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1. Resumo do Trabalho 

 O principal entrave no que diz respeito à saúde do homem, sem dúvida é o 

não comparecimento  dos homens  nos serviços de atenção primária, fato que os 

conduz a altas taxas de morbimortalidade, tornando-os um grupo vulnerável a 

enfermidades e males que os levam mais cedo à morte do que pessoas do gênero 

feminino. Nesse sentido, essa pesquisa possui duas etapas a primeira objetiva 

identificar as atitudes, percepções e pensamentos do usuário masculino em relação 

ao comparecimento na UBS Nova Cidade, para o atendimento primário, bem como, 

os entraves e obstáculos que possam dificultar sua presença. Num segundo 

momento, o trabalho pretende fazer uma comparação dos dados obtidos naquela  

UBS  com as constatações obtidas num estudo anterior,  realizado na UBS Jardim 

Cumbica I, fato que possibilitará uma maior compreensão objetiva do evento 

estudado. A metodologia escolhida é a análise qualitativa, baseada no grupo focal, 

por meio de perguntas norteadoras, com análise de conteúdo pelo método proposto 

por Bardin, além do método comparativo que identificará das similitudes e diferenças 

entre ambas. A partir dos resultados encontrados, pode-se concluir que existem 

muitos entraves que dificultam o sucesso desta política pública, como fator cultural e 

a forma como esta política de saúde é implementada nas UBSs,  entretanto, o fator 

determinante é a falta de conscientização dos homens a respeito da existência e 

necessidade de utilização das  medidas de proteção à sua saúde.  

2. Introdução 

O Programa de Integração em Saúde na Comunidade (PISCO) disciplina 

que  faz parte  da grade curricular do curso de graduação de medicina  da 

Universidade Cidade São Paulo constitui-se num terreno fértil de pesquisa e 

aprendizagem. Destarte, uma vez  colocado o aluno, dentro de uma  Unidade Básica 

de Saúde (UBS) e em contato direto com a realidade e os  profissionais que ali 

trabalham, a  instituição universitária  ajuda-o a estabelecer uma relação de 

conhecimento com o entorno.   Esta atitude transcende os limites do ensino 

fragmentado, descontextualizado. As Unidades Básicas de Saúde frequentadas 

pelos alunos são lugares propícios para a implementação de políticas públicas, tema 

que, forçosamente, nos remete ao direito à saúde  garantido pela nossa Carta 

Magna, a Constituição Federal de 1988. Não obstante este direito esteja previsto, 

muitas vezes ele não é garantido de maneira eficaz. Isto é o que mostra a realidade 

vivenciada  pelos alunos que frequentam semanalmente a UBS.  Umas das 



questões observadas naquele contexto é que algo de errado acontecia quando se 

falava na Política Nacional da Saúde do Homem, restava-nos indagar se a 

deficiência estava  na forma de atuação dos profissionais médicos, das agentes 

comunitárias de saúde, dos enfermeiros, do gestor da UBS, dos programas de 

integração, da estrutura da UBS, ou então, dos próprios homens da comunidade.  

Cursando a décima etapa e tendo cumprido a disciplina do  PISCO  em duas 

UBS diferentes, localizadas em regiões diversas, pude observar que, nos dois 

universos distintos o mesmo fato se repete, os homens não frequentam a Unidade 

Básica de Saúde.  

A princípio, com base na primeira experiência prática na  UBS do Jardim 

Cumbica I foi elaborado um estudo científico que buscou analisar as políticas 

públicas implementadas em relação à saúde do homem avaliando sua eficácia na 

UBS Jardim Cumbica I, localizado na avenida Venturosa, nº 240,  no bairro Jardim 

Cumbica, no município de Guarulhos na Grande São Paulo.  

Com a transferência das atividades para outra UBS, numa região com 

características diversas e, com base nos resultados obtidos  na  pesquisa anterior, 

abriu-se um novo horizonte para realização de uma nova pesquisa nos mesmos 

parâmetros e com os mesmos objetivos, a fim de, ao final, se realizar um estudo 

comparativo entre os dois universos empíricos.   

