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Resumo: O presente trabalho retrata a sa~de do homem sob a ytica da identidade
masculina. Atravp
s de revism
o bibliogri
fica integrativa como metodologia, aborda a
masculinidade em sua dialp
tica com a sa~de do homem e a Polt
tica Nacional de Ateno
m
o
Integral jSa~de do Homem (PNAISH), considerando suas dificuldades e perspectivas de
implementao
m
o em um Sistema de Sa~de que pouco dialoga com aspectos socioculturais na
elaborao
m
o de ao
}es em sa~de.
Palavras-chave: Sa~de dos Homens, Masculinidade, Polt
ticas P~blicas, Identidade de
Gr
nero.
INTRODUdO
A Conferr
ncia Internacional de Populao
m
o e Desenvolvimento ocorrida na cidade
do Cairo em 1994 assinalou a importk
ncia do homem nas discuss}es de gr
nero. Entretanto,
o estudo do homem nunca conquistou prestt
gio social, descaracterizando-o enquanto gr
nero
e o desvinculado de seu espao
o e tempo.
Na dialp
tica sa~de-doeno
a, a questm
o bem se delimita sob o prisma da promoo
m
o da
sa~de ao passo que junta em um rodo coeso e dink
mico os conceitos de qualidade de vida,
cidadania e direitos humanos como construtores de um ambiente social saudi
vel. Seriam os
servio
os de sa~de, em especial a ateno
m
o bi
sica na figura da Estratp
gia Sa~de da Famt
lia
(ESF), os disparadores desse processo. No entanto, inserir o homem nos servio
os de sa~de p
um desafio que parte da construo
m
o da masculinidade (GOMES, 2007; PINHEIRO, 2002).
Com vistas a minimizar vm
o existente entre o homem e os servio
os de sa~de, foi
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criada no Brasil a Polt
tica Nacional de Ateno
m
o Integral jSa~de do Homem (PNAISH,
2008). Segundo Carrara (1996, 2004), as polt
ticas de sa~de voltadas para "populao
}es
espect
ficas" provr
m de um contexto histyrico em que muito teve a participao
m
o de mp
dicos
e sanitaristas, os quais perceberam as prerrogativas que diferenciavam os gr
neros. Desse
modo, inserir o homem nas discuss}es de gr
nero e coadunar essas discuss}es em polt
ticas
do campo da sa~de coletiva tornou-se imprescindt
veis jefetividade das ao
}es em sa~de.
Nesse contexto, o presente trabalho objetiva abordar a masculinidade em sua dialp
tica com
a sa~de do homem e Polt
ticas P~blicas em Sa~de (PPS) destinadas ao grupo.
METODOLOGIA
Este trabalho trata-se de uma revism
o bibliogri
fica integrativa nas bases de dados
Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Cir
ncias da Sa~de (LILACS) e Google Scholar atravp
s dos descritores Homem,
Masculinidade, Gr
nero, Identidade, Promoo
m
o da Sa~de, Equidade e Polt
ticas P~blicas,
agrupados ou isoladamente com o objetivo de responder jquestm
o³
como a masculinidade p
encarada pelas polt
ticas p~blicas em sa~de?.́
Revism
o integrativa puma metodologia de pesquisa que permite a st
ntese e incorporao
m
o de
conhecimentos e a elaborao
m
o de estratp
gias de aplicabilidade pri
tica. Permite, alp
m disso,
a inclusm
o de trabalhos de diversas metodologias, que podem contribuir para a resoluo
m
o da
pergunta-chave. Desse modo, aglutina o conhecimento atual sobre uma temi
tica espect
fica,
de modo a permitir identificao
m
o, ani
lise e st
ntese de vi
rios trabalhos que versem sobre a
mesma temi
tica (SOUZA et. al. 2010).
Como critp
rio de inclusm
o, foram utilizados trabalhos, publicados em periydicos brasileiros
ou em livros em lt
ngua portuguesa ou espanhola. Como critp
rio de exclusm
o, fora
considerada, atravp
s de busca ativa, o distanciamento da questm
o norteadora do presente
trabalho. Tendo em vista a escassez de trabalhos sobre a temi
tica em questm
o, optou-se por
nm
o utilizar pert
odo de publicao
m
o como critp
rio de inclusm
o/exclusm
o.
