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RESUMO
Os homens vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres e têm maior incidência de doenças graves e crônicas,
acessando o sistema de saúde por meio da atenção especializada, tendo como consequência o agravamento da sua
situação de saúde. No enfrentamento dessa realidade a Política Nacional de Saúde do Homem tem como objetivo
facilitar e ampliar o acesso dele aos serviços de saúde. Este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre a gestão
em saúde do homem e políticas públicas acessíveis que versam sobre essa temática. Para alcança-lo foram realizadas
pesquisas bibliográficas com consequente abordagem sobre a gestão pública em saúde, a saúde do homem e as ações
públicas para melhorar a saúde do homem. Foi possível evidenciar que ainda são necessários esforços do poder
público para que os aspectos fundamentais para uma gestão voltada para os cuidados com a saúde do homem, se
torne de excelência de modo a expor sobre o processo de gestão relacionado à eficiência e excelência.
Palavras-chave: Gestão pública; Homem; Saúde; Política; Prevenção

ABSTRACT
Men live, on average, seven years less than women and have a higher incidence of serious and chronic diseases,
accessing the health system through specialized care, with the consequence of worsening their health situation. In
facing this reality, the National Men’s Health Policy aims to facilitate and expand his access to health services. This
work has the general objective of reflecting on the management of men’s health and accessible public policies that
deal with this theme. To achieve this, bibliographic research was carried out with a consequent approach on public
health management, men’s health and public actions to improve men’s health. It was possible to show that efforts by
the public authorities are still necessary so that the fundamental aspects for a management focused on men’s health
care, become of excellence in order to expose about the management process related to efficiency and excellence.
Keywords: Public management; Man; Health; Politics; Prevention.
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A gestão pública e a saúde do homem

INTRODUÇÃO
Os homens vivem, em média, sete anos
a menos que as mulheres e têm maior incidência
de doenças graves e crônicas, como doenças
cardiovasculares, neoplasias, diabetes mellitus e
hipertensão arterial, sendo que ainda considera
a doença como sinal de fragilidade e não como
condição biológica , influenciados pela sociedade
1

machista em que vivemos.
Atrelado à essas susceptibilidades, soma-se
o reconhecimento de que os homens acessam o
sistema de saúde por meio da atenção especializada,
tendo como consequência o agravamento da sua
situação de saúde e início tardio na atenção, com
consequente aumento dos custos para o Sistema
Único de Saúde – SUS1. No enfrentamento dessa
realidade em 2009 foi lançada a Política Nacional
de Saúde do Homem (PNAISH), tendo como
objetivo facilitar e ampliar o acesso dele aos
serviços de saúde.

2

Para isso, a PNAISH está alinhada com
a Política Nacional de Atenção Básica – porta de
entrada do SUS - com as estratégias de promoção,
prevenção, assistência e recuperação da saúde
e humanização, e em consonância com os
princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços
em redes e cuidados da saúde, mas priorizando
a Atenção Básica. 2 A inclusão dessa política no
cenário nacional de saúde exige o fortalecimento e
qualificação da atenção primária e dos profissionais
de saúde garantindo, assim, ações resolutivas no
que tange a saúde da população masculina.

Esta pesquisa foi elaborada em busca
de solucionar o problema de pesquisa: “Como
a Gestão pública lida com saúde do homem?”
Diante deste problema surgiu a seguinte hipótese
de estudo: A gestão em saúde está ligada à PNAISH
e visa promover a saúde desse segmento social.
Para

