mais uma vez que a comunicação entre SISREG, atenção básica e 

usuário encontra-se prejudicada. 

 

 

6.2. ENTREVISTAS COM OS USUÁRIOS 
 

De acordo com a metodologia proposta, os dados coletados durante as 

entrevistas foram gravados e transcritos pela pesquisadora, para posterior análise. 

Parte desses dados foi utilizado para traçar o perfil sociodemográfico do grupo 

entrevistado. Para o tratamento desses dados foi utilizado o software Excel 2010, 
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sendo construídos tabelas e gráficos que serviram para análise e interpretação dos 

dados. 

A coleta de dados com o usuário foi realizada no HMFST, hospital da rede 

municipal de saúde do Rio de Janeiro que mais realiza cirurgias de vasectomia na 

atualidade. Foram abordados 80 homens durante o período pré-operatório, dos 

quais 70 aceitaram participar do estudo.  

A faixa etária média dos homens abordados ficou em torno de 37 anos, com 

idade máxima de 55 anos e o mais jovem com apenas 21 anos de idade. Todos 

informaram algum nível de instrução, variando desde o ensino fundamental 

incompleto ao nível superior, onde 50% dos entrevistados declaram terem cursado o 

ensino médio completo. 

Cerca de 90% dos entrevistados declararam estarem casados ou em união 

estável, seguido dos divorciados (7,14%) e dos solteiros (4,29%). 

 
GRÁFICO 8 - Estado civil dos homens abordados durante coleta de dados no HMFST. 

 

 

No que tange a situação ocupacional, verifica-se que dos 70 entrevistados, 60 

disseram estar empregados, e 10 disseram que estavam desempregados no 

momento.  

 
GRÁFICO 9 - Situação ocupacional dos entrevistados. 
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Sobre o número de filhos, foi visto que a média de filhos dos entrevistados 

ficou em torno de 2,5 filhos por homem, onde a maior parte dos entrevistados, 47%, 

declarou ter 2 filhos. Foram observados o mínimo de 1 filho e o máximo de 8 filhos, 

distribuídos no gráfico a seguir:  

 
GRÁFICO 10 - Número de filhos dos entrevistados. 

 

 

Com base no local de moradia, foi identificado que existiam homens de quase 

todas as áreas programáticas do município do Rio de Janeiro, com exceção apenas 

da AP 2.1.  

 
GRÁFICO 11 - Área programática de origem dos homens em pré-operatório para 
vasectomia. 
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É possível verificar que 50% dos homens entrevistados foram referidos de 

unidades de saúde da zona oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente da AP 5, 

seguido da AP 3, com 41% dos entrevistados, e outros 9% oriundos de outras áreas 

programáticas, além de outro município. 

Para a outra parte dos dados coletados foi utilizada a técnica de Análise de 

Conteúdo em sua modalidade de Análise Temática, proposta por Bardin (1979). 

Após leitura flutuante, pré-análise, exploração do material, foi realizado o 

agrupamento das falas em comum que deu origem a categorias e subcategorias que 

foram interpretadas e analisadas a luz do referencial teórico proposto neste estudo.  

As categorias e subcategorias originadas a partir da análise interpretação dos 

dados foram: 

 
QUADRO 3 – Categorias e subcategorias de análise do estudo. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

MOTIVAÇÃO PARA REALIZAR 
VASECTOMIA 

ESPOSA 

ASPECTO FINANCEIRO 

AMIGOS 

POTENCIALIDADES DO 
ITINERÁRIO 

TEMPO PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO 

REPRODUTIVO 

TEMPO DO 1º ATENDIMENTO NA APS ATÉ 1º 

ATENDIMENTO NO HOSPITAL 

ATENDIMENTO NA APS 

TEMPO DE ESPERA PARA MARCAÇÃO DA 

CIRURGIA 

ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 

OBSTÁCULOS DO ITINERÁRIO 

DISTÂNCIA: ACESSO GEOGRÁFICO 

ATRASO PARA 1º ATENDIMENTO NO HOSPITAL: 

A FALHA NA COMUNICAÇÃO 

ATRASO PARA MARCAR A CIRURGIA: 

PENDÊNCIAS DA APS 

INFORMAÇÃO SOBRE 1º ATENDIMENTO NA 

REFERÊNCIA 

(DES)ORGANIZAÇÃO E (DES)ENTENDIMENTO 

NO ATENDIMENTO 
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DÚVIDAS DO USUÁRIO 

SERVIÇOS PRIVADOS 

SOLICITAÇÕES DOS HOMENS 

DIVULGAÇÃO 

REDUÇÃO DO TEMPO TOTAL DE ESPERA PARA 

REALIZAR A CIRURGIA 

PERÍODO DE INTERNAÇÃO 

 

As categorias e subcategorias originadas neste estudo são discutidas 

separadamente a seguir.  

 

 

6.2.1. INICIADA A TRAJETÓRIA: A MOTIVAÇÃO PARA REALIZAR 
VASECTOMIA 

 

6.2.1.1. ESPOSA 

 

Buscando conhecer os motivos que levaram os homens a optar pela 

realização de vasectomia, foi possível verificar dentro do universo pesquisado a forte 

presença da esposa ou companheira influenciando e estimulando a decisão 

masculina para realizar o procedimento, conforme visto a seguir: 

 

O que me motivou foi ajudar a minha esposa né, porque para 
esposa fica mais difícil, pra gente é bem mais fácil, o tempo é 
mais curto do que para os modos feminino. (Entrevista 1). 

 

Pra falar a verdade quem ia fazer a laqueadura ia ser minha 
esposa, só que a neném veio antes do marcado, que o médico 
marcou, levei ela correndo pra ela fazer, a neném já tava 
coroando, não deu. Aí falou: Depois corta. Pra ela corta, é mais 
fácil eu, né? (Entrevista 14). 

 

[...] a gente decidiu definitivamente não ter mais filhos e ela não 
pode fazer nenhum tipo de tratamento hormonal, ou seja, a 
vasectomia seria o método menos invasivo, que seria comigo e 
ela não teria que sofrer nada. (Entrevista 44). 
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Foi que minha esposa, depois que meu neném nasceu, ela não 
pode tomar remédio né, pílulas. Aí ou ela fazia a ligadura ou eu 
fazia a vasectomia. Como é mais fácil eu fazer e menos 
doloroso do que pra ela, então eu procurei fazer a vasectomia. 
(Entrevista 45). 

 

Minha esposa tem dois filhos né, e a gente decidiu não ter 
mais. Como pra mulher é mais prejudicial ela ter que operar de 
novo, e ter mais tempo em casa [...] a operação é mais 
demorada do que pro homem né. Então decidi melhor, da 
minha parte, fazer a vasectomia. (Entrevista 55). 

 

Minha esposa tem problema com anticoncepcional, e é 
preferível o homem fazer do que a mulher fazer a ligadura né, 
porque é uma cirurgia menor né, pro homem, e pra mulher é 
mais complicado né. (Entrevista 62). 

 

A partir da influência feminina, um dos estímulos encontrados para a busca da 

vasectomia foi a preocupação com a saúde da mulher, com a opção pela 

vasectomia devido a simplicidade da realização da esterilização cirúrgica masculina 

em relação ao procedimento feminino. 

De fato, a laqueadura tubária é um procedimento de maior porte, se 

comparado a vasectomia, mais invasivo, que demanda um período de repouso 

maior e que realmente pode oferecer riscos a saúde da mulher (BRASIL, 2010d). 

Por outro lado, a preocupação em evitar que a mulher seja submetida a um 

procedimento que impõe a necessidade de repouso e possível comprometimento de 

sua saúde pode também estar relacionado ao fato de que como participante ativa do 

núcleo familiar, o período maior de inatividade feminina pode vir a comprometer a 

renda da família (RIBEIRO, GOMES, MOREIRA, 2015).  

Ainda relacionado a saúde da mulher, a influencia da esposa ou companheira 

na opção pela vasectomia foi marcada por uma preocupação constante na fala dos 

homens em relação a queixa feminina quanto ao uso prolongado de contraceptivos. 

 

Por causa da minha esposa, que... ela toma remédio, toma 
vacina, e tudo mais, e ela tá sentindo a respeito, entendeu, tá 
fazendo muito mal a ela, e como devido as instruções pro 
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homem é bem mais fácil pra passar pelo processo né?! 
(Entrevista 2). 

 

Eu decidi procurar este procedimento por influencia da esposa. 
a minha esposa que ficou reclamando que tomava 
anticoncepcional, que eu poderia operar, [...] (Entrevista 6). 

 

Minha esposa. Ela toma remédio, então quer dizer o remédio 
faz mal pra ela, então quer dizer tem que ajudar a mulher 
também. Eu acho que o homem também tem que procurar 
ajudar a mulher. O homem hoje em dia muito machista, 
entendeu. Acha que ele é só ele e acabou. E eu fazendo isso 
eu acho que eu tô ajudando ela muito! Entendeu, 
principalmente na saúde dela, que eu vejo que os remédios 
acabam com ela, estressa, [...] (Entrevista 31). 

 

[...] E ela propôs pra mim fazer a vasectomia, pra que ela não 
pudesse tá tomando essa medicação, que essa medicação não 
é muito boa prolongada. Então ela conversando comigo aí eu 
optei por fazer a vasectomia. (Entrevista 39). 

 

Bom, eu já tô na segunda filha, as duas foi sem planejamento, 
a gente não planejou nenhuma das duas gestações. A minha 
esposa faz uso de anticoncepcional né, por pílula. Só que ela 
tem problema com isso, passa mal, ás vezes deixa de tomar, 
aquela coisa toda, então o controle não é muito eficaz. Prova 
disso eu tenho duas meninas lindas! (Entrevista 48). 

 

A saúde da minha esposa. Não foi nem a quantidade de filhos. 
(Entrevista 70). 

 

Corrêa et al (2017) relatam que foi verificado em um inquérito realizado em 

oito países que cerca de 81% das mulheres utilizavam contraceptivos orais de forma 

descontinuada, sendo 57% relataram como motivo para uso descontinuado os 

efeitos adversos do medicamento. Cabe considerar que esta forma de utilização do 

contraceptivo oral faz com que este não seja um método de controle da fecundidade 

seguro.  
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O argumento utilizado por mulheres sobre o uso prolongado de contraceptivos 

se fundamenta em efeitos colaterais que podem ter origem com o uso do 

contraceptivo oral com alterações de humor, náuseas, cefaleia, entre outros 

(BRASIL, 2010d).  

Ao longo da vida podem surgir algumas condições de saúde, como a 

hipertensão arterial, que combinado com o uso de contraceptivos pode acarretar 

complicações, podendo levar a desfechos adversos como acidente vascular 

cerebral, infarto agudo do miocárdio e trombose venosa profunda. Essa 

vulnerabilidade a doenças vasculares decorrente do uso de contraceptivos orais é 

maior em fumantes de qualquer idade (BRASIL, 2010d). 

Cabe considerar que embora a saúde da mulher seja o tema mais recorrente, 

observa-se também que a maior facilidade de agendamento para realização de 

vasectomia em relação a laqueadura também serviu de motivação para a decisão do 

casal. 

 

Basicamente se sucedeu por conta da minha esposa. A 
necessidade mais dela é... em para de fica usando hormônio, 
medicamento. Já usava isso por mais de 19 anos e aí chega 
um momento que, a gente tem que, acho que é mais pra zelar 
pela saúde. Por isso que a gente resolveu, um de nós dois 
fazer. Todos dois deram inicio ao processo, mas como meu foi 
efetivamente mais rápido que faça! Que seja assim! (Entrevista 
41). 

 

Tem mais ou menos 1 ano que eu comecei a pesquisar sobre a 
vasectomia, porque a minha companheira ela iria fazer a 
laqueadura. Mas devido a demora, até mesmo o processo 
como é mais invasivo o da laqueadura, eu decidi também por 
mim fazer, por fazer a vasectomia. (Entrevista 22) 

 

Ela tentou fazer a laqueadura e não conseguiu, e aí eu parti pra 
fazer a vasectomia. [...] Ela desistiu pela demora que é. Já 
tinha tentado né, e aí, fez umas duas tentativas após o 
nascimento da minha filha e não conseguiu. Ela fez o 
planejamento e aí ela viu que na parte feminina tá falhando 
muito, tá tendo muita demora, a parte de laqueadura. 
(Entrevista 34). 
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[...] que ela tem medo de operar né, tem medo de cirurgia, e 
também se fazer essa cirurgia dela aí vai demorar né. O 
homem sai mais rápido do que pra mulher né, então é por isso 
que decidiu eu né. (Entrevista 35) 

 

[...] e no posto de saúde também se falou: Não, a vasectomia 
sai muito mais rápido do que a gente agora pegar ela pra fazer 
a ligação. [...] (Entrevista 40). 

 

Eu tenho a necessidade pela minha esposa não ter feito a 
laqueadura, não te podido fazer a laqueadura. A gente não 
conseguiu fazer a laqueadura dela, então eu achei por bem 
fazer (Entrevista 67). 

 

A vasectomia é um procedimento de pequeno porte simples e rápido, que 

pode ser realizado em ambulatório e com anestesia local (BRASIL, 2010d). Tal fato 

remete a noção da praticidade para realização do procedimento, com menor 

mobilização de recursos material e humano, e consequentemente sendo menos 

oneroso para o sistema de saúde se comparado a laqueadura, o que favorece uma 

oferta maior desde procedimento, conforme levantamento realizado dos últimos 

anos sobre vasectomia, sendo observado crescente aumento na realização desta 

cirurgia. 

 

 

6.2.1.2. ASPECTO FINANCEIRO 

 

Outro fator de bastante relevância na decisão dos homens em realizar 

vasectomia tratou do aspecto financeiro, conforme relatado: 

 

Foi com nascimento das minhas filhas gêmeas, que aí 
complicou a renda, aí me motivou a isso. (Entrevista 4). 

 

Que a vida está difícil senhora, pra sustentar. (Entrevista 7). 
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Quando minha esposa ficou grávida do segundo filhos, e na 
época eu não estava trabalhando, e eu vi que realmente é um 
gasto muito grande com criança e nas minhas condições não 
tinha como arcar com duas crianças ao mesmo tempo. Hoje é 
mais tranquilo, mas com certeza se viesse uma terceira não ia 
dá! Foi isso que me levou a fazer, uma segurança pra mim e 
pra meus filhos. (Entrevista 13). 

 

Eu achei que já com 3 filhos não tem mais porque eu ter 
nenhum, já tá difícil com os três, né mesmo? Ainda mais se eu 
tiver mais! (Entrevista 18). 

 

Acho que... a questão financeira. Dois filhos é o suficiente. 
(Entrevista 20). 

 

[...] E também, o que eu ganho também não tenho condições 
de sustentar mais do que duas crianças, isso me motivou a 
fazer a vasectomia. (Entrevista 23). 

 

Não tenho condições de manter mais filhos. (Entrevista 24). 

