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“Nas últimas quatro décadas, a identidade feminina foi objeto de 

estantes inteiras de indagações científicas e literárias. Claro, havia uma 

razão: o lugar das mulheres, na praça e no lar, mudou brutalmente. 

Igual, é curioso que, nesse período, as dificuldades da identidade 

masculina tenham sido quase silenciadas – como se “ser homem” fosse 

(e continuasse sendo) simples, quase óbvio [...]”. 

(Contardo Calligaris – Crise do macho: a crise atual é uma crise da 

forma masculina de relacionamento com o mundo?) 
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RESUMO 

 

 

Introdução: Os valores da cultura masculina envolvem comportamentos de risco à 
saúde, sendo que a forma como os homens constroem e vivenciam a sua 
masculinidade torna-se uma das matrizes masculinas dos modos de adoecer e 
morrer. Objetivos: Considerando-se a relevância para o planejamento de políticas 
de saúde, este estudo abarcou, enquanto objetivo geral: Descrever e analisar os 
fatores associados à procura dos serviços de saúde por pessoas do sexo masculino 
e sexo feminino. Os objetivos específicos visaram: Descrever o perfil sócio-
demográfico e clínico-epidemiológico de homens e mulheres que procuram os 
serviços de saúde nos níveis de complexidade primário e secundário; Descrever 
variáveis relacionadas à procura e aderência aos serviços de saúde entre homens e 
mulheres e entre os níveis de complexidade primário e secundário; Comparar a 
procura e aderência aos serviços de saúde entre homens e mulheres considerando-
se os níveis de complexidade primário e secundário; Caracterizar os serviços de 
saúde que apresentam aspectos considerados adequados relacionados à procura e 
aderência entre o sexo masculino e o feminino. Métodos: Trata-se de um estudo 
transversal, no qual se utilizou roteiro estruturado de entrevista, aplicado mediante 
seleção aleatória de homens e mulheres que se encontravam, no momento da 
coleta de dados, nos seguintes serviços de saúde do município de Ribeirão Preto: 
Núcleos de Saúde da Família I e IV da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, além de ambulatórios e enfermarias clínicas e cirúrgicas 
do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. As variáveis dependentes deste estudo 
foram: o sexo do usuário (considerado como indicador cultural) e a procura pelo 
serviço de saúde (considerada como indicador do uso de serviços de saúde). As 
variáveis independentes do estudo incluíram: características sócio-demográficas e 
clínico-epidemiológicas. A amostra do estudo foi composta por 320 pessoas. Para a 
análise de associação entre variáveis empregou-se a Razão de Prevalência e seu 
Intervalo de Confiança a 95%. Resultados: Os resultados sugerem como fatores de 
risco para a não procura: ser do sexo masculino, o horário de funcionamento das 
unidades de saúde versus o horário de trabalho do usuário e a referência de não 
possuir nenhuma doença. Em contrapartida, os fatores de proteção contra a não 
procura, ou seja, de favorecimento da procura foram: ser usuário de Unidades com 
Equipe de Saúde da Família, ser do sexo feminino e do lar, estar situado na faixa 
etária de 50 a 65 anos, possuir domicílio próprio, juntamente, com uma renda 
individual e familiar maior que quatro salários míninos, ser aposentado/pensionista, 
comparecer aos retornos e ser acompanhante de algum familiar ou outros aos 
serviços de saúde. Conclusão: É relevante a efetiva consolidação de um modelo de 
atenção à saúde que questione a contradição existente entre os dados 
epidemiológicos quanto à saúde masculina e a posição dos serviços de saúde de 
permanecerem no senso comum da invulnerabilidade dos homens ao adoecimento. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: The values of the masculine culture involving health risk behaviors, 
and how men construct their masculinity and experience becomes one of the 
matrices of the male modes of illness and death. Objectives: Considering the 
relevance for the planning of health policies, this study encompassed, while overall 
goal: To describe and analyze the factors associated with seeking health services for 
males and females. The specific objectives aimed at: Describe the socio-
demographic, clinical and epidemiological study of men and women seeking health 
services at the levels of primary and secondary complexity; describe variables related 
to demand and adherence to health services for men and women and between levels 
of complexity primary and secondary; Compare and demand adherence to health 
services for men and women considering the levels of primary and secondary 
complexity; characterize health services that have considered aspects related to 
demand and adequate adhesion between sex male and female. Methods: This is a 
transversal study in which we used structured interviews applied by random selection 
of men and women who were at the time of data collection, the following health 
services in Ribeirão Preto: Family Health Unit I and IV of the Faculty of Medicine of 
Ribeirao Preto, University of São Paulo, as well as ambulatories and clinical and 
surgical wards from the State Hospital of Ribeirão Preto. The dependent variables in 
this study were: the user gender (regarded as cultural marker) and demand for health 
services (considered as an indicator of the use of health services).The independent 
variables of the study included: socio-demographic, clinical and epidemiological 
characteristics. The study sample consisted of 320 people. For the analysis of 
association between variables it was used the prevalence ratio and its confidence 
interval at 95%. Results: The results suggested as risk factors for non-seeking: 
being male, the opening hours of health facilities versus user's working hours and not 
reporting any disease. In contrast, protective factors against non-demand, that is, 
facilitation of search, were: to be anuser of the Family Health Unit, being female and 
work at home, being situated at the age of 50 to 65 years, owning their own home, 
along with an individual and family incomes greater than four times the minimum 
wage, retired / pensioner, from returns appear to be a companion of a family member 
or other health services. Conclusion: It is relevant to the effective consolidation of a 
model of health care to question the contradiction between the epidemiological data 
regarding the position of men's health and health services which remain in the 
common sense of invulnerability to the disease of men. 
 
 
Keywords: Health policies. Gender. Men's Health. Health services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

É notório que para a existência humana seja necessária a intervenção 

conjunta de duas bases biológicas, ou seja, dois sexos, o masculino e o feminino, 

bem como duas dimensões comportamentais, culturais e sociais, isto é, 

representações de macho e fêmea. Todavia, observa-se que a marca da 

naturalização se transforma em desigualdade social, no que se refere à categoria 

gênero, pois são as concepções de masculino e feminino que relacionam sexo a 

papéis, conteúdos e valores sociais na sociedade1. Assim, uma das capilaridades 

das determinações sociais é a questão do Ser-Homem.  

O contexto cultural brasileiro impõe as marcas identitárias, defendidas como 

pontos de referência para o reconhecimento do ser homem, como por exemplo: o 

ser provedor, relacionado ao trabalho e a família; dominador, a quem compete o 

poder nas relações de gênero e, heterossexual, sendo o interesse sexual por 

mulheres uma instância julgadora da masculinidade1,2,3,4. 

 Na presença desse quadro, a sociedade incorpora os homens como seres 

fortes, resistentes e invulneráveis, e eles, ao assim se sentir, podem não adotar 

comportamentos preventivos e, consequentemente, não utilizar os serviços de 

saúde, dirigindo-se a estes somente quando os problemas se agravam e os 

impossibilitam para a atividade laborativa.  

Sublinhando, nesta linha de reflexão, nas relações sócio-culturais, que 

homens e mulheres estabelecem, assinala-se que a ideia de cuidados com a saúde 

é associada à feminização, e os serviços de saúde costumam ser identificados como 

locais de mulheres, crianças e idosos5,6,7.  

Nas últimas décadas, observou-se a criação de políticas de saúde 

diferenciadas para os segmentos acima identificados, com constantes campanhas 

de ações de promoção e prevenção da saúde, enquanto que, quando o olhar 

voltava-se para o sexo masculino, o que se encontrava era a inexistência de um 

setor especifico de atenção para com esse gênero, permanecendo os atos de 

atendimento apenas pulverizados em doenças como hipertensão, diabetes, saúde 

mental, saúde do trabalhador, entre outras. 8,9 

                                                           
*No decorrer deste estudo menciona-se o termo homem para referência ao sexo masculino. 
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Dessa forma, diante dos impasses provenientes da ausência de abordagem 

direta das questões de saúde masculina, de estudos que evidenciam a maior 

vulnerabilidade dos homens às doenças e altas taxas de mortalidade10, 37, 43,29, surge 

em 2008 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem10, visando 

promover a saúde do homem e prevenir agravos, buscando o acesso e a adesão 

dele ao Sistema Único de Saúde (SUS), desde a atenção primária até a secundária 

e terciária.   

Aproximando esta perspectiva ao Serviço Social, o qual possui como 

referência e norte de seu trabalho os princípios éticos da democracia, da justiça 

social, dos direitos humanos, da cidadania e de uma nova ordem societária, 

percebe-se que suas ações possuem uma dimensão ampla e um cotidiano de 

intervenção que possibilita a proposição e negociação de projetos com o local de 

trabalho, ultrapassando as rotinas institucionais e apreendendo, no movimento da 

realidade, as tendências e possibilidades de articulação das expressões da questão 

social com a conjuntura, a estrutura social, política e econômica115. 

Assim, coadunado aos serviços de atendimento à saúde, o Serviço Social 

executa o papel de interventor nas questões sociais, que interferem e/ou 

determinam o processo saúde-doença, visando à participação do homem como 

sujeito no processo de tratamento, contribuindo para o resgate da cidadania e 

humanização do atendimento. Além desta atuação, o gerenciamento de políticas e 

programas sociais, contempla o rol da sua prática profissional116. 

Um dos objetivos do Serviço Social na área da saúde é atuar numa 

perspectiva de educação, prevenção e assistência, tendo como sujeito o paciente 

com sua família e rede de relacionamentos. O assistente social se caracteriza como 

profissional de saúde na medida em que contribui, por meio de sua prática 

profissional, para o atendimento das demandas imediatas da população, além de 

facilitar seu acesso às informações e ações educativas, para que a saúde possa ser 

atendida como produto das condições gerais de vida e da dinâmica das relações 

sociais, econômicas e políticas do país11.  

Perante essa afirmação, é necessário considerar que as pessoas que 

procuram o serviço de saúde estão em situações atípicas no seu cotidiano, e 

fragilizadas, portanto, necessitam, além de cuidados médicos, de um olhar mais 

detalhado frente à situação que estão vivenciando no momento. Tal apontamento 

define a concepção de saúde que permeia este trabalho, ou seja, um conceito 
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positivo de saúde, entendida enquanto produto de relações sociais e não apenas 

ausência de doença, relacionando múltiplos fatores no desenvolvimento do processo 

saúde-doença117. 