Utilizamos o desenho de ensaio, entendido como o exerct
cio crt
tico de procura, de
cari
ter exploratyrio, acerca de um tema ou objeto de reflexm
o com o objetico de construir
novas formas de abordagem ou de olhares sobre o assinto (TOBAR E YALOUR, 2001).
Para apresentao
m
o, st
ntese e ani
lise dos dados, optou-se por abordagem descritiva, de modo
a possibilitar observar, descrever, classificar e comparar dados.
RESULTADOS E DISCUSSO
Foram selecionados 11 trabalhos nas bases assinaladas e utilizando os critp
rios de inclusm
o
e exclusm
o prp
-estabelecidos segundo a relao
m
o com a pergunta-norteadora. Destes, 2
(18,18%) foram publicados na base Lilacs e 9 (81,82%) na base Scielo. As informao
}es

colhidas foram confrontadas com a Polt
tica Nacional de Ateno
m
o Integral da Sa~de do
Homem (PNAISH).
Na base Scielo, foram encontrados artigos de 2003 (11,11%), 2005 (22,22%), 2008
(11,11%), 2009 (11,11%), 2010 (11,11%) e 2011 (11,11%). No Lilacs, os dois artigos
encontrados sm
o dos anos 2003 e 2005.
Do contexto geral
Entender a sa~de do homem requer a elaborao
m
o de vi
rias abordagens, geralmente
apropriadas por campos diferentes do conhecimento. Se, por um lado, parte da construo
m
o
da identidade de gr
nero masculino, por outro lado hise de entender como o produto dessa
construo
m
o, no caso da sa~de strictu sensu dialoga com os problemas mais prevalentes no
gr
nero, criando pontos concretos e metodologias de interveno
m
o efetivas (FIGUEREDO,
2008).
Aqui se situa um problema frequente nos artigos encontrados: a inapetr
ncia ou a falta de
propysito em abarcar a ponte entre as cir
ncias humanas, campo onde geralmente se situam
as discuss}es sobre masculinidade, e as cir
ncias biolygicas ou biomp
dicas, onde a homem p
entendido ou como mi
quina-homem ou como corpo cartesiano onde recaem determinadas
doeno
as e que guarda determinado risco relativo de convalescr
ncia e morte.
Este constitui o maior nyna sa~de do gr
nero masculino. Como efetivamente construir
pontes entre os saberes das cir
ncias humanas com saberes da sa~de. Ponte por onde
trafeguem polt
ticas p~blicas e ao
}es em sa~de, veiculadas pelas unidades de sa~de do
Sistema Ònico de Sa~de em todos os seus nt
veis de ateno
m
o. Desse modo, construir (assim,
como um produto da construo
m
o humana) a sa~de como material cimentante dos aspectos
da vida, sejam eles sociais, econ{micos ou culturais.
Porque sa~de do homem pcampo que merece ateno
mo?
A relativa escassez de estudos brasileiros que tr
m a sa~de do homem como tema traz
consigo a necessidade de ampliao
m
o do masculino nos estudos de gr
nero. A partir de 1990,
no entanto, gradativamente surgiram estudos que se apropriavam do tema como objeto de
estudo.
Estudos epidemiolygicos em vi
rias partes do mundo indicam que, embora homens relatem
menos agravos jsa~de, as taxas de mortalidade e morbidade relacionadas a eles sm
o
significativamente maiores que as do sexo oposto (FIGUEREDO, 2008).
Dados coletados pelos autores relacionados Sistema de Informao
}es Hospitalares do SUS
(SIH/SUS) relativos ao ano de 2011 mostram que homens estm
o quantitativamente mais
sujeitos jmorte em decorrr
ncia de eventos violentos, sendo maiores o tempo de internao
m
o
e a morbidade relacionada.