 

A condição financeira, que infelizmente nosso país nos dá, que 
é muito pouca e pra se criar um filho o gasto é muito grande. 
Tem gasto, tempo, é, e infelizmente os nossos recursos, hoje 
em dia, são muito pequenos, como as coisas são muito caras, 
então fica inviável. É uma loucura criar uma criança agora. 
(Entrevista 53). 

 

O desemprego né, é, com duas crianças, aí a situação 
começou a apertar, e eu vi que não dava ir pra terceira. 
(Entrevista 64). 

 

A preocupação com o sustento aparece atrelada ao número de filhos que o 

homem já tem, sendo observado o receio em ter mais filhos, tendo em vista que 

quanto mais filhos, maior será o gasto com os mesmos. 
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O momento é que eu já estava com 3 filhos e precisei, assim, 
falei: não dá mais! Então eu tenho que fazer a vasectomia! 
(Entrevista 11). 

 

Foi no momento em que minha esposa engravidou novamente, 
aí decidimos fazer. (Entrevista 12). 

 

Porque eu tenho 37 anos e já tenho 3 filhos., né. Então não 
precisa mais ter filhos. (Entrevista 28). 

 

A vinda do meu terceiro filho. (Entrevista 29). 

A partir da minha 3ª filha né, não dá mais pra ter filho. Os 
tempos do jeito que tá, não dá não! (Entrevista 30). 

 

É, por causa dos filhos. Eu tava com 5 filhos aí, como já tava 
com 5 filhos, não tem necessidade mais de ter filhos. Aí eu fui 
até a clínica da família e vim fazer o procedimento entendeu. 
Teve o planejamento familiar, não faltei. (Entrevista 42). 

 

[...] Tá bom de filho! Então decidimos, eu e ela, entramos em 
um acordo, e resolvi fazer! E toquei bola! Tô aqui! (Entrevista 
49). 

 

O momento foi que após você ter três filhos com 31 anos [...] 
naturalmente nós vamos pensar em, né! Em fazer uma cirurgia! 
(Entrevista 50). 

 

A quantidade de filhos. (Entrevista 57). 

 

[...] Até pelo fato de eu ter 4 filhos, entendeu. Ser novo né, com 
32 anos, e já com 4 filhos. (Entrevista 60). 

 

Embora a utilização de métodos contraceptivos fosse mais presente e 

reforçada durante anos por políticas públicas para o domínio feminino (BRASIL, 

1984, 2010d), observa-se além do aumento do número de vasectomias realizadas 
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nos últimos anos, o reconhecimento, na fala dos homens, sobre seu papel no 

controle da fecundidade do casal e planejamento da sua prole. 

ASSIS e JESUS (2012) descreveram que um dos fatores ligado a questão de 

gênero, como um dos motivos que afastavam o homem dos serviços de saúde, o 

papel de provedor, hoje é um dos motivos que, não por doença, mas como uma 

necessidade de saúde, atraem o homem para os serviços de saúde. A atenção não 

apenas com o sustento da família, mas também em aceitar e se reconhecer como 

responsável pelo número de filhos também passaram a compor o universo de 

preocupações e responsabilidades masculinas, como um dos motivos que os fazem 

ir em busca da realização da vasectomia. 

Esta mudança no modelo de comportamento masculino de provedor e 

sexualmente irresponsável (GIFFIN, 2005), foi comentado por Nascimento e 

Fonseca (2011), onde apontaram que os padrões das construções sociais como 

gênero não são imutáveis, como podemos verificar, estando em constante mudança, 

com transformações que não ocorrem de forma linear, pois ainda é possível 

identificar padrões tradicionais e os mais modernos, que já demonstram mudanças, 

como as percebidas aqui.  

 

 

6.2.1.3. AMIGOS 

 

Além da grande incentivadora, esposa ou companheira, foi identificado 

também na fala de alguns homens que a conversa com amigos também serviu de 

incentivo para a busca da vasectomia. 

 

Foi minha esposa que foi ver isso tudo pra mim, pra fazer, 
porque eu já tinha conversado com um amigo, pra ver isso pra 
mim, aí eu desisti pra lá [...] (Entrevista 3). 

 

Primeiro eu fui pesquisando com amigos, alguns que eu já 
sabia que tinham feito. Um falou que tinha feito no particular, e 
outro que fez no público. Aí ele falou: Procura a clinica da 
família que é bem rápido, o processo é muito rápido lá e você 
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vai fazer umas reuniões, e vão te indicar pra onde você vai 
operar. (Entrevista 22). 

 

[...] eu conversando com algumas pessoas que já tinham feito 
na clinica da família, me indicaram a clínica da família, eu fui 
até lá e fui bem atendido, é.... vi que não demorava e vi que era 
o melhor caminho. (Entrevista 23). 

 

Eu busquei informações com colegas que tinham feito, não 
sabia o caminho que eu tinha que percorrer até eu conseguir 
fazer a vasectomia. Então eu conversei com colegas que já 
tinha feito o procedimento, eles que falaram que eu tinha que ir 
procurar uma clínica da família, foi onde eu comecei a fazer 
essa trajetória aí até o dia de hoje. Eu fui pra clínica da família. 
(Entrevista 29). 

 

Aí fiquei sabendo pelo tio da minha esposa que fez. Começou 
o planejamento familiar já tem um tempo, eu fiz se não me 
engano em fevereiro, ele fez o planejamento em dezembro se 
não me engano, ele fez a cirurgia há pouco tempo atrás. 
(Entrevista 33) 

Eu conversei com um amigo e ele me indicou que eu 
procurasse uma clínica da família e mostrasse a minha vontade 
de fazer a vasectomia. (Entrevista 38). 

 

Através de um colega [...] (Entrevista 60). 

 

Conversando de repente, um amigo meu falou: Pô! Tem no 
posto de saúde, eu consigo até te agendar lá uma consulta. Foi 
onde eu consegui. (Entrevista 62). 

 

Na realidade eu sempre pensei nisso, mas eu não tinha 
tomado a decisão. Só que por intermédio de uns amigos que já 
fizeram esse tipo de procedimento, é, eu fiquei motivado a 
fazer também. (Entrevista 63). 

 

[...] troquei uma ideia com um irmão (amigo) que tinha feito, 
falou que a cirurgia era rápida, tranquila. Aí me motivou a fazer, 
aí eu tive a ideia também de fazer. (Entrevista 64). 
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Apontado por Kleinman (1978, 1980), como um dos componentes do sistema 

terapêutico, o subsistema popular, representado pelo campo leigo, amigos e 

vizinhos, se faz presente, conforme observado, no momento inicial do trajeto.   

Representado pela companheira e por amigos, o subsistema popular, ou 

familiar (MALISKA E PADILHA, 2007) trata da interação do indivíduo com suas 

redes sociais.  

Sendo o itinerário terapêutico (ALVES E SOUZA, 1999) o conjunto de planos 

e estratégias voltados para a resolução de uma necessidade de saúde, verifica-se 

que os homens lançam mão do subsistema familiar na busca da resolução dessa 

necessidade de saúde, em que a partir do modelo explicativo popular descrito por 

Kleinman os indivíduos de um mesmo grupo culturalmente compartilham e articulam 

um conjunto de estruturas cognitivas relacionadas a resolução de uma determinada 

necessidade de saúde, neste caso a realização da vasectomia. 

 

Depois da decisão tomada pelos homens de fazer a cirurgia de vasectomia, 

ocorreu então a busca por alguma unidade de saúde para dar início à trajetória. 

Todos os homens relataram terem procurado uma unidade de atenção básica, do 

município.  

Recebendo várias denominações, tais como clínica da família, posto de 

saúde, CMS (Centro Municipal de Saúde) ou UBS (Unidade Básica de Saúde), a 

atenção básica constitui a porta de entrada preferencial do usuário no sistema de 

saúde, desempenhando a função de centro de comunicação com toda a RAS e 

coordenadora do cuidado (BRASIL, 2012c). 

Após o primeiro contato, todos os usuários relataram terem sido orientados a 

participar do Planejamento Reprodutivo, atividade desenvolvida neste nível de 

atenção que abrange aspectos educativos, de aconselhamento e atividade clínica 

(BRASIL, 2010d). 

Após a participação nesta atividade, os usuários são encaminhados para 

algum serviço de atenção hospitalar ou ambulatorial especializado, tendo sido 

referenciado pela Porta de Entrada, conforme aponta o Artigo 10 do Decreto nº 

7.508/2011, e assim conseguiram finalmente chegar ao hospital de referencia para 

realização do procedimento. 
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Alguns homens relataram que antes de terem buscado alguma unidade de 

saúde do SUS procuraram o serviço de saúde privado, onde não tiveram uma 

experiência muito exitosa, que serão discutidas a diante. 

A seguir houve a discussão sobre como foi o itinerário percorrido pelos 

usuários, da atenção básica até o hospital de referência, a partir das experiências 

relatadas pelos homens. As respostas foram agrupadas em duas grandes 

categorias: Potencialidades e obstáculos do itinerário. 

 

 

6.2.2. POTENCIALIDADES DO ITINERÁRIO 
 

6.2.2.1. TEMPO PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 

 

Ao procurar uma unidade de saúde pela 1ª vez em busca da realização da 

vasectomia, a maior parte dos homens, cerca de 83%, relataram ter conseguido 

realizar o planejamento reprodutivo em 1 mês ou em menos tempo. 

 

Olha, pra ser sincero eu cheguei já estava sendo realizada a 
reunião, eu perguntei e “corre lá que acabou de começar a 
reunião” eu peguei e fui, entendeu. (Entrevista 2) 

 

Eu já sabia que as reuniões eram as quintas [...] aí eu já fui no 
dia certo, cheguei lá só falei que eu queria participar do 
planejamento familiar. (Entrevista 29). 

 

Lá funciona assim: Toda última quarta-feira do mês. Agendei, 
fui. A 1ª vez que agendei eu não fui, por causa do horário, não 
bateu. Mas na segunda vez agendei e fui, assisti a palestra, 
preenchi todos os dados direitinho, e aguardei em casa. 
(Entrevista 30). 

 

Não agendei consulta, pro planejamento são datas pré-
determinadas no mês. (Entrevista 38). 
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Nos relatos é possível verificar que a maior parte das unidades de saúde 

trabalha com uma agenda onde é previsto mensalmente desenvolver a atividade 

proposta pelo Planejamento Reprodutivo junto aos usuários, o que constitui um 

aspecto positivo identificado em boa parte das unidades de atenção básica, embora 

cerca de 18% dos entrevistados aguardaram de 2 a 3 meses para participar da 

atividade, evidenciando talvez que nem todas as unidades trabalhem com uma 

agenda prevendo oferta mensal desta atividade, possivelmente aguardando um 

número mínimo de interessados, ou a ocorrência de algum desencontro de 

informações entre usuário e unidade de saúde.  

 

 

6.2.2.2. TEMPO DO 1º ATENDIMENTO NA APS ATÉ 1º ATENDIMENTO NO 
HOSPITAL 

 

Sobre o tempo que estes homens aguardaram do 1º atendimento na APS, 

entendido a partir do inicio do planejamento reprodutivo, até o 1º atendimento no 

hospital de referencia, verificou-se que aproximadamente metade dos entrevistados 

aguardou em média de 4 a 6 meses, conforme gráfico a seguir: 

 
GRÁFICO 12 - Tempo de espera do 1º atendimento na APS até 1º atendimento no hospital 
de referencia. 

 
 

Foi perguntado aos homens se teriam alguma consideração de melhoria a 

fazer sobre o período que aguardaram antes do atendimento no hospital, sendo 
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observado em 40% das respostas além de nenhuma consideração a ser feita sobre 

o período, os que opinaram como bom e rápido o tempo de espera para o 1º 

atendimento no hospital. 

 

Não, pra mim tá tranquilo. (Entrevista 3). 

 

Não, como eu acabei de dizer, eu tinha uma expectativa que ia 
demorar, a expectativa da gente é essa, eu achei que foi 
rápido. Porque a gente vê televisão e tudo: Há, o sistema não 
funciona, demora demais! Eu achei até que foi rápido. 
(Entrevista 6). 

Não, acho que, como a gente tem muitos.... Tá do jeito que 
está nosso estado, acho que foi rápido. (Entrevista 9). 

 

Olha, da minha parte não, porque eu perguntei a outras 
pessoas, foi até muito rápido, eu dei entrada e depois de 5 
meses eu já tava sendo chamando, e tem pessoas que 
pediram muito antes do que eu e até agora não conseguiram 
nem a mensagem pra ter o código da... Pra ir lá na clínica da 
família pra ter o encaminhamento. (Entrevista 13). 

 

Não, foi rápido. (Entrevista 14). 

 

Creio que não. A procura é grande dessa cirurgia, creio que foi 
bem rápido sim. De bom a excelente. (Entrevista 16). 

 

Não, foi tranquilo, não tenho o que reclamar não. (Entrevista 
19). 

 

Não. Foi tempo suficiente, pra pessoas se quiser desistir 
alguma coisa desse tipo. (Entrevista 20). 

 

Não foi tudo ótimo. (Entrevista 21). 

Não, eu achei até que foi bem rápido, é... Assim, o povo critica 
bastante o serviço público, é... Em determinadas situações, de 
cirurgia, não sei se pelo fato da vasectomia ser uma coisa mais 
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simples, eu achei até que foi bem rápido, a minha expectativa 
foi, foi excelente assim em relação ao tempo em que eu fui 
inscrito no SISREG e a convocação pra tá fazendo a cirurgia. 
(Entrevista 23). 

 

Olha, eu não tenho questionamento não. Eu até tô abismado 
com a rapidez né, por mais que seja seis meses que tá 
acontecendo isso eu me sinto muito feliz de tá aqui e ter 
conseguido conquistar essa cirurgia que vai acontecer. 
(Entrevista 34). 

 

Pra mim não demorou muito não, foi rápido. (Entrevista 43). 

 

A vasectomia é um procedimento eletivo e de baixa complexidade, portanto 

não há justificativa de urgência ou emergência para sua realização, podendo o 

usuário aguardar por um tempo maior para este atendimento, tendo prioridade de 

agendamento azul, conforme protocolo regulador (RIO DE JANEIRO, 2015).  

Porém verifica-se nos dados do SISREG que não há fila de espera no 

agendamento de 1ª consulta para vasectomia, o que demonstra que possivelmente 

exista uma demora da APS em apontar no sistema a necessidade do usuário para 

realizar o procedimento, tendo em vista que o tempo de espera levou em média de 4 

a 6 meses para 1º atendimento no hospital, e que cerca de 70% do total de 

entrevistados levou de 4 meses a mais de 1 ano para este atendimento.  

 

 

6.2.2.3. ATENDIMENTO NA APS 

 

Outro aspecto positivo apontado pelos entrevistados foi sobre o atendimento 

recebido pelos profissionais APS, onde boa parte dos usuários declarou ter recebido 

um bom atendimento, conforme descrito nos relatos abaixo: 

 

Ótimo atendimento. (Entrevista 1). 