Assim, sob a égide do SUS12 como política pública, pautada no objetivo do 

desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em 

consonância com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, bem 

como com a observação empírica da realidade, com relação à invisibilidade do sexo 

masculino nos serviços de saúde, surge a inquietação em acolher um trabalho para 

com esse grupo populacional. 

 Entender o homem como ser humano suscetível às enfermidades é 

imprescindível para a reversão desse quadro. Nesse sentido, a abordagem do tema 

em pauta se torna co-rresponsabilização entre sociedade, instituição, usuário e 

profissionais de saúde, na medida em que favorece o reconhecimento do homem 

como sujeito, respeitando, nesse trabalho, a cultura, os saberes, a capacidade de 

avaliar riscos e suas vulnerabilidades. Logo, não atentar para a saúde do homem é 

demonstrar uma lógica não cidadã, pois além de ser produtora de mais adoecimento 

com maiores custos com a recuperação e custos médicos diretos e indiretos, de 

contribuição para exclusão desse gênero na área da saúde, não favorece a 

participação masculina nos processos de organização social, considerando como 

um desses o acesso aos serviços de saúde enquanto o exercício da cidadania, em 

relação aos direitos sociais1, 2. 

 Enfatiza-se, então, a justificativa deste trabalho, pois – com a introdução da 

Política Nacional de Atenção Integral ao Homem – é de grande valia a construção de 

estudos voltados para essa demanda, como fio condutor para o alcance dos 

objetivos do SUS, da própria política destacada e da instituição de saúde, visando 

garantir à população usuária intervenções efetivas que diminuam os agravos à 

saúde e melhorem a qualidade de vida dos homens.  

A necessidade de tornar pública a discussão sobre a saúde dos homens, 

ganha relevância especial na medida em que passa a significar possibilidade de 

acesso a um patamar mínimo de cidadania para considerável parcela da população, 

normalmente alijada de atenção especial à sua saúde. Para que haja real elo nessa 

demanda, impressa como de caráter coletivo apenas na contemporaneidade, é 

necessário que os conhecimentos e trabalhos embutidos na realidade sejam 

ampliados. 



16 | Introdução 

 

 

Diante da pouca produção literária sobre o assunto e, consequentemente, da 

dificuldade em se encontrar materialidade de discussões sobre o tema, bem como 

programas e projetos, torna-se um desafio a exploração desse cenário. Nesse 

processo, o presente trabalho situa-se em consonância com produções recentes que 

buscam resgatar a importância da saúde do homem. 

 Assim, o investimento neste estudo, aqui detalhado, favorece a expansão de 

produções científicas sobre as especificidades do ser homem, bem como poderá 

contribuir para subsidiar a discussão sobre a implementação e avaliação dos 

programas voltados não só ao gênero masculino, como também à prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis, controle da violência, tabagismo, uso de álcool 

e outras drogas que, de certa forma, relacionam-se com outros sujeitos. Há que se 

visualizar o homem com um novo ator social na formulação e na implantação de 

políticas de saúde como prática democrática de se tratar e lidar socialmente com a 

questão de gênero, diversidade e acesso à saúde. 

 Com essas colocações, desenvolve-se este trabalho por entender-se que 

existe necessidade de análise profunda para se conhecer as especificidades de 

saúde que envolvem o homem, as quais, conduzidas por caminhos científicos 

possibilitarão estudo detalhado sobre como se trabalhar com essa histórica 

demanda, ainda incipiente de reflexões, assim como contribuir com uma das 

diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ou seja, a 

realização de estudos e pesquisas que contribuam para a melhoria das ações dessa 

política.  

Dessa maneira, a elaboração deste estudo justifica-se, principalmente, em 

razão da necessidade de se assumir uma visão do homem, que supere a tradicional, 

ou seja, de ser parte dos problemas para concebê-lo como parte da solução, 

trabalhando-se além da doença e queixa do homem. Valendo-se de dados de 

200628,32, quanto ao número de internações na faixa etária compreendida entre 15 e 

59 anos, observou-se que os homens representaram 52,9% dos internados, 

enriquecendo o argumento de que a não adesão a práticas preventivas possui como 

efeito aumento da incidência de doenças e mortalidade. 

 Estudos17 sobre as principais causas que levam à internação masculina 

evidenciam, em ordem de maior ocorrência, aquelas relacionadas a doenças dos 

aparelhos respiratório digestivo e circulatório, infecciosas e lesões. Enriquecendo 

essa análise, aproximadamente, 75% das enfermidades e agravos da população 
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adulta de homens concentram-se em cinco grandes áreas: cardiologia, urologia, 

saúde mental, gastroenterologia e pneumologia10. 

  Dentre os cânceres mais afetos aos homens têm-se– de acordo com o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA)– o câncer de próstata, com estimativa no ano 

de 2010 de 52 mil novos casos37, todavia, de acordo com pesquisa realizada pela 

Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)43 com 1.061 homens, na faixa etária de 40 a 

70 anos, identificou-se que apenas 32% realizaram o exame de toque retal, apesar 

de 76% referirem que possuem o conhecimento de que ele é realizado para 

prevenção desse tipo de câncer. 

 Tratando da mesma realidade, dados de 2007 informam que 60% das 

principais causas de internações de homens pelo SUS foram associadas a 

problemas coronarianos e hipertensão arterial29. 

 Para além da questão de custos hospitalares, há que se considerar o 

sofrimento familiar quando do diagnóstico de uma doença sem possibilidades de 

cura, ou com sequelas permanentes devido ao seu estágio avançado, sendo a 

estrutura familiar abalada perante novas necessidades de cuidados para com o 

familiar doente. Muitas vezes, torna-se um ciclo que redunda em mais adoecimento, 

na medida em que há o desgaste físico e emocional daquele a quem caberá a 

função de ser o cuidador30. 

 Diante do exposto, entende-se que a saúde do homem seja um tema de real 

importância, porém, relegado na formação profissional e nos serviços de saúde. 

Retrair-se quanto a essa realidade é não considerá-la como problema atual e que 

necessita de respostas baseadas em pesquisas, e de comunicação para mobilizar 

essa população em ações preventivas e educativas. 

Parte-se do argumento de que este é um tema com relevância científica e 

social e recente na atualidade, na medida em que estudos têm mostrado que os 

aspectos comportamentais, ditados pela cultura, como uso abusivo de álcool e 

drogas, promiscuidade, sedentarismo, entre outros,17 possuem peso significativo 

sobre o processo de morbidade e mortalidade masculina. 

 Em torno desse ponto, os dados epidemiológicos oportunizam relevo de 

leitura consubstanciada quanto à influência da postura comportamental masculina 

ao divulgar, por exemplo, que as mortes ocasionadas devido ao uso abusivo de 

álcool, e situações derivadas, como acidentes de trânsito, quedas e afogamentos, 

concentram-se no sexo masculino, totalizando entre os anos de 2000 a 2006, 89,1% 
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contra 10,9% de mulheres31. Focalizando os acidentes de trânsito verifica-se que, 

em 200633, 82% ocorreram com homens, cujo perfil é traçado por serem adultos 

jovens (25 a 59 anos) e residentes em municípios de pequeno porte. 

 Dominguez reforça essas estimativas ao ressalvar que, além da violência, o 

abuso de álcool e drogas ilícitas provoca agressões, depressões, distúrbios de 

conduta, comportamento sexual de risco e acidentes de trânsito48. 

 Quanto ao uso do tabaco, embora pesquisas datadas de 2008 demonstrem 

queda para seu consumo em todas as faixas etárias, sua presença ainda é maior no 

sexo masculino, numa porcentagem de 19,1% para 11,9% no sexo feminino34.  

Em referência ao sedentarismo, o número de homens fisicamente inativos 

correspondeu em 200835 a 29,5% contra 23,5% de mulheres, demonstrando 

diferença tênue, todavia existente e que merece evidência. 

 O comportamento sexual masculino revela, segundo estimativas divulgadas 

referentes a 2008, que 21% dos homens, mesmo possuindo relacionamento estável, 

tiveram, durante o período, relações sexuais casuais e, desses, 63% não adotaram 

práticas preventivas como o uso de preservativos36. Como se depreende, pode 

haver aumento de incidência de doenças sexualmente transmissíveis no sexo 

masculino, propiciando seu aumento também no sexo feminino, o que demonstra 

como há urgência em se tratar da saúde masculina, visto que esta se coaduna com 

outros segmentos. 

Então, em pesquisa de campo descritiva, foram entrevistadas individualmente 

320 pessoas, evidenciando-se as particularidades da saúde do homem, dentre 

outros aspectos, sua procura ou não pelos serviços de saúde, abrangendo os níveis 

de complexidade primário e secundário. Dessa forma, tem-se como tema-problema 

o indicador de gênero como um dos fatores que determinam a ausência de 

participação do homem quanto aos cuidados com sua saúde.  

Procura-se trazer algumas reflexões sobre a necessidade de inclusão da 

perspectiva do gênero masculino nas políticas públicas de saúde, que busquem 

equidade e atuação conjunta com as demais políticas setoriais de saúde, levando 

em consideração os aspectos psicossociais e culturais do ser homem. 

Nessa perspectiva, estrutura-se o presente trabalho em sete sessões. A 

primeira constitui-se desta Introdução, a segunda abrange a Revisão da Literatura, 

que se subdivide em quatro itens. Na terceira sessão, encontram-se os Objetivos. 

Na quarta apresentam-se os Métodos empregados para o alcance dos objetivos, 
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sendo subdividida em sete itens. Na quinta sessão traçam-se os Resultados, 

abarcando sua análise descritiva. Já na sexta sessão, coloca-se a Discussão deles 

sob o prisma do acesso aos serviços de saúde entre homens e mulheres frente à 

questão de gênero. Finalmente, como sétima sessão, colocam-se as conclusões a 

que se chegou. Acrescentam-se, ainda, as referências das obras estudadas (p. 97-

108) e os apêndices e anexo que elucidam o tema em pauta. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Nesta sessão, tem-se como objetivo abordar a questão de gênero 

defendendo sua pertinência na discussão sobre a saúde do homem, ao se 

considerar que essa aproximação permite ancorar-se em um referencial de gênero e 

suas implicações para a saúde. Dessa forma, esta focalização, quando 

compreendida em um contexto sociocultural, incorpora a dimensão de gênero como 

um determinante do processo saúde-doença dos homens. 

