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APRESENTAÇÃO 

 

Minha trajetória na saúde teve início com a formação em enfermagem 

pela Faculdade de Medicina de Marília (Famema) no ano de 2012 e 

especialização em Enfermagem do Trabalho. Durante a graduação um dos 

cenários de aprendizado foi a Atenção Primária à Saúde. Participei por três 

anos em Unidades de Saúde da Família, local em que pude compreender a 

dinâmica de atenção à comunidade e os diversos ciclos da vida (saúde da 

criança, adulto, gestantes e idosos), além de explorar a função de cada 

membro da equipe profissional, com ênfase no trabalho de enfermagem. Pude, 

neste período de grande aprendizado, perceber que gosto de cuidar, ajudar e 

compreender os idosos, bem como todo o processo de envelhecer da 

população.  

Durante a especialização, também pude observar a dificuldade dos 

homens em compreender suas necessidades em se cuidar, de procurarem 

atendimentos de saúde e mesmo quando sofriam algum tipo de acidente do 

trabalho.  

Desse modo, senti a necessidade de aprimorar meus conhecimentos na 

área e ingressei no Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” da 

Faculdade de Medicina de Marília.  

Na minha investigação no primeiro capítulo apresento e delimito o objeto 

de pesquisa, sendo que esta enfoca o envelhecimento do homem e a 

realização do cuidado nesta fase. No segundo capítulo delimito como objetivo 

de pesquisa: analisar como os homens acima de 50 anos compreendem o seu 

processo de envelhecimento, quais seriam as suas necessidades deste 

processo e compreender como os serviços de saúde realizam os cuidados a 

eles. 

No terceiro capítulo descrevo o método da investigação, que trata de 

abordagem qualitativa e exploratória descritiva. No quarto capítulo apresento a 

análise realizada por meio do método de análise de conteúdo, sendo 

apresentados quatro temas que foram identificados e a discussão dos dados; e 

no quinto capítulo faço as considerações finais. 

  



 

 

RESUMO 

O envelhecimento populacional dos países ocorre devido à diminuição das 

taxas de fecundidade e a de mortalidade da população. Desse modo, tem 

ocorrido aumento do número da população idosa, dentre estes os homens no 

seu processo de envelhecer, os quais demandam necessidades de cuidados 

integrais nos serviços de saúde. Desse modo, é importante compreender como 

os profissionais estão atendendo estas necessidades. OBJETIVO Analisar a 

visão dos homens acima dos 50 anos sobre como as necessidades sociais no 

seu processo de envelhecimento são atendidas nos serviços de Estratégia 

Saúde da Família. MÉTODO Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa, 

realizada em Município do interior do Estado de São Paulo, por meio de 

entrevista semi-estruturada e anotações em diário de campo, em três unidades 

da Estratégia Saúde da Família (ESF). Selecionou-se dois homens nos 

intervalos das faixas etárias de 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 

e mais, por unidade de saúde para serem entrevistados, totalizando 24 

participantes. Aplicamos a Análise de Conteúdo, modalidade temática, 

identificando-se quatro temas. RESULTADO: Verificou-se que o 

envelhecimento tem seu início quando a idade se torna avançada, com o 

surgimento de cansaço, dores, problemas de saúde; é o momento que a 

disposição deixa de ser como era antigamente; e quando começam a fazer uso 

de medicações. Em alguns casos, mesmo já tendo apresentado algum 

problema, atualmente não procuram assistência. Mesmo assim, eles acreditam 

que há necessidade de se cuidarem, porém justificam que as pessoas e os 

profissionais dos serviços de saúde não dão atenção aos idosos. Ao mesmo 

tempo em que identificaram que os homens acreditam que os profissionais 

estão preparados para atendê-los, mas com relação ao envelhecimento alguns 

relatam não saber se eles estão preparados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Há 

diversidade de compreensões sobre o processo de envelhecimento. Ao mesmo 

tempo em que identificam a falta de capacitação dos profissionais de saúde 

para atendê-los. Sendo assim, é preciso criar ações para os homens, 

comunidade, profissionais e futuros profissionais, com enfoque no ciclo vital e 

para os homens em todas as faixas etárias. 

Palavras-chave: Envelhecimento. Saúde do homem. Estratégia Saúde da 

Família. 



 

 

ABSTRACT 

Population ageing occurs due to the decrease of fertility and death rates. There 

has been an increase in the elderly population, among which men under ageing 

process demand full care by the health services. It is important to understand 

how professionals are working towards these needs. OBJECTIVE To analyze 

men’s perspective over 50 years old, concerning how social needs are met 

under the Family Health Strategy. METHOD Qualitative approach research 

carried out in a town in the São Paulo State countryside, through a semi-

structured interview and field diary annotations at three Family Health Strategy 

branches. Two men were selected between 50-59, 60-69, 70-79, and + 80 

years old by health unit to be interviewed, totalizing 24 individuals. We applied 

the Content Analysis method, thematic model, identifying four themes. 

RESULTS: It was observed that ageing begins at a very older age, with tiring, 

pain, health problems; it is a time when mood is not as it was anymore. Patients 

report they do not have any health problems, nor use any kind of medication, 

and even if they had already had any problems, they do not look for assistance. 

Even so they believe they need to take care of themselves, however they justify 

that people and health professionals do not give attention to the elderly. At the 

same time men were identified they believe professional are prepared to serve 

them, when ageing is concerned, some report they do not know if these 

professional are really aware of their duties. FINAL CONSIDERATIONS: There 

are different understandings concerning the ageing process. At the same time 

some lack of skills from the professionals are identified. Thus, it is necessary to 

take courses of action for men, community, professionals and future 

professionals, focusing on the life cycle for men of all ages. 

Keywords: Aging. Men's health. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento populacional que ocorre de acordo com 

os determinantes sociais, econômicos, estilos de vida e cultura de cada 

sociedade, vem aumentando devido a redução das taxas de fecundidade e a 

de mortalidade da população1. 

Segundo Kalache1, entre a década de 50 e 60 o Brasil começou a 

apresentar queda na taxa de mortalidade e de fecundidade, assim acelerando 

o aumento no processo de envelhecimento da população. Mas deve se chamar 

a atenção que a partir de 1870, a Inglaterra já apresentava queda no número 

de fecundidade e aumento na população idosa.2 Desse modo, pode ser 

observado que há muito tempo o aumento no número de pessoas idosas já era 

previsto, assim como a preocupação com a prioridade a essa população.  

Desse modo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3 mostra 

que, entre o ano de 1950 e 2000, a população brasileira teve um aumento 

significativo, de 51,9 milhões de pessoas para 169,8 milhões. E a previsão é de 

que do ano de 2000 até 2050, aumente aproximadamente 90 milhões de 

pessoas, tendo em 2050, 48,9 milhões com mais de 65 anos. 

Consequentemente, a expectativa de vida mudou dos 43,3 anos para 70,4 

anos, pois na década de 60 ocorreu a entrada no país dos anticoncepcionais 

orais, diminuindo, assim, o número de fecundidade e ao mesmo tempo teve 

início à diminuição de mortalidade devido à descoberta de medicações, que 

permitiram que ocorresse a queda no número de diversas doenças infecciosas. 

Essas mudanças nos números ocorreram também devido a melhora nos 

serviços de saúde e de saneamento básico. 

Sendo assim, identificou-se que haveria a necessidade de criar ações 

que permitissem de uma forma humanizada e com foco na realidade do país, 

estabelecer uma atenção voltada a essa população, tendo como principal 

objetivo manter a autonomia e a dignidade da pessoa.1 

Por esse motivo, no ano de 1994, foi criada a Política Nacional do Idoso, 

visando manter seus direitos, a autonomia e estimular sua participação na 

sociedade, sendo de responsabilidade dos familiares, população e do estado 

permitir que o idoso tenha acesso aos seus direitos.4 
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O estatuto do idoso foi criado e aprovado em 2003, ampliando a 

resposta do Estado e da sociedade às necessidades da população idosa.5 

Porém, não há sustentação suficiente para implementar as ações de atenção 

ao idoso por não ter orçamento definido, somente o SUS garante ação  integral 

à saúde da pessoa  idosa em todos os níveis de atenção.6 

Com o ideal de avançar na proteção do idoso, no ano de 2006, foi 

aprovada pela portaria nº 2.528 a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI), para que assim, pudesse começar a  identificar o processo do 

envelhecimento como prioridade, sendo seu principal objetivo, manter, 

promover e recuperar a independência e a autonomia do idoso. Mas, também é 

preciso que ocorra a promoção da saúde com todas as faixas etárias, para que 

o envelhecimento possa ser ativo, com saúde e com independência na 

realização de suas tarefas. Portanto, tem como uma de suas necessidades 

criar ações tanto individuais, quanto para os grupos.6 

Mesmo com o passar do tempo, e a constituição de novas tecnologias e 

políticas, a preocupação com relação ao cuidar do idoso e com foco no 

envelhecimento da população ainda é grande, pois ainda há o questionamento 

da concepção do envelhecimento. Uchôa7 informa que graças às 

documentações históricas, pode ser identificado que a visão do envelhecimento 

é ampla e envolve parâmetros culturais.  

Como verificado por Veloz et al.8, em seu estudo realizado para 

compreender o envelhecimento de idosos e pessoas próximas a terceira idade, 

ficou claro que para a maioria das mulheres o envelhecimento está relacionado 

com a vida doméstica e com os laços familiares, ou seja, há a responsabilidade 

com a casa, com os familiares e ao mesmo tempo há o medo de que ocorra o 

abandono por parte destes, caso a idosa venha a ficar doente. Há aqui também 

a preocupação com relação às mudanças no seu físico e a sua beleza. Já para 

os homens, enfatizam o envelhecimento com a perda da capacidade de 

conseguirem trabalhar e relatam que a sociedade é responsável pelo sentido 

que são dadas as pessoas, com relação à queda do seu ritmo habitual de 

trabalho, permitindo que, assim, ocorra rejeição ou preconceito para que 

continuem exercendo suas funções. 
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Mas tanto para os homens como mulheres o envelhecimento é 

representado pela idade, pelo desgaste, pela aproximação com a morte, pelas 

alterações no físico e também, como algo natural.8 

Atualmente, considera-se pelos documentos oficiais, como o estatuto do 

idoso, que uma pessoa é idosa quando ela apresenta idade igual ou superior a 

60 anos, independente de seu estado de saúde, tanto mental, físico e social.5 

Entretanto é importante compreender que o envelhecimento não é apenas uma 

questão cronológica, mas os resultados de como as pessoas agem no seu dia 

a dia, sendo uma articulação das experiências vividas socialmente, das 

condições culturais, políticas, econômicas e geográficas, as quais influenciam 

no estado mental, físico, cronológico e social, bem como nas representações 

sociais da velhice e também dos idosos.9 

Fica evidente a diversidade de concepções sobre o envelhecimento, 

sendo que sempre haverá o que irá associá-la negativamente, com o passar do 

tempo e com o avanço de tecnologias, tanto para prevenir doenças quanto 

para promover qualidade vida.9 

Por isso, é necessário que haja um trabalho de conscientização da 

população sobre um envelhecimento ativo e saudável, mas, sobretudo, de 

compreensão dos determinantes deste processo de envelhecimento, 

principalmente porque, no mundo e no Brasil, há um crescente aumento do 

número da população idosa, a qual demanda necessidades para os serviços de 

saúde e para que possamos trabalhar com a possibilidade de, ao 

compreendermos os determinantes consigamos promover a saúde e prevenir 

diversas situações de risco e sofrimentos. 

Sendo assim, fica claro que há tempos estava ocorrendo o aumento no 

número de idosos no país, e ainda vem tendo um grande crescimento dessa 

população.7 Segundo o IBGE3, em 2050 a expectativa de vida será de 81,3 

anos.  

Frente a atual situação que os idosos se encontram, é necessário que 

haja o conhecimento dessa população, ou seja, realizar estudos 

epidemiológicos, podendo assim identificar seus problemas de saúde mais 

prevalentes, como eles percebem o seu envelhecer e quais são as dificuldades 

que costumam encontrar, para que possam ser criadas novas políticas eficazes 

e ao mesmo tempo novas ações.7 
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Segundo Pimenta et al.10, dos idosos usuários de uma ESF, ficou 

evidente que eles apresentavam pelo menos uma doença, sendo que a maioria 

tinha pressão alta e realizava o uso de medicação. Outros afirmaram ter 

problemas articulares, diabetes mellitus, catarata, osteoporose e problemas 

cardíacos. Dados semelhantes foram encontrados em outro estudo, no qual os 

idosos usuários da Atenção Básica informaram ter hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus, osteoporose, catarata, glaucoma, doença de 

Alzheimer e outros11 

Percebemos que muitos dos estudos que tratam da identificação dos 

problemas dos usuários estão focados na doença. Porém, há que se 

considerar que, se quisermos trabalhar com outras perspectivas para o cuidado 

no envelhecimento, precisamos construir e operacionalizar - no cotidiano dos 

serviços de saúde e nos diversos segmentos/setores no qual trabalhamos ou 

almejamos -  ações com as pessoas, a ampliação deste cuidado ancorado nas 

concepções de integralidade e necessidade sociais e dentre estas a de saúde. 

Portanto, há que se chamar a atenção para o envelhecimento ativo, ou 

seja, com o passar da idade, as pessoas começam a se tornar mais 

sedentárias, sendo este um dos determinantes de risco de morbimortalidade.12  

Assim, para que ocorra a melhora nesse aspecto, é necessário que o idoso 

seja visto de uma forma integral pelos profissionais de saúde e os mesmos 

compreendam que o estilo de vida e a atividade física permite que o envelhecer 

seja de forma saudável. Por isso, é importante que as políticas e ações sejam 

voltadas para essas atividades. 

Além disso, necessita também de capacitações de profissionais de 

saúde para que estejam preparados para construir junto aos usuários as 

informações adequadas, para que toda a população, não apenas os idosos, 

tenham um envelhecimento saudável.    

No contexto dos problemas e necessidades aos homens e mulheres no 

seu processo de envelhecimento, nesta pesquisa, focaremos na Saúde do 

Homem. Considerando o alto índice de morbimortalidade relacionado à 

população masculina, os dados demonstram que os coeficientes de 

mortalidade masculina são significativamente maiores comparados aos 

coeficientes de mortalidade femininos.13 Segundo o IBGE14, no ano de 2010 a 
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população feminina era, aproximadamente, de 97 milhões e a masculina de 93 

milhões. 

Essa diferença no índice de homens para mulheres tem relação com as 

causas de mortes. No Brasil as principais causas estão relacionadas às 

neoplasias, doenças circulatórias, respiratórias e causas externas que afetam 

principalmente os jovens do sexo masculino de faixa etária entre 15 e 39 anos. 

A respeito das causas externas, a principal causa de morte no Brasil, destacou-

se no ano de 1980, com 12,9% dos casos e o crescimento vem sendo 

significativo. Em 2005 o número chegou a 18,3%, sendo a principal causa 

externa o homicídio.15 Os indicadores de mortalidade dos homens apontam que 

após as causas externas, aparecem as doenças do aparelho circulatório, 

digestivo, tumores, entre outros.16 

Alves et al. 17 destacam que os homens procuram atendimento em 

casos extremos, eles precisam acordar cedo, eles vivem apenas para o 

trabalho e são eles, na grande maioria, quem sustentam a casa.  

Kaufman* em 1987 apud Giffin18 refere que num contexto de poder, 

baseado nas inter-relações entre opressão no nível individual e as grandes 

estruturas sociais, políticas, econômicas e ideológicas baseadas na hierarquia 

e nos privilégios, os homens são marcados e brutalizados pelo cotidiano do 

trabalho da sociedade industrializada. Neste sentido, a masculinidade requer a 

supressão dos sentimentos, das necessidades, da expressão de quaisquer 

sentimentos por parte dos homens, tendo como resultado a tensão entre ser 

macho e ser masculino, podendo causar insegurança e desvalorização nestes. 