Dentro deste contexto, as novas atividades investigatórias foram realizadas 

na UBS  Nova Cidade, localizada na rua Ângelo Arsomaso nº 1, Jardim Nova 

Cidade, também em Guarulhos, na Grande São Paulo. O estudo calcou-se no 

mesmo referencial teórico  da pesquisa anterior cujo fundamento está amparado na 

Lei 8.080/90. Levou-se em conta, também, os ensinamentos de Rua (1998) a 

respeito do tema “políticas públicas”.  Na nova investigação foi analisado se  os 

homens, da mesma forma como no universo anterior, também não procuram os 

serviços de atenção primária. Similarmente  à investigação  no Cumbica I, a 

observação visou detectar se existe, no local, uma quebra do plano de ação que é 

implementado,  procurando, inclusive, vislumbrar-se  a existência ou não de um 

fenômeno chamado  “coesão social”,  caracterizado pelo sentimento de 

pertencimento dos atores destinatários das ações estatais, fator imprescindível para 

o sucesso da política pública (RUA, 1998). Levantou-se, também, a questão 

ressaltada por um estudo científico elaborado por Gomes (2011),  que nos chama a  



atenção para a existência das dimensões estrutural e simbólica, fatores que, 

igualmente, influenciam na problemática.  

3. Objetivos 

Objetivo Geral 

Identificar as atitudes, percepções e pensamentos em relação ao 

comparecimento dos homens na UBS Nova Cidade, para o atendimento primário, 

bem como, os entraves e obstáculos que possam dificultar esta presença e 

compará-las aos dados obtidos na UBS do Jd. Cumbica I de forma a compreender o 

funcionamento social nos dois universos selecionados. 

Objetivos Específicos 

- Analisar a forma como são implementadas as ações relativas à Política Pública da 

Saúde do Homem realizadas na  UBS Nova Cidade de Guarulhos- São Paulo 

- Analisar os entraves e os fatos  que  colocam em risco a sua eficácia; 

- Analisar se as ações são eficazes na redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação;  

- Comparar todos os dados obtidos na UBS Nova Cidade com as constatações 

obtidas no estudo da UBS do Cumbica I de forma a alcançarmos uma maior 

objetividade científica a respeito do tema; 

4. Metodologia  

  Para a elaboração da primeira parte do trabalho, ou seja,  a coleta da 

percepções dos agentes foco da pesquisa  o método de abordagem (MARCONI, 

2000),  utilizado foi o hipotético-dedutivo  desenvolvido por Karl R. Popper. Quanto 

ao critério da natureza dos dados, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Para a 

materialização da metodologia escolhida, dentre as técnicas utilizadas em pesquisas 

qualitativas optamos por utilizar a técnica do grupo focal.  Por fim, foi utilizado o 

método comparativo, “enquanto perspectiva de análise do social” (SCHNEIDER; 

SCHMITT, 1998) estratégia eficaz  na identificação das similitudes e diferenças entre 

as locais selecionados, fato que possibilitará a compreensão do evento estudado.  

5. Desenvolvimento  
Seguindo a linha reguladora do Estado  a UBS Nova Cidade, da mesma 

forma que a UBS do Jardim Cumbica I realiza uma vez por ano o “Dia do Homem”, 

que tem como objetivo “fortalecer e qualificar a atenção primária garantindo, assim, a 

promoção da saúde e a prevenção aos agravos evitáveis” (BRASIL, 2009).  No ano 



de 2013, o “Dia  do Homem” foi promovido na UBS Nova Cidade, no dia  14 de 

setembro, no qual foi feito um circuito de atendimento dentro da própria UBS.  Cada 

sala, abrigava  um setor de atendimento. Além disso, colhiam material para alguns 

exames laboratoriais, sendo realizados,  também, alguns testes rápidos como o de 

HIV. Cada participante levava consigo uma ficha no qual eram preenchidos os dados 

relativos aos exames feitos e solicitados em cada setor, cujo modelo faz parte do 

Anexo 3. No último setor do circuito, os homens atendidos eram  convidados a 

participar da pesquisa. 

O evento aconteceu  num dia de sábado no período das 8:00 às 12:00 horas, 

com a participação de uma das equipes da UBS em questão. Os convites e a 

divulgação da campanha foram feitos pelos funcionários da UBS, incluindo médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, atendentes e  pelas Agentes Comunitárias 

de Saúde (ACS).  Tendo em vista o reduzido número de homens que compareceu 

na UBS, foram viabilizados somente dois grupos  para a discussão das questões 

norteadoras da pesquisa. O primeiro grupo  com 8 pessoas e um segundo com 4 

homens, totalizando um número de 12. Assim, foram montados 5 grupos de no 

máximo 6 pessoas, tendo participado da pesquisa 21 pessoas. 

A pesquisa na  UBS da Nova Cidade desenvolveu-se da seguinte maneira, 

em um primeiro momento foi entregue aos participantes o termo de consentimento 

livre e esclarecido, neste momento foi explicitado os objetivos do trabalho que é 

identificar as atitudes, percepções e pensamentos em relação ao comparecimento 

dos homens à UBS Nova Cidade, além disso, os obstáculos e barreiras que 

dificultam a presença desses participantes lá. Os participantes eram livres para ficar 

na entrevista ou não.  