elucidar

tais

possibilidades

e

reconhecendo que a gestão pública em saúde é um
meio de assegurar a saúde masculina, o presente
artigo tem por objetivo refletir sobre a gestão em
saúde do homem e políticas públicas acessíveis que
versam sobre essa temática, bem como identificar
quais as ofertas de atendimento de saúde ao homem
e quais são as ações públicas para essa área. Para isto,
como objetivos específicos, buscou-se identificar a
evolução histórica da gestão pública em saúde do
homem no Brasil; reconhecer as características da
gestão pública em saúde em teorias e leis a partir
das referências técnicas do Ministério da Saúde; e
perfilhar as ações públicas dessa área que visam
favorecer a melhoria da saúde do homem. Assim
sendo, o presente material aborda a gestão pública
em saúde, saúde do homem e as ações públicas
para melhorar a saúde do homem.
A produção deste material se justifica por
abordar um tema de interesse para acadêmicos e
estudiosos na área de gestão pública em saúde,
por se tratar de um assunto que tem relação
com a atuação do Gestor Público, tornando-se
necessário concretizar a presente abordagem e que
também poderá servir futuramente como fonte de
pesquisa para outros pesquisadores interessadas
nessa temática.
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MÉTODOS
A metodologia adotada se baseou
em pesquisas bibliográficas, sendo útil para a
produção do material e permitindo a revisão
de literatura sobre o tema, que possibilita
o conhecimento, tanto do que vem sendo
produzido como daqueles espaços que ainda
não se constituíram foco de estudo. As pesquisas
foram realizadas em livros, periódicos, consulta
de sites na internet, bibliotecas, jornais, revistas
(periódicos), material digital e outros meios de
divulgação de informação, onde foram coletados
dados que auxiliaram a autora a discorrer sobre a
gestão pública e saúde do homem.

assunto abordado.
Após a realização das buscas, os resultados
encontrados foram analisados com leitura prévia
do título, sendo excluídos os trabalhos que não
possuem relação com o tema. Os critérios de
inclusão definidos foram: trabalhos escritos
em português, espanhol e inglês; relevantes ao
tema proposto; publicados entre 2008 e 2017;
realizados no Brasil. Já os critérios de exclusão
foram: publicações duplicadas, com escolha do
mais completo; pesquisas que não se referiam
à temática; não obter o estudo completo
gratuitamente; ter como metodologia a revisão
da literatura.
Uma análise inicial foi realizada com
base nos títulos e nos resumos, introdução ou

A pesquisa bibliográfica, para os pesquisadores,

apresentação de todos os materiais que preenchiam

é um dos problemas mais sérios a serem

os critérios de inclusão ou que não permitiram se

equacionados. Em função da disponibilidade dos
bancos de dados bibliográficos e da profusão de

ter certeza de que deveriam ser excluídos. Após

artigos científicos, torna-se um grande impasse a

análise, todos os estudos selecionados foram

escolha dos artigos mais adequados na construção

obtidos na íntegra e posteriormente examinados

da argumentação teórica fundamental às pesquisas

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão

e textos acadêmicos 2.

Para coleta dos dados foi utilizado como
base a questão norteadora “Como a Gestão
pública lida com saúde do homem? ” E as
palavras-chave selecionadas para a busca do tema
proposto foram: “gestão pública em saúde” e
“saúde do homem”. A escolha destas palavraschave foi realizada com base na leitura de
alguns trabalhos relacionados ao tema proposto,
obtendo, assim, embasamento prévio sobre o

estabelecidos. Todos os processos de seleção
e avaliação das pesquisas foram realizados por
pares.
Após definição de quais estudos seriam
incluídos, com base na busca eletrônica, foi
realizada uma reunião de consenso entre os autores
para confirmação das pesquisas e verificação de
inclusão/exclusão. Para interpretação e aplicação
das análises sobre os resultados coletados foi
considerado o embasamento técnico científico
dos revisores dos estudos.
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às ações e serviços para sua promoção, proteção e