Importante lembrar que o trabalho para o homem é uma atividade 

construída socialmente, sendo que historicamente ele sempre trabalhou desde 

o momento que necessitava da caça, da colheita e com o passar do tempo 

novas funções e ações foram surgindo. Desse modo, deve haver a 

compreensão de que o homem sempre exerceu um trabalho e que muito 

provavelmente, não haverá um período em que não será preciso o homem 

trabalhar.19 

                                                
*
 Kaufman M. The construction of masculinity and the triad of men’s violence. In: Kaufman M, 
editor. Beyond patriarchy: essays by men on pleasure, power, and change. Toronto: Oxford 
University Press; 1987. p. 1-29.  



18 

 

Neste sentido, muitas vezes os homens relacionam o envelhecimento 

com a diminuição do seu ritmo de trabalho, ou seja, há alterações na 

capacidade física, apresentando demora na realização de suas funções. O 

trabalho para eles lhes mostrava o que havia de melhor8, podendo, assim, 

muitas vezes apresentar medo ao se afastar e/ou até assumir que precisam de 

atendimento de saúde. 

Desse modo, em 27 de agosto de 2009, de acordo com a Portaria 

MS/GM Nº 1.944 foi instituído, no Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).13 

A partir deste contexto, as unidades da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) deveriam criar ações preventivas, de promoção e recuperação à saúde 

para os homens, para que suas necessidades sejam atendidas. 

É necessário também que os profissionais de saúde tenham mais 

sensibilidade em relação às demandas trazidas pelos homens e criem ações 

para serem abordados com a comunidade.20 Mas, para que isso aconteça, há a 

necessidade de capacitar os profissionais13,16 

Fica evidente a necessidade de que haja atenção voltada aos homens, 

pois precisam ter acesso a um cuidado integral, para que possam realizar suas 

tarefas do dia a dia. No entanto, precisamos ficar atentos à forma como as 

práticas de cuidado são realizadas, visando verificar se os profissionais estão 

reproduzindo uma concepção reduzida de cuidado ou há mudanças no acesso 

com acolhimento e escuta ampliada de suas necessidades? 

Com esses dados, o Ministério da Saúde21 percebeu a necessidade de 

criar e organizar redes de atenção à saúde que ofereçam cuidados integrais 

voltadas para os homens; criar apoio para as ações e atividades de promoção 

à saúde para ampliar e melhorar o acesso dos homens, e percebeu-se a 

necessidade de qualificar os profissionais de saúde para o atendimento da 

população masculina. 

Assim, deve-se incentivar a universalidade, equidade, humanização na 

atenção a saúde; orientação à população masculina e a comunidade a respeito 

da promoção, a prevenção, o tratamento e a recuperação dos agravos e das 

doenças; reorganização das ações, para que os homens considerem os 

serviços como espaços para eles e que os profissionais compreendam que 

eles necessitam de cuidados.13 
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O investimento na PNAISH é considerado também por meio de incentivo 

financeiro, sendo que, no ano de 2009 o valor disponível para o Distrito 

Federal, estados e 26 cidades foi de R$ 75 mil, permitindo assim, que seja 

colocado em prática as ações da política. No ano de 2010, houve aumento do 

número de cidades para 54.22 Consequentemente, esse valor se torna pouco, 

não sendo possível realizar um bom investimento, pois ele não acompanha o 

crescimento populacional e seu envelhecimento. 

Desse modo, segundo a visão de profissionais enfermeiros a infra 

estrutura, a organização e a sistematização do atendimento não estão 

adequados e nem preparados para atender a população masculina. Além de 

que, a maioria dos entrevistados informou não conhecer a PNAISH e que 

outros profissionais e a população também desconhecem.23 

Os investimentos são de importância estratégica, uma vez que a falta do 

cuidado adequado com o homem, reflete na diminuição dessa população idosa. 

De acordo com o IBGE15 o percentual de mulheres acima de 60 anos era de 

aproximadamente 60% e o de homens idosos não atingiu os 45%. É 

fundamental que homens, mulheres, profissionais da saúde, entre outros 

tenham em mente que o envelhecimento é um processo, que ocorre ao longo 

de toda a vida por meio das circunstâncias e das escolhas tomadas.24 

Portanto, para atender as necessidades de saúde do homem, em seu 

processo de envelhecer, é necessário mobilizar ações para uma atenção 

integral.6 Sendo que algumas das ações que se destacam na proposta na 

PNAISH é a realização de capacitações de profissionais da saúde para 

realizarem um atendimento apropriado aos homens, orientação de toda a 

população sobre promoção e prevenção a saúde deles, estimular a mudança 

no paradigma do homem com relação à sua saúde, compreender agravos e 

complexidades para futuros planejamento se estimular que eles participem na 

hora do planejamento de cuidadosa saúde.13 

Bem como na Política Nacional do Idoso, algumas de suas ações são as 

realizações de educação permanente com os profissionais, atendimento 

integral ao idoso, divulgação sobre a política e promover um envelhecimento do 

homem ativo e saudável.6 

Podemos identificar a necessidade e a importância de que sejam 

colocadas em pratica essas ações, permitindo assim, que ocorra a melhora na 
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saúde do homem, do seu envelhecimento e da saúde de um homem idoso. De 

forma que o atendimento seja por um profissional capacitado, que o homem se 

sinta bem acolhido nos setores de atendimento à saúde, além de que haja 

mudanças culturais de acordo com o modo de visão sobre a saúde deles. Ao 

mesmo tempo em que ocorrerá a integralidade, equidade e universalidade no 

atendimento a eles, segundo a taxonomia de Cecílio.25 

Sendo assim, as ações devem ser voltadas, principalmente, para a 

capacitação, por meio da realização de Educação Permanente em Saúde 

(EPS) dos profissionais, estimular os homens a fazerem prevenções e o 

autocuidado. Pode-se entender que para que o envelhecer seja com saúde, 

ativo e independente, deve haver promoção da saúde em todas as faixas 

etárias.6 

Segundo Cecílio25 as necessidades de saúde podem ser definidas como 

a busca de uma resposta para as más condições de vida que o usuário vive ou 

está vivendo, ter acesso a alguma tecnologia de saúde disponível, entre outros. 

Para que essas necessidades sejam completamente abordadas deve haver 

Integralidade. E para que esta seja alcançada completamente, a equipe 

multiprofissional de todos os setores da saúde devem se esforçar para realizá-

la. Quando o usuário procura o serviço de saúde, a equipe deve ter a 

preocupação de escutá-lo de forma ampliada e acolher as necessidades de 

saúde trazidas por ele. 

A integralidade da atenção à saúde deve ser pensada como uma rede 

com várias entradas, tendo o entendimento de que ela não se dá em um único 

lugar, pois para prolongar e melhorar a vida do usuário, todas as tecnologias 

estão distribuídas em uma grande quantidade de serviços e a integralidade 

deve ser realizada em todos eles. Se houver a integralidade no atendimento o 

profissional saberá se a simples participação em um grupo na unidade pode 

ser a tecnologia que melhor responde às necessidades.25 

 Infelizmente a realidade sobre o cuidado com o homem e com a pessoa 

idosa, tendo como base a integralidade ainda não acontece a contento. 

Figueiredo20 observa que no dia adia dos atendimentos da atenção primária, há 

uma tendência ao acolhimento de mulheres e, que a maioria dos profissionais 

também são mulheres. 



21 

 

 Mas é importante que os profissionais e a comunidade tenham 

conhecimentos de questões culturais que envolvem os homens para que eles 

não procurem atendimento ou demorem a procurar o atendimento de saúde. 

Pois a maioria dos homens exerce alguma função na comunidade, ou seja, 

eles trabalham e isso muitas vezes dificulta a procura nas unidades.  

Sendo assim, segundo a visão de enfermeiros de um serviço de saúde, 

os homens evitam procurar atendimento de saúde, pois não querem 

demonstrar fragilidade, sendo uma questão cultural.23 Mas segundo estudo 

realizado com homens, eles informaram que não procuram atendimento de 

saúde, pois o horário de funcionamento é o mesmo do seu trabalho e se 

sentem amedrontados em informar no serviço que estão doentes ou com 

alguma doença crônica.17 Além de que, os homens apresentam dificuldade em 

aceitar que podem ficar doentes e apresentam medo de que suas tarefas 

habituais possam ser limitadas.26 

Considerando estas necessidades sociais, a saúde do homem deve ser 

trabalhada não só em capacitações de profissionais, mas estar incluída durante 

a formação desses. O cuidado com o envelhecer, é a base para superar as 

atuais dificuldades enfrentadas. Em pesquisa realizada em ESFs com 

enfermeiros, por exemplo, todos eram do sexo feminino, confirmando a fala de 

Figueiredo20 quando diz que a maioria dos profissionais é do sexo feminino, 

podendo também ser este um dos motivos pela baixa procura dos homens pelo 

atendimento. Das entrevistas a minoria apresentara experiência exclusiva em 

ESF e nenhuma delas apresentavam capacitação com relação à saúde do 

homem. De todas as unidades apenas uma realiza reuniões voltadas para os 

homens e todas as enfermeiras demonstram dificuldade de compreender e de 

realizar o acolhimento, ainda mais devido a pouca procura dos homens pela 

ESF, dificultando a compreensão das principais necessidades de saúde.27 

Schraiberet al.28, entrevistou usuários do sexo masculino de ESFs de 

quatro estados, com faixa etária entre 15 e 65 anos. Essa população afirmou 

ter dificuldades em procurar os serviços de saúde, e só o fazem quando o 

enfrentamento de seus sintomas não é mais possível. As demandas relatadas 

são dores, febres, doença crônica, entre outras. Muitos vão até a unidade para 

atendimento com o dentista e muitos afirmam que a falta de tempo e o receio 

de perder o emprego são outros motivos para não procurarem a ESF. 28,29 
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Ainda, em estudo com profissionais, esses afirmaram que os 

atendimentos valorizam a assistência médica e as consultas são realizadas 

rapidamente; há grande número de encaminhamentos, pedidos de exames e 

indicação de remédios. Isso ocorre, pois segundo a opinião dos profissionais, 

são as condutas esperadas também pelos usuários o que acreditam satisfazer 

a todos. Os profissionais relatam dificuldade em agir e reconhecer as 

necessidades de saúde dos homens, bem como, não destacam como 

necessidade a reconstrução do atendimento da unidade.28 

Percebe-se que com o avançar da idade, os homens utilizam de sua 

masculinidade para mostrarem que estão bem e que continuam jovens, 

ignorando sinais e sintomas para evitar procurar cuidados com a saúde.30 Em 

pesquisa realizada nos EUA com idosos acima de 65 anos foi constatado que 

eles tentam ao máximo adiar uma consulta; e quanto melhor a condição 

financeira e melhor a educação, mais eles evitam procurar cuidado preventivo, 

preferindo a procura em situações agudas.31 

O mesmo foi observado em pesquisa realizada no Canadá, que 

inicialmente envolveu a participação de 48 homens com idade entre 59 a 89 

anos, assim, eles manifestaram negação e dificuldade em aceitar a 

possibilidade de ficarem doentes. Ainda apresentam a dificuldade em procurar 

cuidados de saúde, principalmente se for por problemas emocionais. Quando 

questionados sobre envelhecer, todos referiram ter medo desse momento, 

medo de morrer, medo de depender de ajuda, entre outros. Não importa o que 

esteja acontecendo com sua saúde, eles tentam ao máximo manterem sua 

postura evitando procurar ajuda.32 

Na segunda etapa da mesma pesquisa, foram entrevistados homens 

com idade entre 55 e 97 anos. A maioria afirmou que, raramente procuram 

ajuda para saúde.  Quando a idade aumenta se sentem ameaçados, então há 

aqueles que procuram os serviços de saúde para ter acesso aos cuidados com 

a saúde apenas para recuperarem o controle da sua masculinidade, sendo que 

muitos evitam a procura de cuidados com a saúde.32 

Com esses estudos pode-se perceber que os homens evitam ao máximo 

procurar ajuda, e que os profissionais não estão preparados para realizarem o 

cuidado. Essa falha no autocuidado e no cuidado é percebido pelos índices de 

mortalidade com relação ao sexo masculino que aumenta a cada dia, e 
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consequentemente, o número de idosos do sexo masculino se torna menor 

comparado ao das mulheres. Sabe-se que devido à queda da natalidade o 

número de idosos vem aumentando, mas será que as unidades encontram-se 

preparadas para realizar o cuidado com esses idosos?  Minayo33 também faz 

esse questionamento, será que o país está preparado para esse aumento, pois 

com o aumento no número de idosos há consequentemente, o aumento de 

doenças. Sendo assim, deve haver recursos financeiros e profissionais 

formados para que o atendimento seja com qualidade. 

Tahan e Carvalho34 realizaram estudo com idosos da cidade de Ribeirão 

Preto-SP, com idade entre 60 e 88 anos. Eles afirmam que aceitam e vivem 

bem com a idade que têm e devido à prática de bons hábitos de vida eles se 

sentem saudáveis. Com relação ao grupo que participam na unidade, referem 

que é bom, pois há diversão, há o convívio com os amigos e apresentam 

melhora da saúde.  

Em contrapartida, em estudo realizado com idosos de 60 anos ou mais, 

onde novamente, a maioria é do sexo feminino, desses, 78% afirmam não 

participarem de grupos e oficinas oferecidas pela ESF e pelo município. E 

quando investigados sobre o conhecimento de seus direitos com relação à 

saúde, 83% afirmaram não conhecer seus direitos e 54% afirmam conhecer o 

Estatuto do Idoso. E com relação às visitas dos agentes comunitários 83% 

afirmam receber, o que é bom para estabelecer vínculo entre paciente e 

unidade, mas poucos profissionais aproveitam esse momento para levarem 

informações.35 

Mendes et al.36 em pesquisa com idosos em uma unidade na Paraíba, 

na faixa etária entre 60 e 91 anos, evidenciou que o atendimento da unidade de 

saúde é ruim, lento e os idosos são atendidos uma vez por semana. Utilizam a 

unidade apenas para pegar remédio, pois não gostam de aguardar o 

atendimento. Aqueles que consideraram o serviço bom, também sugeriram que 

o atendimento precisa ser melhorado para que eles participem de ações 

educativas e referem à necessidade da criação de grupos terapêuticos, de 

atividades físicas, entre outros.   

Na pesquisa de Mendes et al.37 foi realizada em ESFs com profissionais, 

na maioria mulheres. Esses associam ao envelhecimento tanto a alegria, a 
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aposentadoria e aos direitos conquistados, bem como a decadência, 

fragilidade, rugas, abandono, desprezo, tristeza, limitação e dependência. 

Pesquisa38 realizada com enfermeiros em 12 UBSs de Teresina indica 

que o modo de cuidar de um idoso deve ser baseado em respeito, atenção, e 

humanização. Os enfermeiros utilizam a visita domiciliar como estratégia do 

atendimento, no entanto, relatam a falta de recurso, de materiais e de 

especialização profissional.  

A visita domiciliária permite desenvolver autonomia dos pacientes, o 

vínculo entre família, paciente e unidade de saúde, e colabora com o 

planejamento de ações para o envelhecimento saudável. Em pesquisa 

realizada com idosos acamados ou que não conseguiam ir até a unidade, 

foram atendidos 22 idosos. Constatou-se que por meio da visita domiciliaria é 

possível o cuidado integral, pois se conhece a realidade de vida do paciente e 

se estabelece um plano terapêutico abrangente.39,40 

De acordo com a visão dos funcionários um bom atendimento é aquele 

em que há integralidade, humanização, uma boa comunicação e, como 

relatado anteriormente, satisfação com o modo como o usuário gostaria de ser 

atendido.  

Profissionais de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de 

Aparecida de Goiânia, por não terem recebido cursos de capacitação para o 

atendimento ao idoso, relatam enfrentar limitações no conhecimento, mas que 

procuram apoio nos gestores que contam com formação específica. Utilizam a 

comunicação como instrumento de assistência, pois traz a proximidade entre 

profissional e idoso.41 

Fonseca et al.42 também realizou pesquisa com profissionais que não 

tiveram nenhum tipo de capacitação sobre a saúde do idoso após sua 

formação. Dessa pesquisa, participaram enfermeiros e agentes comunitários, 

do Estado do Rio Grande do Sul, os quais associam o envelhecimento à 

aposentadoria, descanso e, por último, citaram a morte e sexualidade. Com 

relação ao bem-estar e ao cuidado do idoso associam a família e por último 

citaram o apoio social e lazer. Quando informam sobre o cuidado no 

envelhecimento associam a medicamentos, nutrição, entre outros.  