 

Fui bem atendido. (Entrevista 5). 
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Bom, não tenho o que reclamar não. Lá eles são sempre bons 
no atendimento, graças a deus, lá perto de casa, sempre foi 
bom. (Entrevista 9). 

 

Lá foi ótimo, não tenho o que reclamar. (Entrevista 15). 

 

Bom, eles lá são muito atenciosos. (Entrevista 17). 

 

Desde o primeiro atendimento na recepção, eu achei bem 
acolhedor lá, assim um ambiente novo, totalmente diferente do 
que eu já tinha passado em hospitais da rede pública.... Mas 
tanto do pessoal do acolhimento até mesmo o médico, a 
estrutura mesmo da clinica da família foi bem acolhedora. 
(Entrevista 22). 

 

Fui muito bem atendido. Lá é uma clinica da família nova, eu 
não sei se por ser uma clinica da família nova é... Eles tão 
fazendo um ótimo trabalho lá, e eu fui muito bem atendido lá. 
Eles me receberam na minha casa, foram no condomínio onde 
eu moro e atenderam a minha família toda. Então eu fui muito 
bem atendido. (Entrevista 34). 

 

Eu fiquei surpreso, como eu estou surpreso agora com o 
atendimento do hospital também né. O serviço público de 
saúde é um serviço muito bom. Se a gente for comparar a 
demanda que é do sistema, muito bom né. Existe um certo 
preconceito em relação ao sus. O que que é o serviço do SUS. 
A gente vive ainda com uma imagem do passado que é 
negativa, infelizmente. Então no CMS [...] eu fui muito bem 
atendido, as pessoas com uma humanidade, um negocio mais 
próximo, eu não sei se seria essa palavra, mas... Fui atendido 
muito bem, receberam muito bem, acolheram muito bem, 
desde o inicio. (Entrevista 48). 

 

Não, lá é tranquilo, super tranquilo né, quanto a essa questão 
todos atenderam super bem. (Entrevista 58). 
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Foi muito bom. Aquele posto eu tenho muito elogio, assim, eu 
bato palmas para aquele posto. Tudo que eu necessitei de lá, 
exame de sangue, tudo em geral que eu precisei 
particularmente, me atenderam, eu só tenho elogios de lá. 
(Entrevista 64). 

 

 

6.2.2.4. TEMPO DE ESPERA PARA MARCAÇÃO DA CIRURGIA 

 

O tempo de espera para marcação da cirurgia após 1º atendimento no 

hospital levou em média de 1 a 2 meses, conforme demonstrado no gráfico a seguir: 

 
GRÀFICO 13 - Tempo de espera do 1º atendimento no hospital até agendamento da 
cirurgia. 

 
 

Após encaminhamento realizado pela APS, o usuário tem seu 1º atendimento 

no hospital, onde são verificados o documento de participação no Planejamento 

Reprodutivo, que é o passaporte vasectomia, e o resultado de exames. Para 

vasectomia, que é um procedimento realizado, a princípio, com anestesia local 

(BRASIL, 2007), são solicitados apenas o resultado de exames laboratoriais de 

hemograma e coagulograma. Depois da conferencia desses itens e estando os 

mesmos em conformidade, é feito então o agendamento para a cirurgia. 

Quando o usuário vem da APS com documentos e exames que o tornam apto 

a realizar o procedimento, mesmo havendo um agendamento futuro para realização 

da cirurgia, passa a existir a possibilidade de antecipação da mesma, de acordo com 

a disponibilidade da programação cirúrgica, podendo o tempo de espera ser 

encurtado, conforme relatado por alguns usuários:  
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Peguei uma desistência. Minha 1ª consulta aqui foi ontem. 
(Entrevista 14). 

 

Uma semana, foi encaixe, me ligaram hoje. Estava marcada 
para o mês que vem, o que também seria rápido né! Mas ela 
me ligou hoje e falou: Tem condições de vir? Até que horas eu 
posso chegar? Aí deu pra resolver tudo e chegar a tempo. 
(Entrevista 25). 

 

Um dia. Peguei uma desistência. (Entrevista 61). 

 

 

6.2.2.5. ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE REFERENCIA 

 

Opinião semelhante ao atendimento da APS foi verificada em boa parte dos 

relatos quando os homens foram perguntados sobre o que acharam do atendimento 

dos profissionais do hospital de referência, com respostas positivas, demonstrando 

satisfação em relação ao atendimento recebido durante o período que estiveram 

neste nível de atenção: 

 

Ótimo, me receberam bem hoje de manhã, foi tranquilão. 
(Entrevista 3). 

 

Pra mim tá bom. Não tive problema nenhum. (Entrevista 5). 

 

Foram bem atenciosos, sempre procurando manter informado. 
(Entrevista 8). 

 

Achei muito bom. Desde o momento que eu cheguei aqui, que 
eu pedia uma informação fui atendido bem em todos os 
procedimentos. (Entrevista 13). 
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Eu achei ótimo, não tenho o que reclamar. Super educados, 
atenciosos e bem claros na hora de explicar toda situação. 
(Entrevista 15). 

 

Foi muito rápido; foi rápido e bom né. Se foi rápido acredito que 
tenha sido bom. (Entrevista 20). 

 

Excelente, excelente, muito bom, graças a deus fui bem 
atendido, tô gostando bastante. (Entrevista 23). 

 

Fui muito bem atendido. Em todos os momentos que eu tive 
aqui fui bem atendido. (Entrevista 34). 

 

Muito carinho. Você vê que o pessoal faz com gosto, isso eu 
senti, tanto lá quanto aqui. Apesar de poucos recursos, apesar 
dos pesares, tu vê carinho e amor pelo que faz. (Entrevista 44). 

 

Por enquanto não tenho o que reclamar não. Tá sendo 
excelente! Estamos sendo bem tratados. Não só eu como os 
rapazes que tão lá também estão sendo bem tratados. 
(Entrevista 45). 

 

 

6.2.2.6. PLANEJAMENTO REPRODUTIVO 

 

Quando perguntados sobre o que acharam do Planejamento Familiar ou 

Planejamento Reprodutivo, boa parte dos homens relataram opiniões positivas sobre 

a participação nesta atividade. 

 

Ótimo! Bem explicado, entendi bem o que eles passaram para 
gente naquele momento. (Entrevista 1). 

 

Sim eu achei bom, uma coisa que eu realmente desconhecia, 
porque eu já procurava e achava que isso nem tinha no posto 
de saúde, uma operação assim, eu achava que nem tinha 



82 

 

como fazer, e justamente por causa da minha idade. Porque 
quando eu procurava muita das vezes o pessoal falava que 
não ia dá certo. (Entrevista 13). 

 

Muito bom, muito bom, muito instrutivo, muito.... Pra pessoas 
que não tem total conhecimento é muito bom, abre muito a 
visão da pessoa, é muito bom! Muito esclarecedor. (Entrevista 
18). 

 

Participei de duas ou três reuniões, eu não tô lembrado não. 
Bom, boas, é.... Boas reuniões, é.... Abre bastante o leque né, 
de conhecimento, é... Ajuda a tirar dúvidas, tem muita gente 
que é machista ainda em pleno século 21, que não sabe de 
muita coisa e... Com certeza as reuniões, é.. Ajudam bastante, 
abre bastante o conhecimento. (Entrevista 23). 

 

Achei interessante, a gente aprende muita coisa, e passou 
baste situações que acrescentaram muito informações na 
minha mente. (Entrevista 26). 

 

Achei bacana, interessante, falaram e abordaram vários 
assuntos né. E todas as palestras sobre os métodos 
contraceptivos. Achei bacana! (Entrevista 40). 

 

Foi muito bacana porque foi muito esclarecedora né, porque a 
gente escuta um outro dizendo sobre algumas coisas e chega 
lá as pessoas esclarecem tudo e a gente vê que é uma coisa 
muito tranquila. (Entrevista 47). 

 

Eu queria elogiar o trabalho que é feito na atenção básica. 
Achei muito importante, entendeu, principalmente o trabalho de 
educação né! Educação, conscientização e tal. Esse trabalho 
eu acho muito bacana esse trabalho, é importante, é muito 
importante entendeu. O trabalho na atenção básica eu achei o 
mais importante né! (Entrevista 48). 

 

Eu acho legal, porque tira o medo de muita gente. Eu não. Eu 
já pesquisei, eu me instruí, mas tem muita gente que tem 
aquele fantasma que. Se você fizer a vasectomia pode te afetar 
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a sua vida sexual. Não! Não tem nada haver uma coisa com a 
outra! Eu acho que isso esclarece muita coisa. Eu acho que é 
legal, bacana. (Entrevista 53). 

 

Foi bom. Aprendi várias coisas, sobre doenças transmissíveis e 
tal, foi bom. (Entrevista 60). 

 

Importante, porque lá eu aprendi, é... Assim, a forma de se 
proteger melhor, algumas doenças que eu não sabia que eu 
poderia ter antes de fazer essa reunião, abriu mais os meus 
olhos, como eu posso me proteger melhor. Aí lá eu aprendi 
algumas coisas que eu não sabia. Foi legal, valeu à pena! 
(Entrevista 64). 

 

O Planejamento Reprodutivo é uma ação desenvolvida na atenção básica. 

Como requisito para realização da vasectomia, a apresentação do passaporte 

vasectomia, que é um documento originado a partir da participação do usuário nesta 

atividade. O Planejamento Reprodutivo pressupõe a abordagem de aspectos 

educativos, clínicos e de aconselhamento (BRASIL, 2010d).  

Boa parte dos homens falou dessa atividade demonstrando entusiasmo e 

apreço pelas informações transmitidas durante o(s) encontro(s), que é um ponto 

positivo que pode ser explorado durante o desenvolvimento desta ação.  

Todavia o aspecto da atividade mais marcante na fala dos entrevistados foi o 

aspecto educativo, que tem como propósito “oferecer às pessoas os conhecimentos 

necessários para a escolha livre e informada” e “propicia a reflexão sobre os temas 

relacionados à sexualidade e a reprodução” (BRASIL, 2010d, p. 61) ainda deixou 

alguns pontos de dúvidas nos entrevistados. 

Embora os homens que procuraram a vasectomia já buscaram o 

procedimento decididos a realiza-lo, conforme relatado pelos mesmos no início da 

discussão, o aspecto relacionado ao aconselhamento, que é um diálogo entre 

profissional de saúde e o indivíduo ou casal com objetivo de “proporcionar à pessoa 

condições para que avalie suas próprias vulnerabilidades, tome decisões sobre ter 

ou não filhos” (BRASIL, 2010d, p.61) também tem sua importância, tendo em vista 

os relatos de dúvidas e exposição da necessidade de mais informações, conforme 

descrito por alguns homens: 
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Sim, de uma reunião do planejamento familiar que, foi longa, 
umas 2 horas. Explanou tudo, sobre doenças contagiosas, 
sobre reprodução humana, sobre a vasectomia, sobre ligadura 
de trompas, então foi uma reunião bastante produtiva. Eu achei 
boa, como eu acabei de dizer, só que na questão da 
vasectomia, que é o meu caso, eu achei que podia dar mais 
informações. (Entrevista 6). 

 

Pra mim deveria ter mais uma reunião, mais um encontro, ficou 
faltando um pouco de informação pra mim. (Entrevista 39). 

 

A atividade na unidade eu achei... Bom, a quantidade de 
informações que foi passada foi realmente uma quantidade boa 
de informações só que é, nada muito ligado ao procedimento 
que eu iria fazer, genérico né. Não sei se esse é o padrão, mas 
foi uma informação genérica, falando sobre todos os métodos, 
as doenças, DSTS né. Eu senti falta de detalhes do que iria 
acontecer comigo. No primeiro contato, na verdade eu não tive 
contato nenhum em momento nenhum com detalhes 
específicos do que iria acontecer comigo, como é o 
procedimento vasectomia. Mas, gostei do ensinamento sim, foi 
legal [...] É porque eu pesquisei muita coisa na internet, eu fui 
autodidata. Eu acho assim, seria legal se tivesse essas 
informações. Tipo eu não tive acesso a período de 
recuperação, quanto tempo levaria pra se recuperar, é... e 
algumas coisas, eu não sei se seria necessário, mas é, tipo 
assim é que eu vi, entre o primeiro contato e o agendamento 
que tem que esperar 2 meses pra depois poder fazer, é... eu 
tive alguns problemas, tipo assim, eu não consegui me resolver 
bem tá! Eu fiquei com muito medo de virar estéril e isso me 
ofuscou um pouquinho e me desnorteou um pouquinho, e eu 
não sabia com quem, não tinha a quem recorrer o assunto, não 
tenho pais vivos. Então eu senti falta alguma oportunidade de 
poder conversar sobre isso, entendeu. Eu não sei se tem 
alguma coisa, se existe.... (mas você tentou lá na clinica 
mesmo? já que você fez a atividade educativa lá) não, porque, 
realmente, se não tiver agendado... (Entrevista 44). 

 

[...] muita gente lá que saiu com dúvida, muita gente que deixa 
de fazer, entendeu, porque o foco é em cima da gravidez, e 
não tem outro foco, mas tem outras coisas mais abrangentes, a 
própria saúde da mulher né, porque ela é deixada de lado, 
nessa hora ela é deixada de lado. Em nenhum momento eu 
ouvi falar disso. (Entrevista 70). 
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Cabe ainda comentar que as ações do Planejamento Familiar, de acordo com 

o relato dos homens, parecem de forma engessada, abordando mais questões 

ligadas a mulher e pouco as que envolvem os homens (BRASIL, 2010d), tendo em 

vista o questionamento dos mesmos em relação à necessidade de mais informações 

especificamente direcionadas a eles.  

Desta forma foi possível identificar também que, embora boa parte deles 

tenham feito relatos positivos sobre a atividade, ainda se verificam barreias 

socioculturais e institucionais (BRASIL, 2008b), reforçando a necessidade de 

capacitação dos profissionais da APS para o desenvolvimento de ações que 

contemplem o público masculino, promovendo seu efetivo envolvimento na atividade 

(BRASIL 2008b, 2010d). 

 

Há... legal. Só que eu fiquei meio constrangido, só tinha 
mulher, pensei que era coisa pra um monte de homem, um 
monte de mulher! Fiquei meio constrangido pra falar das 
coisas, no papo delas lá! (Entrevista 14) 

 

Muito bom. Eu já conhecia o sistema né, mas eu participei. 
Achei bastante interessante. E eu era o único homem né. Eram 
sete mulheres e o único bendito é o fruto era eu. Mas não fiquei 
constrangido com isso não, tá tudo certo. (Entrevista 29). 

 

Boa, interessante a gente saber um pouquinho o que que faz, o 
que que é né, ter a quantidade de filhos e o que que é a 
vasectomia. Mesmo assim não tirou o medo 100% mas... 
(Entrevista 66). 

 

As subcategorias aqui descritas podem ser enquadradas na dimensão 

organizacional do acesso aos serviços de saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013), e 

que, tendo sido descrito pela maioria dos usuários de forma positiva, representam 

potencialidades na acessibilidade aos serviços.  