RESULTADOS E DISCUSSÃO

recuperação. 5

Gestão pública em saúde

A partir da Constituição Federal de 1988,

A Gestão Pública em Saúde está atrelada

os órgãos responsáveis pelo cuidado com a

à PNAISH, uma vez que para esta última

saúde passaram a focar grupos de pessoas que

ser executada, precisa de gestão consolidada,

apresentam características similares no tocante a

competente e que efetive as ações necessárias para

situações de doenças ou por faixa etária, situação

que o público alvo seja atendido com eficiência,

gestacional, hipertenso, dentre outros. A saúde

sendo que “as ações e serviços de saúde foram

do homem passou a receber atenção diferenciada

institucionalizados como política pública e a

a partir de 1980, momento em que os esforços

saúde estabelecida como um direito de todos e

de teóricos iniciaram estudos nessa área, o que

um dever do Estado” . Nessa direção, a Gestão

acabou por incentivar a criação de normativas

Pública em saúde foi construída a partir do século

que hoje se encontram em vigor. 6

3

XX, em função do surgimento de diversas baixas

Com o crescimento populacional e

nos locais de trabalho por motivo da falta de saúde

consequente aumento da procura por tratamentos

do homem. Como nessa época o capitalismo

relacionados à saúde, surgiu a necessidade da

ainda visava somente o lucro, sem se importar

adequação da política voltada para a saúde já

com as consequências de jornadas de trabalho

existente, que segundo Malta et al, 7

exaustivas, ou ainda com a saúde do homem,
começaram a surgir às primeiras manifestações

Foi em 1998/1999 que o MS, através da Secretaria

sobre a prevenção e o tratamento do homem e

de Políticas de Saúde, formalizou em cooperação

“a saúde passa a ser objeto de planejamento e
de políticas dos governos numa perspectiva de

com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento o projeto “Promoção da
Saúde, um novo modelo de atenção”, visando à

retração do Estado e de expansão do mercado”

elaboração da Política Nacional de Promoção

. A partir da década de 1970 o homem passou

da Saúde (PNPS), que operaria na disseminação

4

a se preocupar com a própria saúde. Com a
promulgação da Constituição Federal, o Art. 196

de outro modo de conceber políticas públicas
e no fomento da construção de parcerias fora
do setor sanitário, ampliando a discussão dos
determinantes sociais. 6

esclarece que
A saúde é direito de todos e dever do Estado,

Diante da aprovação da PNPS e com

garantido mediante políticas sociais e econômicas

a elaboração de documentos e projetos, “[...]

que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário

principalmente nas áreas de alimentação saudável,
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atividade física, violência no trânsito e promoção

PNAISH, implantada pelo Ministério da Saúde

da saúde nas escolas, cidades/municípios,

em 2008 7, que tem como principal objetivo:

comunidades saudáveis e desenvolvimento local
integrado e sustentável”, a saúde do homem
passou a ser focada com mais afinco pelos órgãos
públicos ligados à área em questão. Entre os anos

[...] promover a melhoria das condições de saúde
da população masculina do Brasil, contribuindo,
de modo efetivo, para a redução da morbidade
e mortalidade dessa população, através do

de 2005 e 2013 foi estruturada a nova PNPS,

enfrentamento racional dos fatores de risco e

sendo aprovada a Portaria nº 2.446, de 11 de

mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos

novembro de 2014, que redefine a PNPS. 7
A partir daí, buscando atender as
normativas nessa área, ações governamentais
voltadas para a saúde do trabalhador passam
a serem planejadas e executadas, mesmo que
de forma tímida. A gestão da saúde pode
ser privada ou pública e a mais utilizada pela
população é a pública, quando é atendido pelo
SUS. Para Lorenzetti, Lanzoni 3, a gestão pública
compreende:

serviços de assistência integral à saúde. 7

A saúde é tratada no Brasil como
uma das políticas públicas mais necessárias e
imprescindíveis para assegurar direitos adquiridos.
Porém, os locais de atendimento e atenção à
saúde administrados pelo SUS atendem todos os
cidadãos que dele necessitam, direcionando ações
para cada especificidade de atendimento, não
sendo visualizados locais específicos destinados
somente à atenção aos homens. “A Política de

Os espaços dos cuidados diretos - singulares

Saúde do Homem orienta sobre a necessidade

e multiprofissionais; as diversas instituições de

de articulação do serviço básico de saúde com

saúde; e a exigência da formação e operação de

o setor privado e sociedade civil para efetivar a

redes de serviços de saúde para uma assistência
universal, integral, equânime, de qualidade
e eficiente para as necessidades de saúde da
população.

atenção integral à saúde do homem” 8.
Dentre os fatores que induzem o
homem a evitar a procura por atendimento nos
serviços de saúde pública se deve ao fato que