De 11268089 internao
}es, 40,86% sm
o representados por homens, enquanto mulheres
representam 59,14% do total assinalado. Apesar de o n~mero de internao
}es relacionado ao
sexo feminino ser quantitativamente maior, a qualidade dessas internao
}es varia
constitutivamente. Os dados coletados apontam que homens, quando sob internao
m
o
hospitalar, estm
o sujeitos a maior tempo de permanr
ncia que mulheres (7,3 e 4,3 dias,
respectivamente), o possibilita intuir sobre a gravidade das les}es ou agravos-base. Quando
se observa a taxa de mortalidade geral em ambiente intra-hospitalar para o mesmo pert
odo
observado, o sexo masculino apresenta taxa de 4,95 ao passo que o sexo feminino
apresenta-se com taxa de 2,85 (SIH/SUS).
Homens tambp
m acessam em menor monta os servio
os de sa~de, sobretudo para
ao
}es de promoo
m
o e preveno
m
o da sa~de. Em geral, as idas aos servio
os de sa~de sm
o
relacionadas jdoeno
a jiestabelecida, sendo a dor a principal queixa relacionada jdoeno
a,
considerada o principal motivo para a ida ao ambiente mp
dico. Estudos tambp
m apontam a
preferr
ncia dos homens por servio
os de sa~de de maior complexidade, como hospitais,
servio
os de urgr
ncia, alp
m de farmi
cias (PINHEIRO et. al. 2002; NASCIMENTO et. al.
2011).
Essas caractert
sticas epidemiolygicas trazem jluz o problema grave de sa~de no
qual o sexo masculino se encontra, mas nm
o apenas. Traz consigo a necessidade de
construo
m
o da dialp
tica gr
nero-masculinidade e sua insero
m
o no campo da sa~de p~blica, ao
passo que pdeterminante do processo sa~de-doeno
a de homens.
Sa~de e masculinidade
Quando se admite que o processo de adoecimento seja construt
do socialmente,
afirma Figueredo (2008), padmisst
vel que mulheres e homens vivam sob as mesmas
condio
}es sociais de desigualdade em sa~de. Por outro lado, quando se amplia a vism
o da
sa~de para a subjetividade nas relao
}es de produo
m
o de cuidado, distinguem-se
marcadamente os dois gr
neros, mesmo que com limites ora mais ora menos definidos.
A apropriao
m
o do termo Gr
nero pelo movimento feminista a partir da dp
cada de 1970 levou
paulatinamente j expropriao
m
o de caractert
sticas ligadas ao gr
nero masculino,
impulsionados pelo movimento eminentemente social inquietador jp
poca. No entanto, nos
anos que se seguiram buscou-se a distino
m
o entre os termos sexo e gr
nero como uma
tentativa de fugir ao determinismo biolygico ensejado pelo primeiro termo.
Nesse contexto, Gomariz (1992) afirma que sexo pdeterminado biologicamente e se
relaciona j
s caractert
sticas sexuais humanas. Vale de Almeida (2000) afirma, de forma
elaborada, que gr
nero, ao contri
rio, seria a elaborao
m
o cultural do sexo. Nesse contexto,

podem-se haver gr
neros distintos social e culturalmente construt
dos. Trazendo para a
discussm
o da masculinidade quanto ao ponto de inflexm
o representado pelos dois conceitos,
seria o homem desprovido de gr
nero, limitando-se jdefinio
m
o de sexo masculino?
A incorporao
m
o da temi
tica pelo campo das cir
ncias social trouxe novas quest}es ao
conceito de homem e a dialp
tica sexo-gr
nero masculino tornou-se mais imperativa,
sobretudo pelas provocao
}es do campo da sa~de como reflexo da epidemiologia alarmante
que caracteriza o grupo. Para este campo, sexo se relaciona mais intimamente com o
conceito de corpo biolygico, ao passo que gr
nero estirelacionado j
s ideias e pensamentos
de personalidade orientadores de ao
}es. Como afirma Butter (1987), em citao
m
o por
Figueredo (2008), o gr
nero pa forma de comunicao
m
o do corpo com o mundo.