Cabe considerar que segundo Vieira-da Silva (2014) uma explicação para 

uma elevada proporção de usuários satisfeitos também pode ser atribuída ao viés de 

gratidão, já que conseguiram o acesso na unidade(s), ou medo de perder o direito 

ao serviço. 
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6.2.3. OBSTÁCULOS DO ITINERÁRIO 
 

6.2.3.1. DISTANCIA: ACESSO GEOGRÁFICO 

 

Conforme dados desta pesquisa mostrados anteriormente, cerca de 50% dos 

homens que realizaram vasectomia no período estudado vinham da AP 5 do 

município, ou seja, precisaram se deslocar, neste caso, para AP 3.3 para realizar o 

procedimento. 

Embora correspondendo a quase metade da área territorial do município (RIO 

DE JANEIRO, 2005) e segunda área mais populosa do mesmo (RIO DE JANEIRO, 

2014), não existe atualmente nenhuma unidade de saúde em toda AP 5 realizando 

vasectomia, obrigando o usuário a realizar, muitas vezes grandes deslocamento 

para conseguir fazer o procedimento, conforme relatado pelos homens quando 

perguntados sobre a proximidade do hospital de suas residências e número de 

conduções necessárias para este deslocamento: 

 

Negativo. Pego um ônibus, o BRT, aí vou para alvorada, da 
alvorada faço baldeação, pego outro BRT, salto em Vicente de 
Carvalho, pego outro ônibus [...] no total são 4.(Entrevista 9). 

 

Mais ou menos. Duas e tem que andar um pedação a pé ainda. 
(Entrevista 11). 

 

Não! É longe! Duas conduções! (Entrevista 12). 

 

Ficar próximo não fica, porque é muita contramão! Porque eu 
moro na zona oeste então [...] normalmente eu pego 3 
conduções. (Entrevista 13). 

 

Não. Duas conduções, duas horas e meia de viagem. 
(Entrevista 26). 
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Não. Três conduções. Poderia pegar duas mais ia demorar 
mais. (Entrevista 40). 

 

Quando questionados se teriam alguma consideração a fazer sobre a 

trajetória que percorreram para realizar a cirurgia, alguns homens pontuaram 

exatamente a questão da distância entre o local de residência e a unidade de saúde 

para a qual foram encaminhados para realizar a cirurgia, considerando a 

possibilidade de poderem ter sido encaminhados para um local mais próximo de 

suas residências: 

 

A distância né! Porque da clinica da família para onde eu estou 
fazendo, eu moro em Campo Grande né! A clínica da família é 
praticamente quase do lado da minha casa, pra fazer aqui em 
Irajá! É muito longe pra mim! (entrevista 5). 

 

O que eu queria acrescentar é que podia ter botado pra um 
hospital mais próximo, né, até porque, vamos lá! Eu vou fazer a 
cirurgia aí eu tive que pagar um carro pra mim embora, porque 
né, pós-operatório, tem que ficar de repouso, não pode pegar 
peso, não posso andar muito, como é muito distante, eu tive 
que pagar. E tendo um hospital mais próximo da minha casa, 
não precisa ser muito próximo, mas, né, mais perto, seja 
pegando menos ônibus, seria bom. (entrevista 9). 

 

É longe né! De lá pra cá é complicado, né, é osso! Se fosse 
mais lá pra cima né, mas a gente sabe como está as condições 
dos hospitais né [...], mas a distância mesmo, porque eu moro 
longe..., mas se tivesse pra lá pra marcar: Há, ele mora em 
Campo Grande, vamos marcar pra Santa Cruz, ou Bangu? Que 
é próximo a Campo Grande que eu falo né, de repente ajudava 
mais. (entrevista 17). 

 

A questão de que, quando eu morei aqui em Rocha Miranda, 
às vezes me jogavam pra lá pra certas coisas, agora que eu 
moro em Campo Grande colocaram [...] a distância, só isso 
também né, poderia ser um lugar mais próximo da minha 
residência. (entrevista 40). 
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Cabe pontuar que a barreira geográfica identificada nesta categoria, tem 

como agravante a barreira econômica (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013), já que 14% dos 

entrevistados declararam estar desempregados. Cabe considerar que a taxa de 

desemprego no município do Rio do Janeiro vem sofrendo um aumento nos últimos 

anos, onde o 1º trimestre de 2017 apresentou uma taxa de desocupação de 11,4%, 

sendo 4,7% maior que o mesmo período de 2016 (RIO DE JANEIRO, 2017).  

Tal fato pode também estar contribuindo para aumento do absenteísmo de 1ª 

consulta, tendo em vista a distancia e a falta de recursos financeiros para custeio do 

deslocamento e realização do atendimento.  

 

 

6.2.3.2. ATRASO PARA 1º ATENDIMENTO NO HOSPITAL: A FALHA NA 
COMUNICAÇÃO 

 

Embora tenha sido considerado por cerca de 40% dos entrevistados como 

bom e rápido, outra parte do grupo fez objeções sobre o período em que 

aguardaram até o 1º atendimento no hospital 

 

Só achei que foi um pouco demorado porque eu não consegui 
nesse posto, o agendamento pra vasectomia. Mandaram 
esperar: Há, você espera que nós vamos arrumar, você vai ser 
chamado. E passou mais de ano e não fui chamado. Em si, o 
curso foi bom, o atendimento foi ótimo. (e agora como é que o 
senhor conseguiu?) agora eu vim pela clinica da família perto 
da minha casa. eu já fiz outro curso. Eu tive que fazer o curso 
de novo. (entrevista 55). 

 

No posto de saúde eu fiz todos os exames, já de lá, já me 
encaminharam, depois de 2 meses, porque falaram que 
marcaram, mas não me ligaram. E depois correndo atrás pra 
saber por causa da demora e tal, e marcaram logo em seguida 
pra cá [...] porque tinham cancelado uma sem eu saber. Então 
seria menos tempo. (Entrevista 57). 

 

Então, isso aí levou mais ou menos 1 ano. Porque deve ser 
muita gente né. 9 meses! Eu não sei o que aconteceu, que eu 
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fui lá fazer uns exames, aí ela perguntou: Você ainda quer 
fazer a vasectomia? E respondi: Sim! Claro! Aí ela: Tá aqui a 
chance de ir! Eu: Há, então tá bom! (Entrevista 58). 

 

O planejamento foi em fevereiro do ano passado. Demorou 
muito porque já haviam marcado a cirurgia pra mim no ano 
passado e não me informaram que haviam marcado já. Então 
eu perdi minha vez no ano passado e remarcaram de novo. Fiz 
o planejamento em fevereiro e haviam marcado a cirurgia já 
pra outubro. Como não me avisaram que já tinham conseguido 
marcar a cirurgia em outubro, eu perdi a cirurgia e remarcaram 
pra agora. (Entrevista 61). 

 

O que que ocorreu, segundo o SISREG, eles me ligaram 
dizendo que foi marcado a minha vasectomia pra dezembro do 
ano passado, só que ninguém fez contato né, geralmente eles 
mandam por e-mail, ou liga, não falou. Aí eu fui procurar, tipo 
assim, de 20 em 20 dias tinha que tá batendo aí a tecla pra vê 
se saía. Chegou dezembro eu fui dia 10 de dezembro lá, só 
que saiu dia 19, e ninguém me avisou. Aí veio Natal, coisa e 
tal, aí quando veio janeiro eu fui lá novamente, aí o rapaz falou 
que tinha saído e que eu tinha perdido. Aí dei entrada 
novamente com ele lá, foi quando saiu. (Entrevista 69). 

 

Como coordenadora do cuidado e desempenhando a função de centro de 

comunicação com toda a RAS (BRASIL, 2012c), ordenando os fluxos e contrafluxos 

das pessoas pelos diversos níveis de atenção à saúde (MENDES, 2011) e 

representado o ponto da rede de atenção de maior proximidade com o usuário, fica 

claro nesses relatos que a causa para demora no 1º atendimento no hospital ocorreu 

por falha na comunicação entre APS e usuário. 

Tal fato coloca em evidencia que essa falta de comunicação pode ser também 

uma das possíveis causas para a elevada ocorrência de absenteísmo de 1ª 

consulta, identificado neste trabalho.  
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6.2.3.3. ATRASO PARA MARCAR A CIRURGIA: PENDENCIAS DA APS 

 

Depois do 1º atendimento, de acordo com a conferência de exames e 

documentos do Planejamento Reprodutivo, ocorre então o agendamento para a 

cirurgia. Quando o usuário chega ao hospital de referência, neste caso o HMFST, 

para esta avaliação estando com esses documentos e exames sem falhas ou 

incorreções, o usuário tem a chance de encurtar o período de espera para 

realização da cirurgia, conforme visto anteriormente.  

Porém um dos aspectos identificado na fala dos homens como motivo de 

atraso para o agendamento cirúrgico ocorreu pela falta de exames no momento da 

avaliação no HMFST: 

 
Porque lá eles me deram o papel “ó, as informações estão aí, 
procura o hospital, que o senhor foi selecionado, PT 
saudações”. E eu vejo aqui que tem pessoas aqui internadas 
que já saiu de lá com os exames prontos, em algumas 
unidades. Se o sistema é o mesmo, poderia ser igual para 
todos, não é? Eu cheguei aqui sem saber o que que eu ia 
fazer, ou seja.... (entrevista 2). 

 

Porque aqui realmente estando com a documentação se torna 
rápido. Então no meu caso demorou um pouco mais porque, 
por conta dos exames que não foi pedido (entrevista 29). 

 

O nosso posto não mandou eu fazer o exame de sangue, 
mandou eu vim pra cá direto. Aí eu voltei lá pra fazer o exame 
de sangue. Aí foi por isso que atrasou e demorou mais um 
pouco, entendeu. Aí faz e não faz, faz e não faz, também não 
entendo como que é. Aí cheguei aqui a doutora falou, eu não 
sei se é doutora, enfermeira, que me atendeu lá em baixo, na 
triagem né, é triagem né? Ela falou que tinha que ter o exame 
de sangue, que não podia fazer a cirurgia sem o exame. Aí 
voltei pra lá pra pedir. Também no outro dia já fiz, peguei o 
resultado pela internet, já trouxe e na outra semana já tava 
marcando já, entendeu. O processo demorou da marcação até 
hoje do que o processo de andamento do posto até chegar 
aqui. (entrevista 31) 
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Com certeza a questão dos exames que foi pedido ficou muito 
próximo e devido a ser muito tardio as entregas desses 
exames, quando eu cheguei aqui pra primeira consulta, eu não 
tinha os exames todinho que a clinica da família tinha que me 
fornecer. Eu havia feito, mas ainda... não chegou. Não deu 
tempo. Quando eu cheguei aqui perguntaram: Cadê os 
exames? (entrevista 39). 

 

No caso eu cheguei aqui a data do documento lá do SISREG 
tava errada, era do ano passado. Aí eles não aceitaram aqui no 
hospital. Eu tive que voltar lá, fazer todo procedimento de novo. 
Lá na clinica da família eles passaram que eu tinha que fazer 
todos os exames aqui, aí eu tive que fazer os exames lá. 
(entrevista 42). 

 

Na 1ª vez não foi muito bem não, porque eu tinha marcado, 
depois desmarcaram, perderam o exame, e eu tô fazendo pela 
segunda vez. (entrevista 43). 

 

Tirando a falta de informação, do exame, que eles não 
avisaram nada. (entrevista 59). 

 

A única coisa foi que era pra mim ter trago exame de sangue, e 
aí na hora eu tive que fazer o exame de sangue aqui. 
(entrevista 60). 

 

Eu tive que retornar de novo entendeu. Aí eu demorei um 
pouco pra retornar. Aí eu demorei um mês pra retornar aqui pra 
trazer os exames. (entrevista 58). 

 

É, eu só achei que, por exemplo, eles não falaram que tinha 
que fazer os exames. Eu vim pra cá à toa, cheguei aqui que 
eles falaram, a menina falou: Cadê os exames? Ninguém me 
passou nada de exames. Eu tive que retornar pra fazer e 
depois vim aqui de novo. Só deixaram a desejar nisso, 
informação. (entrevista 59) 

 

Da mesma forma em que foram observados homens chegando da APS sem 

ter realizado qualquer tipo de exame para realização do procedimento, também 
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foram identificados homens que fizeram não apenas hemograma e coagulograma, 

mas também eletrocardiograma, raio X de tórax, exame de urina, entre outros, e até 

mesmo risco cirúrgico para realização do procedimento.  

 

Sim fiz lá. Sangue, eletro, raio x. (Entrevista 34). 

 

Sim, na clinica da família. Eletro, raio x, sangue. (Entrevista 
43). 

 

Fiz na clinica da família e trouxe tudo pronto. Eu fiz exame de 
sangue, urina, é, tórax, coração, (eletro e raio x?) é, eletro e 
raio x. Só que aqui falaram que não precisava né, tudo isso, 
mas todo caso botou no prontuário. (Entrevista 45). 

 

Fiz lá. Sangue, urina e eletro. (Entrevista 50). 

 

Fiz tudo na clinica da família, sangue, urina, hepatite. 
(Entrevista 69). 

 

Fiz lá e trouxe pra cá. Sangue, teste HIV, hepatite, eletro. 
(Entrevista 70). 

 

Em princípio, para realização deste procedimento são solicitados apenas 

resultado satisfatório dos exames de hemograma e coagulograma, não havendo 

necessidade de realização de risco cirúrgico para tal.  

Por outro lado, o fato da APS solicitar exames além do necessário para 

realização da cirurgia corrobora com o aspecto clínico previsto no Planejamento 

Reprodutivo (BRASIL, 2010d), em uma perspectiva de atenção integral à saúde do 

homem, pois como figuras pouco presente nos serviços de APS, surge então a 

oportunidade de atrair o homem para o serviço de saúde, para conhecer seu estado 

de saúde e promovê-la, prevenindo agravos evitáveis (BRASIL, 2008b). 

 

Sim, na clinica da família. Sangue, raio x de tórax e ECG. 
Também conversei com o médico que disse que muitos deles 
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são desnecessários, mas ele disse: Vamos pecar pelo 
excesso? Ainda fiz o risco cirúrgico e quando cheguei aqui só 
precisou do exame de sangue [...] que às vezes vem um 
homem que vai fazer a vasectomia que tá com 40, 45 anos, 
pode descobrir alguma outra coisa num risco cirúrgico, nos 
exames que vai fazer. Poucos homens fazem check up 
normalmente. (Entrevista 22). 

 

Sim, sangue, eletro, raio x, aí minha médica do posto passou, 
porque ela viu alguma coisa no meu rim, aí passou uma ultra. 
Eu fiz a ultra também, mas não deu nada. (Entrevista 27). 

 

Cheguei com tudo pronto. Eu fiz até exame demais. Sangue, 
eletro, raio x. Na verdade aqui só queria só o de sangue, 
entendeu. Mas em fim é bom que eu fiz um, não que eu não 
faça, um check up, que todo ano eu faço, então já fiz esse ano, 
com a cirurgia. (Entrevista 63). 