 A partir da pesquisa fechada foi obtida a idade dos participantes. Além da 

idade, verificou-se a situação destes homens, se eles são casados, se tem filhos e a 

profissão exercida. Este último dado revela o risco de adoecimento dos participantes 

e, também, a realidade cultural e financeira. Neste mesmo anexo foi feita a busca 

dos horários de trabalho, já que uma das hipóteses do não comparecimento dos 

homens ao atendimento primário de saúde é o horário das atividades da UBS serem 

marcadas no mesmo período de trabalho. Outra questão abordada nas questões 

fechadas foi se os homens que estavam ali tinham problemas de saúde ou não, se 

tinham, qual era o problema e se faziam tratamento ou não, se sim, qual o 

tratamento.   A segunda etapa da pesquisa contemplou questões norteadoras 



referente ao conhecimento e opinião sobre a saúde masculina da atenção básica, 

mais propriamente na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Anexo 2. 

A técnica utilizada consistiu na constituição de um  grupo focal. A estratégia 

foi capaz de fornecer informações ao pesquisador, sobre como os participantes 

interpretam o problema, possibilitando juntar as informações recolhidas dentro do 

grupo, e trabalhar com as questões propostas pelos participantes. 

6. Resultados 

Análise descritiva 

 Fizeram parte da pesquisa doze homens, com idade média de 49,1 anos. 

Dentre eles 01 solteiro, 10 casados e  01 divorciado. Em média os participantes 

possuem 4,1 filhos.  Dos 12 homens, 01 é aposentado, 07  empregados e 04 

autônomos. Daqueles que informaram horário de trabalho, cinco exercem o serviço 

em horário, praticamente, coincidente ao de funcionamento da UBS,  das 7:00 às 

17:00 horas, dois deles com a diferença de que começam e terminam a jornada de 

trabalho uma hora antes ou depois do horário de expediente da unidade de saúde, e 

um  terceiro cujo horário de trabalho vai das 22:00 às 6:20 horas. Dos 12 

participantes, 09 afirmaram não ter problemas de saúde, 03 possuem hipertensão 

arterial sistêmica, sendo que 01 destes também tem catarata. Dos 03 que referem 

algum problema de saúde, 02 fazem uso de medicação como método de tratamento.  

 A segunda parte do trabalho remete às questões norteadoras que referem à 

opinião dos participantes sobre a saúde masculina na UBS  Nova Cidade. 

  A primeira questão norteadora diz respeito à frequência destes homens na 

UBS, bem como, o motivo pelo o qual frequentam a unidade. A segunda questão 

referia ao grau de satisfação com o atendimento e a estrutura na UBS. Por fim, o 

objetivo da última questão era obter, por meio de opiniões, a colaboração para a 

melhoria da atenção.  

Análise Qualitativa 

 Os resultados em relação à constância do comparecimento dos homens na 

unidade de atendimento podem ser descritos da seguinte forma: seis dos 

entrevistados nunca ou dificilmente vêm na UBS, destes um afirma que só vem em 

dia de “mutirão”, caso contrário, nunca vem. Um deles afirmou que esteve na UBS 

há dois anos e outro há 6 meses. 

A partir da coleta de dados pudemos concluir que a maioria dos pacientes 

homens da UBS Nova Cidade não frequentam a UBS. Sendo que os motivos desta 



ausência são variados.  A falta de tempo constitui-se no maior empecilho.  Alguns 

referem que em razão do mau atendimento e a demora para  serem atendidos não 

comparecem. Há, também, os que declararam que os homens, no geral, não vão à 

UBS, pela falta de informação. Outra questão aventada constitui-se que, em muitos 

casos os homens não sabem que precisam de consulta de rotina, tal qual as 

mulheres. Os homens não sabem as doenças as quais estão expostos, então, só 

aparecem quando acham que tem necessidade. 

Um ponto a ser ressaltado e que ficou explícito nas falas é o fato de que os 

homens desconhecem, ou pelo menos não se atentam, que se talvez marcassem 

consulta com o médico da UBS regularmente, poderiam evitar a urgência e muitas 

das doenças patológicas graves, com um mínimo de cuidado. Assim, 

equivocadamente, muitos dos entrevistados solicitam um médico à disposição para 

um pronto atendimento ao invés de utilizar-se de um serviço de rotina e prevenção 

médica. A questão cultural também foi aventada e mostrou-se um entrave na 

procura de médico pelo homem, fato que segundo a visão de alguns demonstrariam 

certa fragilidade.   

A segunda questão norteadora  que diz respeito à satisfação dos homens 

com a UBS demonstrou que a maioria  daqueles que opinaram não gosta da 

estrutura da UBS e dizem  não ser bem atendidos pelos funcionários, estão 

insatisfeitos nesses quesitos.  