Assim pensada, a gestão pública em

“[...] os serviços e as estratégias de comunicação

saúde é direcionada através das normativas e do

privilegiam as ações de saúde para a criança, o

aparato teórico nessa área, de modo a promover

adolescente, a mulher e o idoso” 7. Em função das

o manejo das organizações de saúde, em hospitais

“[...] mudanças e transformações das estruturas

e outros locais que prestem atendimento visando

familiares e de padrões de masculinidade, muitos

a saúde do cidadão. Para que a gestão em saúde

homens já estão se permitido a busca de serviços

do homem atinja seus objetivos foi criada a

voltados à sua saúde [...]” 9.
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A implantação e implementação de ações

a saúde do homem passou a ser relacionada com

voltadas para a PNAISH requer que a gestão

a sexualidade, sem grande preocupação com

pública em saúde considere como principal

as demais questões inerentes a esse aspecto 9.

princípio a eficácia e a garantia de resultados

Somente na década de 1990 começaram a surgir

satisfatórios nessa área. Mas, infelizmente, a

estudos nessa área, conforme afirmam Gomes e

saúde pública está distante da eficácia, por falta

Nascimento 11

de recursos, pela mão-de-obra insuficiente, pela
Os estudos começaram a se estruturar a partir da

demora na efetivação dos serviços prestados e,

perspectiva de gênero, discutindo, dentre outros

principalmente, pela gestão deficitária que faz

aspectos, a singularidade do ser saudável e do

com que a engrenagem relacionada à saúde se

ser doente, buscando o entendimento de que era

torne morosa.

necessária uma visão da saúde do homem mais
integralizada.

Saúde do homem

No Brasil, a partir de 2008, com a

Diversos fatores influenciam a saúde do

aprovação da PNAISH, ações voltadas para essa

homem, dentre eles, podem ser destacados o

área começaram a ser executadas. “Essa política

fato de estes indivíduos se sentirem responsáveis

foi resultado de uma parceria entre gestores

pela manutenção financeira do lar, se dedicarem

do SUS, organizações científicas, sociedade

ao trabalho remunerado e manifestarem pouco

civil

interesse quanto à própria saúde. Segundo

e agências de cooperação internacional”. A

Schwarz et al. 10,

PNAISH vem de encontro às necessidades da

organizada,

pesquisadores

acadêmicos

população masculina, que até então estava sujeita
[...] homens morrem mais do que as mulheres

as normativas gerais referentes à saúde e ela tem

pelas principais causas de morte; determinados

como principal objetivo, 7-9

modelos

de

masculinidade

podem

trazer

comprometimentos para a saúde dos homens;
os homens são os principais atores na violência
cometida contra mulheres, crianças, outros
homens e contra eles mesmos; o desemprego
compromete o bem-estar masculino e pode se
relacionar a suicídios de jovens.

[...] promover ações de saúde que contribuam
significativamente para a compreensão da realidade
singular masculina nos seus diversos contextos
socioculturais e político-econômicos; outro é o
respeito aos diferentes níveis de desenvolvimento
e organização dos sistemas locais de saúde e tipos
de gestão. 2

Até a década de 1980 não se dava muita
prioridade para a saúde do homem, nessa década
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A

PNAISH

possui

três

objetivos

integrante deles”.7 Assim sendo, o poder público

específicos voltados para o público masculino e

deve disponibilizar, ofertar e divulgar ações que

alinhados com a Política Nacional de Atenção

visem melhorar a saúde do homem e estimulá-

Básica é executada na rede pública de saúde. Nos

lo a procurar os locais de atendimento e assim

locais de atendimento à saúde administrados

acessar os direitos que possui.