 

Este tipo de oportunidade foi desperdiçado, por exemplo, conforme descrito a 

seguir, com este homem de meia idade que relatou nunca ter ido a um serviço de 

saúde, que desconhecia seu estado de saúde e demonstrava curiosidade em saber, 

porém não se sentiu à vontade para buscar este tipo de atendimento que não foi 

ofertado quando o mesmo procurou o serviço de saúde. O medo do desconhecido 

(MACEDO, 2013) provocou certa insegurança, já que seria submetido a uma cirurgia 

em que, ao seu entender, a avaliação de seu estado de saúde foi superficial. 

 

Só achei assim que alguns tipos de exame era pra ser exigido, 
que não foi exigido no momento do planejamento. Achei que 
alguns exames poderiam ser exigidos [...] como um RX, do 
abdômen, das partes onde seria feita a cirurgia. [...]  

Só os exames, deveria ser assim, pedir mais exames, né? 
Porque eu achei assim muito vago só exame de sangue e já tá 
marcando a cirurgia pra tá fazendo. Porque eu fiquei assim é 
[...] inseguro, mais por causa desses detalhezinhos. (entrevista 
4). 

 

Por sua vez também foram observados relatos de homens que disseram não 

terem chegado no 1º atendimento no HMFST com exames e que não foram 
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orientados a retornarem a APS para realizá-lo, tendo sido direcionados para fazer do 

exame no próprio hospital. 

 

Tirou meu sangue, que eles pediram, que era o trabalho da 
clínica da família, mas... Correu tudo bem. (Entrevista 7). 

 

Fiz exame de sangue aqui que faltou, quebrou meu galho. Ela 
falou: Faz o exame de sangue aqui! (Entrevista 14). 

 

Quando eu passe no planejamento não e pediram lá exame de 
sangue não. Eu pensei até que iam fazer aqui na hora da gente 
fazer a cirurgia, não me pediram lá. Aí quando eu cheguei aqui 
a menina me pediu, perguntou: Vem cá, e o seu exame de 
sangue? Aí eu falei que não me pediram exame de sangue, eu 
não tinha exame de sangue. Aí ela falou: Mas você tem que ter 
o anticoagulante [...] e aqui eles me fizeram o exame. 
(Entrevista 53). 

 

Fiz aqui. Aí me levaram pra salinha pra fazer a coleta de 
sangue. (Entrevista 60). 

 

A atitude tomada pela instituição de optar por realizar o exame de alguns 

usuários na própria unidade ao invés de encaminhá-los de volta para APS para fazê-

lo contribui para reduzir o tempo para agendamento cirúrgico, que fatalmente seria 

estendido em virtude da ausência dos exames pré-operatórios, e consequentemente 

também afetaria a produção cirúrgica da unidade, que mantém uma previsão 

semanal de procedimento a serem realizados.  

A impossibilidade de inclusão de usuários na programação cirúrgica acarreta 

prejuízos não apenas para instituição, mas para o sistema de saúde como um todo, 

já que existe um aparato de insumos e de recursos humanos do bloco cirúrgico 

reservado para realização deste procedimento (PASCHOAL; GATTO, 2006). 

 

Fiz os exames pré-operatórios, levei o resultado dos exames lá 
no médico, e o médico depois de eu ter levado o resultado dos 
exames aos médicos, eles avaliaram os exames, viram que 
tava tudo ok, que eu tava apto a fazer a cirurgia. (entrevista 
50). 
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Interessante quando além de realizar os exames necessários para o 

procedimento, o usuário também recebe uma avaliação na APS antes de ser 

encaminhado para o local de referência, o que seria o ideal, conforme visto no relato 

anterior, diferente do relato seguinte em que o usuário apresentou um resultado de 

exame para avaliação pré-operatório, já no hospital, acusando amostra insuficiente: 

 

Cada caso é um caso né? Então, o colega ali fez eletro, pediu 
raio x de pulmão tal, e no meu caso o risco cirúrgico foi o 
hemograma, o fator RH, tipo sanguíneo e coagulograma. 
Desses o coagulograma não ficou bom, aí quando eu vim aqui 
em março a enfermeira falou que tava faltando o 
coagulograma, que aquele não tava legal não. Aí fui lá, levei o 
papel daqui, repeti o coagulograma. Aqui ela falou que eu tinha 
que trazer antes do dia que eu ia ser internado, se não teria 
que remarcar. O exame tinha vindo amostra insuficiente, não 
deu pra fazer o coagulograma. Aí eu repeti, em três dias eu 
acessei a internet, peguei e imprimi pra trazer logo né, isso 
também ajuda né, porque esperar né.... (entrevista 40). 

 

Embora tenha tido que repetir o exame, o usuário foi informado da 

possibilidade de resgatar o resultado na Internet, o que permitiu ao mesmo reduzir o 

tempo de espera, retornando logo ao hospital para agendar sua cirurgia, diferente do 

usuário seguinte que, mesmo retornando à unidade de origem para pegar o 

resultado de exame que já havia feito, mas que o resultado impresso ainda não 

havia sido disponibilizado na unidade foi orientado a aguardar, impedindo que o 

mesmo desse prosseguimento a sua trajetória para realização da cirurgia: 

 

Eu já havia feito os exames, eu voltei a clinica da família, pra 
poder pegar o resultado dos exames, não tinha o resultado dos 
exames, eu vim até aqui e quando eu cheguei aqui na mesma 
hora ela falou: Você fez os exames? Você tem alguma coisa 
que comprova isso? Eu passei esse comprovante aqui mesmo 
pro hospital e o hospital mesmo imprimiu esses exames que já 
haviam sido feitos por mim, só não estava com o resultado, 
eles pegaram o resultado e colocaram no prontuário. (Mas lá 
no posto eles não te passaram isso?) Não. E nem pegaram pra 
mim pela internet, eles disseram que eu tinha que aguardar 
(Entrevista 39). 
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Sim. No posto. Sangue, eletro e o raio x. Fiz o eletro duas 
vezes. (Por quê?) Eles me encaminharam pra mim fazer, eu fiz 
no posto... O eletro. Teve até uma confusão, porque eles 
encaminham com um papel diferente de todo mundo, o posto... 
eles encaminham com um papel, ninguém tava aceitando esse 
papel lá. Aí cheguei lá: Então não é aqui não! Eu tive que ir na 
verdade em três clinicas da família, eu acho. Aí eu fui lá não 
era... Enfim, era lá mesmo. Só que eu tinha que voltar lá pra 
pegar um encaminhamento diferente. O cara até me mostrou o 
modelo lá: Ó, é assim, esse que eu preciso! Aí eu fui lá e 
mostrei: É desse que ele precisa... Aí fez um outro lá, um 
pouco diferente. Aí: há, tá bom, a gente faz esse! Só o modelo 
do papel que não era do jeito que eles queriam [...] voltei lá no 
posto... o médico de lá deu o risco cirúrgico e já tava 
encerrado. Já peguei risco cirúrgico, que era o que faltava. 
trouxe aqui pra fazer, pra marcar, pra ver o que que faltava e 
tal. Foi quando chegou um papel lá em casa pra mim fazer 
outro raio x, outro eletro. Ou seja, o eletro que eu fiz, fiz outro, 
fiz lá em [...] (Mas deu algum problema no eletro?) Não. Parece 
que ele sai da validade. Acho que a validade dele é dois 
meses, e da época que eu fiz até hoje daria três meses, aí eu 
tive que fazer de novo pra ficar mais atualizado ali. Tanto é que 
eu nem peguei o resultado tá lá no posto... era pra mim pegar 
hoje, tem até o papelzinho, pra buscar o exame hoje. 
(Entrevista 56). 

 

Conforme observado no último relato, o usuário além de ter realizado exames 

que não seriam necessários para o procedimento, repetiu os mesmos, enfrentou 

problemas burocráticos relacionados ao tipo de encaminhamento impresso utilizado 

para realização do exame na referencia, fazendo com que o mesmo tivesse que 

percorrer algumas unidades até encontrar o local correto para realização do exame, 

além de retornar na APS para obter o impresso conforme solicitado pela referencia. 

O desencontro de informações entre APS e usuário sobre os exames também 

pode ter sido o motivo que fez com que muitos dos entrevistados realizassem os 

exames solicitados para realização do procedimento em laboratórios particulares, 

por receio de não conseguir o resultado do exame a tempo para 1º atendimento ou 

para agilizar o agendamento para cirurgia:  

 

Eu fiz no particular porque não daria tempo, foram pedidos lá 
[...] um pouco mais demorado né, e o particular sai em dois 
dias. (Entrevista 25). 
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Fiz exame no particular. Quando eu cheguei aqui que pediu. O 
posto não informou nada. Aí já não dava mais pra fazer no 
posto por isso que eu tive que fazer no particular, se não o 
nome ia voltar pro sistema. (Entrevista 26). 

 

Eletro, raio x, urina, sangue. Fiz particular. (Entrevista 48). 

 

[...] aí eu fui lá no médico pegar o papel, mas não falaram nada 
do exame. Peguei o papel, assinei o livro lá e fui pra casa. 
Nesse dia da data eu vim pra cá, aí chegou aqui que eles 
pediram o exame, sendo que eu não fui informado do exame. 
Aí eu fiz no particular, pra vim logo. Peguei o resultado no 
mesmo dia. (Entrevista 59). 

 

Vale ressaltar que quanto aos exames pré-operatórios para a cirurgia, não há 

uma uniformidade de conduta das unidades de APS, sendo visto desde pacientes 

sendo encaminhados sem qualquer tipo de avaliação mínima pré-operatória, até 

pacientes repetindo exames desnecessariamente. Tal fato constitui uma barreira 

organizacional do acesso, comprometendo o fluxo de atendimento do usuário na 

RAS, além da barreira técnica relacionada ao compromisso dos profissionais da 

APS (ASSIS E JESUS, 2012) com o usuário durante esta etapa do percurso. 

Cabe considerar que em cumprimento ao papel de centro de comunicação da 

RAS (MENDES, 2011), a partir da APS fosse dado início a um diálogo com os locais 

de referência para realização de vasectomia e em conjunto determinarem os 

requisitos mínimos necessários ao encaminhar usuários para realização do 

procedimento, evitando desta forma gerar transtornos desnecessários para o 

usuário, que necessita retornar a unidade de origem para resolver pendências, visto 

que boa parte deles não reside próximo ao hospital de referencia, além de gastos 

desnecessários para o sistema de saúde.  

Além dos exames, também é avaliado o passaporte vasectomia, tendo sido 

identificado durante as entrevistas dois relatos referentes à necessidade de retornar 

posteriormente ao hospital de referência devido a existência de incorreções neste 

documento: 
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Ela falou: faz o exame de sangue aqui, vai buscar o carimbo 
que falta e volta! Porque o documento da clínica da família tava 
faltando o carimbo da moça de lá. Então eu fui lá no mesmo dia 
e voltei. (Entrevista 14). 

 

Depois eu voltei um mês depois [...] porque ficou faltando a 
assinatura da minha ex-mulher. Aí eu tive que ir até ela para 
ela me autorizar. (Entrevista 17). 

 

No 1º relato foi verificado ausência da identificação do responsável da APS 

atestando a participação do usuário no Planejamento Reprodutivo, o que faz com 

que o documento apresentado não tenha validade, do ponto de vista legal. Já no 2º 

relato o motivo do retorno foi a ausência de assinatura de um dos cônjuges, onde 

embora o Planejamento Reprodutivo possa ser realizado isoladamente, 

independente de ter ou não uma família (BRASIL, 2010d), para realização da 

esterilização de acordo com a legislação, em vigência de sociedade conjugal, para 

realização de esterilização há necessidade do consentimento expresso de ambos os 

cônjuges (BRASIL, 1996). 

 

 

6.2.3.4. INFORMAÇÃO SOBRE 1º ATENDIMENTO NA REFERÊNCIA 

 

Além de informações desencontradas a respeito da realização de exames 

para cirurgia, outra informação equivocada transmitida ao usuário diz respeito ao 1º 

atendimento no local de referência, onde muitos usuários foram com a orientação de 

que realizariam o procedimento neste mesmo dia, quando na realidade, pelo menos 

no HMFST, no primeiro atendimento ocorre uma avaliação de exames e documentos 

para agendamento posterior da cirurgia. 

 

[...] O que é dito lá pra gente, a gente já vai fazer a operação 
no dia que ele marca, só que não é. Eu até falei com uma 
conhecida que trabalha lá, pô, avisa o médico que ele tá 
passando a informação errada. Às vezes a pessoa se 
programa e não é. Isso poderia melhorar entendeu, essa 
informação de passar a informar que não, não é no mesmo dia. 
(Entrevista 22). 
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[...] eu já vim preparado. Quando chegou aqui, aquela coisa, 
me deram o papel com a data, bom, pra mim já era pra fazer a 
cirurgia, ninguém falou nada, pra mim, ninguém disse nada. Aí 
quando eu vim aqui, não, é pra marcar pro mês de maio. 
(Entrevista 32). 

 

Dezembro eles me encaminharam e já pediram o pré-
operatório, já pediram e já me indicaram que eu operaria em 
março, então em março eu já vim em jejum, eu já vim com [...] 
é na verdade é o que tava escrito: vir com acompanhante, vir 
em jejum. Eu vim com os exames, e aí chegando, aqui depois 
de ficar meses esperando pra vir, eu fui pra uma agenda que 
seria mais dois meses pra frente. Então isso aí.... aí a pessoa 
que me atendeu aqui falou que os postos estavam informando 
de forma um pouco errada e que muitas pessoas chegavam 
aqui pra operar sem os exames necessários. Então é dessa 
forma que eles estavam fazendo. (Entrevista 38). 

 

E ali me encaminharam pra cá, que eu pensei até que seria a 
data da cirurgia naquele dia, eu cheguei aqui não! Tinha que 
passa pelo médico daqui também, foi todo um processo. 
(Entrevista 50). 

 

Eu vim aqui pensando que era a cirurgia, e eu cheguei aqui 
não. Aí me falaram que primeiro era só uma entrevista pra 
agendar a cirurgia. (Entrevista 53). 

 

A informação errada que alguns usuários relataram ter recebido sobre a 

realização da cirurgia no dia do 1º atendimento no local para onde foram 

encaminhados traz uma expectativa que mobiliza usuário, família, trabalho, temores, 

entre outros aspectos (MACEDO, 2013) gerando um estresse desnecessário para o 

momento. 

Vale observar a reincidência da dimensão organizacional do acesso 

relacionada ao fluxo de atendimento dos usuários na RAS podendo ser enquadrada 

como uma barreira na atenção (ASSIS E JESUS, 2012) à saúde do homem.  

Novamente fica em evidencia a necessidade do estabelecimento de um 

diálogo entre APS e a referência de atendimento para os homens que desejam 

realizar vasectomia, já que a RAS deve atuar por meio de uma integração sistêmica 
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de ações e serviços de saúde, para que além da garantia do acesso, seja garantido 

também um cuidado integral e resolutivo aos usuários (BRASIL, 2010a). 