 Solicita-se ao leitor que releve certas omissões atreladas à perspectiva de 

gênero, visto ser este um tema que abrange multiplicidade de posições teóricas, as 

quais, em sua maioria, tocam questões também referentes às mulheres; entretanto, 

neste estudo, circunscreve-se aos aspectos relacionados ao sexo masculino na 

sociedade ocidental, devido ao fato de esta categoria ser abordada de forma 

relacional ao seu oposto na hierarquia social. Assinala-se, assim, limitação do 

conceito de gênero à esfera das relações culturais e sociais que irão refletir, 

especialmente, nas questões relacionadas à saúde do homem. 

 É necessário salientar que não se pretende englobar aspectos mais críticos 

quanto ao papel social, historicamente, representado nas mulheres, bem como 

abordar a luta por uma ruptura frente ao movimento feminista. As colocações sobre 

a identidade de gênero feminino devem-se à necessidade de se contrapor à isolada 

colocação do homem para além da vida privada. 

 O alcance do amplo espectro das relações culturais e sociais, abordado por 

uma ótica da sociedade e da saúde, demonstra que não só aquelas produzem riscos 

de saúde, mas também os processos econômicos e políticos, de formas diferentes, 

taxando assim, a importância da visualização da saúde atrelada a uma estrutura 

social. 

 Calcando-se nessa tela, é então que se considera que vida é um continuum 

na qual o ser humano vivencia diferentes estágios marcados por respostas positivas, 

ambiguidades e limitações, impostas por processos que nem sempre são do seu 

desejo e/ou opção. Entre os diferentes estágios – o da passagem da saúde para a 

doença – remete o indivíduo à vulnerabilidade quanto à sua independência e 

capacidade de resolver problemas frente a uma realidade desconhecida. 
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2.1 A questão de gênero e saúde 

 

 

 O processo saúde-doença é composto por determinações da doença, as 

quais, na medida em se apresentam, fazem com que o homem, direta e/ou 

indiretamente estabeleça relações, necessitando de ações e sentimentos no 

contexto das relações sociais: local em que busca condições objetivas e subjetivas 

para o enfrentamento da referida sucessão. 

Existem fatores condicionantes e determinantes sobre a saúde, porém, pode-

se identificar que ambos estão relacionados a questões financeiras, alimentação, 

moradia, saneamento básico, trabalho, educação, lazer, meio ambiente, acesso aos 

bens e serviços essenciais e, a um dos pontos mais importantes, ou seja, às 

relações socialmente determinadas. 

 

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do país12.  

 

 

 Nogueira e Mioto11 edificam esse debate, indicando que a doença e/ou a 

saúde não podem ser consideradas situações imóveis, explicadas somente pela 

estrutura orgânica, reconhecendo, dessa forma, a influência da cultura, das relações 

sociais e econômicas e das condições de vida e existência nos processos de saúde-

doença, ou seja, é também produto das relações sociais e destas com o meio físico 

e cultural. 

 Starfield14 oferece elementos para balizar essa discussão ao evocar a ideia de 

que a saúde é determinada geneticamente, todavia, confronta-se, intensamente, 

com o ambiente social e físico por meio de comportamentos que, social ou 

culturalmente são determinados, assim como devido à própria atenção ofertada à 

saúde, visto que os serviços de saúde se qualificam como um determinante na 

medida em que proporcionam melhora da saúde.  

A tônica constante do processo saúde-doença é a questão comportamental 

do sujeito frente aos cuidados com sua saúde, acentuando-se como estofo as 
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construções sociais determinadas historicamente e que influenciam as distintas 

paisagens de homens e mulheres. 

 Para desenvolver esse argumento, considera-se como portal de entrada a 

definição de gênero segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)67, destacando 

que este se refere aos conceitos sociais de funções, comportamentos, atividades e 

atributos que cada sociedade considera apropriados para homens e mulheres. 

Ainda, de acordo com a OMS, essas diferentes funções e comportamentos geram 

desigualdade de gênero, reforçando as iniquidades em saúde, injustas, 

desnecessárias e evitáveis68 e que estão relacionadas, principalmente, às formas de 

organização da vida social69. 

Para maior visibilidade da concepção de gênero, traça-se breve contato com 

as teorias clássicas de gênero e recorrentes no debate contemporâneo, com a visão 

fornecida por diversos autores, como por exemplo, Figueiredo et al.15 que anunciam 

gênero como a diferenciação sexual entre homens e mulheres, alicerçada sobre 

valores que consagram as vivências cotidianas.  

Ampliando essa visão, Fernandes16 clarifica que a categoria gênero recobre 

atributos e funções socialmente construídas, as quais irão determinar as diferenças 

entre os sexos, além do fator biológico. Pretendendo tão somente contribuir para a 

discussão, Laurenti et al.17 reportam-se aos papéis de gênero como passíveis de 

mudanças providas em determinados momentos históricos da humanidade. 

Destaca-se que o conceito de gênero não se limita ao exercício dos papéis sexuais 

definidos socialmente, mas sim constrói a própria identidade do sujeito, na medida 

em que determina a representação de cada um nas relações sociais.  

Louro18 aponta que os papéis masculinos e femininos são construídos 

socialmente, sendo que essa estrutura e a transformação de tais papéis são 

influenciadas pelas relações sociais. Carloto19 confirma Louro18 ao afirmar que os 

gêneros somente são construídos mediante a dinâmica das relações sociais, visto 

que os seres humanos somente se percebem dessa forma em relação com os 

outros.   

Ante o exposto, verifica-se que os padrões e valores sociais e culturais, 

construídos historicamente, constituem o cotidiano dos sujeitos e influenciam seus 

comportamentos e atitudes, determinando as formas de ser masculino e ser 

feminino. Neste âmbito, Lyra et. al70 percebem que uma leitura da categoria gênero  

aponta para três dimensões: a cultura e suas representações masculinas e 
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femininas; a social, enquanto as instituições que regulam, (re) produzem e atualizam 

tais imagens, e a da identidade subjetiva, entendida como apoderamento, por 

homens e mulheres, dos símbolos construídos culturalmente e institucionalmente. 

 Enriquecendo esta concisa teorização, Colares et al.20 salientam que as 

identidades dos gêneros são desenvolvidas no decorrer da vida, quando há opções 

de escolhas acerca dos caminhos adotados com relação a condutas relacionadas a 

hábitos que se refletem na saúde. Villela4 ainda refere que: 

 

 

[...] Ao tomar gênero como conjunto de dispositivos culturais que 
transformam corpos com pênis ou com vulva em homem ou 
mulheres, marcando os corpos como masculino ou femininos, não 
apenas na sua anátomo-fisiologia, mas na constituição das suas 
identidades e na sua circulação social, é assumido o inexorável 
imbricamento do gênero no processo de adoecer.  

 

 

 Ao se assumir a posição de que os valores da cultura masculina envolvem 

comportamentos de risco à saúde, considera-se como uma das matrizes dos modos 

de adoecer e morrer masculino a forma como os homens constroem e vivenciam sua 

masculinidade. Chama-se a atenção para a questão da vulnerabilidade e da 

independência como raízes condutoras preponderantes para a compreensão do 

processo saúde-doença masculino.  

Ora, é notório que, no seio das relações sociais, o sexo masculino é 

apresentado pela ideia hegemônica de que deve ser forte, invencível e dominador, e 

tais características, ao serem atribuídas aos homens, favorecem menor cuidado com 

sua saúde, tanto quanto com relação à procura por serviços de saúde, como a 

adoção de medidas de prevenção, pois representam fraqueza, ou seja, atribuição 

incompatível com as propriedades masculinas. Gomes e Nascimento21 indicam que 

“[...] os homens, ao se sentirem fortes, resistentes e invulneráveis, podem não 

adotar comportamentos preventivos, nem tampouco acessar os serviços de saúde”.  

O que está, pois, em questão é até que ponto essa invencibilidade faz com 

que os homens releguem sua essência de ser humano e consequentemente de 

finitude, acarretando riscos para sua saúde.  

É sabido que, independentemente do gênero, tanto as bases masculinas 

quanto femininas convergem, em sua trajetória de vida, para a finitude, e o dilema 
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observado é que, mesmo com essa assertiva, a construção social de gênero induz 

ao não reconhecimento, ao afastamento dessa clássica certeza. Sendo assim, a 

questão de gênero deve ser vista como um fator de grande importância no padrão 

de riscos de saúde nos homens e na forma como eles percebem e usam seus 

corpos. 

Oliffe6 enfoca que, sociologicamente, as teorias de gênero, especialmente, 

acerca da masculinidade, têm sido utilizadas, tanto teoricamente como 

empiricamente, para compreensão acerca dos comportamentos de saúde do 

homem, objetivando reduzir as altas taxas de morbidade e mortalidade masculina. A 

visão fornecida por Royster et al.22 corrobora o exposto, ao valerem-se da afirmativa 

de que pesquisas identificaram vários fatores comportamentais que explicam, ainda 

que parcialmente, as diferenças de gênero em saúde, como por exemplo, as de que 

os homens são mais propensos do que as mulheres de participarem de 

comportamentos de risco, como tabagismo, abuso de substâncias tóxicas e 

violência. 

Os dados propostos por Dominguez13 possibilitam melhor visualização desse 

hiato em relação aos cuidados com a saúde, ao assinalar que a população de 

fumantes é maior no sexo masculino, assim como o sedentarismo e o uso de 

bebidas alcoólicas. Quando Laurenti et al.17 discutem a maior presença feminina nos 

serviços de saúde, sugerindo que esse fato deve-se às amarras culturais, nota-se 

que a realidade é descortinada referenciando que os homens os  procuram menos 

para prevenção e tratamento,o que anuncia maior exposição à morbi-mortalidde. 

De acordo com Gomes et al.5, a procura pelos serviços de saúde ocorre, em 

sua maioria, quando a dor é insuportável e há dificuldades para desempenhar a 

atividade trabalhista. Em contrapartida, é importante ponderar que alguns homens 

procuram os serviços de saúde, sendo sua falta de cuidados algo que não pode ser 

generalizada, já que essa minoria se trata de exceção.  

