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RESUMO

A Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem objetiva facilitar e ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde, por meio de políticas 
públicas voltadas para promoção, prevenção e recuperação da saúde masculina dentro dos princípios do SUS (sistema ínico de saúde). Estas ações 
buscam romper os obstáculos que dificultam os homens de frequentar as unidades de saúde. Historicamente, o homem ainda é visto como 
provedor da família e a preocupação com os cuidados em saúde sempre foram de responsabilidade da mulher. Objetivou-se neste estudo 
identificar os fatores que impossibilitam o homem a procurar atendimento na Estratégia de Saúde da Família do Município de Lagoa de Itaenga, 
Pernambuco. Foi realizado um estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa, na Unidade de Saúde da Família Progresso, localizado 
no bairro de São Sebastião, comunidade do Matadouro, no Município de lagoa de Itaenga-PE. A população alvo foi composta por todos os 
homens com idade entre 25-59 anos cadastrados na USF. A amostra foi por não probabilística, de conveniência, sendo entrevistados 150 
indivíduos. Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário próprio, formulado pelos autores, com perguntas fechadas, sendo aplicada no 
domicílio do homem, após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. A análise dos resultados foi realizada através de inserção em 
dupla entrada no software Microsoft Excel for Windows 2010 onde os mesmos foram analisados estatisticamente, por frequências absolutas e 
relativas. Utilizou-se um questionário próprio, formulado pelos autores, que foi aplicado na sala de espera da unidade de saúde e nas residências, 
após assinatura do TCLE. A pesquisa somente teve inicio após a aprovação pelo CEP da Faculdade Estácio do Recife (CAAE: 
48319215.4.0000.5640.). Identificou-se que a maioria dos homens era jovem, com idade entre 31 a 40 anos, e com o ensino fundamental 
incompleto (38%). Eram ainda provenientes de famílias de baixa renda e com baixo nível cultural; 66,0% declarou que só procura atendimento em 
caso de doença, e 95,3% não teve impedimento de acesso ao serviço. Quase a metade (41%) não procurou atendimento porque não se sentia 
doente, e 40,0% alegou que o horário de funcionamento da unidade coincide com o horário de trabalho; 49,7% relatou que não sente confiança 
na equipe multiprofissional. Verificou-se que a maioria dos homens avaliados referiu ter boa saúde e, por fatores diversos, fatores culturais, não 
dão a devida atenção à prevenção de doenças. A baixa escolaridade, a baixa renda e o desemprego levam os indivíduos a executarem trabalhos 
braçais, e a saúde só se torna alvo de preocupação quando estão impossibilitados de exercerem suas atividades laborais. Na amostra estudada, é 
importante destacar que além de só procurarem o serviço se estiverem doentes e o horário de funcionamento do posto não ser condizente com 
seu horário de trabalho, os usuários não se sentem à vontade com a equipe de saúde para expor suas necessidades. É importante que os 
profissionais procurem estratégias a fim de dissolver este preconceito. Os serviços de saúde ainda encontram dificuldade em reconhecer a 
demanda masculina em relação às suas necessidades, e a forma de organização dos mesmos ainda é um fator impeditivo. No entanto, este é um 
cenário que deve passar por mudanças, em especial na Estratégia Saúde da Família, pois o homem também deve ser considerado um estrato da 
sociedade frágil, vulnerável e carente de assistência.
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