 

 

6.2.3.5. (DES)ORGANIZAÇÃO E (DES)ENTENDIMENTO NO ATENDIMENTO 

 

Sobre o atendimento no hospital de referencia, alguns homens pontuaram 

como um aspecto negativo a organização no 1º atendimento, com destaque para um 

número grande de pessoas em um mesmo local, sem distinção do tipo de 

atendimento para o qual cada um aguardava, gerando certa confusão: 

 
A fila lá em baixo, num lugar, só que não deu certo [...] as 10 
pessoas chegaram na frente, e as dez pessoas que chegaram 
na frente foram as ultimas a sair [...] a pessoa não falou que 
tava a gente ali na frente. Aí teve uma confusão, aí ajeitou, é, 
muita gente! (Entrevista 3). 

 

Só no dia da consulta né, que houve um mal-entendido na hora 
da espera ali, pra entregar os exames, porque mandaram a 
gente aguardar num lugar, muita gente! E depois não era ali, aí 
uns que estavam aguardando perceberam que estavam no 
lugar errado e outros não perceberam, e rolou um pouquinho 
de estresse porque alguns passaram na frente dos outros, mas 
foi coisa simples que rapidinho resolveu e todo mundo foi 
atendido. (Entrevista 6). 

 

Só a desorganização, no início quando eu vim pra entregar a 
documentação toda do planejamento familiar. Foi que tava 
marcado pra 2:30, eu cheguei no horário aqui, peguei a 
numeração, e quando eu subi, tava uma fila enorme, umas 
cadeiras e tal, aí não especificava as pessoas: Ó, vocês que 
vieram entregar o documento da vasectomia é essa fila aqui. 
Não, todo mundo! Vamos supor, as pessoas que eram 
atendidos pra outras coisas teriam que enfrentar a mesma fila, 
o problema todo foi esse. Aí demorou muito! Mas, fora isso, 
tranquilo. (entrevista 60). 
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Na portaria e no 2º andar. Em uma das vezes que eu vim aqui 
tava muito confuso, a organização, separação, de acordo com 
a necessidade de cada um, foi bem confuso. (entrevista 68). 

 

Além de momentos de confusão relatados durante a espera pelo 1º 

atendimento, alguns homens também expressaram um comentaram negativo sobre 

o atendimento recebido na recepção do hospital:  

 

Lá da recepção que, poxa! Dá uma canseira na gente legal, pô! 
Esperamos mais de horas lá, a moça pensou que já tinha 
acabado de chamar todo mundo. (entrevista 14). 

 

Tirando a recepcionista o resto é tudo bom. Não aqui, lá em 
baixo. Muito arrogante. (entrevista 57). 

 

Da portaria eu não gostei. No 1º dia que eu fui recepcionado eu 
não gostei não. Achei um pouco de arrogância, coisa desse 
tipo assim. Aí eu perdi um pouco a cabeça, mas passou. 
(entrevista 64). 

 

Na portaria [...] porque lá em baixo tá horrível. Eles não sabem 
informar, tu tá aqui, joga pra lá, é ali, é ali, tá meio complicado. 
(entrevista 69). 

 

Nesse ponto os usuários também apontaram a orientação vaga recebida na 

portaria a respeito do local no qual deveriam se dirigir dentro do hospital para 

receber o atendimento que buscavam e a dificuldade em identificar pessoas pelo 

hospital que pudessem fornecer a informação que necessitavam para o 

atendimento. 

 

Porque na portaria, a atendente pediu para mim vim aqui fazer 
a ficha. Só que eu fui lá pro 3º andar e não tinha ninguém 
assim que me orientasse aonde eu deveria estar indo 
realmente. Até que o próprio paciente estaria fazendo um 
exame, que falou assim: Você tem que ir lá no 2º andar na 
assistente social lá, que ela vai tá pegando a documentação e 
preparar tudo pra você. E aí foi que eu consegui. (Entrevista 4). 
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Mesmo pra subir, pra liberação, você anda sozinho no hospital 
praticamente, não tem ninguém pra te acompanhar ou te 
indicar onde é exatamente. Uma coisa que poderia melhorar 
aqui. (Entrevista 22). 

 

Eu achei que faltou um pouco mais de olhar no olho [...] o 
pessoal meio tipo assim: Há, tá aqui, toma! Ó, vai lá, vai! 
Portaria, aqui em cima também. Tipo, você tá falando e a 
pessoa não prestando muita atenção no que você tá falando 
né, nem te ligo. (Entrevista 51). 

 

De acordo com os relatos acima, observa-se dificuldades sobre a dimensão 

organizacional do acesso relacionada ao fluxo de atendimento (ASSIS E JESUS, 

2012) na unidade de referência, assim como na dimensão técnica relacionada ao 

acolhimento dos usuários, onde, nesses casos, não houve uma postura de escuta e 

compromisso em dar respostas que atendessem as necessidades dos usuários 

naquele momento (BRASIL, 2010c).  

Cabe pontuar que a precarização das relações de trabalho com a crescente 

privatização dos serviços de saúde também pode provocar impacto negativo nas 

relações intersubjetivas entre usuários e profissionais de saúde (BRASIL, 2010c), 

que embora tenha sido apontado pela cartilha da Política Nacional de Humanização 

sobre acolhimento em 2010 como com um fator negativo para esta relação, o ano de 

2017 ainda retrata esta realidade nos serviços de saúde do município do Rio de 

Janeiro. 

 

 

6.2.3.6. DÚVIDAS DO USUÁRIO 

 

Quando perguntado aos homens sobre a existência de alguma dúvida em 

relação ao procedimento que iriam realizar, boa parte expressou alguma inquietação 

relacionada ao período pós-operatório: 

 
Tenho. Eu gostaria de mais informações. Tipo quanto tempo eu 
vou saber se cirurgia fez o efeito esperado. Porque, eu fiquei 
sabendo hoje, né, que a enfermeira informou lá na enfermaria 
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que a gente ia ser agendado o exame de espermograma com 
90 dias. Eu até achei que era antes, fiquei até surpreso, 90 
dias! Eu achei muito, mas fiquei sabendo hoje pela enfermeira, 
até então eu não sabia. Na própria reunião do planejamento 
familiar, eu fui informado que eu tinha que fazer o exame de 
espermograma, mas não foi falado o período. Outra coisa por 
exemplo que não me informaram que eu tinha que ter me 
depilado quando viesse pra cá, não me avisaram, né, eu não 
fiz esse procedimento, mas já fui informado aqui hoje, quando 
eu fui ler as informações que a enfermeira passou pra gente aí 
que eu fui atentar para esse detalhe, aí o que eu te falei, a falta 
de informação. (entrevista 6). 

 

Só o pós-operatório. O que eu devo fazer depois, quanto tempo 
que eu tenho que ficar sem fazer esforço. (Entrevista 11). 

 

Olha, dúvidas a gente sempre tem né, até porque eu nunca 
estudei sobre isso. E lá também não chegaram a citar sobre 
isso, só falaram sobre o método contraceptivo, não chegaram a 
tocar nesse assunto em si, como é a cirurgia, onde é realizada, 
detalhes não explicaram, mas fora isso. Essa é uma dúvida 
que eu vou tirar amanhã. (entrevista 16). 

 

Só o pós-operatório né, o depois da cirurgia, quais 
procedimentos que nós temos que tomar. Foi explicado alguma 
coisa assim, e tudo, mas eles falaram pra mim lá e aqui 
também, explicaram que o médico depois ele explica pra gente 
melhor. Assim, qual o procedimento, quando é que pode ter 
relacionamento, quando é que pode tirar os pontos, essas 
coisas, entendeu? [...] quanto tempo eu vou fica afastado sem 
poder trabalhar. (entrevista 17). 

 

O que eu queria saber é com relação a repouso, quantos dias 
que eu tenho que ficar de repouso. (entrevista 19). 

 

A minha dúvida é mais do pós-operatório, é quanto tempo eu 
tenho que fica sem fazer relação, sem ter relações, quanto 
tempo eu tenho que ficar de repouso. Aí isso aí eu acho que 
ainda vai ser passado ainda amanha, alguma coisa assim. 
(entrevista 24). 
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Dúvida mais do pós-operatório né, quais são os cuidados que 
eu vou ter que ter, de repouso né, o que que eu posso fazer o 
que eu não posso fazer, é, de esforço. Trabalhar eu sei que 
não posso [...], mas é, qual é a restrição né, que eu vou ter no 
pós-operatório. (Entrevista 25). 

 

Assim, eu tenho algumas pequenas dúvidas, na verdade eu sei 
que é uma cirurgia pequena, já me explicaram assim, mas 
superficialmente, entendeu. Mas minha duvida é como vai ser 
exatamente, pequenas dúvidas, entendeu?  (Entrevista 50). 

 

Sim. Só em quantos dias eu posso trabalhar, se eu posso 
dirigir e quanto tempo depois a gente já pode ficar livre de ter 
mais filhos ou se é no andamento da minha relação com a 
minha esposa, ou é o tempo mesmo. (entrevista 52). 

 

A única dúvida que eu tenho, talvez seja a que muitos têm, é 
com relação a parte da anestesia, se é local, ou como é que 
ela é, se é injetável, dessa forma. (Entrevista 70). 

 

Boa parte das dúvidas relatadas pelos homens foi relacionada ao tempo de 

repouso, período de afastamento das atividades laborais, tempo de abstinência 

sexual após a cirurgia e em que momento após a cirurgia será considerado estéril. 

Alguns comentaram não ter recebido nenhuma informação a respeito desses temas 

ou foram informados que este tipo de orientação seria dado pelo médico após a 

realização do procedimento.  

Alguns homens também disseram não ter dúvidas, tendo buscado 

informações pela internet ou lançado mão previamente do subsistema popular 

(KLEINMAN, 1978, 1980), obtendo informações com amigos que realizaram este 

tipo de procedimento anteriormente. 

 

Não, graças a Deus eu já tirei. Já tirei as dúvidas, com os 
colegas e com os profissionais, me orientaram bem. Tô super 
tranquilo. (entrevista 29). 

 

Não. Na verdade, na palestra falou né, bastante coisa, mas eu 
também busquei muita informação. Internet né, amigos que já 
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fizeram, a gente vai conversando e vai perguntando. (entrevista 
58). 

 

Não, porque tem uns amigos meus que já fizeram, já interagi 
sobre o que era feito, entendeu. (entrevista 63). 

 

Não que eu também já pesquisei bastante, já conversei com 
amigos que também já fizeram, assim, tem aquele medo de... o 
principal medo é se vai ficar impotente, todo homem sempre 
pensa nisso, mas eu já li bastante, pesquisei bastante, até 
mesmo das dores pós-operatório, conversei com eles como fica 
e a situação e eles falaram que é assim supertranquilo, pelo 
desenho que fazem. Hoje mesmo eu vi o pessoal sair, então 
pô, todo mundo saindo andando, então é uma coisa, vamos 
dizer assim, bem simples. (entrevista 22). 

 

Da mesma forma que os amigos que passaram por experiência semelhante 

anteriormente podem ajudar a esclarecer dúvidas sobre o procedimento e conferir 

mais confiança para os homens, os amigos também podem, em alguns casos, 

acabar gerando incertezas: 

 

A dúvida que eu tenho é que muita gente fica falando aí, que o 
cara vai fica brocha, fica não sei o quê! A gente fica meio 
cismado com isso aí né, só isso. Mas não acontece nada disso 
não né? Ficam falando um bocado de besteira no ouvido da 
gente, os colegas né, sabe como é que é? (entrevista 35). 

 

Não. Só boatos que falam né, aí a gente fica na dúvida: Há, 
depois que você fizer a vasectomia vai engordar muito! Há, 
você vai ficar brocha! Porque tem um monte de gente que fica 
brocha! Aí você fica naquela, mas... é ver pra crer! (entrevista 
45). 

 

A dúvida é... que eu tava com dúvida é se eu ia ficar brocha, 
alguma coisa, mas não fica não. (entrevista 7). 

 

Foi possível verificar que o mito da impotência sexual relacionado à cirurgia 

de vasectomia ainda existe no imaginário masculino, mesmo estes homens tendo 
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participado de atividade educativa para realização do procedimento. Observa-se o 

medo e a insegurança relacionada aos serviços de saúde, pondo em risco a 

virilidade e representando uma ameaça à masculinidade (GOMES ET AL, 2007).  

Cabe pontuar que não apenas o mito da impotência, mas também as outras 

dúvidas que fazem parte do universo masculino como período de afastamento do 

trabalho, relacionado ao papel de provedor (GOMES, 2008), e até mesmo o período 

de abstinência sexual, a necessidade de realização do exame de espermograma em 

um dado momento após a cirurgia para verificar o sucesso do procedimento e o 

indispensável uso de métodos contraceptivos até a consulta de retorno para 

avaliação do resultado do exame de espermograma, são temas relevantes e que 

podem ser trabalhados ainda durante o Planejamento Reprodutivo na APS (BRASIL, 

2010d). 

A inclusão desses temas durante a atividade educativa desenvolvida na APS 

pode contribuir para suprir parte da necessidade dos homens de contemplar maiores 

informações relacionadas ao universo masculino, contribuindo para desconstruir a 

barreira sociocultural e institucional existente entre homens e serviços de saúde 

(BRASIL, 2008b), diminuir as dúvidas dos usuários, aproveitando o momento 

oportuno em que estão receptivos, conforme observado nos relatos destes homens 

sobre Planejamento Reprodutivo. 

 

 

6.2.3.7. SERVIÇOS PRIVADOS 

 

Conforme relatado no início deste capítulo, alguns homens antes de procurar 

o SUS para realização da cirurgia de vasectomia buscaram serviços privados, porém 

não obtiveram êxito para realização do procedimento, conforme observado a seguir: 

 
Na época eu tava trabalhando, eu ia fazer pelo meu plano de 
saúde. Mas só que o meu plano de saúde, quando eu tava 
próximo de fazer a vasectomia, já tava tudo certo, o hospital, 
tudo! O médico me cobrou mil reais pra fazer, que o plano de 
saúde pagava pouco a ele, aí ele me cobrou mil reais. Aí pô! 
Não tinha de onde tirar mil reais! (Entrevista 27). 
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Bem essa é a terceira vez, a terceira tentativa [...] a 1ª tentativa 
foi em 2015 em Salvador. De uma forma bem resumida, 
quando eu estava na mesa de cirurgia, já com essa roupa, o 
médico chegou pra mim e me pediu dinheiro, era particular, era 
por um plano de saúde que até então eu tinha na época. Ele 
disse que não concordava com o valor que o plano passava 
pra ele, e queria que eu desse a diferença pra fazer a cirurgia 
comigo. Aí eu achei um absurdo ele chegar pra mim, eu já na 
mesa! Porque ele não negociou isso comigo antes? Se é que 
realmente isso é necessário, mas na mesa de cirurgia?! Fiquei 
2 horas aguardando, e aí eu me chateei, inclusive iniciei um 
processo contra o hospital, que eu achei um absurdo, você 
como paciente ser tratado assim. Achei até que o problema era 
da empresa, do plano de saúde, mas não! Ele disse: Ó, se 
você chegou até esse estágio é porque o plano de saúde 
aprovou tudo, inclusive a remuneração do médico, se ele não 
concorda isso aí é uma outra história. A segunda foi no Rio [...] 
pelo plano de saúde também, há 2 anos atrás [...] e aí procurei 
um médico pelo plano, aí o médico prontamente ao me atender 
disse: Olha, faço sim. mas faço por fora e cobro x pra fazer 
essa cirurgia e ainda tem o valor do anestesista. Essa é minha 
condição, o plano paga uma remuneração muito pequena, e eu 
não tenho interesse, fique à vontade pra procurar um outro 
especialista, essa é a minha condição entendeu, eu passo 
todos os exames, inclusive o que você precisa fazer, mas 
cirurgia comigo é nessa condição. Pense direitinho, se for o 
caso retorne, tchau. Mais ou menos assim. Aí eu descobri o 
valor né. Parece que eu fiz uma terceira tentativa, mas já, mas 
esse não precisou ter uma consulta, só pra descobrir agora 
valores que se cobravam no mercado. (Entrevista 41). 