Observa-se, então, que é nítido que o posicionamento dos homens frente à 

saúde encontra-se imbricado em um padrão de relações sociais, baseado nas 

categorias masculina e feminina, sob um ponto de vista cultural, alicerçado por uma 

base biológica, produzindo regras e normas comportamentais que tornam essa 

ordem social, extremamente, resistente a mudanças. Essa estrutura interage para 

sustentar uma ordem social maior, ao estabelecer limites de comportamento para 

cada grupo, produzindo e perpetuando estereótipos que definem os processos que 
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afetam a saúde. Logo, esse modelo hegemônico distancia os homens dos cuidados 

com sua saúde27. 

A seguir, discorre-se sobre a política de saúde voltada para o homem, 

apontando dados sobre o estereótipo de masculinidade e o reconhecimento de que 

a população masculina é também usuária do SUS. 

 

 

2.2 Homens e políticas brasileiras de saúde  

 

 

Este recorte pretende interagir com as configurações contemporâneas das 

políticas de saúde, compreendendo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem como mudança de paradigma no que concerne à melhoria das condições 

de saúde da população masculina no Brasil. 

Assim, não seria demais retomar, em parte, algumas peculiaridades do SUS 

em sua estrutura atual, tecida sob o contexto da Reforma Sanitária, contudo na 

pretensão de tão somente contribuir para o debate em pauta, limitando-se a uma 

visão resumida e geral sobre o tema como portal de entrada para assuntos 

posteriores. 

Sabe-se que a Reforma Sanitária no Brasil delineou-se em um processo de 

democratização da sociedade, instaurando a saúde como universal, com a garantia 

de acesso, integralidade na atenção e ações de prevenção e promoção da saúde. 

Assim se expressa como processo de transformação da norma legal e do aparelho 

institucional na proteção da saúde dos cidadãos sob responsabilidade do Estado45. 

Alguns aspectos diferenciais merecem evidência em virtude da possibilidade 

de um novo olhar sobre a saúde, como, por exemplo, a redefinição da visão 

prevalecente de saúde, contrariando o modelo assistencial tradicional, de lógica 

hospitalocêntrica, ou seja, o hospital como o serviço de saúde dominante, enraizado 

no conceito biomédico de atenção à saúde46, e a interpretação da saúde como 

ausência de doenças, predomínio da intervenção médica e ações centradas no 

paciente. 

Anteriormente, as prioridades de atenção à saúde destacavam abordagens 

biologicistas, individualizadas e curativistas46, as quais eliminavam qualquer 

possibilidade de aproximação nas relações profissional-usuário, dificultando a 
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formação de vínculos, pelo fato de as relações de poder entre profissionais e entre 

profissionais e usuários, especializações e burocratização no acesso ao atendimento 

impedirem o cuidado ao paciente de forma integral. 

No sentido de reversão desse quadro, com a proposta de visão integral da 

saúde, o SUS consagrou-se, a partir da Reforma Sanitária, como um sistema único 

e público de saúde, embasado em princípios norteadores como o acesso universal, 

igualitário e gratuito, operacionalizado por intermédio de uma rede de ações e 

serviços regionalizados e hierarquizados, com gestão descentralizada, integralidade 

da atenção e participação da comunidade, priorizando a atenção primária como 

porta de entrada. Desta forma, a Saúde Pública Brasileira contemporânea vem-se 

edificando na tentativa de construção de um SUS que atenda aos seus princípios e 

diretrizes estabelecidos e garantidos pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentações em lei12. Cabe ressaltar que a garantia universal do sistema de 

saúde brasileiro ainda há muito a avançar, principalmente em termos de 

engajamento político e societário98. 

Tendo tais considerações como horizonte, ao se realizar breve observação 

sobre políticas de saúde do Brasil e campanhas publicitárias de saúde44 como Dia 

Mundial do Diabetes, Dia Mundial de Combate a Aids e Campanha Nacional de 

Trânsito, nota-se ausência de citações específicas com relação à saúde masculina, 

não havendo, assim, âncoras em políticas consistentes e aproximativas com a 

realidade, revelando que esse movimento de transformações é lento e contínuo, 

pois, somente na atualidade mostrou-se preocupação com a saúde masculina, ou 

seja, a singularidade desse segmento populacional. 

Pode-se contextualizar essa afirmação ao se apontar o Pacto pela Saúde – 

20068, que se delimita como Pacto pela Vida, entre outros: saúde do idoso, controle 

do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil, saúde da 

pessoa com deficiência e saúde do trabalhador, isto é, tais políticas são moldadas 

para atender a esses segmentos populacionais. Assim, possibilitam e reiteram a 

concepção de que o sexo masculino é forte e invulnerável às doenças ao excluí-lo 

diretamente delas, bem como reforçam a concepção social de que os locais de 

atendimento à saúde, principalmente as Unidades Básicas de Saúde (UBS), são 

espaços característicos de crianças, mulheres e idosos. 

Tratando da mesma realidade, Laurenti et al17  colocam que, em um 

panorama geral, os programas de saúde abrangem crianças, adolescentes, 
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mulheres e idosos e, com exceção dos  voltados para a saúde do trabalhador, não 

há um que concerne,  especificamente, à saúde masculina.  

Além disso, reconhece-se a ênfase dada na atenção à mulher, sendo que, no 

Brasil, sua saúde foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras 

décadas do século XX, todavia limitada, inicialmente, às demandas relativas à 

gravidez e ao parto e a programas materno-infantis.  

Somente em 1984, com o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), há a inclusão de ações educativas, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e recuperação, abarcando assistência à saúde da mulher em outras 

necessidades não restritas às questões de maternidade, como clínica, ginecológica, 

climatério, planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de 

colo de útero e de mama, entre outras47, prosperando assim, tal política e somando-

se às das crianças e idosos49.  

Partindo-se dessas constatações, novos discursos no contexto do SUS têm 

demandado um olhar crítico sobre a saúde masculina. Ao confrontar essa ausência 

de abordagem direta da saúde do homem com os dados epidemiológicos e, 

assumindo as características e necessidades da saúde masculina, o Ministério da 

Saúde anunciou, em 2008, a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, sendo 

o primeiro país da América Latina e o segundo do continente americano a implantar 

essa política, no intuito de melhorar a assistência a essa população e promover 

mudança cultural10. 

Assim sendo, essa política descortina uma realidade há muito existente ao 

reconhecer que as doenças do sexo masculino são problemas de saúde pública. 

Decompondo seus objetivos, tem-se que o ponto mais importante reside na 

acentuação da promoção de saúde, de forma a contribuir para a leitura de uma 

singularidade masculina, em seus variáveis contextos sócio-culturais e político 

econômicos, na tentativa de aumentar a expectativa de vida e reduzir a morbi-

mortalidade devido a fatores previsíveis e evitáveis. 

A proposição do quadro teórico dessa política é balizada por temáticas como 

barreiras sócio-culturais institucionais e estereótipos de gênero, como determinantes 

no acesso da população masculina aos serviços de saúde, e em sua vulnerabilidade 

                                                           
O primeiro país do continente americano a publicar esta política foi o Canadá10. 
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aos agravos à saúde, considerando, assim, os aspectos da masculinidade em sua 

discussão. 

Sem pretender reproduzir o plano expositivo da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem, ressaltam-se seus aspectos básicos, visto ser o foco 

deste trabalho. A presente política abarca como objetivo geral,  

 

 

Promover a melhoria das condições de saúde da população 
masculina do Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução 
da morbidade e mortalidade dessa população, através do 
enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação 
do acesso às ações e aos serviços de assistência integral à saúde10. 

 

 

No que concerne aos seus princípios, essa política pauta-se na necessidade 

de mudanças de paradigmas em relação à percepção da população masculina 

quanto ao cuidado com sua saúde e de sua família, assumindo como princípios a 

humanização e a qualidade da atenção à saúde, os quais implicam promoção, 

reconhecimento e respeito à ética e aos direitos do homem, contendo suas 

especificidades sócio-culturais. 

Suas diretrizes se expressam em quatro atributos: integralidade, factibilidade, 

coerência e viabilidade. A integralidade é composta por duas vias, observando, 

primeiramente, o movimento do usuário por todos os níveis da atenção no sistema 

de referência e contra-referência entre a atenção primária e as de média e alta 

complexidade, garantindo a continuidade no processo de atenção e cuidado. Em 

outro plano, considera o modo de vida e a situação social do indivíduo ao promover 

visão integral do processo saúde-doença, de forma a não se restringir ao modelo 

biomédico. 

A unidade conceitual factibilidade abarca a disponibilidade de recursos, 

tecnologia, insumos técnico-científicos, estrutura administrativa e gerencial, para 

garantia prática, em todo o território nacional, da implantação de ações decorrentes 

da política.  

Quanto à coerência, verifica-se que as diretrizes propostas encontram-se 

vinculadas aos princípios já citados e compatíveis com os alinhados pelo SUS.  
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Finalmente, a viabilidade da implementação da política encontra-se 

diretamente atrelada aos três níveis de gestão e de controle social, condicionando o 

comprometimento e a possibilidade de execução das diretrizes. Essas diretrizes são: 

 

 

Entender a Saúde do Homem como um conjunto de ações de 
promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, 
executado nos diferentes níveis de atenção. Deve-se priorizar a 
atenção básica com foco na Estratégia Saúde da Família, porta de 
entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado; 
Reforçar a responsabilidade dos três níveis de gestão e do controle 
social, de acordo com as competências de cada um, garantindo 
condições para a execução da presente política; Nortear a prática de 
saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser 
prestada, princípios que devem permear todas as ações; Integrar a 
execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem às demais políticas, programas, estratégicas e ações do 
Ministério da Saúde; Promover articulação interinstitucional, em 
especial com o setor Educação, como promotor de novas formas de 
pensar e agir; Reorganizar as ações de saúde, através de uma 
proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de 
saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços 
de saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de 
cuidados; Integrar as entidades da sociedade organizada na co-
responsabilidade das ações governamentais pela convicção de que a 
saúde não é só um dever do Estado, mas uma prerrogativa da 
cidadania; Incluir na Educação Permanente dos trabalhadores do 
SUS temas ligados a Atenção Integral à Saúde do Homem; 
Aperfeiçoar os sistemas de informações de maneira a possibilitar um 
melhor monitoramento que permita tomadas racionais de decisão; 
Realizar estudos e pesquisas que contribuam para a melhoria das 
ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem10. 

 
 
 
As responsabilidades institucionais – conforme diretrizes acordadas no Pacto 

pela Saúde 20068 – concentram-se nas competências das três esferas do governo 

(Federal, Estadual e Municipal), respeitando-se a autonomia de cada uma. 

