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RESUMO

A saúde do homem tem sido muito debatida nos últimos anos, na busca de ações que estimulem o homem a procurar os serviços de saúde, não 
apenas no adoecimento e sim como um hábito preventivo.  Segundo dados do Ministério da Saúde os homens vivem em média sete anos a 
menos que as mulheres e são mais suscetíveis às doenças graves e crônicas. Mediante a preocupação dos grandes índices de mortalidade que 
vem acometendo homens por todo o Brasil, foi lançada em 27 de agosto de 2009 a Política Nacional de Saúde do Homem, que tem por objetivo 
facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. Esta pesquisa está inserida na linha de pesquisa e área predominante 
de saúde e sociedade, que abordou como temática a procura do homem pelos serviços de saúde, tem como objeto o motivo da procura dos 
homens pelos serviços de saúde no bairro de Santa Cruz/RJ. O estudo teve como objetivo identificar as razões da procura dos homens pelos 
serviços de saúde. Essa foi uma pesquisa exploratória de campo com abordagem qualitativa. No primeiro momento da pesquisa houve uma 
abordagem bibliográfica e no segundo momento foi utilizado como instrumento de coleta de dados para a realização de entrevistas semi-
estruturadas com perguntas abertas e fechadas. Tivemos uma amostra composta de 35 participantes que foram abordados e orientados sobre a 
pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido no cenário de pesquisa no Hospital Geral Cemeru localizado no bairro de 
Santa Cruz/RJ. Dos 35 entrevistados, 6 foram excluídos por estarem de acordo com critérios de exclusão, ou seja, a amostra finalfoi composta de 
29 entrevistados. A análise dos dados coletados se deu por meio da análise de conteúdo de Bardin. Os resultados da pesquisa revelaram a 
complexidade do universo masculino e ficou evidente que o homem procura os serviços de saúde em momentos emergenciais. Por meio dos 
relatos é visível que existe por parte do homem uma resistência à busca do serviço de saúde de forma preventiva e rotineira. Com os dados 
coletados no instrumento destacamos duas categorias: Dor e Incapacidade para o trabalho. Sendo esses os motivos que mais levaram os homens 
a buscarem pelos serviços de saúde e isto de forma emergencial. Os resultados revelam visivelmente e reforçam a ideia de que o homem procura 
o serviço de saúde em eventos agudos. O estereótipo do ser masculino, sua cultura de invulnerabilidade ainda cria resistência à adoção de 
práticas de autocuidado, uma vez que a procura pelo serviço de saúde ainda está ligado à ideia de fraqueza e insegurança. Contudo também foi 
observado um aumento nas consultas de rotina principalmente no público mais jovem, o que pode indicar que eles têm maior consciência da 
necessidade de cuidados de prevenção.
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