pelo SUS são realizadas ações de “[...] estímulo

Se as normativas em vigor fossem

ao autocuidado e a consciência de que a saúde

executadas a nível de município e cada um

é um dever do Estado, direito social básico e de

deles contasse com pelo menos um centro de

cidadania de todos os homens brasileiros”.2 Os

atendimento especializado em saúde do homem,

locais de atendimento do SUS devem ofertar

a realidade brasileira ganharia outro quadro que

serviços de média e alta complexidade “para que

contaria com homens mais saudáveis, conscientes

a atenção à saúde não se restrinja à recuperação,

da necessidade de cuidar da própria saúde. Para

garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a

isso, além da PNAISH, a Lei nº 9.263, de 12 de

prevenção a agravos evitáveis”.7

janeiro de 1996, que regula o § 7º do Art. 226 da

Até 2008 os homens não dispunham

Constituição Federal, que trata do planejamento

desses serviços e para Carrara, Russo e Faro apud

familiar, estabelece penalidades e dá outras

Rodrigues e Ribeiro,

providências, considera o planejamento familiar
como uma ação que contribui para a saúde do

[...] os homens não são captados pelos serviços
de atenção primária (como ocorre com as
mulheres). Sua entrada no sistema de saúde se

homem.5
O Art. 3º Lei nº 9.263/1996 coloca que “O

daria principalmente pela atenção ambulatorial

planejamento familiar é parte integrante do conjunto

e hospitalar de média e alta complexidade,

de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal,

configurando um perfil que favorece o agravo da

dentro de uma visão de atendimento global e integral à

morbidade pela busca tardia ao atendimento. 12-9

Tal afirmação evidencia que o homem
procura os serviços de saúde, embora nem
sempre encontre atendimento específico para
os problemas que o acometem.

A PNAISH

“Considera essencial que, além dos aspectos
educacionais, entre outras ações, os serviços
públicos de saúde sejam organizados de modo a

saúde”.5 Conforme esse mesmo Artigo, tal ação deve
ser executada pelo SUS e sua rede de serviços, onde
devem ser incluídas atividades básicas, entre outras:
I - A assistência à concepção e contracepção;
[...] IV - o controle das doenças sexualmente
transmissíveis;
V - O controle e prevenção do câncer cérvicouterino, do câncer de mama e do câncer de
pênis.5

acolher e fazer com que o homem se sinta parte
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maior interesse por parte da população masculina
A Lei nº 10.289, de 20 de setembro
de 2001, que institui o Programa Nacional de

em buscar assistência à saúde e usufruir das ações
em andamento.

Controle do Câncer de Próstata, Art. 4º determina
Ações públicas para melhorar a saúde

que o Programa Nacional de Controle do Câncer
de Próstata deverá “[...] realizar exames para a

do homem

detecção precoce do câncer de próstata sempre
que, a critério médico, tal procedimento for

As ações públicas que visam melhorar

considerado necessário”. O SUS e seus órgãos

a saúde do homem através da promoção e

confederados devem executar atividades voltadas

prevenção de diversos problemas que afetam a

para o público masculino que abordem o câncer

parcela masculina da sociedade são executadas

de próstata, dentre elas deve promover:13

em redes de saúde e buscam atender esse
público ofertando atendimentos em distintas

I

– Campanha institucional nos meios de

comunicação, com mensagens sobre o que é o
câncer de próstata e suas formas de prevenção;

áreas. As principais ações voltadas para a saúde
do homem se encontram na PNAISH, que tem

– Parcerias com as Secretarias Estaduais

como diretrizes a “[...]integralidade, factibilidade,

e Municipais de Saúde, colocando-se à disposição

coerência e viabilidade, sendo norteadas pela

da população masculina, acima de quarenta anos,

humanização e a qualidade da assistência,

II

exames para a prevenção ao câncer de próstata;
III

–

Parcerias

com

universidades,

princípios que devem permear todas as ações”.7

sindicatos,

A integralidade diz respeito ao fato do

organizando-se debates e palestras sobre a doença

usuário ter o direito de acessar todos os níveis

e as formas de combate e prevenção a ela;

de atenção que o SUS possui, também se refere

sociedades

IV

civis

organizadas

e

– Outros atos de procedimentos lícitos

e úteis para a consecução dos objetivos desta

aos “[...] agravos e a complexidade dos modos

instituição.