Segundo os artigos citados e as políticas criadas, percebemos que o 

país continua com carência de quantidade e qualidade de programas voltados 
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aos idosos e aos homens. Verbas precisam ser liberadas, programas e 

profissionais especializados para o atendimento precisam ser criados, 

capacitados e contratados para que haja melhorias.  

Sendo assim, capacitações aos profissionais por meio da EPS, 

educação em saúde com a comunidade de forma participativa, financiamento 

para capacitações e de operacionalização da política com maior investimento 

específico na saúde do homem e do idoso, entre outros, são ações que 

poderiam ser realizadas, para que ocorra melhora na qualidade do 

atendimento, das necessidades de saúde dos usuários e principalmente dos 

homens.  

Os programas de educação para o envelhecimento devem ser criados 

junto com a família, empresas, escolas, faculdades e devem ter início de 

preferência na infância. Além de realizar educação em saúde com a população 

que está em processo de envelhecimento, dando ênfase para os homens que 

ainda apresentam dificuldades no entendimento sobre envelhecer e no 

autocuidado.43 

Baseando nestes argumentos, consideramos como pressupostos:  

 que os serviços de saúde têm apresentado dificuldades para 

organizar o processo de trabalho de forma a acolher as 

necessidades de saúde dos homens no seu processo de 

envelhecimento e que muitas vezes essas dificuldades são 

decorrentes da formação e capacitação dos profissionais de 

saúde; 

 na visão dos homens eles procuram os serviços de saúde 

somente quando é muito necessário e não há outra alternativa, e 

nem sempre suas necessidades no processo de envelhecimento 

são percebidas e/ou atendidas. 

Ao mesmo tempo, ao considerarmos a dificuldade que os homens 

apresentam em procurar os serviços de saúde para a prevenção de doenças e 

a promoção da sua saúde, pergunta-se: como os homens percebem suas 

necessidades e qual a sua visão sobre a organização dos serviços para 

acolher essas necessidades? Como os homens consideram o preparo dos 

profissionais de saúde para realizarem o cuidado aos homens no seu processo 

de envelhecimento?  
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1.1 Justificativa 
 

A investigação sobre como são trabalhadas as necessidades de saúde 

do homem, acima de 50 anos, no seu processo de envelhecimento na ESF 

será realizada devido à perspectiva de que precisamos desvendar, sob a visão 

dos homens, como os profissionais estão acolhendo as necessidades dos 

homens no seu processo de envelhecer e como o processo de trabalho desses 

profissionais se desenvolve para atender essas necessidades. 

Quando compreendemos essas necessidades sob o ponto de vista do 

usuário, é possível traçar planos de intervenção na perspectiva da integralidade 

do cuidado, na lógica dos sujeitos envolvidos. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a visão dos homens acima dos 50 anos sobre como as 

necessidades de saúde no seu processo de envelhecimento são atendidas nos 

serviços de Estratégia Saúde da Família. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar como os homens acima de 50 anos compreendem o seu 

processo de envelhecimento; 

 Identificar quais são as necessidades de saúde dos homens acima de 

50 anos no processo de envelhecimento;  

 Analisar segundo a visão dos homens acima de 50 anos, como os 

serviços de saúde realizam os cuidados no seu processo de 

envelhecimento; 

 Analisar na visão dos homens se os profissionais estão capacitados 

para cuidá-los para atender as suas necessidades no processo de 

envelhecimento. 

 

  



28 

 

3 MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratório-

descritiva, ao propor a exploração de sentidos, valores, atitudes da realidade 

social.44 

 

3.1 Cenário da pesquisa 

 

O Município de Marília encontra-se na região Centro-Oeste Paulista, 

com área de 1.170,250Km². Sua população é de aproximadamente 217 mil 

habitantes.45 No ano de 2012 segundo a Secretaria Municipal de Saúde de 

Marília (SMS) a população total de homens era de 50.824. A cidade de Marília 

é considerada referencia Estadual em Saúde, pois possui 5 hospitais e 1 

maternidade. Possui 35 ESFs, 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 1 

Policlínica e 2 Pronto Atendimento (PAs).46,47 Marília também oferece serviços 

como: Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS I); Programa 

Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PROIID) - parceria com a 

FAMEMA; Serviço de Atendimento Especializado (SAE - DST/AIDS); Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); Policlínica; Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Banco de Leite Humano; Núcleo de 

Educação Permanente de Marília (NEPEM); Unidade Central de Assistência 

Farmacêutica (UCAF); Farmácia de Manipulação (FITO-Saúde); Núcleo de 

Assistência Social em Saúde; Central de Transporte Social em Saúde; Unidade 

Central de Esterilização de Materiais (UCEM); Farmácia Popular do Brasil (2) e 

há um Centro de Atendimento ao Tabagismo na Santa Casa.46 

Desse modo, foram selecionadas duas ESFs da área urbana, sendo a 

região leste e sul e uma da região rural do município de Marília/SP, 

considerando a maior concentração populacional dos homens acima de 50 

anos. 

Assim, as ESFs selecionadas foram, a ESF Sta. Augusta, localizada na 

região Sul, apresentava 185 homens de 50 a 59 anos, 166 de 60 a 69 anos, 

120 de 70 a 79 anos e 64 homens com 80 e mais anos; totalizando 536 com 

mais de 50 anos. 48 
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Na região Leste, encontra-se a ESF Aeroporto, há 609 homens com 

mais de 50 anos, sendo 211 de 50 a 59 anos, 188 de 60 a 69 anos, 137 de 70 

a 79 anos e 73 homens com 80 e mais anos. Já na região Rural foi selecionada 

a ESF Padre Nóbrega, seu total de homens com mais de 50 anos é de 465 e a 

distribuição por faixas etárias é de 162 homens de 50 a 59 anos, 144 de 60 a 

69 anos, 104 de 70 a 79 anos e 55 com 80 e mais anos.48 

 

3.2 Coleta de dados: sujeitos da pesquisa, instrumentos, critérios de 

seleção da amostra 

 

Os dados foram coletados com usuários homens acima de 50 anos de 

idade, considerando a restrição do tempo de pesquisa, sendo de dois anos. 

Optou-se por uma amostra de conveniência/intencionalidade, sendo uma 

pesquisa exploratória, nos permite selecionar aleatoriamente um pequeno 

número de ESF, de participantes e gerar hipóteses para chegar a resultados 

favoráveis.49 

Foram escolhidos dois sujeitos em cada um dos intervalos das faixas 

etárias de 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 e mais, sendo 8 por 

ESF, os quais foram entrevistados, totalizando 24 sujeitos.  

Utilizamos como critério de inclusão dessa amostra, em cada faixa 

etária: ter prontuário na ESF; ter ou não agravos à saúde; morar na área de 

abrangência no período igual ou superior a um ano. E como critério de 

exclusão: não ter menos de 50 anos; morar a menos de um ano na área de 

abrangência das USF e ter dificuldades de comunicação para participar da 

entrevista.  

A entrevista foi semi estruturada utilizando-se de um roteiro com seis 

questões (APÊNDICE A) que permitiu seguir uma sequencia nas questões.50 

Inicialmente, realizamos um piloto para testar o instrumento de pesquisa 

com oito homens. Fizemos os ajustes necessários no instrumento e iniciamos a 

coleta dos dados. 

A coleta de dados foi realizada de abril a maio de 2015, e o tempo de 

duração de cada entrevista foi de 6 a 45 minutos, em média 10 minutos. Os 

locais da coleta foram em uma ESF da região leste, uma da região sul e uma 
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da região rural, sendo que as entrevistas foram realizadas no domicílio dos 

participantes. 

Durante a coleta de dados houve apenas uma recusa; dos 24 

participantes, todos residem na área de abrangência das USFs e a mais de 10 

anos no bairro. A maioria eram aposentados, isso se deve, talvez, pela coleta 

de dados ter sido no período do dia. 

Foram realizadas também notas de campo com senso de observação, 

por meio de diário de campo (DC) (APÊNDICE B), no qual no dia a dia foi 

registrado a compreensão da realidade durante a entrevista como disposição 

do entrevistado no local, descrição do ambiente, interferências, as impressões 

pessoais sobre a recepção e observações de comportamento a partir das 

falas.50,51 

No início da pesquisa foi solicitado aos participantes a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), 

respeitando procedimentos previstos na Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde.52 Nesse termo houve a garantia da livre adesão à 

pesquisa, sigilo quanto às informações prestadas, direito de deixar a pesquisa 

a qualquer momento, esclarecimento quanto aos objetivos, forma como se deu 

a participação dos sujeitos, autorização de publicação das informações e nome 

do pesquisador responsável e orientadora do estudante. Obtido o 

consentimento, o pesquisador solicitou também a autorização para que as 

atividades pudessem ter o registro em áudio por meio de gravador, com 

posterior transcrição, permitindo fidedignidade do material coletado. 

O trabalho de campo foi realizado após aprovação do projeto no 

Conselho Municipal de Avaliação em Pesquisa (COMAP) e no Comitê de Ética 

e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), sob o nº CAAE 

32129014.2.0000.5413 (ANEXO A) atendendo as exigências da Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa.52 

Na apresentação dos resultados os participantes da entrevista foram 

identificados pela letra (E) e o número correspondente da entrevista (E1, E2, 

E3, ... E24). As notas do diário de campo foram apresentadas utilizando-se as 

iniciais diário de campo dos entrevistados e a respectiva faixa etária 

correspondente (DC E/60 – 69 anos). 
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3.3 Análise dos resultados 
 

A análise dos dados foi realizada pelo método de Análise de Conteúdo, 

modalidade temática utilizando três etapas.50 

A primeira trata-se de Pré-análise com leitura exaustiva do material 

coletado e ao mesmo tempo retomando os objetivos e os pressupostos do 

início da pesquisa, favorecendo que a leitura fosse sugestiva. Durante a leitura 

observamos se o material coletado abrangeu todos os pontos necessários da 

pesquisa (exaustividade); devendo conter características essenciais do que se 

esperava (representatividade); obedecendo ao tema aqui tratado 

(homogeneidade); e por último se as leituras deram resposta ao objetivo que foi 

proposto (pertinência).50 

Na segunda etapa foi realizado a Exploração do Material, ou seja, 

alcançamos o núcleo de compreensão do texto. Desse modo buscando 

categorias que pudessem ser palavras ou expressões significativas para que o 

conteúdo da fala fosse organizado.50 

Na terceira e ultima etapa efetuou-se o Tratamento dos Resultados 

Obtidos e Interpretação, ou seja, após os resultados obtidos realizamos a 

interpretação dos dados a partir de um quadro teórico sobre cuidado em saúde 

na integralidade, referencial de educação e gestão em saúde, com uma análise 

rigorosa, para que com a ajuda de fundamentação teórica pudéssemos propor 

inferências.50,53 

Assim, foram identificados quatro temas: 

 A visão dos homens a partir de 50 anos sobre o envelhecimento;  

 A visão dos homens sobre as necessidades de saúde e de 

atendimento no envelhecimento e a organização dos serviços de 

saúde;  

 Sugestões de melhorias para o Cuidado aos Homens no 

Envelhecimento; 

 A preparação dos profissionais para o cuidado aos homens no 

envelhecimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Visão dos homens a partir de 50 anos sobre o envelhecimento 

50 a 59 anos 
 

Questionamos sobre o envelhecimento para os homens na faixa etária 

de 50 a 59 anos de idade, sendo que para eles este tem início com o 

surgimento de problemas de saúde como o cansaço, dores e ficam 

impossibilitados de fazer as coisas, sendo que a partir dos 40 aos 55 anos as 

firmas não os aceitam mais e começam a aposentar. Destacam que:  

 

“Envelhecer é começar a doer o que não doía, (risadas). 
[...] osso, juntas, calo. Cada um é cada um [...].” (E15) 
 
“Envelhecer é a gente ficar assim encostado [...]. Porque 
ninguém aceita a gente mais no serviço [...] Ficam 
negando, já com 40 anos, 48 eles já não aceitam mais, 
quando começam a parar de trabalhar [...].” (E16) 
 

Durante o processo de coleta dos dados, identificamos pelo DC, que os 

homens nesta faixa etária manifestaram dificuldade e dúvidas, achando difícil 

responder sobre o seu envelhecimento; apresentaram vergonha ao relatar que 

não eram aceitos no serviço. Ao mencionarem sobre o envelhecimento iniciar a 

partir dos 40 anos, mostraram-se desanimados e querendo até chorar, 

destacando que as empresas negam o serviço, recordam sobre seu trabalho e 

mencionam que isto coincide com o início da aposentadoria para eles e com a 

sintomatologia das dores (DC E/50 – 59 anos).   

Dessa maneira, as dificuldades dos homens de identificarem o seu 

processo de envelhecimento e da necessidade de se manterem trabalhando é 

uma questão cultural, sendo cobrada pela sociedade de formas diferentes dos 

homens quando comparado com as mulheres. Por isso, estudos estão sendo 

realizados com relação à masculinidade e o cuidado em saúde, com ênfase no 

gênero, pois assim, permitirá que ocorra a compreensão e atenção na forma 

como os serviços de saúde estão percebendo a realização do cuidado ao 

homem e identificando as suas dificuldades em buscar o atendimento de 

saúde.54 
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Segundo Figueiredo e Schraiber55 as mulheres são consideradas como o 

sexo mais frágil, tanto anatomicamente, como fisiologicamente, estabelecendo 

uma relação de força física frente aos homens. Porém, sem questionar as 

regras instituídas num determinismo natural, sendo muito mais difícil contestar 

frente ao poder e a ideologia dominante, constituídos nas relações sociais. 

Desse modo, nos serve para ficarmos atentos para que estes elementos 

possam ser considerados no cuidado à população masculina.  

Ainda na pesquisa de Figueiredo e Schraiber55, os homens 

entrevistados, informaram a grande necessidade de se manterem trabalhando, 

pois quando há emprego, são aceitos na sociedade, sendo que também 

conseguem sustentar e cuidar da família. A masculinidade, enquanto gênero, 

neste sentido, aponta o trabalho como um valor moral edificante, 

proporcionando reconhecimento social, assumindo dimensão central na vida da 

pessoa, pois os homens são considerados sujeitos dignos e de caráter, tendo 

como consequencia a possibilidade de assumir suas obrigações perante a 

família. 

Com relação à abordagem do início dos problemas de saúde para os 

homens desta faixa etária, em estudo realizado com homens, com idade entre 

23 a 50 anos, o autor aborda os sentidos atribuídos à saúde e a sua relação 

com os serviços, além da performance de gênero dos usuários. Assim, para os 

pesquisados, ter saúde é ter a capacidade de autonomia traduzida pela 

independência e liberdade para decidir suas próprias ações. Caso haja a 

necessidade de realizar o uso de medicações isso significará a perda da 

saúde, bem como possa vir a afetar a autonomia. Destacaram também que as 

alterações do humor e das relações produzidas no dia a dia, no trabalho e na 

família interferem e afetam a saúde.56 

Corrêa et al.57 investigou os sintomas do envelhecimento, 

correlacionando com atividade física, em homens, identificando que a maioria 

tinha idade entre 40 e 59 anos. Neste estudo ficou evidente que aqueles que 

apresentaram sintomas psicológicos, somáticos e gerais eram sedentários, 

sendo encontrada sintomatologia contrária naqueles que não eram. Fica claro a 

necessidade de se realizar uma atividade física e se manter ativo, permitindo 

que haja controle dos sintomas ou mesmo a ausência deles. 
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Segundo os homens entrevistados por Torres et al58, destacam que o 

envelhecimento é caracterizado pela diminuição de força e de conseguirem 

realizar tarefas do dia a dia. Além de mudar sua visão sobre quando 

envelhecem, pois quando mais jovens, imaginavam-se velhos com 50 anos, no 

momento da pesquisa, já com essa idade, não apresentam mais a mesma 

opinião.  