 

Eu tenho até plano de saúde que cobre isso aí, mas eu teria 
que cobrir uma parte do profissional que faz o processo pra 
cirurgia, pra acontecer, e eu não quis. (Entrevista 63). 

 

Dificuldade semelhante foi observada com a esposa de um dos homens 

entrevistados: 

 

A gente teve a segunda filha o plano de saúde não cobria a 
cirurgia dela. Então o caminho mais fácil, mais viável foi optar 
pela vasectomia. (Não cobria o quê? A laqueadura?) É, a 
laqueadura, tinha que pagar por fora. (Entrevista 47). 
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É possível identificar como motivo que impossibilitou a realização do 

procedimento na rede particular foi a cobrança de remuneração extra, ou seja, além 

do valor pago pelo plano de saúde, para a realização da cirurgia.  

Vale lembrar que em 2008 a Agência Nacional de Saúde suplementar (ANS) 

através da Resolução Normativa RN nº 167 incluiu no rol de procedimentos de 

cobertura assistencial mínima obrigatória dos planos de saúde contratados a partir 

de janeiro de 1999 a esterilização cirúrgica feminina e masculina. 

 

 

6.2.4 SOLICITAÇÕES DOS HOMENS 
 

Como relato de destaque na fala dos homens, foi identificado algumas 

reivindicações relacionadas ao itinerário percorrido por eles, conforme será 

pontuado a seguir: 

 

 

6.2.4.1. DIVULGAÇÃO 

 

Alguns homens expressaram a necessidade de haver maior divulgação a 

respeito da vasectomia na rede pública, o que denota a existência de certo 

desconhecimento por parte dos mesmos sobre a possibilidade de realizar tal 

cirurgia: 

 
Eu acho que a politica hoje de saúde deveria informar um 
pouco mais a população, com essa chegada da clinica da 
família é até legal, o médico virou pra mim e falou: Se você tem 
amigos que querem fazer, pede pra vir aqui! Eu até disseminei, 
conversei com alguns, até um primo vai fazer, pai de gêmeos, 
tá na mesma situação que eu. Ele falou: Não, eu vou fazer! 
Indiquei a ele pra fazer, e até o vizinho dele tá aqui hoje. 
(entrevista 22). 

 

É que mais pessoas venham se conscientizar de tá procurando 
esse mesmo caminho porque, é... a população só vem 
aumentando e eu acho que se esse trabalho fosse mais 
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divulgado de repente poderia tá evitando um monte de coisa aí 
no nosso país. (entrevista 23). 

 

Se você puder colocar ao público tudo bem. Pedir pra os 
homens ajudar mais as mulheres também. (Entrevista 31). 

 

Mais divulgação. Ás vezes o pessoal faz filho, homem né, quer 
fazer (a cirurgia) e não tem a informação. (entrevista 33). 

 

Talvez em divulgar melhor, eu acho que muitas outras pessoas 
que se tivessem, se soubessem desse serviço que existe [...] 
talvez até saiba, mas só que é pouco divulgado, minha opinião. 
Eu trabalho na indústria, tô voltado não no comércio, no dia-a-
dia. Então talvez essa informação não chega lá sabe, com a 
força que deveria chegar. Eu acho que muito mais pessoas 
procurariam o serviço pra fazer. (Entrevista 41). 

 

Sobre esse aspecto é possível que no meio masculino não exista ou exista 

pouca divulgação a respeito deste procedimento, tendo em vista que a abordagem 

do assunto ocorre na APS e que os homens são figuras pouco presente neste nível 

de atenção (GOMES, 2008), e que, conforme identificado neste trabalho, em boa 

parte dos casos a influencia feminina é que os levou a busca pela realização desta 

cirurgia.  

Porém, dentre as responsabilidades institucionais apontadas pela PNAISH, 

cabe a todas as esferas de governo “promover, junto à população, ações de 

informação, educação e comunicação em saúde visando difundir a Política” (p. 34), 

que pode ser realizada em articulação com outras ações governamentais e da 

sociedade organizada em locais coletivos de sociabilidade ocupados por homens 

como empresas, campos de futebol, estações rodoviárias, entre outros, que constitui 

um meio de divulgar não apenas as ações de Planejamento Reprodutivo, mas 

também constitui um meio de promover ações de promoção e prevenção da saúde 

da população masculina. 

 

 



110 

 

6.2.4.2. REDUÇÃO DO TEMPO TOTAL DE ESPERA PARA REALIZAR A 
CIRURGIA 

 

Como uma consideração sobre o caminho que percorreram para realizar a 

cirurgia, boa parte dos entrevistados apontou o tempo total de espera, desde a APS 

até a véspera da cirurgia como um fator que poderia ser melhorado nesta trajetória: 

 
Eles deveriam atender mais rápido, não demorar tanto, esse 
tempo todo. 1 ano esperando pra poder operar, acho que isso 
aí é bem demorado. (Entrevista 11). 

 

Consideração que eu queria acrescentar é esse tempo que eu 
levei 8 meses poderia diminuir um pouquinho né! Se é uma 
cirurgia simples, porque esse tempo todo? (entrevista 12) 

 

Tentar reduzir um pouco mais o tempo. Eu sei que nessa 
situação tem gente que desiste que fica com medo. Ter uma 
politica maior em cima disso, já que é um processo que é bem 
mais simples que a laqueadura. (entrevista 22). 

 

Poderia ser mais, mais ágil. Poderia ser uma coisa assim mais 
pá! Eu fiz os exames, tá com todos os exames em mão, tá tudo 
perfeitinho? Pô eu acho que pelo menos uns dois meses dava. 
Dava até pra você ficar mais, mais tranquilo, porque eu acho 
que é o tempo pra você fazer os exames, prepara, dois meses, 
se preparar psicologicamente, dois meses eu acho que tava 
tranquilo, pô levou 7 meses! Eu estava, vou ser sincero com 
você, eu estava quase desistindo, se agora não for, pô eu não 
vou mais não porque não é da vontade de Deus não! Aí eu falei 
assim: Ah, eu não vou! Entendeu, ah não sei, vou desistir 
mesmo, vou largar deixar pra lá, não vou mais, se remarcar e 
não vou voltar mais, vou deixar pra lá! (entrevista 27). 

 

Eu só acho que teria que ser um processo mais rápido, 
entendeu. É, porque a unidade de saúde as vezes tem umas 
partes burocráticas que demoram um pouco pra poder resolver 
isso, entendeu. (entrevista 63). 
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Só o tempo mesmo. Agilidade no tempo pra poder fazer. 
(entrevista 66). 

 

Poderia diminuir o tempo, o tempo demorou muito. (entrevista 
50). 

 

Realmente, conforme relato dos entrevistados a seguir, a vasectomia é um 

procedimento rápido (BRASIL, 2007), e que de acordo com dados levantados nesta 

pesquisa, não existe fila de espera para agendamento do 1º atendimento para 

realização do procedimento na referencia, o que não justifica um longo tempo de 

espera nesta trajetória, conforme foi observado no período de espera da APS: 

 

Eu acredito que deveria ser mais rápido, porque é uma coisa 
muito simples, e eu acredito que tá sendo muito demorado! 
Seis meses pra fazer uma coisa que dura 15 minutos, 30 
minutos, eu acho que é muito demorado. (entrevista 39). 

 

Porque eu achei demorou muito, uma cirurgia muito simples e 
uma demora muito longa entendeu. Quando não tem ninguém 
na fila entendeu, e demora demais e não tem ninguém na fila. 
Mas por que demora? (Mas quem falou que não tem ninguém 
na fila?) A gente percebe pela praticidade que é por ser tão 
rápida a cirurgia, há de convir, há de se entender que não tem 
uma fila imensa. (entrevista 46). 

 

De acordo com a observação do entrevistado abaixo, um dos motivos 

identificados nesta pesquisa que prolongou o período de espera pelo atendimento 

no hospital de referencia foi a falha na comunicação entre APS e usuário: 

 

A comunicação, essa falta de comunicação que eu acho que foi 
o que gerou essa demora. Acho que deveria ser... eu não sei, a 
gente tem tantos meios aí hoje, internet, WhatsApp, tudo que é 
tipo de meio e... (entrevista 58). 

 

Cabe considerar que a comunicação foi prejudicada não apenas entre usuário 

e APS, mas também entre APS e referência para realização da cirurgia, resultando 

em maior tempo de espera, conforme observado no itinerário de alguns usuários. 
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6.2.4.3. PERÍODO DE INTERNAÇÃO 

 

Outro aspecto levantado pelos homens foi relacionado a necessidade de um 

período de internação para realização da cirurgia, conforme observado nos relatos:  

 

Bem, assim eu não sei se realmente há necessidade de ter que 
vir no dia anterior. Todos que eu conversei, a pessoa vai no dia 
e faz no mesmo dia. Aí eu queria saber se houve já algum 
problema ou se é a rotina mesmo aqui do hospital. Porque é 
um gasto desnecessário hoje, tanto pro paciente que fica numa 
situação meio estressante dentro do hospital, que ninguém 
gosta de ficar, além de gasto com pessoal, com material e 
insumos. (entrevista 22). 

 

Eu acho que a pessoa deveria talvez entrar até mesmo no 
próprio dia e ir embora no próprio dia, até por termo de questão 
financeira. (Entrevista 37) 

 

Agora você tem que ter um período de internação [...] nas 
clínicas, ninguém comentou nada sobre ter uma internação. 
(Entrevista 41). 

 

Porque a vasectomia, dizem que a gente faz num dia e vai logo 
embora né, e no caso a gente tá ficando aqui internado. Aí no 
caso, a gente vai ficar aqui internado hoje pra fazer a cirurgia 
manhã, e não foi isso que passaram pra gente lá na clinica da 
família. (Entrevista 42). 

 

Eu acho muito tempo internado pra simplicidade que é a 
cirurgia. Pelo menos é o que eu vi na internet, os comentários 
de quem já fez, é muito simples: É muito simples! Tu vai 
embora no mesmo dia, não sei o quê! Então pelo que falam é 
muito simples pra esse processo todo, mas, se é necessário 
né?! (Entrevista 56). 

 

Acho que não deveria ter essa internação né! (Entrevista 62). 

 

Só isso de não precisar internar. (Entrevista 64). 
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Eu só não entendi porque você tem que vim um dia antes pra 
ficar internado, fazer a cirurgia no dia seguinte. (Entrevista 65). 

 

A vasectomia é um procedimento de pequeno porte e rápido, o que viabiliza a 

sua realização em ambulatório com anestesia local (BRASIL, 2007, 2010d). Porém 

não há restrições para que exista um período de internação para realização do 

mesmo, conforme protocolo institucional adotado pelo HMFST na atualidade.  

O desconforto relatado por alguns homens em permanecer um período 

internado para realização da cirurgia foi em alguns momentos justificado pela 

informação divergente ou ausente desta relacionada à conduta adotada por esta 

instituição para realização do procedimento. O estabelecimento da comunicação 

entre APS e referencia poderia evitar tal transtorno. 

 

 

7. MAPEAMENTO DO ITINERÁRIO PERCORRIDO POR USUÁRIOS QUE 
DESEJAM REALIZAR VASECTOMIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

Com as informações obtidas no decorre do estudo, nas diversas fontes 

pesquisadas, foi possível fazer um mapeamento do itinerário percorrido por usuários 

que desejam realizar vasectomia no município do Rio de Janeiro, sendo destacadas 

em azul as potencialidades e em vermelho os obstáculos identificados no percurso:   
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Figura 5 - Mapeamento do itinerário percorrido por usuários que desejam realizar 
vasectomia no município do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 



115 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do levantamento sobre realização de vasectomias no SUS, 

demonstram que em SP, sendo o Estado mais populoso do país, está o maior 

quantitativo de procedimentos nos períodos analisados. A distribuição quantitativa 

de realização de esterilização cirúrgica masculina nos demais estados se mostra 

bastante heterogênea.  

O Estado do Rio de Janeiro apresentou um aumento crescente na realização 

do procedimento nos últimos 5 anos, com destaque para o Município do Rio de 

Janeiro. No município, considerando-se a produção hospitalar e, a partir de 2015, 

também a produção ambulatorial, nos dois últimos anos houve um aumento de cerca 

de 300%, de 2012 a 2014.  

O aumento do número de cirurgias de vasectomia realizadas no Rio de 

Janeiro nos últimos anos aponta para a ampliação do acesso a este procedimento 

na rede pública do município. Assim como o aumento no número de cirurgias 

realizadas, a inexistência de filas de espera para agendamento de 1ª consulta no 

ambulatório especializado no SISREG, também corrobora para este fato. 

O hospital escolhido para o estudo, onde ocorreram as entrevistas com 

usuários, se destacou na realização de vasectomias nos últimos 5 anos. Apresentou 

um aumento de 140% no ano de 2016 na realização do procedimento, em 

comparação com a média de cirurgias realizadas entre os anos de 2012 a 2015. 

Esta informação demonstra que o HMFST foi uma das unidades de saúde 

responsáveis pela ampliação do acesso a vasectomias no município, fato que 

também foi apurado durante coleta de dados no hospital, sendo observada a 

ampliação da oferta de vagas de 1ª consulta para o SISREG nesta unidade a partir 

do ano de 2016. 

Buscando conhecer como foi acesso de usuários aos serviços de saúde para 

realizar vasectomia, foram coletados dados sobre o itinerário percorrido por homens 

que realizaram a vasectomia no HMFST. Abordados no dia anterior àquele 

agendado para realização da cirurgia, momento em que já passaram por todas as 

etapas necessárias para realização do procedimento, e estão internados no hospital, 

estes homens, principais atores desta trajetória, nos descreveram como foram suas 
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experiências pela RAS para realizar a cirurgia, a partir do encontro com a 

pesquisadora, numa entrevista semiestruturada.  