de vida e situação social do indivíduo, a fim de

V

– Sensibilizar os profissionais de

promover intervenções sistêmicas que abranjam

saúde, capacitando-os e reciclando-os quanto a

inclusive as determinações sociais sobre a saúde e

novos avanços nos campos da prevenção e da
detecção precoce do câncer de próstata (LEI Nº
10.289/2001, art.4º).13

a doença”.7 A factibilidade está relacionada à “[...]
disponibilidade de recursos, tecnologia, insumos
técnico-científicos e estrutura administrativa e

Na realidade, a divulgação dessas ações
na mídia, a ampliação de informações sobre os
direitos assegurados ao cidadão poderia despertar

gerencial de modo que permitam a execução das
ações. 7
A coerência está relacionada à proposição
de ações considerando as diretrizes da PNAISH
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e compatíveis com os princípios do SUS, já “a

demonstrar cuidados preventivos com relação

viabilidade da implementação desta Política estará

a doenças que possam ser evitáveis. De acordo

diretamente relacionada aos três níveis de gestão

com Moreira e Carvalho,14

e do controle social, a quem se condiciona o

Para transpor as barreiras que impedem a

comprometimento e a possibilidade da execução

integralidade do cuidado masculino, deve-se a

das diretrizes”.7 As diretrizes da PNAISH estão

priori, manter a igualdade de direitos e serviços,

voltadas para a promoção, prevenção, assistência

respeitando-se as necessidades e particularidades

e recuperação da saúde, visando reforçar a

entre os gêneros e descaracterizando a ausência
do autocuidado como algo restrito ao mundo dos

responsabilidade e as competências dos três níveis

homens.

de gestão e do controle social, dentre outras.
Porém

essas

diretrizes

“[...]

não

conseguem ser aplicadas por completo devido
à falta de recursos e gestão ineficiente, ineficaz
e não efetiva”.13 Os princípios de humanização
e qualidade da atenção integral pela equipe de
saúde pressupõem a oferta dos diversos serviços
voltados para a atenção à saúde do homem
que contem com profissionais qualificados e
capacitados em número suficiente para atender a
demanda de cada local de atendimento do SUS.
Os objetivos específicos de “Organizar,
implantar, qualificar e humanizar, em todo
território brasileiro, a atenção integral a saúde
do homem, dentro dos princípios que regem o
SUS”7, se encontram incluídos a implementação
e/ou estímulo à “uma rede de atenção à saúde
do homem que garanta linhas de cuidado, na
perspectiva da integralidade” 7. Em uma rede de
atenção estruturada, o homem poderá se sentir
mais seguro e confiante de procurar manter sua
saúde, participando das atividades propostas
pelos profissionais que atuam ali, em função

Outro objetivo expresso na PNAISH se
refere à assistência sexual e reprodutiva executada
no âmbito da atenção integral à saúde, através
da ampliação, qualificação e assistência nessa
área. A prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e da infecção pelo HIV deve ser
estimulada, implantada e implementada através
da qualificação de pessoal para a atenção às
disfunções sexuais masculinas, bem como através
da garantia ao “acesso aos serviços especializados
de atenção secundária e terciária para os casos
identificados como merecedores destes cuidados”
. O segundo objetivo especifico da PNAISH

7

prevê a associação de “[...] ações governamentais
com as da sociedade civil organizada para
efetivar a atenção integral à saúde do homem
com protagonismo social na enunciação das reais
condições de saúde da população masculina 7, o
que representa um avanço para a promoção da
saúde do homem em todas as esferas que cuidam
da saúde.

da execução da PNAISH, e, também poderão
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A PNAISH prevê a educação como um

bem como locais de atendimentos especializados,

meio de ampliar a conscientização do homem

com equipes multiprofissionais nas áreas às quais

sobre a prevenção da saúde do homem e tem

tais locais se destinam, e que contribuíssem

servido para “nortear as ações que deveriam

para a celeridade do atendimento e consequente

ser implementadas para se executar o cuidado

prevenção ou recuperação da saúde do homem.