Consideramos que para os homens na faixa etária entre 50 e 59 anos o 

trabalho e sua relação com o corpo e estar bem de saúde no seu processo de 

envelhecimento é importante, pois ainda estão em condições de produzir e 

sustentar suas famílias durante este período, sendo um valor socialmente 

importante para eles neste momento. Quando lhes é retirado ou interrompido 

por motivos de aposentadoria, desemprego, doença ou outros motivos, gera 

tristeza, desânimo, vergonha, choram e sentem a necessidade de retomarem 

sua condição socialmente produtiva. 

De acordo com Silva e Silva56 as relações sociais são formadas na 

família, no ambiente de trabalho e no seu dia a dia, sendo que estas permitem 

que tenham um psiquismo saudável. Outros informaram que a saúde se 

mantém com as relações sociais, ou seja, no trabalho.56 

Dados semelhantes foram encontrados em estudo realizado com idosos 

com idade superior a 60 anos, onde a maioria deles era do sexo masculino. 

Sendo assim, foi identificado que o trabalho tem grande importância na vida 

deles, tanto econômica e socialmente, permitindo que mantenham a 

dignidade.59 Com o trabalho os homens costumam ter uma vida ativa, ficando 

preocupados quando o perdem, apresentando assim, dificuldades em ocupar 

esse novo período livre em suas vidas.58 

Identificamos que para os homens desta faixa etária o trabalho se faz 

necessário como uma referência da cultura masculina do provedor da família, 

de ser produtivo socialmente, de se sentir ativo para e na sociedade. 

Destacamos que o envelhecimento se estabelece em processo, estando 

determinado pela forma como o homem “processa/lida” com esta inserção 

social.  
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60 a 69 anos de idade 
 

Os homens entrevistados entre 60 e 69 anos destacam que nesta faixa 

etária começam a ter problemas de saúde quando tomam muito remédio, tem 

desgaste pelo trabalho ou quando a pessoa não tem o que fazer no seu dia a 

dia. Para outros tem dúvidas ou não conseguiram responder, destacando que 

as pessoas não pensam no envelhecimento. Porém, para outros o 

envelhecimento é estar com saúde e a família. Consideram que:  

 

“O envelhecer [...] a idade vai avançando e a gente [...] 
ficando um pouco mais velho, e vem os problemas de 
saúde, [...] é o complicado da idade. [...] a partir dos 50 
anos, você começa a sentir o peso da idade [...].” (E5) 
 
“[...] envelhecer [...] quando ficam muito [...] preocupados, 
[...] e tem uma vida muito agitada. [...] Envelhecem muito 
mais [...] depois de uns 60 anos [...]. Não é como antes. 
Porque nossa vida é como uma escada, você sobe, 
depois você desce[...].” (E6) 
 

Nessa faixa etária observamos no DC que alguns participantes 

responderam rapidamente, outros calmamente e com firmeza na fala. E 

aqueles que ficaram com dúvida, informaram que é o tempo que passa e que 

faz parte da vida. Quanto ao questionamento sobre o início do envelhecimento 

as respostas foram rápidas e firmes, informando que é com o aparecimento 

dos problemas e quando se tem responsabilidade. (DC E/60 – 69 anos) 

O mesmo é identificado em estudo realizado com homens de 62 a 78 

anos de idade, os quais relacionaram o envelhecimento com a perda de força 

muscular e dano de outras funções do organismo. A questão de alterações na 

pele, aparência física são questões naturais, não sendo uma preocupação para 

os idosos.60 

Por outro lado, em estudo realizado sobre a percepção de idosos em 

relação ao envelhecimento destacam que ter um serviço é o maior colaborador 

para uma boa qualidade de vida. Ao mesmo tempo esses idosos relacionam o 

envelhecimento com a diminuição de força, de capacidade de realizar tarefas e 

com a aposentadoria.61 

Mas há aqueles homens que relacionam o envelhecimento com a maior 

valorização dos bens não materiais, tendo foco nas coisas simples que a vida 
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lhes oferece e quando há a prática da espiritualidade eles aceitam mais suas 

condições de vida e as dificuldades que surgem com a idade.60 

Em outro estudo realizado com idosos, ficou claro que o envelhecimento 

ocorre quando existe alguma dependência e há perdas no seu modo de vida e 

na saúde.62 Segundo Souza et al.59 na visão de idosos com mais de 60 anos, 

sendo a maioria homens, ficou evidente que o envelhecimento e o trabalho são 

categorias distintas, ficando difícil identificarem que estão envelhecendo, bem 

como no trabalho, sendo que, quando perdem o emprego é que percebem o 

seu envelhecer. 

Ao mesmo tempo, principalmente os homens, são cobrados pela 

sociedade para continuarem produzindo no mercado de trabalho. Mas há o 

momento em que a aposentadoria chega e, assim, a maioria deles se sentem 

incompletos e deixam de realizar as atividades que desenvolviam.59 Foram 

encontrados dados semelhantes na pesquisa de Dias et al.63, o qual identificou 

que a aposentadoria diminui o vínculo, a vida social, a renda, oportunidade e 

devido à idade e algumas doenças há também o aumento de restrições na vida 

desse idoso. 

Mas, há aqueles que conseguem perceber o envelhecimento como algo 

positivo, sendo identificado na pesquisa realizada com homens idosos, de que 

o envelhecimento faz parte da vida, sendo observadas vantagens nesse 

processo, tendo como exemplos a experiência de vida, conseguir identificar 

situações vivenciadas e tomar decisões frente a estas situações.64 

Freitas et al.62 também observaram resultados positivos em sua 

pesquisa sobre o envelhecimento, identificando que mesmo estando o corpo 

envelhecido, este ainda funcionava, porém, diferente de quando era jovem, só 

que com mais sabedoria. 

Fica evidente que os homens nessa faixa etária observam o seu 

envelhecer de modos variados, talvez isso se deva às questões sociais, 

culturais e econômicas em que vivem. Destacamos a necessidade dos 

profissionais se apropriarem deste conhecimento e dos seus determinantes e, 

assim, possam trabalhar de uma maneira eficaz com os homens no seu 

processo de envelhecimento. 
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70 a 79 anos de idade 
 

Os homens na faixa etária entre 70 e 79 anos de idade apontam que o 

envelhecer é o momento em que não se tem ajuda, se sente amargura, 

tristeza, preocupação, fica doente e a idade se torna avançada. É o momento 

que a disposição deixa de ser como era antigamente.  Tem pessoa que se vê 

velho e não gosta da velhice, pois tem saudade de quando era novo. Referem 

que a faixa etária para o envelhecimento está entre os 60 anos mais ou menos 

e mais de 70 anos, a partir desse período acreditam que ninguém mais se 

interessa por eles e começam a correr risco de “ficar vencido”. Em outros casos 

referem que o envelhecer varia de acordo com a mentalidade das pessoas, 

desse modo tem pessoas com 30, 50 anos que é velho, tem mentalidade de 

velho.  Tem idosos com 70, 80 anos e consideram que a mentalidade é de 

jovem. Em outros casos acreditam que o envelhecer é “normal”, ou seja, faz 

parte da passagem da vida. Destacam que:  

 

“[...] sinceramente eu não sei responder. [...] até hoje 
nunca pensei o que é [...]. Hoje a pessoa envelhece. [...] 
hoje o povo não pensa no envelhecimento. Só pensa em 
ganhar dinheiro [...]. Só vai lembrar que está vivo, depois 
que já está morrendo. [...] o envelhecimento é o passar do 
tempo. A pessoa nasce, cresce e envelhece. A partir dos 
50 anos.” (E12) 
 
“[...] talvez é preocupação, doença. [...] amargura talvez a 
gente passa assim, tristeza. [...].” (E9)  
 
“[...] eu sou velho, mas não gosto da velhice. [...] eu tenho 
saudade de quando eu era novo! Eu não gosto de velho. 
É um castigo. (risadas). Também depois dos 60? Porque 
a gente vai acabando? O que a gente era para o que é 
agora [...] não é nem sobra do que era (risadas).” (E19) 
 
“[...] envelhecer é envelhecer tudo. Não sou como era 
antigamente. Minha disposição não acabou não! Mas já 
não sou aquele que era. [...] eu comecei a envelhecer dos 
60 anos para frente. 60 Não! 70. [...] parece que começou 
a aparecer pressão alta. E já começa a corre risco de 
vencer. Então a gente tem que cuida na vida.” (E17) 

 

Segundo análise do DC, houve os que não apresentaram dificuldade ao 

responder, outros tiveram dúvida, apresentaram-se desanimados, tristes, 
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alguns davam risadas por estarem envergonhados ou ansiosos, talvez ao 

relembrarem o passado, tiveram a oportunidade de pararem para pensar sobre 

o que aconteceu durante a sua vida, e isto mobilizou vários sentimentos. (DC 

E/70 – 79 anos) 

Fica evidente em outro estudo a maior preocupação dos homens com 

relação à perda da força muscular e relembram do período do qual eram 

jovens, e comparam essa perda com a vitalidade dos mais novos.60 No estudo 

identificamos que a identidade dos homens com a imagem de vitalidade é 

importante, sendo negado o momento da velhice e enfrentando-a até como 

castigo.  

Segundo Cupertino et al.65, os idosos entrevistados compreendem que o 

envelhecimento é como uma doença, associando que é nessa fase que os 

problemas de saúde surgem, não tendo, assim, um envelhecimento saudável.  

Além da perda de força motora e alterações no organismo, fica claro na 

visão de outros homens de que a sociedade apresenta preconceito com os 

idosos, podendo assim dizer que ocorre uma discriminação. Esta ocorre tanto 

na hora de tentarem arrumar um emprego, como no momento de se 

socializarem com os mais novos.60 

Segundo Souza et al.59 os idosos acima de 60 anos identificaram que o 

envelhecimento é visto como declínio físico e mental, além da aproximação 

com o fim da vida. Guerra e Caldas61 observaram que aqueles que identificam 

o seu envelhecimento, o relacionam com desgaste físico e mental, 

dependência, isolamento e outros, sendo que esses fatores podem gerar no 

idoso a depressão, tristeza, solidão, ou seja, características negativas para 

eles. 

Do mesmo modo que, aqueles idosos que permanecem sozinhos, sem 

companhia no dia a dia, que não tem ninguém para ajudá-los, são os que 

apresentaram visão negativa com relação a sua saúde.66 Ou em outros casos o 

envelhecimento é identificado pelos idosos como a diminuição do ânimo pela 

vida.67 

Mas em contra ponto, aqueles idosos que identificam o envelhecimento 

com uma visão positiva, sendo com independência física e mental, há o reflexo 

no seu dia a dia, como por exemplo, nas atividades realizadas, sua 
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independência, relações sociais e outros. E esses associam o envelhecer 

sendo um período de prazer e felicidade. 

Em outro estudo, foi identificado o mesmo resultado encontrado na 

nossa investigação, quando alguns homens mencionam que o envelhecimento 

é algo natural e universal. Alguns não consideraram a perda de forças 

musculares como normal, apenas as mudanças externas do corpo.60 

Both et al.68,identificou que o envelhecimento ocorre quando se está 

mais frágil, mas ao mesmo tempo também reconhecem que envelhecer, com o 

passar do tempo, é algo natural que ocorre na vida das pessoas e é nesse 

momento em que há mais tempo de cuidarem de si. Desse modo, esse 

processo deve ser vivenciado tranquilamente pelas pessoas. 

Mas há aqueles idosos, segundo o estudo de Dias et al.63, que não se 

consideram idoso e não identificam o seu envelhecimento. Consideram-se 

jovens e conseguem identificar um idoso quando ele apresenta mais idade. 

Eles consideram o envelhecimento como o desgaste do corpo, independência 

e até o momento em que se pode viver algo novo.  

Desse modo, é importante levar em consideração a questão cultural 

desses idosos, pois sempre haverá variações sobre crenças, costumes, 

opiniões e caracterizações do envelhecimento.69 Foi durante o século XIX para 

o século XX que o termo velhice surgiu. Talvez isso se deva, segundo Silva69 

devido à evolução da sociedade, da medicina e do surgimento da 

aposentadoria. Nesse período, começou a se enxergar o processo do 

envelhecimento e da velhice sendo o momento em que surgem os problemas 

de saúde, há o desgaste do organismo e invalidez.  Essas definições fizeram 

com que houvesse mudanças na visão do Estado, cultural, no surgimento de 

novas disciplinas como a gerontologia e a criação de políticas.69 

Mas, foi por volta da década de 50 que houve o surgimento da terceira 

idade, permitindo assim, que fosse deixando no passado a definição negativa 

de velhice. Nesse novo momento, o processo do envelhecimento e a velhice 

são identificados como sendo o período para realizar novas habilidades, 

hábitos de vida, ter um passatempo agradável, conhecer pessoas novas e 

terminar de realizar o que ficou incompleto quando mais jovem.69 

Sendo assim, fica claro como há variações na visão dos idosos com 

relação ao seu envelhecimento, chamando a atenção para essa faixa etária, a 



40 

 

qual identifica esse processo de uma maneira negativa. Mas, segundo Uchoa7, 

há a necessidade de compreender as questões culturais para que assim, possa 

ser identificado a visão dos idosos com relação ao seu envelhecimento. Nas 

culturas não ocidentais, os idosos têm grande valor e respeito em suas famílias 

e na sociedade.  Além de apresentarem diversidade na maneira como aceitam 

e identificam o seu envelhecer, sendo positivamente e não acreditando na piora 

e na perda.7 

Podemos assim identificar diferença a partir dessa categoria quando 

comparada com as anteriores. Na faixa etária dos 70 aos 79 anos percebemos 

que o parâmetro de envelhecimento dos homens está ligado ao sentimento de 

utilidade “correndo o risco de ficar vencido”, identificando que para estes 

homens a idade de início do envelhecimento é relativa, pois podendo ser jovem 

com mentalidade “envelhecida” e pessoas com mais de 70 anos com ideias 

muito mais inovadoras. O sentimento de saudade do período em que era novo 

traz o medo de não ter mais utilidade na sociedade. O homem ao se aposentar 

abre uma discussão de como eles podem se inserir na família e na sociedade. 

Por isso, é importante que os profissionais de saúde e a comunidade 

tenham conhecimento dessa necessidade e compreensão dos homens, para 

que possa ser realizadas atividades e trabalhos com eles, para que haja 

mudança na vida destes. 

 

80 e mais anos de idade 
 

Ficou evidente para os homens da faixa etária dos 80 anos e mais que o 

envelhecimento acontece com o passar do tempo, dia após dia, desde quando 

nasceu. Mencionaram, quanto à faixa etária, que inicia entre os 40, 50 e 70 

anos. Para outros homens ficar velho significa que o serviço provocou o 

desgaste neles, como também podem envelhecer por hábitos como fumar, 

beber e usar drogas, sendo identificado nas falas:  

 

“[...] é o serviço que acabou comigo. [...] porque eu não fui 
muito maltratado não. [...] pai que tem um filho hoje, já é 
maconha, já bebe pinga [...]. Eu nunca tive isso, nunca, 
quem não bebe, quem não fuma..., tem mais saúde, se 
tem a doença, pega no fim da vida [...].” (E1) 
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“É a idade! (risadas). A idade chegou e você envelheceu! 
Desde quando nasceu [...]! (risadas). Nasceu e já começa 
a envelhecer.” (E24) 
 
“Eu acho que é a idade que chega. Envelhecimento é de 
40 anos pra frente.” (E14) 

 

Na analise do DC ficou claro que houve participantes que responderam 

tranquilamente, sorridente e rapidamente, informando que é o tempo que 

passa, a idade que chega, mas há os que apresentaram dificuldades, dúvidas e 

um pouco de nervosismo ao mesmo tempo, dando algumas risadas, parecendo 

estarem envergonhados. (DC E/80 – mais anos) 

 Segundo estudo de Faller et al.67,realizado com idosos de cinco 

nacionalidades diferentes, observou-se que não há como identificar uma idade 

específica para o envelhecimento. Podemos assim destacar o oposto em nosso 

estudo, onde os homens limitaram algumas idades para o início desse 

processo. Mas, ainda segundo o estudo aqui citado, há que se destacar que 

associar dependência, dificuldades em realizar as tarefas do dia a dia e outros 

determinantes com o envelhecimento se deva a questões culturais e de 

escolaridade. Sendo que, o envelhecimento para os brasileiros e paraguaios é 

visto negativamente quando comparado com outras culturas. 