Outra dimensão importante, ainda sob a perspectiva de políticas de saúde, é 

a discussão sobre saúde como um direito fundamental de todo ser humano12, 

interiorizando-a como uma questão de cidadania na medida em que se fundamenta 

nos pilares da democracia, ou seja, liberdade e igualdade, reconhecendo para todos 

os seres humanos os direitos fundamentais de se ter vida digna50. 

Conforme Schimidt3, a cidadania é exercida pela participação e, nesse 

sentido, saúde atrelada à cidadania engloba promoção e garantia de participação 
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popular na formulação e no monitoramento de políticas públicas de saúde. Logo, a 

inserção da saúde do homem reconhece sua condição como cidadão, não somente 

no exercício político na esfera pública, mas também como um ser que necessita de 

cuidados em saúde, assim como mulheres, crianças e idosos, efetivando a saúde 

como direito universal e reduzindo a desigualdade de gênero. 

Para além da construção de políticas públicas sob a perspectiva de gênero, 

deve-se refletir quanto a outras questões que permeiam o contexto da saúde, de 

forma a abrir caminhos de participação masculina nos lugares não considerados de 

seu pertencimento, ou seja, os serviços de saúde, pois o conceito de gênero carrega 

uma dimensão política ao retratar e manter os homens no local público e a mulher 

no espaço privado.  

Na formação de espaços, que efetivem a cidadania masculina na esfera 

privada, há que se evidenciarem os locais coletivos de atendimento à saúde como 

merecedores de um exame de seu conteúdo estrutural físico e humano, já que 

também colaboram para a construção da identificação do ser homem, pois segundo 

Louro18 o sujeito é brasileiro, negro, homem etc., ou seja, as concepções 

institucionais podem reforçar a idéia de invulnerabilidade masculina às doenças. 

Nessa perspectiva, admite-se que os equipamentos sociais são constituídos 

pelos gêneros e são construtores de gêneros, sendo que as ações construídas ou 

não no sistema de saúde refletem diretamente no alcance dos princípios e diretrizes 

do SUS e influenciam o processo saúde-doença-cuidado51,52. Em outras palavras, 

ações diretas do Estado, compreendendo a saúde pública como um direito humano, 

são algo que deve ser exigido, de forma a responder às demandas e necessidades 

da população masculina. Ao abranger as inúmeras nuanças e contextos do ser 

homem, há o favorecimento da construção de uma rede de informações, a qual, 

juntamente com as particularidades do feminino, amplia a própria saúde coletiva. 

Ao se assumir a perspectiva relacional de gênero neste contexto, considera-

se que, até então, o homem é inserido nessa discussão somente como o causador 

do problema e não como um sujeito imprescindível para sua solução, na medida em 

que há uma forma relacional do par masculino-feminino, ou seja, uma interação, a 

qual pode ser considerada quando exponenciada sob a égide de doenças 

sexualmente transmissíveis e violências.  

Assim, o impacto das ações sobre a saúde feminina será favorecido ao se 

coadunar a participação masculina para seu enfrentamento, podendo ser este um 
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dos motivos pelo qual há preocupação da recente política voltada à saúde do 

homem em implementá-la, de forma integrada às demais, inibindo as relações 

desiguais de gênero e iniciando um processo de ruptura com modelos sociais,  ao 

considerar os homens como cidadãos, e oportunizar seu acesso aos espaços de 

saúde. 

 

 

2.3 A Estratégia Saúde da Família 

 

 

 Neste item, articula-se a implementação da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem, de forma integrada com a atenção primária, de maneira 

a garantir saúde universal, integral e equânime nos diferentes níveis de atenção. 

 Possuindo como norte atenção à saúde de forma integral, o SUS ordenou seu 

cuidado em níveis de atenção, classificando-os em básica, média e alta 

complexidade53. Tal organização torna-se necessária para melhor programação e 

planejamento das ações e serviços do sistema de saúde para que toda a população 

tenha acesso igualitário a ele. 

 Analisando como esses níveis de atenção se moldam, tem-se que média 

complexidade é compreendida como aquela que integra ações e serviços de saúde 

que demandam profissionais especializados e uso de recursos tecnológicos de 

apoio diagnóstico e terapêutico, podendo ser citados os seguintes grupos: cirurgias 

ambulatoriais especializadas, procedimentos traumato-ortopédicos, ações 

especializadas em odontologia, patologia clínica, anatomopatologia, citopatologia, 

radiodiagnóstico, exames ultrassonográficos, diagnose, fisioterapia, terapias 

especializadas, próteses, órteses e anestesia54. 

A atenção de alta complexidade é definida como um conjunto de 

procedimentos que requer alta tecnologia e alto custo, abrangendo procedimentos 

de diálise, quimioterapia, radioterapia e hemoterapia, cirurgia cardiovascular, 

neurocirurgia, cirurgia bariátrica, entre outros54. 

Considerando o papel catalisador da atenção básica quanto à sua relevância 

no sistema de saúde como um todo e, particularmente sobre a saúde masculina, 

enfatiza-se esse primeiro nível de atenção. Ela é a porta de entrada do sistema de 

saúde e a base dos outros níveis, abordando os problemas mais comuns na 
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comunidade e, trabalhando no contexto em que a doença existe, com a 

possibilidade de visualizar e avaliar a influência dos múltiplos, interativos, dinâmicos 

e cíclicos determinantes do processo saúde-doença14. Preconiza promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da atenção primária de saúde, 

sendo provida por uma equipe que lida com os problemas de saúde, relacionados 

aos indivíduos e à sua vivência na comunidade, tendo como gatilho favorecedor a 

proximidade com o meio de atuação e o conhecimento dos variados fatores 

determinantes do processo saúde-doença.  

Outros aspectos são o desenvolvimento de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, com um trabalho em equipe, focado em território 

delimitado, responsabilizando-se por ele. O uso de tecnologias de elevada 

complexidade (conhecimento), porém de baixa densidade (equipamentos), destaca 

a solução dos problemas de saúde mais frequentes e relevantes na população54. 

A contribuição maior da atenção primária reside no pressuposto de que, se for 

corretamente organizada, todo o funcionamento do sistema de saúde será eficaz, 

eficiente e equitativo; portanto, refletirá nos serviços de média e alta complexidade, 

reduzindo filas e o uso irracional dos recursos existentes, visto que os problemas de 

saúde mais comuns são resolvidos nas UBSs. 

De acordo com os parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde59, deve 

haver uma UBS para cada 30.000 habitantes, e constata-se que, segundo dados 

divulgados, o Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto (DRS XIII) possui 

3,56 UBS para o seu total populacional (1.271.440, de acordo com o IBGE ano 

2008); assim verifica-se uma proporção maior que o preconizado, o que demonstra a 

abrangência de cobertura da atenção básica nesse território58. 

Incursionando-se por essas questões, é importante sinalizar outra nuança da 

não participação masculina nos cuidados em saúde, pois, considerando a maior 

vulnerabilidade dos homens e as altas taxas de morbimortalidade, é sugestiva a 

ideia de que eles identificam como pontos de acesso do SUS, os níveis de média e 

alta complexidade, uma vez que buscam atendimento somente com o agravamento 

de algum sintoma específico.  

                                                           
 Os Departamentos Regionais de Saúde são as divisões administrativas da Secretaria de 

Estado de Saúde de São Paulo, dividido em 17 departamentos de saúde66. 
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O que se verifica, então, é um adiamento na procura pela atenção primária e 

maior custo para o sistema de saúde, assim como maior sofrimento individual e 

familiar, já que a piora de um quadro de saúde poderia ser evitada se os homens 

realizassem regularmente medidas de prevenção55. Pinheiro et al7 reafirmam essa 

constatação ao apontarem a prevalência masculina nos serviços emergenciais como 

farmácia e pronto socorro. 

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do estado de São 

Paulo, o percentual de Internações por Causas Sensíveis à Atenção Básica 

(ICSAB)– indicador recente utilizado para avaliar o funcionamento e a resolubilidade 

da Atenção Básica apontou para o conjunto do estado, no período de 2006 a 2008, 

tendência de queda no valor desse percentual, com redução de 11, 6%58, o que 

demonstra o desempenho da atenção básica e a redução ou impedimento do 

agravamento de uma situação de saúde que possa exigir internação hospitalar. 

Territorializando esse indicador para a realidade do município de Ribeirão 

Preto, observa-se que o ICSAB datado de 2008 apresentou o valor de 16, 71%, com 

redução do valor de 2006 a 2008 correspondente à variação negativa de 15,1%. As 

regiões de Saúde que apresentaram as maiores reduções no ICSAB obtiveram uma 

variação do indicador entre 2006 e 2008 de -26,7%, como é o caso do coração do 

Departamento Regional de Saúde III, seguido de Rio Claro com -31,4%, Piracicaba 

com -26,5% e Sorocaba com -17%. A piora no ICSAB abrange a região de Saúde de 

Mananciais com 8,1%, Pontal do Paranapanema com 5% e Litoral Norte com 

1,3%58. 

Juntamente com a discussão sobre a atenção primária, é parte intrínseca a 

referência à Estratégia Saúde da Família, criada para reorganizar a atenção básica 

no país, por meio de recursos específicos. No que concerne à sua caracterização, 

delineia-se pela continuidade e integralidade da atenção, coordenação da 

assistência, atenção centrada na família e na comunidade, englobando as mesmas 

ações da atenção primária41,59. 

Operacionalmente, assume a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades de saúde, sendo que cada equipe é composta por um conjunto de 

profissionais mínimos (médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde e profissional de saúde bucal), podendo incorporar outros 

dependendo da proposta de trabalho. As ações da Saúde da Família estimulam a 
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prática de atividades físicas, hábitos saudáveis de alimentação e vida, controle do 

uso do tabaco e de bebida alcoólica, envelhecimento, entre outros 53,56. 

 A atuação das equipes de Saúde da Família permite que as pessoas possam 

receber atenção e orientação em suas casas ou em espaços comunitários, o que 

contribui para o alcance de melhores resultados em saúde quando visualizados sob 

a ótica das abordagens tradicionais. Assim, a Estratégia Saúde da Família emerge 

como facilitadora do sistema de saúde ao conhecer a realidade das famílias, traçar 

seu perfil epidemiológico e psicossocial e identificar os problemas de saúde mais 

comuns, além de situações de risco dessa população57. 

