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Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

Esse trabalho trata-se de um relato de experiência sobre a efetivação da Politica
Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem- PNAISH, na Unidade Saúde da
Família- USF Alcides D'Ávila Codeceira. As ações foram desenvolvidas a partir dos
pressupostos da Educação Popular em Saúde, buscou-se emponderar os homens ao
direito a saúde e fortalecer o vínculo desse público com a USF. Alguns Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), perceberam a ausência dos homens e a falta de
abordagem no cotidiano da unidade de saúde sobre essa temática. A partir desse
diagnóstico, em 2015 buscou-se sensibilizar os demais componentes da USF, para
realizar intervenções sobre saúde do homem no território. Inicialmente, foi apresentada

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh89XntDAeRmz_-uCgolNTJxfAP0zh8m?usp=sharing


proposta de oficina sobre saúde do homem na reunião mensal da USF - a qual congrega
três Equipes de saúde da Família (eSF), na reunião também participaram a coordenação
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (eNASF), e o Apoio de Território. Em seguida, foi
discutida a oficina de sensibilização com os trabalhadores de uma das Equipes e a
Equipe eNASF, onde realizamos os ajustes pedagógicos. A oficina envolveu perguntas
abertas sobre práticas de promoção da saúde, identificação dos conhecimentos prévios
dos participantes, vídeo educativo para problematização, dinâmica com jogo de mitos e
verdades para relacionar práticas da saúde do homem. Como metodologia buscou-se
articulação com equipamentos sociais da comunidade, em especial as escolas, sendo
uma pública e uma privada, onde foram realizadas oito (08) oficinas. Na escola estadual
realizou-se seis oficinas com a participação de duzentos alunos na faixa etária acima de
15 anos, na escola privada, foram duas oficinas com a participação de oitenta alunos
com idade entre 10 e 14 anos. Nas oficinas um dos rec ursos utilizados foi a tempestade
de ideias em torno da pergunta problematizadora: “O que é ter saúde para você?”, em
seguida foi apresentado um vídeo para identificação de conhecimentos prévios sobre a
temática, utilizou - se também jogo com mitos e verdades sobre a PNAISH,
relacionando-os às práticas de promoção da saúde e qualidade de vida buscando inserir
os participantes nas discussões produzidas em torno do tema. Resultados: Várias
dúvidas surgiram durante as oficinas, sobre o uso do preservativo masculino e feminino,
menopausa, andropausa, mortalidade masculina precoce, comportamentos de risco
relacionados à alimentação, atividade física, uso de bebidas alcoólicas e do cigarro,
métodos anticoncepcionais, número de acidentes no trabalho e no trânsito, questões de
gênero e patriarcado, os impactos na opção do método contraceptivo (vasectomia ou
laqueadura tubária), bem como as barreiras culturais que impedem a procura dos
homens aos serviços de saúde.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH, oficializada foi
oficializada em 2009, visando desenvolver ações de saúde que contribuam para a
compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos
socioculturais e político-econômicos, além do papel do setor saúde em promover ações
que beneficiem esse segmento com base nos indicadores epidemiológicos dos
principais problemas que acometem os homens. Um dos desafios encontrados foi a
falta de divulgação sobre a PNAISH, primordial para sua implementação/efetivação.
Com isso percebemos que se faz necessário, sensibilizar profissionais e usuários com
divulgação sobre a PNAISH. A falta de horário na agenda de consultas dos profissionais
para os homens, realizar eventos de educação continuada, como seminários, encontros



e congressos, fomentando a troca de experiências sobre a temática. Outro
questionamento foi a extensão do horário de atendimento da USF ao turno da noite. É
de suma importância, investir no fortalecimento dos vínculos entre usuários e
profissionais da atenção primária, incentivar a formação dos grupos de homens com
foco no diálogo que a educação popular em saúde proporciona, buscando sensibilizar a
importância do cuidado em saúde na perspectiva da promoção da saúde.

Como a experiência impactou o território?

Como encaminhamentos das oficinas nas escolas, solicitado a realização de uma oficina
num sábado, para facilitar a participação de outros homens da comunidade. Foi
sugerido a extensão do horário de atendimento, facilitando o acesso da população
masculina na USF, maior divulgação da PNAISH pela mídia, no cotidiano da USF e na
comunidade. Sensibilizados, os profissionais acataram a sugestão dos estudantes
realizando a intervenção na quadra de esportes da comunidade no final do mês de
agosto de 2015, em alusão ao mês que é comemorado o dia dos pais, com isso, a
intervenção foi intitulada “Saúde Aʼgosto dos Homens”. Participaram 145 homens, com
direito a vários serviços de saúde e rodas de conversas numa rica troca de experiências
entre profissionais e usuários. Buscando fazer valer seu direito a saúde, surgiu dos
usuários a solicitação de intervenções dessa natureza ao menos uma vez por mês, o que
foi posto na reunião posterior e acatado por todos. Assim, surgiu o Grupo Saúde Aʼgosto
dos Homens, que é realizado com o apoio da eNASF, sempre no terceiro sábado do mês,
com ofertas de serviços e rodas de conversas sobre as diversas temáticas alusivas à

saúde dos homens a luz da PNAISH.