Uma importante motivação observada, na decisão masculina em fazer 

vasectomia, relacionou-se aos aspectos financeiros. Entende-se que esta motivação 

deva estabelecer-se por influência do modelo de comportamento masculino de ser o 

provedor da família, além de sua relação com mudanças no padrão da relação 

sexualidade e responsabilidade, com a aceitação e reconhecimento da 

responsabilidade masculina pelo planejamento do número de filhos, na família. 

Compondo o subsistema familiar, foi verificada também a influência da 

companheira nessa decisão. Podemos considerar, de modo complementar, a 

preocupação com a saúde da mulher, tendo em vista serem os procedimentos de 

esterilização feminina mais invasivos, em relação à vasectomia no homem. Outras 

motivações se referem ao potencial comprometimento da renda familiar, na hipótese 

de ausência da participação feminina nesta renda, durante um período mais longo 

de pós-operatório, nas laqueaduras tubárias. Além disso, há uma maior facilidade de 

agendamento para vasectomia em relação à laqueadura, no SISREG. 

Relacionada ainda ao subsistema familiar, foi observada a contribuição de 

amigos durante o percurso, que compartilhando as experiências vividas sobre 

realização desta cirurgia, de algum modo também motivaram os homens a buscarem 

este procedimento. 

Após ser tomada a decisão, o passo seguinte para dar início a trajetória foi ir 

a uma unidade de APS, em cumprimento ao seu papel de porta de entrada 

preferencial e coordenadora do cuidado no território de saúde. Neste local foram 

realizadas as atividades relacionadas ao planejamento reprodutivo e posterior 

encaminhamento ao ambulatório especializado para realizar a cirurgia. 

Com base nas respostas dos entrevistados, caracteriza-se que a participação 

no Planejamento Reprodutivo foi realizada sem maiores dificuldades e em curto 

período de tempo, embora tenha sido evidenciado que não existe uma uniformidade 

no acesso a esta atividade nas diversas unidades de APS, tendo em vista que 

alguns homens levaram um tempo maior para participar da atividade. Os 

entrevistados expressaram opiniões positivas sobre o desenvolvimento desta ação, 

com ênfase para o aspecto educativo, abordando mais questões ligadas à mulher e 

pouco as que envolvem os homens, o que fez com que alguns homens relatassem 
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dúvidas e apontassem a necessidade de mais informações, principalmente sobre o 

pós-operatório, e aconselhamento. 

Sobre o encaminhado para o ambulatório especializado, onde foram utilizados 

os mecanismos da Regulação, foram observados usuários que levaram de 3 meses 

a mais de 1 ano para ter seu 1º atendimento na referência, sendo que quase a 

metade dos usuários levou de 4 a 6 meses. Foi evidenciado na fala dos 

entrevistados que questões relacionadas à comunicação entre APS e o usuário ou 

entre a APS e o SISREG, podem estar relacionadas a este longo período de espera 

vivenciado por alguns homens, já que não existem filas de espera no agendamento 

de 1ª consulta para esta finalidade, no SISREG. 

Ainda no 1º atendimento realizado na referência, um aspecto relevante tratou 

da realização de exames, sendo observado homens com exames suficientes para 

realizar a cirurgia, alguns com exames a mais e outros sem qualquer tipo de 

avaliação pré-operatória. Cabe lembrar que este momento pode representar uma 

oportunidade para conhecer o estado de saúde daquele homem e de atraí-lo para os 

serviços de saúde, sendo propício ao rompimento da barreira sociocultural e 

institucional existente entre homens e serviços de saúde, embora em determinadas 

situações a realização de exames desnecessários possa representar um risco para 

a segurança do paciente e um gasto supérfluo para o sistema. Sobre esse aspecto, 

a não realização ou insuficiência de exames, assim como algumas pendências 

documentais, fizeram com que os usuários tivessem que retornar à unidade da APS, 

elevando o tempo de espera para realização do procedimento. 

Cabe considerar que a necessidade de retornar à APS implica realizar, como 

foi visto na maior parte dos casos relatados, longos deslocamentos. Cerca de 50% 

dos usuários eram oriundos das APs 5, zona oeste da Cidade. Com um território que 

corresponde a cerda de 50% do município e sem possuir unidades de saúde nas 

áreas (5.1, 5.2 e 5.3), que realizem o procedimento na atualidade, tal fato representa 

uma barreira de acesso para utilização do serviço. Esta barreira pode ser 

potencializada pelo aspecto financeiro, já que o desemprego não é uma realidade 

distante dos cariocas nos dias atuais e estas áreas têm baixos IDH em relação a 

outras do município. Estes deslocamentos do usuário, não apenas para realizar a 

cirurgia, mas também para realização da 1ª consulta na referência, podem ser 
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considerados como fatores que contribuem para o elevado absenteísmo de 1ª 

consulta. 

Embora o atendimento recebido tanto na APS quanto na referência tenha sido 

apontado como bom pelos usuários, cabe considerar a possibilidade de existência 

do viés de gratidão neste resultado, isto é, os homens entrevistados tenderiam a 

classificar como bom este atendimento, como reconhecimento de que obtiveram o 

serviço almejado.  

Por outro lado, alguns usuários se queixaram da organização no 1º 

atendimento na referência, com grande número de pessoas aguardando em um 

mesmo local e falta de sinalização, indicando o local correto onde deveriam 

aguardar pelo atendimento, gerando em alguns momentos certa confusão e 

insegurança para os usuários. Ainda sobre a referência, expressaram também 

comentários negativos sobre o atendimento recebido na recepção do hospital. 

Sobre a APS queixaram-se da informação transmitida sobre o 1º atendimento 

na referência, onde muitos chegaram na unidade certos de que realizariam o 

procedimento naquele mesmo dia, quando na verdade estariam sendo avaliados, 

para agendamento futuro do procedimento. Tais situações apontam para uma 

barreira relacionada à dimensão organizacional do acesso e à comunicação entre 

equipes de saúde e os usuários dos serviços. 

Como dado complementar, chama a atenção uma questão que merece um 

olhar mais atento das entidades fiscalizadoras, havendo relatos sobre a dificuldade 

encontrada por alguns usuários para realização de vasectomia e laqueadura tubária, 

nos serviços ligados aos planos de saúde privados, tendo em vista que a ANS prevê 

esta cobertura no rol de procedimentos mínimos obrigatórios há quase 10 anos. 

Interessante notar que alguns homens apontaram a necessidade de maior 

divulgação sobre a possibilidade de realização deste procedimento nos espaços 

onde estão mais presentes, o que corrobora com o fato de que os homens não são 

frequentadores comuns das unidades de APS, onde existe o acesso a este serviço. 

Por outro lado, verifica-se a não observância das responsabilidades institucionais 

apontadas pela PNAISH, sobre a difusão de aspectos relacionados a esta política 

nos locais ocupados por homens. 

Nesse ponto, um questionamento apontado pelos homens tratou do período 

de internação adotado pela instituição para realização do procedimento. Relataram 
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não terem sido informados pela APS sobre a existência dessa internação, o que 

revelou uma segunda surpresa, já que muitos chegam com a ideia de que no 1º 

atendimento no hospital, a cirurgia já seria realizada. Embora seja um procedimento 

de pequeno porte, podendo ser realizado em ambulatório, não há restrições para 

existência deste período de internação; além disso, entende-se que algumas 

práticas de gestão adotadas pelas instituições têm relação com os padrões de 

pagamento por procedimentos do SUS, com valores maiores para as internações do 

que os serviços ambulatoriais.  

Considerando a minha própria motivação para realização deste estudo, foi 

possível identificar onde se concentraram as questões que durante o itinerário 

percorrido por usuários se apresentam como obstáculos ou mesmo potencialidades, 

visando a efetivação do procedimento desejado e decidido pelos homens que o 

escolhem como método de planejamento reprodutivo.  

Embora seja um procedimento simples, verificou-se que aspectos 

relacionados a fatores inerentes à organização da APS, caracterizaram-se como 

obstáculos significativos durante este percurso para o acesso do usuário aos 

serviços de saúde. O limitado protagonismo da APS no cumprimento de seu papel 

como centro de comunicação da RAS, na coordenação dos fluxos e contra fluxos de 

usuários no sistema podem impedir o estabelecimento de um fluxo uniforme de 

atendimento destes homens nas diversas unidades de APS do município, a fim de 

que o mesmo chegue à unidade de referência estando apto para realização do 

procedimento, podendo realizá-lo o quanto antes e sem maiores transtornos. 

A ausência de integração e comunicação entre os atores e serviços que 

compõe a RAS, que representam um elemento essencial para o atendimento do 

usuário pelas diversas unidades de saúde que compõem esta rede, acaba 

comprometendo o acesso deste homem a outros níveis de atenção e a 

resolutividade do sistema de saúde.  

Nesse contexto, a superação de tais obstáculos depende principalmente de 

profissionais compromissados com a resolução dos fatores que comprometem o 

fluxo de atendimento deste usuário na RAS. O desenvolvimento dos processos de 

trabalho com este fim, na APS, depende de diversos fatores, tais como a divulgação 

adequada de protocolos e fluxos, aperfeiçoamento profissional por educação 

permanente, com abrangência não apenas sobre aspectos técnicos e operacionais, 
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mas que também visem acolher as necessidades singulares dessa clientela, com um 

olhar voltado para as especificidades do público masculino.  
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APÊNDICE I 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS USUÁRIO 
 

Idade __________ 

 

Endereço de residência: ______________________________ 

 

Estado Civil:_____________________________________ 

 

Situação ocupacional: (    ) Empregado   ( ) Desempregado 

Escolaridade 

( ) Não sabe ler/escrever 

( ) Alfabetizado 

( ) Nível Fundamental Incompleto 

( ) Nível Fundamental Completo 

( ) Nível Médio Incompleto 

( ) Nível Médio Completo 

( ) Superior Incompleto 

( ) Superior Completo 

 

1) Em que momento e o que motivou o senhor a fazer a vasectomia? 

2) A partir do momento em que o senhor decidiu fazer vasectomia, que lugar o 

senhor procurou? 

3) Neste lugar, o senhor agendou consulta? 

4) O que o senhor achou do atendimento dos profissionais desta unidade de saúde? 

Desde a portaria até os profissionais de saúde. 

5) Neste lugar, o senhor participou de alguma atividade educativa sobre 

planejamento reprodutivo? Caso positivo, o que o senhor achou? 

6) Neste lugar o senhor foi atendido no mesmo dia? Caso não, em quanto tempo 

conseguiu o atendimento? 

7) Do primeiro atendimento na APS até a 1º consulta neste hospital, quanto tempo o 

senhor aguardou? 
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8) Sobre o período que o senhor aguardou, antes do atendimento no hospital, existe 

algo que o senhor considera que poderia melhorar? 

9) Este hospital fica próximo de sua residência? Quantas conduções até chegar 

aqui? 

10) Depois da primeira consulta neste hospital, em quanto tempo a cirurgia foi 

agendada? 

11) O senhor faltou alguma consulta marcada para realização da vasectomia? 

12) O senhor já teve cirurgia suspensa? Caso positivo, por quê? 

13) O senhor já faltou a cirurgia? Caso positivo, por quê? 

14) O que o senhor achou do atendimento dos profissionais desta unidade de 

saúde? Desde a portaria até os profissionais de saúde. 

15) Quanto tempo levou desde que o senhor procurou pela primeira vez uma 

unidade de saúde para fazer vasectomia até hoje, véspera da cirurgia? 

16) O senhor tem alguma dúvida sobre a cirurgia que vai realizar? Caso positivo, 

qual? 

17) Sobre o período em que o senhor foi atendido no hospital, existe algo que o 

senhor considera que poderia melhorar? 

18) O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre esse caminho que 

o senhor percorreu até hoje, véspera da cirurgia? 

19) O senhor fez algum exame para realizar a cirurgia? Quais exames? Antes ou 

depois de ser encaminhado para o hospital? 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome:............................................................................................................................ 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )                         Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:....................................................................................................................... 

Bairro:.................................................................Cidade:................................................ 

Telefone:(.....)...........................Email:............................................................................ 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: “REALIZAÇÃO DE VASECTOMIA: O 

ITINERÁRIO PERCORRIDO POR USUÁRIOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO” 

 

Subárea de Investigação: Saúde coletiva. 

 

Pesquisadora responsável: Paloma Guedes Cavalcanti, Mestrado Profissional em 

Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá – UNESA, End. Rua Dom João IV, 

Lote 12 Quadra 23 – Padre Miguel, - Telefone: 99847-4960. Email: 

palomaguedes17@hotmail.com 

 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(X) Risco Mínimo            (  ) Risco Médio         (  ) Risco Baixo         (  ) Risco Maior 

 



135 

 

Objetivos e Justificativa: Esta pesquisa tem por objetivo analisar o itinerário de 

usuários que desejaram realizar cirurgia de vasectomia, desde o Planejamento 

Reprodutivo até a realização do procedimento, em hospital de referência da SMSRJ.  

Procedimentos: Você será submetido a uma entrevista com perguntas 

semiestruturadas, com duração prevista de no máximo 30 minutos, sendo este 

procedimento gravado em áudio após assinatura do termo de consentimento 

específico. O entrevistador será o próprio pesquisador. A gravação da entrevista 

assim como o material de sua transcrição, que será realizada pelo próprio 

pesquisador, será arquivado em fichas individuais, permanecendo sob a sua guarda 

por 5 (cinco) anos. Após este período, este material será destruído, ou seja, as 

gravações apagadas e o material transcrito incinerado. 

Riscos e inconveniências: O risco relacionado a esta pesquisa, relaciona-se ao 

constrangimento em fornecer as informações solicitadas, porém asseguramos que 

as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e garantimos o sigilo 

sobre sua participação. A divulgação das informações será anônima e em conjunto 

com as respostas de outros sujeitos da pesquisa entrevistados, o que impossibilita 

que o Sr. seja identificado como autor das informações. 

Potenciais benefícios: As informações fornecidas possibilitarão mapear o itinerário 

percorrido pelo usuário assim como conhecer aspectos relacionados ao acesso aos 

serviços de saúde na realização de vasectomia, possibilitando aumentar o 

conhecimento sobre este assunto e contribuir com a melhoria dos serviços. 

Informações Adicionais: Assinando esse consentimento, o Sr. não estará abrindo 

mão de nenhum dos seus direitos. Além disso, o Sr. não libera os pesquisadores de 

suas responsabilidades legais e profissionais no caso de alguma situação que lhe 

prejudique. A sua participação é inteiramente voluntária. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade 

Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo 

telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças 

e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.  
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Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo para o participante em 

qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira 

relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a 

participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “REALIZAÇÃO DE 

VASECTOMIA: O ITINERÁRIO PERCORRIDO POR USUÁRIOS NO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, 

estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o 

participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________ 

 

 

_________________________________     ________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa                    Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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