A ampliao
m
o da perspectiva de gr
nero tem ampliado consideravelmente as possibilidades
de interveno
m
o sobre aspectos da sa~de de homens ao passo que contribui sobremaneira
para a reduo
m
o das iniquidades sociais e culturais e suas consequr
ncias desastrosas para a
sa~de.
A dificuldade maior reside em articular de forma efetiva ao
}es em sa~de sob a ytica da
construo
m
o identiti
ria masculina. A superao
m
o do modelo biomp
dico da sa~de frente a outra
forma de entender as relao
}es entre indivt
duo, sa~de, doeno
a e coletividade leva a novas
abordagens teyricas e desenvolvimento de novas metodologias e polt
ticas em sa~de que
abarquem conceitos antes ignorados.
Estudos mostram que homens retardam ao mi
ximo a ida aos servio
os de sa~de, o fazendo
apenas quando nm
o conseguem mais lidar por si com o problema ou agravo. A literatura
aponta o trabalho como principal causa apontada para esse adiamento. No entanto, outro
ponto geralmente apontado pa maior capacidade ft
sica masculina, o que lhes proporciona
um sentimento de invulnerabilidade frente aos processos patolygicos (SCHRAIBER et. al.,
2010; GOMES, 2003).
Em pesquisa feita pelos mesmos autores atravp
s de questioni
rios semi-estruturados, a falta
de tempo e o medo de perder o emprego sm
o apontados como fatores determinantes do
afastamento do homem dos servio
os de sa~de. O discurso da masculinidade hegem{nica se
faz presente durante todas as falas.
A dificuldade de acesso ao sistema de sa~de e seu hori
rio de funcionamento tambp
m foram
apontados como determinantes do mais raro aparecimento de homens em suas unidades de
assistr
ncia. A frequente falta de profissionais e a dificuldade em marcar consultas e fazer
exames no SUS tambp
m foram apontadas como fatores que corroboram ao seu afastamento
(SCHRAIBER et. al., 2010).
O uso dos servio
os de sa~de de determinada localidade pdeterminado por vi
rios fatores.
Dentre eles, a disponibilidade, o tipo, a quantidade dos servio
os e os recursos, a localizao
m
o

geogri
fica, a cultura mp
dica local, dentre outros, sm
o aspectos que influenciam a utilizao
m
o
dos servio
os (Wennberg, 1985, citado por PINHEIRO et. al., 2002). Por outro lado, a
subjetividade norteadora das ao
}es individuais pdeterminante do padrm
o de fluxo nos
sistemas de sa~de. As desigualdades decorrentes da subjetividade masculina e feminina
determinam, pois, padr}es diferenciados diante da vida e do adoecimento (PINHEIRO, et.
al, 2002).
A negligr
ncia com sua prypria sa~de tr
m rat
zes na identidade masculina, onde admitir
vulnerabilidade de qualquer tipo pincompatt
vel com o gr
nero. Isso leva ao quadro de
diagnystico tardio, pior prognystico e menor sobrevida e qualidade de vida do paciente
afetado. Quando questionados, os homens geralmente associam os servio
os de sa~de da
ateno
m
o bi
sica como destinados jmulheres e criano
as, em parte por sua identidade e em
parte por serem as polt
ticas p~blicas em sa~de geralmente direcionadas a esses dois grupos.
Polt
tica Nacional de Ateno
mo Integral jSa~de do Homem (PNAISH)
Ponto de inflexm
o na abordagem polt
tica da sa~de do homem, o PNAISH, institut
do
em 2008, constitui, antes de tudo, imagem - objetivo ou bandeira de luta da sociedade civil
organizada e comunidade cientt
fica no sentido de reconhecer a grandiosidade dos agravos
que acometem o sexo masculino. Tem, para tanto, o objetivo de promover ao
}es de sa~de
que considerem a dimensm
o da masculinidade em seus diversos contextos. Com isso, essa
polt
tica indica um norte de ao
}es nos servio
os de sa~de de todo o pat
s.