Em torno desse último ponto, o vínculo estabelecido entre profissionais e 

famílias permite que as informações oferecidas pela equipe sejam utilizadas pela 

população de forma que, a partir de sua autonomia, realize as escolhas para 

considerar ou não as orientações e ações prestadas para diminuir os riscos de 

adoecimentos e agravos atrelados ao modo de vida.  

Há que se considerar o destaque central para a promoção da saúde no 

processo de trabalho das equipes de Saúde da Família, que atuam na construção de 

ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais, ampliando a 

visão do cuidado em saúde e considerando outras dimensões. 

No estado de São Paulo, a cobertura pela Estratégia Saúde da Família 

corresponde a 26,3% da população e, delimitando-se o DRS de Ribeirão Preto, tem-

se que essa cobertura correspondia, em 2008, a 17,37%58. 

Ainda, importa ressaltar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

cujo objetivo é ampliar a capacidade resolutiva e a qualidade da atenção básica, 

sendo compostos por equipes de profissionais de diferentes áreas de conhecimento 

(assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, 

homeopata, entre outros), que apoiam o trabalho das equipes de Saúde da Família e 

atuam no território. As áreas de atuação são: atividade física, alimentação e 

nutrição, saúde do idoso, saúde mental, serviço social, assistência farmacêutica e 

saúde da criança, do adolescente, do idoso e da mulher56.  Nota-se que o NASF não 

prevê a saúde masculina, sendo, portanto necessário uma adequação destes 

serviços frente ao lançamento de uma política de saúde específica para esse 

segmento. O Ministério da Saúde repassa aos municípios que organizam o NASF 

um incentivo financeiro. 
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Essas considerações oferecem elementos para balizar uma reflexão quanto 

ao impacto positivo na qualidade da saúde da comunidade que a Atenção Básica e a 

Estratégia Saúde da Família promovem. Assim, entende-se ser possível resgatar, 

neste momento, a temática da saúde do homem para esse nível de atenção, por 

intermédio da ESF, buscando possibilidade de qualificação dos profissionais que a 

integram, mediante o reconhecimento de que os homens utilizam menos a atenção 

primária e mais a atenção especializada, requerendo fortalecimento da AB quanto a 

essas questões de cultura, saberes e capacidades de avaliar os riscos da população 

masculina. 

Dessa forma, esses dados sugerem grau assertivo de focalização em 

composições relevantes não só na AB, mas também nos outros níveis, ou seja, 

acesso, acolhimento e vínculo. 

 

 

2.4 Algumas bases para fortalecimento da atenção à saúde do homem 
 

 

 Neste item, sintetizam-se pontos importantes para consolidar a proposta da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ao enfatizar que os 

serviços devem organizar-se de modo que essa população se sinta acolhida, 

ampliando o acesso dos homens às informações quanto ao cuidado com sua saúde. 

Transitando na complexidade das gradações do conjunto de 

responsabilidades sanitárias pactuadas pelos gestores em relação ao SUS para 

responder às necessidades de saúde da população8, focaliza-se que, para o 

desempenho das políticas de saúde, é necessário o conhecimento de múltiplos 

olhares sobre cada assunto, permitindo, assim, escolhas e decisões mais 

conscientes para o enfrentamento dos principais agravos da saúde masculina.  

No que tange ao consumo de serviços de saúde, verifica-se que ele ocorre 

em virtude das necessidades e do comportamento das pessoas quanto aos seus 

problemas de saúde. De modo geral, as características da oferta de serviços de 

saúde refletem as desigualdades não só individuais em relação ao consumo de 

serviços de saúde, aos riscos de adoecimento e morte, comportamentos de saúde, 

mas também a qualidade do cuidado em saúde64. 
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Ainda que seja visão histórica, porém recorrente na atualidade, é oportuno 

valer-se das análises de Donabedian65 sobre as avaliações da qualidade em saúde. 

A década de 60 assistiu à sistematização do conhecimento sobre qualidade por 

meio de um modelo unificado, baseado em três componentes do cuidado em saúde: 

estrutura, processo e resultado. Eles demonstram que os aspectos das condições 

físicas, humanas e organizacionais, em que o cuidado ocorre, favorecem ou não as 

chances de ele ser considerado bom, assim como a interrelação usuário e 

profissionais de saúde, tendo como produto final a assistência prestada e a real 

mudança no estado de saúde do usuário. 

Analisando-se como a qualidade do cuidado se molda para o atendimento de 

forma integral, observa-se que esta é provida, em parte, pela questão do acesso aos 

serviços de saúde em seus múltiplos aspectos63. Uma cuidadosa interpretação 

dessa premissa leva à constatação de que a melhora no quadro sanitário depende, 

entre outros, do acesso e da eficiência dos serviços de saúde, não se eximindo a 

importância de outras políticas públicas que impactem, de forma intersetorial, sobre 

os determinantes de saúde. 

A questão do acesso à saúde é debatida por diversos autores, sendo sua 

conceituação considerada complexa e atrelada à consciência das necessidades em 

saúde e transmutação dessas em demandas e, posteriormente, em uso7. No Brasil, 

o acesso aos serviços de saúde públicos e privados, contratados pelo governo, isto 

é, a entrada de cada usuário na rede de serviços e em seus diferentes níveis é 

universal, com igualdade de acesso12, sendo responsabilidade do gestor da saúde 

regularizar a oferta de serviços na atenção à saúde abrangendo cuidado, 

acolhimento e assistência.  

Em torno do acesso e, de certa forma, incluso nele o uso, salienta-se que, 

sendo o sistema de saúde brasileiro, hierarquizado e edificado na atenção primária, 

como porta de entrada e referência para os outros níveis, a existência de serviço de 

saúde ao qual geralmente se recorre, pode ser apreciada como indicador de acesso 

bem como de uso. Vale destacar que os postos de saúde são referidos pela 

população como serviços de uso regularmente procurados, numa elevação de 42% 

em 1998 para 57% em 2008, em detrimento da diminuição, em todas as regiões, da 

procura pelos serviços mais especializados25, indicando que o modelo de atenção 

empregado vem-se implantando conforme os princípios definidos pelo SUS. 
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Ramos62aborda o acesso, citando as dificuldades e/ou facilidades em se obter 

o tratamento desejado, relacionado à oferta e disponibilidade de recursos do serviço.  

Assim sendo, a postergação pela busca de medidas resolutivas quanto ao 

quadro de saúde ocorre, primariamente, pela questão de gênero, podendo ser 

definida como barreira cultural, ou seja, o conceito de masculinidade e a concepção 

de imunidade quanto às doenças, além da ausência de fragilidade, influem na 

própria descrença quanto à profilaxia.  

Outra dimensão importante é que o homem, ao comparecer para atendimento 

médico, pode deparar-se com uma barreira cuja disposição em ultrapassá-la nem 

sempre é existente. Abordados por uma ótica predominantemente de gênero, alguns 

profissionais de saúde reproduzem as concepções sociais quanto à saúde 

masculina, realizando leitura deficitária dessa procura, o que contribui para a 

continuidade de práticas preconceituosas. Muitas vezes, a equipe de saúde não 

permanece neutra quanto às determinações sociais de gênero, caracterizando a 

procura dos serviços pelo homem como sinal de fraqueza, agravada por manter 

postura inadequada quanto aos comentários diante da realização de exames 

preventivos13. 

Também é propositiva a possibilidade de existência de uma barreira 

psicológica, de ordem individual, como o medo de procurar um médico e descobrir 

uma doença grave, bem como algumas especialidades como a proctologia e 

urologia, que são permeadas por tabus. De acordo com Versolato38, nervosismo, 

insônia e sensação de paralisia são sintomas de fobia que levam ao adiamento de 

uma consulta e a diagnósticos tardios com reduzidas chances de cura. 

Quando Couto23 discute a dificuldade de acesso e de uso dos serviços de 

saúde, ou de acordo com o sinalizado por Pinheiro et al.7 como barreiras de acesso, 

principalmente na atenção primária, observa-se que as respostas apresentam dois 

grandes eixos: as puramente relacionadas ao gênero, com a percepção de que 

esses serviços voltam-se, preferencialmente, para mulheres e crianças; medo e/ou 

vergonha de expressar fraqueza e necessidade de cuidado, e aquelas relacionadas 

à estrutura do serviço, como o horário de atendimento das Unidades Básicas de 

Saúde, que dificulta, sobremaneira, a vinda dos homens, pois eles necessitam 

trabalhar, não podendo, normalmente, comparecer nos horários convencionais.  

Scharaiber et al.24 associam essa colocação à ausência de tempo, haja vista 

o compromisso trabalhista e o medo da perda do emprego, em virtude da 



Revisão de Literatura | 39 

 

 

necessidade de faltar para concretizar atendimento médico. O homem acredita não 

poder deixar de trabalhar para comparecer a uma consulta, pelo fato de ser o 

provedor familiar, assim como tem receio de identificação ou propagação, em seu 

meio social, de um possível diagnóstico ou procedimento realizado. 

Gomes et al.5 citam outros fatores impeditivos: falta de unidades de saúde 

específicas para atendimento ao homem e, consequentemente, ausência de 

capacitação da equipe quanto à forma de acolhê-lo, abordá-lo e oportunizar-lhe 

escuta. Agrava esse quadro a ausência de programas de saúde cujo alvo seja o 

homem, a falta de estratégias para sensibilizá-lo e atraí-lo, ausência de relação 

médico-paciente quanto à construção do vínculo e a questão de a própria equipe de 

saúde ser composta, em sua maioria, por mulheres, o que dificulta o encontro de 

espaço adequado para que ele exponha, por exemplo, problemas de ordem sexual. 

Ainda, há que se considerar: localização do serviço de saúde distante dos 

locais de moradia, locomoção do usuário dificultada por questões financeiras, 

dificuldades motoras individuais, a própria instalação física do serviço quanto a salas 

de esperas, modo de organização sobre o fluxo de atendimento e oferta de 

atividades, pois são pontuações também significativas quanto à ideia de acesso64. 

Assim apreendidas, essas dificuldades constituem-se em desafios de ordem 

prática e cultural; nesse sentido, para que sejam superadas deve-se discutir, 

inicialmente, o acolhimento e o vínculo como elementos essenciais posteriores ao 

acesso. 