De acordo com Guerra e Caldas61, o envelhecimento para alguns idosos 

é compreendido de acordo seus hábitos de vida e de comportamentos de cada 

um. 

Sendo identificado o mesmo por Faller et al.67, pois mesmo com 

nacionalidades diferentes de seus entrevistados, observou que o envelhecer 

tem relação com o modo de viver de cada pessoa, incluindo aqui determinantes 

psicológicos, culturais, sociais e biológicos. 

Em estudo realizado com homens, estes só identificam a necessidade 

de mudanças nos hábitos de vida ou porque estão passando por algum 

problema de saúde ou já apresentaram.64 

Ou em outros casos, como no estudo realizado com idosos com mais de 

60 anos, no qual a maioria dos entrevistados eram homens, e informaram que 

o envelhecimento é acompanhado de perdas funcionais e alterações 

constantes no organismo. Mas segundo os mesmos, quando há uma aceitação 
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com relação às mudanças que irão acontecer com eles, tanto na dimensão 

mental, física e social, estes conseguem se sentir mais úteis na vida.59 

Em outro estudo, os idosos foram questionados sobre o que é o 

envelhecimento saudável para eles, no qual afirmaram que é necessário que 

ocorra a conservação da saúde física para, assim, envelhecerem com saúde.65 

Segundo Marra et al.70, os homens aposentados, afirmaram que o 

trabalho era a fonte de alegria e todos deveriam ter essa fonte. Ao mesmo 

tempo em que poder trabalhar significava a ausência do envelhecimento em 

suas vidas, o qual é relacionado a perdas e a aproximação com o fim da vida. 

Portanto, muitos ainda tentam continuar realizando algum tipo de trabalho, 

função e em alguns casos realizam trabalhos voluntários.  

Pode-se assim dizer que aqueles que mantêm um trabalha, mesmo que 

seja voluntário, conseguem conservara sua saúde mental, sendo que são os 

que apresentam melhores condições de saúde e de envelhecimento. Como 

observado por Nunes et al.66, os idosos entrevistados relataram que na semana 

em que realizaram um trabalho, eles não tiveram uma percepção negativa de 

sua saúde.  Assim, podemos encontrar dados semelhantes no estudo de Faller 

et al.67,pois os entrevistados identificaram que quando não são capazes mais 

de realizarem tarefas de um trabalho, eles se tornam incapazes, assim 

identificando seu envelhecer. 

Verificamos que no seu processo de envelhecimento os homens 

apresentam dificuldades e necessidades na sua trajetória de vida, sendo que 

nem sempre conseguem expressar, externar estas necessidades por 

considerar que sua posição enquanto homem não lhe permite, ou seja, há a 

necessidade de se manterem trabalhando ou realizando alguma atividade, 

assim permitindo que mantenham uma mente saudável, pois através de suas 

expressões e de suas informações deu para identificar a falta que eles sentem 

do trabalho, sendo que muitos já são aposentados.  

Há de se chamar a atenção com as variações de idades, de quando eles 

começam a envelhecer, pois acreditam que o envelhecer teve início 

aproximadamente aos 40 anos, talvez isso tenha relação com a aposentadoria 

precoce, com a seleção rigorosa para conseguir um emprego ou quando eles 

começam a identificar que há mudanças no corpo, como a diminuição de força 

e a diminuição na agilidade. Mas houve os que informaram que o envelhecer é 
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algo natural ou é algo que acontece de acordo com os hábitos de vida, sendo 

assim, talvez se eles tivessem a oportunidade de realizar alguma mudança na 

sua condição de vida, eles poderiam envelhecer de uma maneira diferente, 

talvez de uma maneira mais positiva e até saudável.  

Por isso, há necessidade de que os profissionais de saúde tenham 

conhecimento dos determinantes sociais, culturais, biológicos e psicológicos 

das necessidades dos homens que eles atendem. Podendo assim, construir 

um cuidado na perspectiva da integralidade, de forma compartilhada com os 

sujeitos do processo, podendo adequar e trabalhar com eles as necessidades, 

para uma melhor construção das potencialidades e aceitação dos limites. 

 

4.2 Visão dos homens sobre as necessidades de cuidado no 

envelhecimento e a organização dos serviços de saúde 

 

Os homens foram atendidos no posto de saúde, elogiaram o 

atendimento e o profissional em algumas situações. Sentem-se bem atendidos 

pelo médico e enfermeiro, tendo uma organização do cuidado ainda centrado 

no médico, sendo verificada a pressão em algumas situações pela enfermeira 

ou auxiliar de enfermagem e depois sendo encaminhado para o médico.  

Relataram que o atendimento que recebem na unidade de saúde da família 

(USF) depende do modo como se trata os profissionais. Aproveitam para 

realizar seus exames anuais e não tem o que reclamar, mas informam que 

quando procuram o atendimento querem ser atendidos pelo médico, recebem 

as medicações, porém, não sabem ao certo o que e o porquê, mas quando 

precisam de controle de pressão procuram a USF.  Como identificado nas falas 

a seguir:  

 

“No posto aqui [...]. [...] fui agendado. Passei pela 
enfermeira. E esperei minha vez e fui atendido pelo 
médico. Primeiro a enfermeira mediu pressão! [...] e 
depois fui encaminhado para o médico. Ele pegou minha 
ficha, meus documentos [...]. E perguntou como que eu 
estava me sentindo, se eu tinha melhorado [...]”. (E4) 
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“Foi aqui no PA mesmo [...]. aqui no posto de saúde. Foi 
controle da pressão[...] Vix.. 100%. [...] mediram a 
pressão! estava alterada, puxaram meu prontuário e 
falaram pra mim, se a pressão não é controlada não,tem 
que controlar, se está um pouquinho alta. Estava 14 por 
16.  É muito. Ai falaram, vamos mudar o remédio.Eu 
estava tomando aquele diurético; ai ele mudou, [...] dois 
remédios que eu tomo.” (E8) 
 
“[...] por enquanto estou satisfeito, inclusive com o doutor 
do posto. Ele está me dando atenção praticamente total, 
mostrou-se preocupado, pediu os exames e eu estou 
fazendo. [...]. O atendimento deles eu não tenho nada 
para reclamar, às vezes [...] alguma demora no 
atendimento. Mas isso a gente tem que encontrar 
paciência [...]”. (E5) 
 
“[...] não tenho o que reclamar. Tem pessoas que [...] 
reclama de tempo... mas eu... [...] não tenho que reclamar 
de nada não. Tirou sangue meu... [...]. Então eu vejo 
assim, quando você chega bem em qualquer lugar, você 
chega contente você é atendido contente. Se você chega 
triste, nervoso...”. (E12) 
 
“Acho que é melhor a gente sempre acompanhar no 
médico [...]”. (E16) 
 

Observa-seque a AB é a porta de entrada dos usuários na saúde. 

Algumas das suas principais ações são a promoção e prevenção da saúde, 

sendo por meio do vínculo, da humanização, da universalidade, do cuidado 

continuado, da integralidade, da equidade e da participação social dos 

usuários.71 

A partir da AB, encontram-se as USFs que tem como objetivo realizar as 

ações citadas anteriormente e de reorganizar essa atenção, além de qualificar, 

solidificar e aprofundar os seus princípios. Assim, visando o individual e o 

coletivo dos usuários e o aumento da capacidade de resolver os problemas de 

saúde que esses venham a apresentar com foco no custo-efetividade.72
 

Seguindo a lógica da ESF, existe a Clínica Ampliada que tem como 

princípio a junção e admissão de diferentes disciplinas, ou seja, há a integração 

com especialidades variadas, possibilitando um atendimento satisfatório e 

multidisciplinar.73 Além disso, permite que seja realizada a integralidade no 

cuidado, favorecendo melhor compreensão do biopsicossocial de cada 

paciente.74 Fica claro a importância de que seja colocado em prática essas 
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ações e princípios, permitindo assim, um bom acolhimento e atendimento de 

todos, além de ter a satisfação dos usuários, bem como dos profissionais 

envolvidos.   

Segundo Oliveira et al.75, é possível identificar as necessidades de 

saúde a partir da boa conversa e do atendimento interdisciplinar, com foco na 

clinica ampliada, podendo o atendimento ser conduzido adequadamente. A boa 

qualidade no atendimento pode resultar que o usuário compreenda suas 

necessidades de saúde, além de refletir sobre seus hábitos no dia a dia.  

Como identificado em outro estudo, a maioria dos homens informaram 

se sentirem satisfeitos com o atendimento dos profissionais, pois os mesmos 

conseguem compreender suas necessidades, ao mesmo tempo em que os 

homens têm conhecimento de seus problemas, favorecendo assim, a criação 

do vínculo entre o profissional e o homem.76 

Assim como nesta pesquisa os homens se sentem satisfeitos com o 

atendimento na ESF, mas a organização do processo de trabalho ainda está 

centrada no médico, num modelo restrito ao cuidado mais frequente das 

doenças, não abordando aspectos específicos do envelhecimento ou mesmo 

da saúde dos homens. Percebemos que o cuidado fica generalizado a saúde 

do adulto, num modelo biomédico. Porém, seria importante que identificassem 

e compreendessem as suas necessidades, para ampliar sua capacidade de 

cuidado na perspectiva da integralidade do cuidado. No entanto, será que os 

profissionais tem esta percepção? Será que houve formação inicial e/ou 

capacitação nos serviços para poderem trabalha-las com os usuários? 

Percebe-se que quanto mais os homens conseguem compreender e 

identificar suas necessidades de saúde, há mais procura por atendimento. 

Como na seguinte pesquisa, os homens, afirmam a importância de procurar o 

atendimento de saúde, para continuarem realizando tratamentos e para 

identificarem novos problemas de saúde.64 

Esses homens idosos chamam a atenção para um envelhecer saudável 

e ao mesmo tempo, consideram um período frágil para eles. Por isso, alguns 

dos idosos identificaram que para manter e melhorar sua saúde, há a 

necessidade de participarem de atividades organizadas pela unidade e de 

buscarem informações.64 
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Por isso, é importante compreender que o envelhecimento é um 

processo normal do organismo e quanto mais idoso, mais a probabilidade de 

surgirem os problemas de saúde, ocasionando a necessidade de uso de 

medicações,77 bem como a procura por atendimentos a saúde.  

Segundo pacientes de uma unidade de saúde, eles se sentem satisfeitos 

com o atendimento dos profissionais, mas as condições oferecidas não são tão 

boas assim.78 

Segundo Mendes et al.36, na visão dos idosos, o atendimento oferecido 

na ESF focado no envelhecimento é ruim e lento. Além disso, há insatisfação 

por não serem atendidos pelo médico do posto. Eles preferem pagar por um 

atendimento médico, pois é mais rápido, sendo suas visitas às ESF rápidas e 

para buscarem remédios. Em outro estudo também foi identificado a 

necessidade de se buscar atendimento de um profissional médico para 

prevenções ou cuidados com os problemas de saúde já existentes.64 Além de 

que os usuários também apresentam a necessidade de que haja médicos com 

especialidades diferentes para atende-los.79 

A necessidade de ser atendido pelo profissional médico também foi 

encontrado em outro estudo, no qual os homens, com idade entre 20 e 59 

anos, usuários de uma UBS, informaram que quando eles procuram o 

atendimento de saúde, preferem ser atendidos por um profissional de confiança 

que o conheça, ou seja, o médico, assim o satisfazendo para procurar o 

atendimento novamente.77 

Com base nos dados aqui encontrados e nos estudos citados 

anteriormente, podemos identificar a necessidade dos homens de buscarem 

atendimento centrado no modelo biomédico, ou seja, o atendimento está 

focado na doença e no médico, impossibilitando assim, que a equipe de saúde 

consiga realizar práticas embasadas na clínica ampliada, ou seja, 

impossibilitando a prevenção do cuidado realizado por outros profissionais, não 

podendo realizar também promoção à saúde, o que é preconizado pela ESF. 

Em muitos casos ainda há a dificuldade pelos profissionais de saúde em 

realizarem a integralidade no cuidado. Segundo eles, isso se deve ao aumento 

na procura por atendimento, falta de tempo, queda no número de profissionais, 

além de serem cobrados constantemente em terem que atingir metas.74 

Consequentemente, os profissionais deixam de lado a integralidade e o 
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atendimento baseado na clínica ampliada, tendo como resultado a realização 

do atendimento com clínica reduzida.  

Ainda nesse estudo, os participantes se queixam com relação a forma 

de atendimento do posto, como o profissional se relaciona com o usuário, em 

alguns casos preferindo atendimento em outros locais, acreditando ser mais 

rápido e ágil. Observa-se também a queixa com relação à demora de 

resultados de exames e ao mesmo tempo dos atendimentos. Em algumas 

situações os participantes não procuram o posto, apenas o atendimento 

particular, informam que é raro quando tem médico no posto, mas em alguns 

casos, o médico deixou passar a queixa mais importante do paciente. Pode-se 

assim ser identificado nas falas a seguir:  

 

“Aqui nesse posto foi tudo bem. Aqui não tem triagem. 
Você já vai direto no médico.  Como eu vou todo ano. 3, 4 
vez que eu passo pelo médico, algum exame, raio X que 
eu tenho que fazer.... Chega o exame ele da o resultado. 
Mas nem conversa comigo. Da o resultado e pronto. Só 
isso. Não tem muito... assim papo. Se o exame vem 
certinho não tem problema, eu não ligo. Eu só quero que 
quando eu vou procurar me atenda direito.”(E2) 
 
 
“[...] olha na Santa Casa é ótimo! Aqui... sinceridade [...] 
ele já foi melhor. [...] eu até evito ir nesse posto. Porque, a 
gente sabe que tem horário pra tudo, mas você vai lá pra 
aferira pressão às vezes, você fica lá [...]. Um monte de 
gente não atende. Ai você acaba ficando nervoso [...]. 
Nem vou. Só em último caso. [...] eu fui lá um dia que eu 
estava mal. Mandaram eu voltar no outro dia [...]. Eu voltei 
no outro dia. Ai ela agendou, para eu voltar no outro dia, 
para colher sangue. É uma demora!  E [...] lá na Santa 
Casa, [...] você espera, dez, quinze minutos.”(E23) 
 
 
“[...] o médico que estava lá só me atendeu e só mediu a 
pressão. E sobre o negócio do pé não falou nada. Então 
ai ficou assim... dessa maneira. Não [...] receitou nada. Só 
[...] receitou o remédio da pressão. [...] passou a receita 
dos comprimidos que tenho costume de tomar e foi só. 
[...]”. (E11) 
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“Foi no hospital. Eles trataram a gente muito bem. 
colocaram bastante aparelho, [...]. Depois mandaram vir 
aqui no postinho entregar a folha, pra ver quando vão 
chamar. Antes de ir pra lá... marca pra cinco, seis meses. 
A gente não sabe quando vai ser atendido. Já fui direto 
pra eles darem uma folha. É sempre quando tem algum 
problema, igual esses negocio que está tendo de... os 
mosquitos da dengue. A gente sempre vai lá. É... 
geralmente... muito difícil. Só quando estou com 
problema, com muita dor de cabeça. Eu vou pra medir 
pressão.” (E16) 
 

Partindo dessa compreensão, identifica-se semelhança com outro 

estudo, o qual foi realizado com homens entre 20 e 59 anos e foi identificado 

que eles conseguem reconhecer suas necessidades de saúde, mas evitam 

procurar o atendimento de saúde acreditando que as condições não são 

favoráveis para atendê-los, depositando a justificativa na demora do 

atendimento e do resultado de exames.76 

Segundo o estudo de Santiago et al.78, os usuários de uma ESF 

informaram insatisfação com o agendamento de consultas na unidade e de 

especialistas, demora no atendimento e resultado de exames, dificuldade em 

fazer reclamações, além de se sentirem desconfortáveis com algumas 

questões do ambiente físico em que se encontra a unidade. Em outro estudo 

também é reconhecido pelos usuários a demora em conseguirem agendar 

consulta, em alguns casos o tempo de espera chega a ser meses.80 

De acordo com os homens que Brito et al.81 entrevistaram, fica clara a 

insatisfação deles com relação à falta de profissionais e de médicos de 

especialidades diferentes. Desse modo, os autores chamam a atenção para 

que haja a compreensão das necessidades do gênero masculino, tornando-se 

possível a criação de ações e até adaptações na AP, fazendo com que todas 

as necessidades do homem sejam abordadas.    