Em trecho da polt
tica, alguns pontos merecem destaque:
Os homens tr
m dificuldade em reconhecer suas necessidades,
cultivando o pensamento migico que rejeita a possibilidade de
adoecer. Ainda, os servio
os e as estratp
gias de comunicao
mo
privilegiam as ao
}es de sa~de para a criano
a, o adolescente, a
mulher e o idoso.
(PNAISH, 2008)
Os dois trechos destacados trazem consigo duas formas de ver o mundo que se somam. A
idp
ia expressa em uma polt
tica p~blica que vise jateno
m
o integral do homem deve,
impreterivelmente, considerar a construo
m
o de sua identidade de gr
nero determinante de seu
modo de vida. Ao contri
rio, a polt
tica assume o modo de vida masculino como fruto do
cultivo de pensamento mi
gico. Isto diz muita coisa. O produto desses dizeres reverbera em
pri
ticas jiconsolidadas que podem ser observadas na segunda assertiva destacada, que
afirma que as ao
}es em sa~de privilegiam criano
as, adolescentes, mulheres e idosos.
Apesar disso, a polt
tica se obstina imudar foco da assistr
ncia aos homens para ao
}es de
preveno
m
o e promoo
m
o da sa~de. No entanto, quando se observa criticamente o decorrer das

estratp
gias propostas, grande parte delas se restringe a ao
}es de preveno
m
o da sa~de
relacionadas principalmente ao ck
ncer e violr
ncia.
Apesar de entender, a princt
pio, o homem em sua totalidade, entende por totalidade
apenas aspectos biolygicos relacionados ao adoecimento, desconsiderando tanto a
masculinidade como parte do processo ou como substk
ncia untadora das partes
constituintes desse processo.
O termo ³
masculinidade´surge no texto da PNAISH 5 vezes durante a introduo
m
o,
2 vezes no diagnystico e 1 vez no item que trata de violr
ncia. ³
Gr
nero´aparece apenas 2
vezes na introduo
m
o, 1 vez no diagnystico, pduas vezes associado a i
lcool e pparte dos
objetivos espect
ficos da polt
tica, ao ensejar incluir o enfoque de gr
nero, orientao
mo sexual,
identidade de gr
nero e condio
mo p
tnico-racial nas ao
}es educativas. O termo ³
Ck
ncer,́
surge no texto, como padrm
o de comparao
m
o, no total de 26 vezes.
CONSIDERAd®ES FINAIS
Neste trabalho, fora abordada a sa~de do homem sob a ytica da masculinidade e identidade
de gr
nero, somando para a discussm
o das ao
}es ensejadas pelas polt
ticas p~blicas em sa~de
sobre o assunto, sobretudo a Polt
tica Nacional de Ateno
m
o Integral jSa~de do Homem.
Existem vi
rias barreiras jao
m
o dos servio
os de sa~de no p~blico masculino. Grande parte
delas pcondicionada pela construo
m
o sociocultural do gr
nero masculino, que afasta os
homens dos servio
os de sa~de determina maior risco de adoecimento e morte.
Esses aspectos do universo masculino nm
o sm
o abarcados pelas ao
}es dos servio
os
de sa~de, que pouco se adp
qua j
s caractert
sticas do gr
nero masculino, suas condio
}es de
trabalho e modo de vida.
A PNAISH, apesar de considerar uma abordagem integral jsa~de, deixa a desejar
quanto jsua efetividade por desconsiderar a dialygica das microrelao
}es em k
mbito local,
onde os papp
is sociais orientados pela masculinidade se expressam em sua totalidade.
Deixa margem, com isso, jreproduo
m
o de pri
ticas em sa~de posteriores, segundo uma
vism
o cartesiana do corpo, biolygica strictu sensu, onde a integralidade se limita j
integralidade de sistemas.
Cabe, pois, ampliar a discussm
o de gr
neros assim como se propunha a PNAISH.
Mas nm
o apenas, assumir a bandeira de luta por melhores condio
}es de vida e a inclusm
o do
modo de vida masculino para alp
m do combate ao ck
ncer e violr
ncia.
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