A questão da demora no agendamento para atendimento e realização dos 

exames,  foi, reiteradamente,  citada como o principal problema da UBS, durante 

toda a discussão do grupo. Não obstante, prevaleçam os comentários negativos, 

algumas falas procuraram minimizar a crítica feita por alguns entrevistados. 

Por fim a terceira e última questão norteadora discutida neste trabalho deu 

espaço para que os participantes da pesquisa expusessem suas sugestões para 

melhorias da UBS, para que os homens estejam mais presentes. Muitos não 

quiseram opinar a respeito de melhorias no aperfeiçoamento da estrutura e do 

atendimento,  com a justificativa de que não frequentam a UBS e, por isso, não se 

interessaram  em opinar.  Por outro lado,  muitas falas referem à demora entre a 

realização de exames e a obtenção de seu resultado e, ainda, quanto à demora para 

atendimento de casos que deveriam ser tratados com certa urgência, sendo que, a 

solução proposta foi a solicitação de uma maior agilidade  no sistema de referência e 



contra-referência.  A falta de médico também foi,  reiteradamente, frisada pelos 

entrevistados.   

Análise Comparativa 

 Traçaremos agora, um paralelo entre os dois trabalhos realizados. Quanto às 

características dos locais podemos afirmar que  a base territorial da UBS do Jardim 

Cumbica I  abrange uma  área específica que  apresenta uma  particularidade, o fato 

de tratar-se de uma área invadida, que já foi mencionada. A princípio, com base no 

senso comum, ocorreu-nos que esta característica seria determinante  pois poderia 

dar origem há um sentimento de não pertencimento ao local e, como conseqüência 

o não estabelecimento da coesão social, fator capaz de inviabilizar a eficácia de uma 

política pública. Acontece que, no trabalho realizado na UBS da Nova Cidade, por 

tratar-se de um bairro mais central e comercial, esperava-se das pessoas um maior 

comprometimento,  expectativa que não foi correspondida, realidade que pode ser 

constatada pelas inúmeras negativas em dar opinião uma vez que as pessoas não 

frequentam a UBS local e não se sentem participantes dela. Ao contrário, muitos 

estavam ali pela primeira vez. 

 No que diz respeito à organização e recursos disponíveis,  a UBS  Nova 

Cidade apresenta um estrutura maior, tanto em relação ao espaço físico como na 

quantidade de médicos, se comparada à UBS do Cumbica I.  

           Outro item a ser ressaltado  é que  na Unidade Cumbica I a campanha 

abrangeu todas as áreas que  compõe a base de atendimento da UBS, enquanto 

que, na Nova Cidade foram envolvidos apenas profissionais responsáveis por uma 

área específica.  Assevere-se, neste ponto, que havia a intenção da realização da  

campanha nas demais áreas e que caso ocorressem,  a pesquisadora,  mostrou-se 

interessada em participar, entretanto, como não houve qualquer retorno, não se 

sabe se de fato ocorreram as novas campanhas. O que se percebeu é que neste 

local  são enfatizados mais os grupos de gestantes, não havendo o mesmo 

empenho no que diz respeito à saúde do homem.  

 Uma ação  muito significativa para a campanha foi, também, que quando da 

realização do Dia do Homem no Nova Cidade  a UBS contou com a participação de 

uma equipe especializada em programas preventivos de HIV, fato que tornou 

possível a realização de teste rápido de HIV, fator muito significativo no 

comparecimento dos homens no dia da campanha. A  despeito da importância desta 



equipe, a UBS do Cumbica I, não contou com este apoio, fato que gerou 

reclamações por parte dos homens. 

7. Considerações Finais 

Conclui-se, na verdade, que o maior entrave para as duas Unidades Básicas 

de Saúde reside na falta de interesse político e empenho na implementação de 

ações que garantam a saúde do homem,  que vão desde a conscientização até a 

realização concreta da ação  que é o atendimento eficiente ao homem. O principal, 

entrave,  ao contrário do que se imaginava  anteriormente, não reside na localização 

ou origem da população, nem na estrutura física da UBS. A grande carência reside 

no  abandono do público destinatário, que é  o  principal prejudicado pela ineficácia e 

ineficiência do poder público, o homem.  A utilização do sistema primário pelo 

homem somente poderá  ser viabilizada , a partir de um trabalho de base dentro das 

UBSs que demande uma maior diligência e atenção a respeito do tema, que 

apresenta-se como um verdadeiro problema político a espera de uma solução que 

garanta de um Estado de justiça social que tenha como base a dignidade humana, e 

que coloque em prática todos os direitos pessoais e sociais, idealizados por uma 

sociedade. 
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