Infelizmente ainda existe um tabu para os homens procurarem 

atendimento de saúde, pois acreditam ser invulneráveis, sendo a doença um 

sinal de fragilidade para eles. Desse modo, os homens estão mais susceptíveis 

a riscos.82 Mas, como aqui identificado, a organização dos serviços de saúde 

no atendimento, também influenciam na busca por tal, fazendo com que eles 

busquem serviços particulares ou em alguns casos deixam de procurar o 

atendimento. 
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Conforme apresentado nas falas dos entrevistados, os serviços quando 

atendem há problemas em captar as necessidades dos homens, sendo desde 

as de natureza das relações pessoais, na qual o profissional médico não tem 

conseguido abordar o usuário por meio das tecnologias leve, até o acesso as 

tecnologias para a realização de atendimento e exames, com demora de 

meses nos agendamentos. 

A percepção dos homens quanto as suas necessidades específicas no 

seu processo de envelhecimento nem aparece nestas falas, elas ficam 

generalizadas por meio do controle da pressão arterial. Há entraves da 

organização do trabalho que não deixam fluir o cuidado, dentre estes “o 

controle da dengue”, considerado como algo que atrapalha o atendimento na  

unidade de saúde. 

Por tanto, em outro estudo, os homens afirmam a necessidade de 

realizar o exame de próstata, mas informam que muitos não têm coragem de 

fazer e que os homens são mais descuidados. Também há a necessidade de 

que tenha mais profissionais médicos para atendê-los, diminuindo assim, a 

espera pelo atendimento. Quando questionados sobre obstáculos para 

procurarem o atendimento, informam a demora no mesmo, a vergonha de 

procurar o profissional, falta de tempo para ficarem aguardando e que a 

unidade não consegue resolver suas necessidades.83 

Ao destacarmos a dificuldade dos homens em acessarem os serviços de 

saúde, Oliveira et al.26 também chama a atenção para a importância de realizar 

ações de saúde focando as necessidades de saúde especificas do gênero 

masculino, além da necessidade dos homens conhecerem os seus direitos 

sociais e de saúde, permitindo que haja sempre a melhora no seu atendimento, 

para que ele busque os serviços de saúde.  

Para melhor compreensão do momento em que os homens buscam 

atendimento de saúde e quais as demandas, identificou-se que aqueles com 

até 15 anos buscam o atendimento à saúde devido a acidentes, vacinas e para 

a prevenção de doenças. Dos 15 aos 25 anos, procuram para recuperação de 

acidentes por perfuração com armas. Entre os 25-35 anos, eles procuram o 

atendimento com foco em doença sexualmente transmissível. Dos 35 aos 45 

anos a procura é em consequência de acidentes automobilísticos e dos 45 aos 

55 anos devido a acidentes de trabalho. Os homens com 55 - 65 anos já 
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iniciam a busca pelo atendimento devido a problemas relacionados ao sistema 

cardiovascular e com mais de 65 anos a procura tem relação com fraturas, 

devido à quedas e às fragilidades no organismo, que há também relação com 

hábitos não saudáveis durante a trajetória da vida.26 

Fica evidente que o gênero masculino procura o atendimento de saúde 

quando há agravo a sua saúde, sendo necessário que os profissionais 

coordenem e orientem informações, para realizar capacitações e educações 

com equipes de saúde, escolas, ambientes de trabalho e com a população.26 

Dessa maneira, vai ocorrer o aumento da procura de atendimento à 

saúde pelos homens.  

 Por isso há a necessidade de um cuidado focado na integralidade, 

permitindo assim, melhor organização, atendimento e satisfação dos usuários. 

Os homens relatam também que tiveram atendimento em outros 

serviços hospitalares público ou privado. Foram atendidos em um hospital 

universitário no setor de cirurgias, sendo de mais fácil acesso, pois tem algum 

familiar que trabalha no local. Foram atendidos em um hospital público para 

avaliação de oftalmologista; foram também em atendimento particular, na área 

de psiquiatra, por trabalharem na ESF e não se sentir a vontade de procurarem 

ajuda na unidade dependendo da situação.  Em contra partida outros relatam 

usar apenas serviços de saúde no particular.  Gostam do atendimento do 

serviço privado, por receberem bom atendimento e realizarem exame 

completo; mencionam que preferem o particular para atendimento médico. 

Quando relatado o atendimento dos serviços privado destacam bom 

atendimento, realizaram vários exames e o tempo de espera do atendimento foi 

pequeno. Relatam também que vão direto até um hospital caso sintam algo, 

pois acreditam que os profissionais são mais capacitados. 

“[...] no hospital X. [...] uma pequena cirurgia. O 
atendimento foi bom. [...] acho que por ser para mim mais 
fácil, minha esposa trabalha lá. E ela já fez tudo e eu só 
saí do serviço fui lá e fiz a cirurgia. Costumo sim (ir a 
unidade). Às vezes medir a pressão. [...]. Às vezes eu 
vou, mas muito difícil. [...]”. (E15) 
 
“Foi com o Dr. X. do convênio. Ele atendeu a gente 
normal. Ele fez só a endoscopia [...]. Porque a gente já 
tem o convênio com a XXX. Não! Sempre na (unidade do 
convênio)XXX. [...]”. (E18) 
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“No hospital Y. Só examinaram e deram o remédio. Não 
sei dizer nada não. [...] fui muito bem atendido. Porque lá 
eu achei melhor, tenho o INPS, tenho tudo no jeito, lá tem 
melhor médico. Aqui é difícil eu vir”. (E24) 
 

A Saúde Suplementar, ou seja, os atendimentos privados, eles vêm 

apresentando grande procura pela sociedade, principalmente pelas mulheres, 

além de os usuários apresentarem muita satisfação com relação ao serviço 

fornecido.84 Ao mesmo tempo, o seguinte estudo realizou avaliação dos 

atendimentos de saúde, assim, identificou que a satisfação dos usuários com 

relação ao serviço de saúde fornecido pelos planos particulares foi maior que 

pela ESF e UBS. Além disso, 60% daqueles que usam os serviços públicos 

queixam-se da dificuldade em agendar consulta médica e quando conseguem 

há a demora no atendimento, o que não acontece no privado. Mas, tanto os 

usuários do sistema público e do privado, relataram descontentamento com o 

período da consulta médica, sendo considerada insuficiente.85 

Em outro caso, segundo profissionais, a ESF em que trabalham não 

fornece estrutura física adequada para o atendimento, não há uma 

sistematização para que seja realizado o atendimento aos homens e há a falta 

de preparo dos profissionais da enfermagem para atendê-los.23 

Consequentemente, pode-se dizer que o cuidado integral não é realizado e ao 

mesmo tempo, os homens podem não se sentirem satisfeitos com o 

atendimento, assim, buscando outros serviços, em alguns casos podendo vir a 

ser o particular.  

Os profissionais de saúde acreditam que se houver a criação de uma 

estrutura para que o atendimento ao homem seja de forma satisfatória e tenha 

uma rede de referência e contra-referência, talvez o atendimento aos homens 

nas ESF seja resolvido.23 Segundo Lima-Costa et al.85, seria interessante se 

todos os atendimentos de saúde oferecessem as mesmas características no 

atendimento. Mas, a realidade é outra, devido a diferenças socioeconômicas 

enfrentadas por eles.  

De acordo com Ziroldo et al.84,o atendimento particular, tornou-se um 

apoio para a saúde pública do Brasil, permitindo que haja uma diminuição na 

procura pelo atendimento no SUS, consequentemente tendo uma leve queda 

com gastos.  
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Importante compreender que um atendimento privado à saúde, 

apresenta carência de questões políticas, ou seja, sociedade e Estado. Sendo 

essa, uma característica do sistema público do país.86 Desse modo, deve-se 

refletir como os atendimentos particulares atendem os homens, as suas 

necessidades e ao mesmo tempo o seu envelhecer, sendo que no SUS como 

referido anteriormente, conta com o PNAISH, que tem como característica 

melhorar a atenção à saúde do homem e sua qualidade de vida. Mesmo assim, 

apresentam dificuldade em abordar os homens e seu envelhecer.  

Desse modo, dos homens idosos estudados na seguinte pesquisa, 

muitos eram aposentados, e esses lamentavam pela pouca condição financeira 

em que se encontravam, ainda mais que tinham gastos com medicações e com 

serviços de saúde, podendo vir a ser privado ou público. Em muitos casos 

tendo que comprar as medicações receitadas na USF. Alguns iam a médicos 

especialistas em outras cidades e que poderiam ser particulares ou por meio 

de planos de saúde.87 

Além disso, em estudo realizado para compreender as características de 

procura por atendimento médico, ficou claro que aqueles que fazem parte da 

classe A e B, são os que mais procuram atendimento particular e por plano de 

saúde. Sendo que esses são os que mais gastam com a compra de 

medicações. Dos entrevistados a maioria prefere realizar os exames em 

laboratórios particulares.88 Talvez a necessidade em realizar os exames em 

empresas particulares seja devido  a demora em agendamento e dos 

resultados, como foi informado aqui pelos homens entrevistados.    

Percebe-se assim, que os homens procuram atendimento de saúde na 

USF e há os que se sentem satisfeitos com o cuidado recebido. Mas em alguns 

casos eles preferem este atendimento com o profissional médico e consultas 

particulares, talvez por considerarem que a resolução seja mais rápida. Outra 

possibilidade, é que essa procura por atendimento conveniado ou privado pode 

ser devido à dificuldade de procurarem o atendimento na USF, que pode ser 

tanto por vergonha, falta de tempo, como por necessidade de serem atendidos 

por profissional especializado. Mas o que pode facilitar o acesso ao usuário 

seja o serviço conveniado dos planos de saúde.  

Talvez pelo atendimento conveniado ou particular não apresentar uma 

políticas de saúde específica ao homem, este também possa vir a ter 
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dificuldades em abordar o envelhecimento com o homem.  Ao passo que, 

mesmo o SUS apresentando a PNAISH, ainda há muitas falhas, dentre estas a 

questão da integralidade, da clinica ampliada e a preparação dos profissionais. 

Assim, há importância de se realizar estudos junto aos profissionais para 

verificar suas concepções e as formas de operacionalizar a PNAISH. 

Quando questionados sobre a necessidade de cuidados específicos ao 

homem no envelhecimento destacaram que há necessidade de cuidados, mas 

apontam que as pessoas e a saúde não dão atenção aos idosos, por ser 

descaso por parte dos gestores, pelo não atendimento de necessidade por 

profissional especializado na rede básica. Eles não são como as mulheres, pois 

só vão para serem atendidos se estiverem com muito problema de saúde. 

Acham que precisam de atendimento para orientarem as doenças e de cuidado 

para que não morram logo. 

 

“Mas as pessoas não dão atenção para os idosos! Vê o 
hospital [...] do ambulatório [...]. É um absurdo o descaso 
da saúde! Pela parte do nosso Governo. [...] Marília é um 
centro que atende acho que 52 cidades da região. Então 
eu vejo esse problema ali que as pessoas saem 4, 5 
horas da manhã pra um atendimento aqui em Marília e é 
um caos e muitas vezes não é atendido no dia, tem que 
programar pra outra visita.” (E4) 
 
“Porque os homens acham que não são iguais as 
mulheres, o homem é mais inseguro... o homem fica com 
mais receio. Só se tiver muito problema mesmo que ele 
vai... eu mesmo sou um. Eu só se tiver doente 
mesmo[...]”. (E8) 
 
“Que eu me preocupo muito principalmente por causa da 
diabetes. É uma preocupação que é uma doença e a 
hipertensão também, que a gente tem que ter muito 
cuidado. Nesse sentido acho que toda pessoa que vai se 
envelhecendo que tem problema de saúde que eu tenho, 
tem que toma muito cuidado! [...]”. (E5) 
 

Outros relatam que depende de cada um, pois cada um tem opinião 

diferente, alguns ficam velhos e nem sabem o porquê. 

“[...] dependendo da pessoa, dependendo eu acho, 
Porque tem, pessoas que fica velha sem saber porque”. 
(E7) 
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“isso ai faz parte de cada um! Cada um tem sua opinião”. 
(E2) 

 

Outros acreditam que não precisam de atendimento específico aos 

homens no envelhecimento, porque o envelhecimento é normal da vida ou 

porque cada um sabe dos problemas que tem e devem saber quando procurar 

ajuda. Outros relatam que não precisam de cuidados, pois não tem idade pra 

isso ou pode-se dizer que o cuidado é não beber e não fumar. 

 

“Eu acho que não. Envelhecimento é normal é da vida”. 
(E18) 
 
“[...] não precisa, porque cada um sabe a idade que tem, a 
doença que tem... e cada um tem que sabe corre. A 
menos que seja um aleijado, um cego, um surdo ou um 
mudo. Que depende das pessoas”. (E12) 

 

Sugerem que possa ter programas específicos para os idosos. 

Destacam que precisam ter orientação sobre o que é a velhice e que deve ser 

realizada por vários profissionais. Apontam que há necessidade de cuidados 

para não ficar velho, ter melhoras na alimentação, ter afeto, precisam de 

orientações no momento de fazer qualquer movimento ou na forma de ser 

atendido na unidade de saúde; destacam também a necessidade dos direitos 

do aposentado. 

 

“Tinha que ter mais programas pra tirar os aposentados, 
os idosos de dentro de casa. Acho que ajudaria muito a 
pessoa a não ficar doente; preenche o tempo dele como a 
depressão”. (E4) 
 
“[...] porque tem que ter uma orientação, o que é uma 
velhice pra pessoa, se tem que ter uma pessoa pra ti 
orientar, um psicólogo, ou o próprio médico, ou outra 
pessoa mais esclarecida e te explica a vida depois dos 
60. [...] Explica como é que faz. Porque nem todos sabem 
o que e uma velhice. Eu mesmo não sei o que é velhice, 
pra mim eu estou vivendo a Deus dará”. (E10) 
 
“Principalmente na parte da alimentação, uma vitamina, 
um... qualquer uma [...]”. (E11) 
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“[...] o mais é cuidado, no andar, fazer qualquer 
movimento! Eu acho que a pessoa de idade, tem que ter 
mais carinho, mais atendimento melhor”. (E14) 
 

A compreensão das necessidades de saúde e a procura do atendimento 

de saúde pelos homens ocorrem quando há o vínculo entre profissional e 

homem, além disso, conforme os serviços fornecem atendimentos que 

satisfaçam essas necessidades eles acabam criando mais vinculo com o 

serviço. Os entrevistados identificam que os profissionais devem investir na 

diminuição de barreiras existentes entre homem e a procura por atendimento.76 

Porém, na nossa pesquisa, os homens destacam que há descaso por parte dos 

gestores na forma de organização dos serviços para os idosos. 

Segundo o estudo de Aguiar et al89, atualmente ainda existe influencia 

da questão cultural, ou seja, o modo como vemos os homens e eles se vêem. 

Infelizmente há a visão de que eles são imunes e invulneráveis a problemas de 

saúde. Assim, dificultando com que haja a procura por atendimento a saúde, 

tendo assim, a dificuldade em realizar a inclusão deles nas ESFs. Talvez 

assim, possamos dizer que não ocorre a procura do homem pelo atendimento, 

há também a dificuldade dos profissionais em compreenderem o modo como 

devem realizar o atendimento específico aos homens e ao seu envelhecer. 

Storino et al76 destaca que foi possível compreender que cada um 

identifica de maneira diferente sua vulnerabilidade e assim se responsabilizam 

pelo seu cuidado. Desse modo, não ocorreu a investigação do envelhecimento, 

mas fica claro que, conforme eles compreendem suas vulnerabilidades e 

necessidades será possível melhor atenção e cuidado ao seu envelhecimento. 

