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RESUMO

O homem em sua trajetória de vida se auto-intitula um ser hegemônico, invulnerável, provedor da família, o ser forte que não pode demostrar 
fraquezas. Essa atitude não se deu atualmente, ela é cultural, veio se formando ao longo da história. A partir da promulgação da Portaria de nº 
1.944 , que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) 
para promover um cuidado integral e equitativo para os homens. Porém, enfrentam até os dias atuas vários obstáculos impregnados na cultura, 
que retrocedem o desenvolvimento e implantação das diretrizes do PNAISH. Essa pesquisa está inserida na linha de pesquisa Saúde da Família e 
área predominante Enfermagem no Cuidado a Saúde do Homem, que abordou como temática a assistência integral ao usuário da atenção básica 
na saúde do homem, tem como objeto de estudo os fatores que influenciam negativamente na assistência integral ao usuário da atenção básica 
na saúde do homem. O estudo teve como objetivo identificar os fatores que influenciam negativamente na assistência integral ao usuário da 
atenção básica na saúde do homem, discutir como esses fatores exercem influência negativa na busca por assistência primária por parte destes 
usuários. A abordagem da pesquisa foi qualitativa, utilizando o método exploratório-descritivo com entrevistas realizadas com os participantes 
em seus ambientes de trabalho. No primeiro momento da pesquisa, houve uma abordagem bibliográfica e no segundo momento foi utilizado com 
instrumento de coleta para realização de entrevistas semiestruturadas, perguntas abertas. A amostra foi composta por 20 participantes, 
convidados e informados sobre a pesquisa para a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Submetida e autorizada pela  
Plataforma Brasil e Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade preponente, sob CAAE nº65963517.5.0000.5284. O cenário de pesquisa foi uma 
empresa privada no ramo de Pavimentação e Urbanização. Os resultados da pesquisa se deram por meio da análise de conteúdo de Bardin. Os 
resultados foram organizados em categorias temáticas, tais como: O fator Propaganda e Comunicação foi destacado, pois mostra o 
desconhecimento de uma política específica e informações insuficientes direcionadas a este público; o Regime de Trabalho que dificulta sua 
chegada ao serviço de saúde, envolvendo a incompatibilidade de horários; O Temor do Diagnóstico e Automedicação como fator evidenciado, 
que mostra que o homem tem medo de descobrir alguma doença grave e por isso faz uso da automedicação. O fator Masculinidade aparece 
quando o indivíduo se empodera do não adoecer, como uma negação a vulnerabilidade; a Cultura Assistencial Curativa sendo uma tendência 
comportamental que influencia diretamente no cuidado, leva-os a buscar o serviço de saúde somente em intercorrências grave; a Precariedade e 
Morosidade no atendimento em relação ao acolhimento, consulta e enormes filas de espera. Os dados revelam que a dificuldade da inserção do 
homem no serviço básico de saúde surge do despreparo cultural deste indivíduo em cuidar de si, e é evidenciado por poucas informações voltadas 
para este público nos serviços. Portanto, a invisibilidade aliada a limitadas informações específicas para o público do sexo masculino, contribui 
significativamente para manter essa cultura por busca assistencial de forma curativa, o que dificulta torna-lo sujeito do seu próprio cuidado.
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