Para conseguir alcançar as propostas de assistência à saúde do SUS, o 

Ministério da Saúde criou um programa complementar à Estratégia Saúde da 

Família, o Humaniza SUS, com a Política Nacional de Humanização da Saúde, 

objetivando a humanização dos serviços de saúde, principalmente no que concerne 

às condutas e ações dos funcionários que atendem à população. Tal política é 

norteada por dois conceitos: o acolhimento e o vínculo, os quais preconizam a 

estruturação dos serviços de modo a oportunizarem atendimento humanizado e 

responsivo às necessidades de saúde trazidas pelo usuário60,61.  

Silva Jr. e Mascarenhas39 entendem o acolhimento como ferramenta voltada 

para a construção do vínculo, atuação de uma equipe multiprofissional e qualificação 

da relação profissional-usuário, de forma a aumentar a resolutividade das demandas 

apresentadas pela população atendida. Solla40 retoma acolhimento como conjunto 

estruturado por escuta, identificação de problemas e intervenções resolutivas, 
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favorecedoras do movimento contra o modelo biomédico, utilizando-se de 

procedimentos que priorizam a dimensão humana do sujeito atendido.  

Starfield14 focaliza o processo de mudanças necessárias para a conversão da 

atenção médica primária em atenção primária à saúde, cujo enfoque não seja mais a 

doença e a cura, mas sim saúde, prevenção e cura, com um conteúdo integral 

mediante práticas de atenção continuada e abrangente, não específicas e 

episódicas, sendo organizadas em clínicos gerais, equipe e grupos de outros 

profissionais, em detrimento de especialistas, médicos e práticas individuais. 

 Tendo como base que os rudimentos necessários para a ocorrência do 

acolhimento são integralidade no serviço, intersetorialidade, interdisciplinaridade, 

formação profissional, vínculo e humanização no atendimento, decompõem-se o 

acolhimento em quatro dimensões39: o acesso, na medida em que está ligado à 

entrada de cada usuário na rede de serviços e em seus diferentes níveis de 

complexidade; a postura, no que concerne à atitude dos profissionais e da equipe de 

saúde quanto à receptividade, escuta e ao tratamento humanizado dos usuários e 

suas demandas, promovendo relação de confiança entre profissionais e usuários; 

técnica, isto é, capacitação e qualificação da equipe para usufruir dos instrumentos 

disponíveis no intuito de melhorar o atendimento e a reorientação dos serviços 

quanto à construção de projetos institucionais norteadores de todo o trabalho. 

Concomitante a todo esse processo, o vínculo41 entre profissional e usuário 

torna-se uma consequência, visto ser inerente ao acolhimento, estimulando a 

autonomia e a cidadania do usuário, o que garante que ele seja participativo e que 

interfira em seu próprio tratamento, reconhecendo-se como um cidadão imbuído de 

direitos e deveres, ou seja, que possui auto-responsabilidade. 

 Como se pode depreender do exposto, o acolhimento é primordial para a 

constituição de vínculos com o serviço de saúde, regulando o acesso do usuário por 

intermédio da oferta de serviços mais adequados e de sua participação no processo 

de assistência à saúde; logo, acesso e acolhimento42 estão intrinsecamente ligados. 

Ainda no tocante a acesso, uso, acolhimento e políticas de saúde, assinala-se que 

os profissionais de saúde são considerados sujeitos de deveres, perante a 

responsabilização e o envolvimento na atenção à saúde, já que suas intervenções e 

posturas de abordagens refletem diretamente na participação dos usuários quando 

se a  analisa à luz do conceito de vínculo. 
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Quando Merhy et al.26 discutem vínculo, remetem a uma unidade conceitual 

imperativa para o olhar sobre a saúde do homem, pois as relações próximas entre 

profissional e usuário promovem a sensibilização da equipe diante da demanda e 

estimula o doente à autonomia frente ao processo saúde-doença. 

 Dominguez13 refere que existem profissionais que transportam os 

preconceitos de seus meios privados para o trabalho como, por exemplo, postura 

frente ao exame de toque, relacionada a ironias, transmitindo uma mensagem 

subliminar homofóbica. Esse posicionamento interfere na procura pelo serviço de 

saúde, ou seja, as relações de poder hierarquizadas também existem entre os 

profissionais de saúde cujas equipes são compostas por homens e mulheres– que, 

consequentemente e ainda que inconscientemente, perpetuam as prescrições 

sociais representativas de cada gênero, embora detenham o saber científico. 

 Não se pretende incitar incapacidade dos profissionais de saúde no trato das 

questões relativas à saúde de cada sexo, todavia a não reflexão sobre essas 

singularidades deságua em práticas de saúde não resolutivas. A partir dessa 

percepção, os homens que procuram o serviço de saúde são, ainda que de forma 

não explícita, estigmatizados socialmente e depreciados como seres inferiores por 

não condizerem com o que lhes é preconizado.  

Isso impossibilita a visibilidade e a incorporação do homem como passível de 

adoecimento, indicando sua aceitação nas hierarquizações historicamente 

construídas. O desmanche desse palco se dá com trabalho de ressignificação social 

do homem quanto à necessidade de cuidados, e a constituição de estratégias 

profissionais que questionem a posição masculina na sociedade. 

A invisibilidade e a negação em se tratar as especificidades, de acordo com o 

gênero, demonstram os limites de uma teoria equiparadora da saúde, diante da 

identidade de gêneros diferentes. Não seria demais confrontar com essa 

objetividade, a inexistência, até então, de interesse das autoridades públicas em 

acrescentar a saúde do homem na agenda política da saúde, mesmo valendo-se da 

concretude de dados referentes à incidência de doenças próprias do homem, como 

o câncer de próstata, considerado a segunda posição entre os cânceres mais 

comuns no sexo masculino17.  

Reportando-se ao papel das instituições de saúde em produzir saúde, 

defende-se a necessidade de seus gestores e profissionais reverem suas práticas, 

conceitos e valores, mediante ações educativas e de reorganização dos serviços, 
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que propiciem a compreensão sobre importância e necessidade de ações voltadas 

ao homem, de forma a romper, criticamente, com posturas machistas, as quais, 

inúmeras vezes, impossibilitam o reconhecimento das especificidades de saúde do 

homem. 

Destaca-se a necessidade da informação sobre saúde e adoecimento dos 

homens, como fator preponderante para a qualificação profissional e base de uma 

política pública voltada a esse segmento, pois, no cotidiano dos serviços de saúde, 

muitas vezes, trabalha-se com dados parciais, limitados pela própria experiência e 

fragmentação das doenças. Assim, é imprescindível melhorar os sistemas de 

informação e divulgação sobre causas de adoecimento e morte, necessidades de 

saúde e acesso aos serviços referentes ao homem.  

Uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem10 vai ao encontro dessa prerrogativa ao afirmar a necessidade de 

aperfeiçoamento dos sistemas de informações, para que possibilitem melhor 

monitoramento, permitindo tomadas racionais de decisão, dimensionando e agindo 

sobre os problemas do adoecimento como um todo. 

A partir dessas colocações pondera-se que uma população, ao sentir-se 

acolhida, irá procurar os serviços mesmo que haja outras barreiras de acesso; 

então, é nessa perspectiva que os locais de atendimento à saúde devem trabalhar 

para a construção da saúde masculina, favorecendo o sentimento de pertencimento 

dos homens a esses locais. 

O ponto mais importante nessa sucessão reside na acentuação do vínculo 

construído, pois quando o usuário é reconhecido como sujeito em sua totalidade, 

com opiniões e desejos, há uma relação humanizada da assistência, o que amplia a 

eficácia das ações e favorece sua participação durante a prestação do serviço.  

Romper com um sistema de cuidados edificado no contexto dominante de 

referências de gênero, levando em consideração o universo masculino, é necessário 

para que os homens tomem consciência de suas necessidades em saúde sem se 

sentirem estigmatizados por isso.  

Os profissionais de saúde devem promover a saúde do homem, acolhendo-o 

em suas diferenças quanto ao ser homem, estabelecendo relação de confiança, 

quebrando paradigmas e construindo sua saúde atrelada à sua respectiva ótica. 

Juntamente com essa nuança, há que haver valorização do trabalhador de saúde e 
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estreitamento de suas relações com o usuário, agindo como profissionais com 

capacidade para ouvir e oportunizar voz a quem utiliza os serviços. 

Sob essa ótica, examinando-se a necessidade de quebra de paradigmas 

quanto à saúde do homem, verifica-se não ser tarefa fácil, uma vez que se torna 

necessário o rompimento da visão do homem como ser forte, pois isto implica 

desmontar pressupostos construídos historicamente que estabeleceram os atributos 

de cada sexo, ou seja, a responsabilidade do cuidado à saúde masculina não é 

exclusiva dos profissionais da saúde. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 

 Descrever e analisar os fatores associados à procura dos serviços de saúde 

por pessoas do sexo masculino e sexo feminino. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Descrever o perfil sócio-demográfico e clínico-epidemiológico de homens e 

mulheres que procuram os serviços de saúde nos níveis de complexidade 

primário e secundário. 

 

 Descrever variáveis relacionadas à procura e aderência aos serviços de 

saúde entre homens e mulheres e entre os níveis de complexidade primário e 

secundário. 

 

 Comparar a procura e aderência aos serviços de saúde entre homens e 

mulheres considerando-se os níveis de complexidade primário e secundário. 

 

 Caracterizar os serviços de saúde que apresentam aspectos considerados 

adequados relacionados à procura e aderência entre o sexo masculino e o 

feminino. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Trata-se de pesquisa de campo descritiva com estudo transversal, no qual foi 

efetuado contato face a face individualmente, realizando-se 320 entrevistas, em que 

se utilizou como instrumento de coleta de dados, um questionário estruturado, no 

intuito de se fazer as mesmas perguntas para todos os entrevistados, garantindo-se, 

assim, a fidedignidade e a abrangência do estudo. 

 Esse rol de questões foi aplicado entre os selecionados nos seguintes 

serviços de saúde do município de Ribeirão Preto: Núcleos de Saúde da Família I e 

IV da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, além 

de ambulatórios e enfermarias clínicas e cirúrgicas do Hospital Estadual de Ribeirão 

Preto, vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, visando compreender as diferenças de procura 

pelos serviços de saúde, em um contexto sócio-cultural, levando-se em 

consideração aspectos relacionais de sexo e gênero.  