integral à saúde do homem baseado nas suas

Segundo Moreira e Carvalho 14 a execução das

necessidades” 14. Para que a PNAISH alcance

ações inerentes à PNAISH visa:

os objetivos aos quais se destina, em 2007
foi aprovada pelo governo federal, através do
Ministério de Estado da Saúde, a Portaria nº
1.319, de 5 de junho de 2007, que determina

promover a melhoria das condições de saúde
contribuindo, de modo efetivo, para se reduzir
a morbimortalidade masculina, por meio do
enfrentamento dos fatores de risco e mediante a

diretrizes e orientações gerais para a realização do

facilitação ao acesso aos serviços de assistência

procedimento de vasectomia parcial ou completa.

integral à saúde com redução das barreiras

Essa Portaria se deve ao fato da constatação da
incidência do câncer de próstata que constam

institucionais e o oferecimento de ações
qualificadas e humanizadas, a prestação de
assistência sistematizada sobre a saúde sexual

em relatórios dos serviços públicos de saúde, se

e reprodutiva, a realização de educação em

tornando necessária sua prevenção ou tratamento.

saúde visando ampliar o acesso de informações

O fato de a PNAISH ser executada SUS
favorece o atendimento do homem. A respeito
da Lei nº 9.263/1996, que estabelece no Art. 3º,
Parágrafo Único,5
As instâncias gestoras do SUS, em todos os seus

preventivas contra possíveis agravos, estas
desenvolvidas por equipes multidisciplinares.

Para que os homens sejam prontamente
atendidos

nos

serviços

de

saúde,

faz-se

necessário o planejamento, a organização e o

níveis, na prestação das ações previstas no caput,

desenvolvimento de ações de acordo com as

obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de

expectativas do público que frequenta os locais

serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao

de atendimento. Nesse sentido, o profissional

homem ou ao casal, programa de atenção integral
à saúde, em todos os seus ciclos vitais.

Para que as normativas relacionadas à
saúde do homem em vigor sejam executadas em

de gestão pública em saúde pode contribuir
efetivamente para a efetivação dessas tarefas. Para
Santana et al. 15,
A finalidade de planejar, organizar e desenvolver

sua plenitude e resultem em um atendimento

ações individuais e coletivas com os homens,

de excelência, seriam necessários investimentos

enfatizando as ações de promoção à saúde,

em recursos humanos, materiais e tecnológicos,

mediante a articulação de saberes técnicos
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e populares e a mobilização de recursos

locais especializados que contem com equipes

institucionais e comunitários, públicos e privados

multiprofissionais com especialidades voltadas

para seu enfrentamento e resolução.

Ao serem efetivadas, as ações poderão
contribuir para que a sociedade conte com
homens mais saudáveis, tendo os devidos
cuidados com a saúde, evitando agravos futuros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reflexão a respeito da gestão em
saúde pública focou na atenção ao homem,
favorecendo uma maior compreensão acerca da
temática, bem como sobre a saúde do homem.
Foram apresentadas normativas que regem o
atendimento desse público e ações públicas que
são executadas e aquelas que precisam assegurar
ao homem o atendimento de qualidade, de modo
a promover a garantia da saúde.
Abordar sobre a gestão pública em
saúde tornou possível evidenciar que ainda são
necessários esforços do poder público para
que os aspectos fundamentais para uma gestão
voltada para os cuidados com a saúde do homem,
se torne de excelência de modo a expor sobre
o processo de gestão relacionado à eficiência e
excelência. Para abordar a saúde do homem, se
torna imprescindível recorrer às normativas em
vigor, como a PNAISH e sua efetivação pelo SUS,
onde ficou evidente que as ações voltadas para
esse público precisam ser divulgadas e alcançar
uma maior parcela dos homens brasileiros. Para
isso a saúde do homem precisa ser tratada em

para a prevenção, tratamento e agravos evitáveis.
Deste modo, os locais de atendimento
do SUS deverão dispor em suas equipes de um
profissional formado em gestão pública em
saúde que possa imprimir em sua atividade um
diferencial e ter maior possibilidade de atingir a
excelência nos serviços prestados e realizar um
trabalho de qualidade.
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