Segundo Aguiar et al89, é preciso que o atendimento de saúde seja 

acolhedor, permitindo assim, que os homens procurem os atendimento de 

saúde com maior facilidade. Desse modo, os homens poderão compreender 

melhor suas necessidades e deixarão de procurar o atendimento apenas no 

momento em que realmente acharem ser necessário, ou de acreditarem que 

não precisam de cuidado, pois eles ainda não têm idade suficiente para o 

atendimento específico do envelhecer.  

Fica evidente que há a necessidade de se trabalhar com a educação a 

saúde do homem, permitindo com que haja melhor compreensão sobre sua 

saúde e que procure atendimento com facilidade, não sendo apenas quando 
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necessário. Como observado no seguinte estudo, que pode haver a procura 

pela prevenção a saúde quando os homens compreendem suas necessidades. 

Sendo que o autor chama a atenção para a falta de pratica dos serviços de 

saúde com relação a prevenção e educação a saúde, além disso, quando há o 

conhecimento dessa população pelos profissionais, acredita-se que ocorra 

facilidade ao trabalhar com suas necessidades.90 

Além de se constituir vínculo, precisa-se reconhecer as necessidades 

dos homens no seu processo de envelhecimento e procurar constituir 

estratégias para atendê-las. 

Desse modo, o seguinte estudo entrevistou homens e gestores de ESFs 

de vários municípios do Brasil, para compreender como anda a implantação de 

ações a saúde do homem e identificar quais estratégias estão sendo adotadas 

para fortalecer a política da saúde do homem. Sendo assim, dos 43 gestores 

entrevistados, a maioria eram do sexo feminino, sete nunca ouviram falar sobre 

a PNAISH e quatro afirmaram ter participado de alguma discussão com a 

temática. Fica claro que a maioria dos profissionais conhecem e já tiveram 

acesso as informações da política.91
  

No mesmo estudo, Moura et al91
, os gestores identificaram três principais 

necessidades de saúde dos homens, sendo os principais motivos que os levam 

a procurar atendimento nas ESFs, sendo a presença de doença aguda ou 

crônica, busca de medicamentos e devido a situações específicas da saúde do 

homem. Mas, os homens informaram que suas necessidades e o motivo pelo 

qual procuraram o atendimento são devido a doença aguda, exames de rotina 

e acidente. Somente um informou buscar o atendimento para exame da 

próstata. Além disso, os homens demonstram também a necessidade por 

atendimento a saúde mental, sendo quase não considerada pelos gestores.  

Fica claro que os profissionais e os homens apresentam conhecimento 

sobre suas necessidades de saúde. Mas até que ponto os gestores e os 

profissionais de saúde realmente estão cientes das reais necessidades. Há de 

se chamar atenção, pois as informações não batem, assim dificultando a 

aproximação ao atendimento dos homens e ao mesmo tempo a dificuldade em 

compreender e criar estratégias para a saúde do homem e seu 

envelhecimento.  
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No estudo de Moura et al91, também é possível identificar algumas 

estratégias adotadas pelas unidades de saúde para aumentar a procura dos 

homens pelo atendimento. Sendo, estenderem o horário de atendimento das 

unidades e até abrir aos sábados. Realizar convites aos homens, para 

procurarem o atendimento de saúde nas unidades. Realizarem eventos, sendo 

que apenas 48,8% afirmaram realizar; os temas variam entre planejamento 

familiar, consumo abusivo de drogas e bebidas alcoólicas e outras. Esses 

eventos variam entre palestras, grupos, consulta individual e distribuição de 

folhetos. 

Novamente é identificado falta de sintonia entre as informações dos 

profissionais e dos homens, sendo que, eles foram questionados sobre as 

estratégias adotadas pelas as unidades e os mesmos informaram que o tempo 

de espera do atendimento é de aproximadamente meia hora e nenhum deles 

informou não buscarem atendimento devido a questão de tempo. Com relação 

ao convite realizado pela unidade, a minoria afirmou ter recebido. E apenas 7% 

dos homens entrevistados afirmaram que as unidades apresentam atividades 

com foco aos homens, o restante que não apresenta conhecimento sobre 

essas estratégias deixaram claro o desejo de que elas existissem. 91
  

Fica claro que o estudo citado anteriormente demonstra a preocupação 

com relação as necessidades de saúde e as estratégias realizadas para 

abranger tais necessidades, mas não identificando o homem e seu processo de 

envelhecimento. Assim, fica evidente a necessidade de melhorar a 

comunicação e o conhecimento das unidades e dos gestores com relação as 

necessidades apresentadas pelos homens e o seu envelhecimento. Permitido 

realizar estratégias que sejam compatíveis com as reais necessidades além de 

começar a identificar os homens e o seu envelhecer.  Talvez assim, possamos 

melhorar os atendimentos, a procura pelo atendimento, a qualidade da saúde 

dos homens, a melhor compreensão do seu envelhecer, além de melhorar a 

comunicação entre unidade, gestão e os homens. 

Já no estudo de Ramalho et al92, não nos traz informação com relação 

ao envelhecer, mas fica claro a dificuldade de implementar a PNASH devido a 

pouca procura dos homens pelo atendimento a saúde, falta de preparo e 

capacitações aos profissionais além da falta de compromisso dos gestores com 

a política. Novamente, há de se chamar a atenção que para a criação de 
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estratégias, há a necessidade de capacitações, de preparo dos profissionais, 

participação dos gestores e profissionais, mas não só com a política a de se 

observar a integralidade do homem e seu envelhecer.  

 

4.3 Sugestões de mudanças para o cuidado aos homens no 

envelhecimento 

 

As sugestões para que haja melhoria estão relacionadas ao cuidado aos 

homens no envelhecimento nos serviços de saúde, sendo que possa ter mais e 

bons profissionais médicos, com bons salários, e se possível de especialidades 

diferentes, com aumento na quantidade dos atendimentos, que realize pelo 

menos uma consulta por mês, que melhore sua necessidade de agilidade, 

desse modo diminuindo o tempo de espera de todos. Identificam a falta de 

espaço para os profissionais trabalharem e de medicamentos. Mencionam que 

o posto está sempre lotado, principalmente, pelas mulheres. 

Deveria ocorrer melhoria no atendimento de todos os profissionais, ter 

variedade de medicações, ser realizado caminhadas e atividades 

principalmente com os idosos.  

Relatam a alta rotatividade de médicos nas unidades de saúde, desse 

modo, acreditam que nunca vai resolver, mas amenizar os problemas, tendo 

importância o profissionalismo, que atendam com amor e tratem todos de 

forma igual.  

Outros apontam que o atendimento está bom ou ótimo e os profissionais 

fazem o que podem, mencionam que é impossível melhorar.   

Outros entrevistados mencionam que não têm como haver melhorias 

nessa parte da saúde, assim como alguns participantes relatam não ter 

nenhuma sugestão, como pode ser observado nas falas citadas a seguir: 

 

“A única coisa que eu posso falar aqui no posto, eu acho 
que é até referência, os funcionários são muito 
capacitados, [...] poderia trazer mais algum médico de 
especialização em outras áreas também. Ali tem um 
clínico geral. Acho que seria mais um médico. E 
caminhada, atividades, principalmente para os idosos, no 
modo geral o atendimento aqui é muito bom [...]. Está de 
parabéns [...].” (E4) 
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“eles podiam [...] não deixar a gente ficar esperando e não 
atender a gente. [...] Porque fica difícil para a gente.” 
(E16) 
 
“Acho que falta mais, dos profissionais, um estudo mais, 
[...] mais dedicado, mais... profissional na área deles [...].” 
(E5) 
 
“Falta de profissional com mais profissionalismo também. 
Não é só rincha de enfermeiro ali e de médico e não te 
profissionalismo. Se tem que te amor no que se faz, 
principalmente, porque tanto pode se eu que não conheço 
nenhum deles, como pode se um parente deles que ta ali, 
e ele tem que trata todos iguais. [...] tem que ter respeito, 
profissionalismo e uma unidade bem melhor que essa daí. 
Porque essa daí ta uma vergonha, desleixo total.” (E10) 
 
“Olha eu acho que pra endireitar, essa parte de saúde e 
essa parte do governo [...] não tem jeito não! [...].” (E9) 
 

Desse modo, o mesmo pode ser identificado em estudo no qual os 

entrevistados afirmaram a necessidade de melhorias e planejamento na 

atenção à saúde ao idoso, sendo necessário desenvolver atividades físicas, 

culturais e terapêuticas para fornecer uma conservação da saúde. Ao mesmo 

tempo, há a necessidade de a escuta no acolhimento deles.36 

Além disso, percebe-se em outro estudo que há a necessidade de 

estender o horário de atendimento, para que a unidade consiga resolver as 

necessidades de saúde, melhorar o atendimento, melhora na comunicação e 

que sejam realizadas visitas domiciliarias, proporcionando vinculo entre 

unidade de saúde e o usuário homem.83 Do mesmo modo que, para que haja 

maior procura dos homens no atendimento a saúde, há a necessidade de 

maior quantidade de profissional médico, e agilidade no atendimento, assim 

diminuindo o tempo de espera.93 

Identificou-se que os profissionais devem oferecer um bom atendimento 

aos idosos, sendo preciso antes de qualquer coisa, compreender sua realidade 

social, cultural, limitações, nível de aprendizado, entre outros; para que possam 

ser conhecidas as suas necessidades e que boas estratégias possam ser 

elaboradas,36 ao mesmo tempo que bons atendimentos poderão ser realizados.  

Desse modo, se os profissionais conhecerem integralmente seus 

pacientes homens, será possível que ocorra a redução das barreiras que 
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existem, permitindo, assim, a acessibilidade deles nas unidades de saúde e a 

criação de vinculo entre eles e a equipe.76 

Mas para que isso ocorra é necessário organização, porém, na visão de 

profissionais de uma UBS, há dificuldades internas, como a demora no 

agendamento de consultas, os turnos de funcionamento, falha ao recepcionar o 

cliente, insatisfação de funcionários, não atender os pacientes de acordo com 

suas necessidades e com tempo ágil. Estas dificuldades ocorrem devido a 

grande demanda e a diminuição no número de funcionários, tendo destaque a 

classe médica.88 

Sendo assim, pode ser observado que as sugestões estão centradas na 

organização geral do serviço de saúde, ou seja, os homens em princípio 

solicitam que o serviço seja na lógica do modelo biomédico, propondo mais 

médicos para atendimento, variedades de medicações, o aumento do número 

de atendimentos e que haja caminhadas e atividades, mas devem ser 

realizadas principalmente com os idosos. Mas, mesmo ao solicitarem mais 

profissionais médicos, estão preocupados com a qualidade do atendimento. 

Porém, ao longo da entrevista também houve a solicitação de melhoria 

das condições de trabalho dos profissionais (salário e local de trabalho), 

podemos assim observar, que os homens também estão preocupados com 

outras questões, permitindo que assim, haja a possibilidade de começarem a 

construir um modelo de serviço de saúde para além da doença, podendo 

reconhecer as necessidades das pessoas que trabalham no espaço em que 

buscam o seu atendimento. 

Há também o destaque para a alta rotatividade de profissionais, com 

isso a importância das relações entre os profissionais e os homens no 

processo de trabalho do cuidado, dando ênfase para o profissionalismo e para 

que não ocorra a desigualdade no atendimento entre os usuários, além de 

mencionarem que durante o atendimento, seria importante fazerem o trabalho 

com amor às pessoas. Neste sentido, os homens estão buscando um serviço 

na perspectiva de um cuidado que acolha suas necessidades, que tenha uma 

escuta ampliada destas, podendo priorizá-las, além de elaborar o plano de 

cuidado de forma compartilhada, ou seja, que exercite a clínica ampliada. 

Desse modo, devemos recordar e ter em mente a PNAISH do ano de 

20066, sendo seus princípios a necessidade de realizar o cuidado na 
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perspectiva do envelhecimento ativo e saudável; integralidade na saúde; 

estimular ações entre os setores de saúde; criar novos recursos para o 

fornecimento de qualidade da atenção à saúde; investir na formação e na 

educação dos profissionais de saúde; necessidade de divulgações e 

capacitações, entre outros. Podemos identificar que os ideais da política já 

existem desde 1994, mas ainda existe dificuldade por parte dos profissionais, 

citado anteriormente, em colocar em prática a política e de compreender as 

reais necessidades, para que possam ocorrer melhorias, e segundo a visão 

dos homens, dos idosos pode ser identificado a falta de conhecimento das 

políticas de saúde, sendo talvez por esse motivo que eles forneceram 

sugestões voltadas para melhorias na organização.  

Ao mesmo tempo, há também a necessidade de que ocorram mudanças 

na compreensão dos homens com relação as suas necessidades de saúde, 

mas para que isso ocorra nos serviços de saúde, os profissionais devem 

acolher e fazer com que eles se sintam parte dos serviços, para tal é 

necessário a organização e capacitação destes.16 A PNAISH16 trás que é 

necessário que seja fornecido informações e orientação para os homens e 

população sobre promoção e prevenção a saúde. Importante também atrair os 

homens para os grupos, atividades sobre prevenção primária com foco em 

agravos mais acometidos neles. Mas novamente, para que isso ocorra e que 

seja de forma eficiente é necessário a capacitação dos profissionais, entre 

outras ações. Podendo observar a dificuldade tanto dos homens como das 

equipes de saúde, segundo a visão dos entrevistados, em colocar em pratica a 

políticas, não sendo citadas e informadas em momento algum nas falas. 

 

4.4 A formação dos profissionais para o cuidado aos homens no 

envelhecimento. 

 

Foi identificado por alguns que os profissionais estão preparados, mas, 

com relação ao envelhecimento alguns relatam não saber se eles estão 

preparados. Em outros casos, referem que estão preparados, tem estudo “em 

alto nível” e tem noção de como pode ser realizada a prática, mas não a 

realizam, por não terem suporte do “poder público”, podendo gastar muito e até 

perder o emprego. 
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Porém, outros acham que os profissionais não estão preparados, 

justificando que estes nem tem tempo para atendê-los. Destacam que o 

atendimento acontece somente uma vez por ano, e isto quando dá certo, 

quando não é possível, ficam sem o atendimento. 

Os homens também acreditam que os profissionais não estão 

capacitados, principalmente o médico, pois há a falta de conhecimento, preparo 

e dedicação na área deles, porque não respondem às necessidades nos 

serviços de saúde.  

Em outros casos preferiram não responder, pois relatam que o 

profissional não tem conhecimento sobre a área que irão cuidar, ficando a 

desejar o cuidado. Questionam sobre a formação de clinico geral do 

profissional da Atenção Básica para o atendimento da Saúde do Homem. Isso 

pode ser identificado nas falas a seguir: 

 

“Olha eu acho que preparado eles estão. É só que não 
está sendo desenvolvido o trabalho! [...]. Tem noção de 
como pode ser feito. Só que não está desenvolvendo 
esse trabalho.” (E4) 
 
 
“[...] eu acho que eles têm preparo. Não adianta eu 
também criticar só o profissional. Às vezes ele tem 
vontade de fazer alguma coisa, mas ele não tem suporte, 
não tem apoio do poder público, se ele leva também lá 
para o poder publico... não, você vai gastar muito. E se 
ele insistir, ele vai perder o cargo dele também.” (E23) 
 
 
“Não sei [...] (risadas) eu acho que estão preparados sim. 
Por que são gente estudado, na medicina. Tem estudo 
alto. Em alto nível.” (E18) 
 
 
“[...] acho que não! Está difícil. Porque... não dá tempo de 
atender, sei lá são poucos médicos, poucas pessoas para 
atender todo mundo. Atende uma vez por ano... quando 
dá certo, quando não dá, fica sem atender mesmo [...].” 
(E13) 
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“Preparados eles estão. Mas é como eu disse, se ele vem 
falar com você uma coisa, e você obedece e faz o que ele 
te pedir, tudo bem se não faz, vai achar que o médico não 
[...] não sabe nada... [...] Mas eles estão preparados.” (E2) 
 
“Aqui nesse posto não. Porque...  temos um ginecologista 
feminino, já falou pra mim que ele entende de mulher, de 
homem ele não entende, e eu não discordo dele. Ele 
estudou ginecologista feminino não masculino. No meu 
caso, que eu fui lá da próstata, ele falou,vai procurar um 
especialista.  [...] E eu fui bem. Acho que devia ter um 
clínico geral, não sei , ele é clinico geral?.” (E10) 

 

Devido ao aumento rápido no número de idosos no país, tornou-se 

imprescindível realizar mudanças nos serviços de saúde com foco na 

reorganização do processo de trabalho que atenda às necessidades dos idosos 

e no envelhecimento da população, ao mesmo tempo em que é extremamente 

necessário formar os novos profissionais já com o preparo para o atendimento 

a essa população.  

Desse modo, vale ressaltar em estudo realizado em Portugal com 

escolas com o curso de enfermagem, no qual foi identificado que há 

assistência ao idoso, sendo na área hospitalar, cuidado ao adulto, cuidado ao 

idoso, cuidado a família, ha aproximação com definições do envelhecimento, 

atenção comunitária e legislações.94 

Este mesmo autor ainda destaca que a formação na área do cuidado ao 

idoso requer que os futuros enfermeiros desenvolvam os cuidados a esta 

pessoa de forma adequada. Considerando-se que os estudantes já cuidam de 

pessoas idosas em quase todas as aulas práticas, vivências clínicas e 

estágios, muitas vezes em situação de doença, tornando-se necessário uma 

matéria/disciplina que direcione mais o estudante à promoção da saúde do 

idoso e a manutenção do envelhecimento ativo.94 

Em contra partida em uma Universidade do Brasil foi observado à 

compreensão dos acadêmicos sobre o envelhecer, sendo identificado como 

algo normal e que possa ou não vir acompanhado de algum problema de 

saúde. O contato que eles tem com o tema é durante a realização das 

atividades práticas e durante os estudos ao longo dos anos na graduação. 

Mas, quando questionados sobre a opinião pessoal sobre o envelhecimento, 

informam que a destruição do corpo humano é devido a fatores orgânicos e 
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externos, ao mesmo tempo é um processo que os deixa mais perto do 

momento da morte, há o medo da independência, limitações. Citam ainda que 

não estão preparados para lidar com o velho, ainda mais que o idoso perde seu 

valor frente à sociedade. Mas há os que veem o lado positivo, talvez pelo 

conhecimento alcançado.95 

Frente à percepção do usuário, identificamos a necessidade de que os 

discentes tenham formação na graduação voltada para o cuidado ao homem 

no seu processo de envelhecimento, num currículo no qual possa articular a 

formação ao mundo do trabalho. Neste sentido, os estudantes poderiam 

construir o conhecimento a partir da diversidade das situações da realidade, 

por meio do confronto experiencial com esta. A intencionalidade estaria voltada 

para a melhoria da compreensão do processo de envelhecimento, do processo 

de cuidar do homem no envelhecimento, como também da família e da 

comunidade.  

Sendo assim, pode-se observar que o graduando de enfermagem em 

uma universidade do Ceará tem o interesse em estudar e compreender o 

idoso, desejando, portanto, uma aula especifica sobre o idoso e o 

envelhecimento. No dia a dia desses há a ausência e o desejo de que haja o 

ensino específico sobre essa temática, sendo que eles a vivenciam apenas 

quando algum docente percebe a necessidade de trazer a tona o tema idoso e 

envelhecimento.86 

Mas quando analisada as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do 

Curso de Graduação em Enfermagem,96 o enfermeiro deve ter ênfase no SUS, 

devendo abordar as necessidades sociais de saúde por meio da integralidade, 

ética e humanização no cuidado. Ao mesmo tempo, sua formação também está 

ancorada nas competências gerais da atenção à saúde, de tomada de 

decisões, de comunicação, de liderança, da administração/gerenciamento e da 

educação permanente. 

Durante todo esse processo, segundo o Artigo. 5º das DCN, o futuro 

enfermeiro deve sair da faculdade com o conhecimento em vários conteúdos, 

sendo citado no item VII de que devem participar e organizar assistência 

integral à criança, adolescente, mulher, adulto e o idoso, focando na saúde 

desses. No Artigo 6º com relação aos conteúdos essenciais para a graduação 

desses profissionais, o item III informa que na área de ciências da enfermagem 
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deve ser construído o conhecimento sobre os fundamentos de enfermagem e 

assistência de enfermagem ao nível individual e coletivo, trabalhando 

conteúdos da atenção às crianças, ao adolescente, adulto, à mulher e ao 

idoso.97 

Já em contrapartida, pode ser observado nas DCN do Curso de 

Medicina, revisada em 201498, no Artigo 3º as quais destacam que, a formação 

do estudante de medicina terá aptidão para realizar promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde individual e coletiva, de forma ética, 

humanizada e crítica. Além de que na Atenção a Saúde (Seção I), o discente 

deverá realizar a integralidade no cuidado, por meio de práticas e projetos 

terapêuticos, estimulando a autonomia e o autocuidado individual e da 

comunidade. O profissional terá conhecimento sobre envelhecimento (capítulo 

III), além de trabalhar com o cuidado a partir da promoção da saúde e 

entendimento fisiológicos do ser humano durante o nascimento, crescimento, 

envelhecimento e a morte, entre outros (art. 23, item VI).  

 Fica claro que a saúde do homem tem sido abordada por vezes nos 

currículos por meio da saúde do adulto, estando diluída nestes conteúdos, ou 

ainda não existindo. Portanto, ambos os conteúdos não são frequentemente 

destacados, precisando ter maior ênfase nos processos de mudança curricular. 

 Considerando a nossa transição epidemiológica e o aumento da 

população de idosos, não podemos postergar mais a inserção destes 

conteúdos na organização curricular, necessitando de estratégias para a 

formação de docentes, permitindo que haja a integração com serviços de 

saúde para que estes possam se organizar junto com a academia para que as 

práticas profissionais também estejam organizadas de acordo com as 

necessidades da saúde do homem, na perspectiva do envelhecimento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica evidente nesse estudo, a diversidade da compreensão dos homens 

sobre o seu processo de envelhecimento, considerando seu início com o 

surgimento de problemas de saúde, dores, alterações emocionais, necessidade 

de usar medicações; ausência de ocupação profissional, aposentadoria, além 

de depender da idade e da mentalidade de cada um. No entanto, também pode 

ser visto como algo natural, que acontece dia após dia.  

Quando o processo de envelhecimento é identificado separadamente 

nos grupos de faixa etária, nota-se que os homens de 50 a 59 anos, 

consideram o trabalho como primordial, permitindo que continuem ativos na 

sociedade e perante a sua família. Já os homens com 60 e 69 anos 

apresentaram opiniões variadas com relação a esse processo, talvez isso se 

deva a questões socioculturais e econômicas em que vivem. Já aqueles com 

idade entre 70 e 79 anos, chamam a atenção para a preocupação de serem 

esquecidos, ou seja, não serem mais úteis para a sociedade. E os homens com 

80 anos e mais, identificaram que o envelhecimento é algo natural da vida 

porém a questão do trabalho, também ganha destaque para manter a mente 

saudável. 

Destacamos, que seja realizado novos estudos e com faixas etárias 

mais novas, para que possa ser aprofundada a compreensão do processo de 

envelhecimento dos homens e suas necessidades de saúde. 

Sobre as necessidades de cuidado no envelhecimento e a organização 

dos serviços de saúde, os participantes afirmam buscar atendimento de saúde 

nas USFs e elogiam o atendimento realizado pelo médico e enfermeiro. Mas a 

organização do processo de trabalho ainda está centrada no médico, num 

modelo restrito ao cuidado mais frequente das doenças, não abordando 

aspectos específicos do envelhecimento ou mesmo da saúde dos homens. 

Percebemos que o cuidado fica generalizado a saúde do adulto, num modelo 

biomédico. Porém, seria importante que identificassem e compreendessem as 

necessidades dos homens, para ampliar a capacidade autonomia no cuidado, 

construindo junto aos homens a capacidade de tomar as suas decisões, na 

perspectiva da integralidade do cuidado e da constituição de sujeitos.  
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Em contra partida, há aqueles que não gostam da forma como são 

atendidos. Os serviços quando atendem há problemas em captar as 

necessidades dos homens, sendo desde as de natureza das relações 

pessoais, na qual o profissional médico não tem conseguido abordar o usuário 

por meio das tecnologias leve, até o acesso as tecnologias para a realização 

de atendimento e resultados de exames, com demora de meses nos 

agendamentos. Preferem passar por uma consulta particular, acreditando ser 

mais rápido e melhor. Há os que buscam apenas atendimento em serviço 

privado, justificando ser rápido, realizar mais exames e o atendimento realizado 

pelo profissional médico. 

Na percepção dos homens, quanto as suas necessidades específicas no 

seu processo de envelhecimento, estas nem aparecem nas falas, elas ficam 

generalizadas, por exemplo, por meio do controle da pressão arterial. Há 

entraves da organização do trabalho que não deixam fluir o cuidado, dentre 

estes “o controle da dengue”, considerado como algo que atrapalha o 

atendimento na unidade de saúde. 

As sugestões para que haja melhoria estão relacionadas ao cuidado aos 

homens no envelhecimento nos serviços de saúde, sendo que possa ter mais e 

bons profissionais médicos, com bons salários, e se possível de especialidades 

diferentes, com aumento na quantidade dos atendimentos, que realize pelo 

menos uma consulta por mês, que melhore sua necessidade de agilidade, 

desse modo diminuindo o tempo de espera de todos, pois mencionam que o 

posto está sempre lotado, principalmente, pelas mulheres. Identificam a falta de 

espaço para os profissionais trabalharem e de medicamentos.  

Sugerem também que possa ter programas específicos para os idosos. 

Deveria ocorrer melhoria no atendimento de todos os profissionais, ter 

variedade de medicações, ser realizado caminhadas, destacam que precisam 

ter orientação sobre o que é a velhice e que deve ser realizada por vários 

profissionais. Apontam que há necessidade de cuidados para não ficar velho, 

ter melhoras na alimentação, ter afeto, precisam de orientações no momento 

de fazer qualquer movimento; destacam também a necessidade dos direitos do 

aposentado. 

Desse modo, as sugestões para que haja melhoras no cuidado aos 

homens no envelhecimento nos serviços de saúde, é de que haja mais 
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profissionais capacitados, profissionais médicos e de especialidades variadas. 

Mas, relatam também que, para que haja a melhora deva haver mais 

medicações, melhora do salário dos profissionais, da estrutura física e de 

outras atividades com os homens pautado na prevenção de doenças/agravos e 

promoção da saúde. Talvez assim, os homens estejam identificando a 

necessidade do cuidado à saúde que possa superar o modelo biomédico. 

Segundo os entrevistados os profissionais estão preparados para o 

cuidado aos homens no envelhecimento em algumas situações e em outras 

não estão, dependendo de como estes os acolhem e se responsabilizam por 

este cuidado nas USFs; de como a unidade está organizada, bem como a 

gestão da instituição assume o compromisso de apoiar as ações 

realizadas.Talvez isso ocorra, pois a Saúde do Homem está sendo abordada 

por meio da saúde do adulto e do idoso ou em alguns casos podendo não ser 

abordado. Esta é uma política de saúde recente no Brasil, bem como pode não 

ter sido ainda implementada também nos currículos, necessitando de 

investigação específica nesta área para que tenhamos clareza da situação do 

processo de formação nas instituições formadoras. Sendo assim, pode-se 

entender que a compreensão dos homens está baseada no modo como eles 

são atendidos. 

É importante que os profissionais conheçam as diversas dimensões das 

necessidades dos homens que são cuidados com as questões socioculturais, 

econômicos, biológicos, espirituais e psicológicos, permitindo que a partir 

desse conhecimento, juntamente com os homens, haja a identificação de 

potencialidade e dos limites para uma construção conjunta do cuidado na 

perspectiva da integralidade. 

Nota-se a necessidade de que ocorram outras mudanças curriculares na 

formação inicial, além das que tem sido implementadas, capacitação 

permanente dos profissionais nos serviços e, dessa forma, construídas ações 

voltadas para os homens no seu processo de envelhecimento e para a 

comunidade. 
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APÊNDICE A 

 
 
 

Roteiro para Coleta de Dados para Entrevista 
 
Nº Entrevista:____________________    Data:  ______________________ 

Parte 1: Identificação 

Data Nascimento:_______________________Idade: __________________ 

Sexo: _______________________________ 

Endereço:______________________________ Região Saúde: ____________ 

Unidade de Saúde de Referência na Atenção Básica: ____________________ 

 

Parte 2: Questões norteadoras para a entrevista 

1- O que é envelhecer para o senhor? 

2-  Para o senhor em que momento as pessoas começam a envelhecer? 

3- Quais são suas necessidades de saúde/problema? 

4- Quando procurou um serviço de saúde pela última vez? Qual o motivo? 

Onde foi atendido? Como foi realizado o atendimento ao senhor? (Caso 

o atendimento não foi realizado na AB, continua questão 5) 

5- Nessa situação, por que o senhor não procurou a unidade da AB? Em 

outras situações costuma utilizar a unidade de saúde da AB? Se sim, 

somo foi realizado o atendimento ao senhor quando vai na Unidade de 

Saúde?  

6- O senhor acha que os profissionais estavam preparados/qualificados 

para atender as suas necessidades/problemas? 
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APÊNDICE B 

 

 

Diário de Campo 

 

 

Horário Início e término da Entrevista:__________________________ 

 

A) Descrição do cenário:  

B) Impressões pessoais, observações de comportamentos durante a entrevista: 
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APÊNDICE C 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
               O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O Processo de 

Envelhecimento do Homem: o atendimento das necessidades de saúde na Estratégia Saúde da 

Família ”, de responsabilidade da pesquisadora Stéphanie Marques de Camargo.  

Consideramos como pressuposto que os serviços de saúde têm apresentado dificuldades para organizar o 

processo de trabalho para acolher as necessidades de saúde do homem e que muitas vezes essas 

dificuldades estão pautadas na formação inicial e permanente dos profissionais de saúde. O objetivo Geral 
desta pesquisa é analisar como as necessidades de saúde e sociais dos homens acima de 50 anos no seu 

processo de envelhecimento são atendidas nos serviços de Estratégia Saúde da Família na visão dos 

usuários. E ainda, queremos entender como os homens percebem suas necessidades e qual a sua visão 

sobre a organização dos serviços para acolher essas necessidades. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder entrevista individual e deverá assinar termo de 

consentimento. Solicitamos a autorização da gravação da entrevista em áudio, a observação do que 

acontecerá durante a entrevista e o registro em diário de campo, bem como a divulgação das informações 

resultantes da pesquisa. As informações obtidas por meio dessa pesquisa serão confidencias, sendo de 

conhecimento do pesquisador e do orientador da pesquisa.  Será mantido sigilo quanto a sua identidade, 

preservando seus dados, e em hipótese alguma serão divulgados sem sua permissão. Quando for 

necessário identificar alguma frase da entrevista, será utilizado um número para identificá-lo. Ao final da 
pesquisa o material da coleta de dados das entrevistas será destruído. 

Fica garantida a segurança de que a sua participação não trará qualquer prejuízo a sua integridade física, 

psíquica e moral, bem como, nenhum benefício imediato direto ou indireto. Poderá optar pela desistência 

da participação a qualquer momento, comunicando ao pesquisador. 

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos, agora ou a qualquer momento, com o pesquisador 

ou com a orientadora da pesquisa.    

 

 

 

 Eu, __________________________________________________ RG ________________, fui 

devidamente esclarecido em relação ao projeto de pesquisa e concordo em participar.  

 
Marília, .............  de .....................................  de 20___ 

 

 

 

 

 

Assinatura do Participante 

RG: 

 

 

Stéphanie Marques de 
Camargo 

RG: 44.502.457-4 
COREN-SP: 338.111                                                              

Fone Institucional: (14) 34021744 
e-mail: stephanie.camargo@yahoo.com.br 

 

 

Profª Drª Mara Quaglio 
Chirelli 

Docente da Faculdade de Medicina de 
Marília 

Orientadora da Pesquisa 
RG: 12.594.487-1 
COREn-SP: 32328 

Fone: (14) 3402 1744 – ramal 1316 
e-mail: marachirelli@gmail.com 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
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