 

 

4.1. Caracterizações do estudo 

 

 

A população de estudo, apesar de abranger também mulheres, circunscreve-

se aos homens, levando-se em conta o reconhecido diferencial de gênero, como se 

observa nos postulados teóricos, com relação ao adoecimento, à percepção de 

saúde e à utilização dos serviços. 

Os participantes foram constituídos por meio de uma seleção aleatória de 

homens e mulheres, que se encontravam nos estabelecimentos de saúde, no 

momento da coleta de dados. Ao final do processo, as 320 pessoas contatadas 

                                                           
  A pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as características de uma população, de 
um fenômeno ou de uma experiência, estabelecendo relação entre as variáveis e o objeto 
de estudo analisado. O estudo transversal é apropriado para descrever características das 
populações no que diz respeito a determinadas variáveis e os seus padrões de distribuição 
Neste, todas as medições são feitas em um único momento, não existindo, portanto, período 
de seguimento dos indivíduos118. 
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corresponderam ao número considerado adequado por cálculo de tamanho amostral 

prévio ao início desta pesquisa. As entrevistas foram realizadas no período matutino 

e vespertino, no período compreendido entre Janeiro e Maio de 2011. Nos Núcleos 

de Saúde da Família foram entrevistados os usuários que chegavam para 

atendimento multiprofissional e no Hospital Estadual de Ribeirão Preto os que 

aguardavam atendimento ambulatorial e encontravam-se hospitalizados. Os 

acompanhantes, quando existentes não foram entrevistados. 

 Tendo em vista que este estudo abrange, enquanto locais de coleta de dados 

dois níveis de assistência à saúde, ou seja, primário e secundário, definiu-se que na 

amostra seriam incluídos sujeitos, independentemente do município de origem, uma 

vez que o Hospital Estadual de Ribeirão Preto é referência de média complexidade 

para os municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS) XIII66. 

O questionário estruturado encontra-se no (Apêndice A, p.109), cujas 

indagações foram feitas para a geração de perfis de busca pelos serviços de saúde 

entre homens e mulheres. Abrange variáveis dependentes e independentes e suas 

respectivas categorias com alternativas, baseando-se nas informações da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem10, que serviu como marco teórico 

de referência.  

As variáveis dependentes foram: a) sexo do usuário (considerado como 

indicador cultural); b) procura pelo serviço de saúde (considerado como indicador do 

uso de serviços de saúde). As variáveis independentes do estudo incluíram: a) 

características sócio-demográficas; b) características clínico-epidemiológicas.  

Entre as características sócio-demográficas mediante conjunto de 19 

variáveis demográficas e sócio-econômicas consideraram-se: município de 

residência, idade, estado civil, número de filhos, grau de instrução (escolaridade), 

renda individual, renda familiar, habitação, tipo de habitação, número de cômodos, 

zona de moradia, formação profissional, ocupação, situação trabalhista, jornada de 

trabalho semanal, horário de trabalho e vínculo com a Previdência Social. 

 Entre as características clínico-epidemiológicas, abarcando um conjunto de 

22 variáveis, foram consideradas: auto-referência em possuir alguma doença, 

doenças que possui motivo pelo qual utiliza o serviço de saúde, motivo de não 

utilização do serviço de saúde, existência de serviço de saúde próximo da 

residência, utilização do serviço de saúde próximo da residência, meio de transporte 

utilizado para se dirigir até o serviço de saúde, última vez em que procurou o serviço 
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de saúde, qual o motivo da procura pelo serviço de saúde na última vez, nível de 

atenção procurado na última vez, comparecimento aos retornos, motivos do não 

comparecimento aos retornos, vínculo com algum plano de saúde, tipo de plano de 

saúde a que é vinculado. 

Além disso, levou-se em conta também se há utilização dos serviços 

ofertados pelo plano de saúde, motivo de não utilizar os serviços disponibilizados 

pelo plano de saúde, desempenho da função de acompanhante, frequência do 

desempenho da função de acompanhante, consideração ou não sobre importância 

da presença de um acompanhante na ocasião da procura pelo serviço de saúde.  

Julga-se pertinente considerar algumas das variáveis independentes 

propiciando-se breve explicação sobre informações e classificações esperadas para 

elas. A população alvo compreendeu os usuários adultos dos serviços de saúde (18 

anos ou mais), sendo o corte de idade inicial a partir de 18 anos, considerando-se a 

autonomia do usuário, finalizando com 65 anos, relacionados com capacidade 

funcional, cognição e limitação de participação neste estudo. Se essa idade fosse 

maior, aumentaria as chances de ocorrer viés de informação, visto que, quanto 

maior a idade, maior a incidência de doenças crônicas e, consequentemente, de 

maior procura pelo serviço de saúde. 

A classificação de renda foi baseada no salário mínimo vigente no ano de 

2011: R$ 540,00. Na renda individual e familiar, foram consideradas todas as fontes 

de renda (rendimentos trabalhistas e/ou outras fontes como programas de 

transferência de renda e aposentadorias ou pensões).  

Em torno da variável grau de instrução, seguiu-se a lógica do sistema 

brasileiro de ensino regular, denominado Educação Básica, que abarca: educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior81. 

O questionamento quanto a possuir ou não alguma doença foi considerado 

como indicador de necessidade de utilização de serviços de saúde, todavia a 

procura não se limitou àquela voltada para o atendimento médico, uma vez que em 

ambos os estabelecimentos de saúde delimitados, a lógica de trabalho é 

multiprofissional. O uso de serviços de saúde foi avaliado de forma dicotômica (sim; 

não).  

Quanto ao vínculo com planos de saúde, não se questionou a co-participação 

no financiamento de planos privados, bem como suas ramificações como planos dos 

militares e dos servidores de administração pública municipal, estadual e federal, 



50 | Materiais e Métodos 

 

 

considerando-se apenas os esquemas privados puros. Da mesma forma, em casos 

de plano empresarial não se delimitou sua proporção enquanto financiados 

integralmente ou parcialmente pelo empregador. 

Por último, a indagação sobre o motivo de considerar como importante ou não 

a presença de um acompanhante durante possível procura pelo serviço de saúde, 

não foi estratificada em alternativas de respostas, deixando-se em aberto o espaço 

para manifestação dos sujeitos da pesquisa. 

 

 

4.2. Local de estudo 

 

 

O estudo foi realizado no município de Ribeirão Preto, localizado no interior 

do estado de São Paulo, com população estimada de 604.682 habitantes, sendo 

290.171 homens e 314.511mulheres, área territorial de 651.276 Km2
, densidade 

demográfica de 928, 46 habitantes por km2, em sua maior parte, 602.966, 

concentrada na zona urbana e apenas 1.716 na zona rural, de acordo com o senso 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. Dentre as 

atividades econômicas do município há predominância do setor terciário71. 

Destaca-se que, na esfera estadual, conta com o Departamento Regional de 

Saúde (DRS) XIII, responsável por coordenar as atividades da Secretaria de estado 

da Saúde no âmbito regional e promover a articulação intersetorial, com os 

municípios e organismos da sociedade civil, abrangendo um total de 26 municípios, 

incluindo Ribeirão Preto, Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, Cajuru, Cássia 

dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Jardinópolis, 

Luís Antonio, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Santa Cruz da 

Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da 

Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho66. 

O município de Ribeirão Preto aderiu ao Pacto pela Saúde e seu sistema de 

saúde encontra-se disposto de forma piramidal, por nível de complexidade 

crescente, apresentando variados serviços assistenciais com complexa estrutura 

funcional. Abriga a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da 

Universidade de São Paulo (USP), com o Hospital das Clínicas (HC) e outras 
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unidades da referida Universidade, como as Faculdades de Enfermagem, 

Odontologia, Ciências Farmacêuticas, além de dois outros cursos de Medicina 

privados que impactam favoravelmente a saúde local. 

No âmbito municipal, segundo o Relatório de Gestão 201072, a rede de saúde 

contava com 47 unidades, oferecendo os serviços da Atenção Básica, das quais 13 

estão organizadas de acordo com a Estratégia Saúde da Família, com 23 equipes 

de Saúde da Família cadastradas. Uma Unidade oferece atendimento de 

especialidades infantis, e cinco unidades oferecem o serviço de Pronto Atendimento 

24 horas, conhecidas por Unidades Básicas e Distritais de Saúde (UBDS). 

Em referência à Atenção Secundária, além das cinco UBDS que oferecem 

atendimento em algumas especialidades, o município mantém sob sua gestão mais 

11 serviços que a oferecem, dos quais seis estão ligados a área de saúde mental, 

dois encontram-se relacionados às DST/Aids, um Centro de Referência em  Saúde 

do Trabalhador Regional (CEREST), um Núcleo de Gestão (NGA) e um Núcleo de 

Atenção à Pessoa Deficiente (NADEF). Há a manutenção de um Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) pelo município, além de outro cadastrado, 

porém,funcionando em serviço conveniado. O município mantém contrato/convênio 

SUS com cinco hospitais, sete laboratórios, três serviços de hemodiálise e dois 

serviços de imagem72. Para complementar a rede de atenção à saúde de Ribeirão 

Preto, em 2012 foi inaugurada uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de forma 

a favorecer a organização dos atendimentos de urgência114. 

 A preocupação em garantir o acesso da população aos serviços existentes 

culminou na divisão do município em cinco regiões, denominadas Distritos de 

Saúde, localizados nas regiões: Norte - Distrito de Simioni, Sul - Distrito da Vila 

Virgínia, Leste - Distrito de Castelo Branco, Oeste - Distrito de Sumarezinho e 

Região Central - Distrito Central.  

Essa distribuição é plausível na medida em que os Distritos de Saúde, 

enquanto regiões com áreas e populações definidas a partir de aspectos 

geográficos, econômicos e sociais, que agrupam várias Unidades de Saúde e outros 

equipamentos sociais, oferecem aos munícipes atendimento básico e de pronto 

atendimento em urgências nas proximidades das residências. Cada Distrito de 

Saúde abarca uma Unidade Básica e Distrital de Saúde, a qual, além do 

atendimento básico para sua área de abrangência, torna-se referência de algumas 
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especialidades para todo o distrito. Além disso, cada Distrito é composto por várias 

Unidades Básicas de Saúde.   

O Distrito de Saúde Oeste está vinculado à Universidade de São Paulo 

(USP), com Núcleos de Saúde da Família, sendo cinco os que se encontram sob 

gestão da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP).  Esta, por meio do 

Centro de Atenção Primária (CAP), promove ações de assistência, ensino e 

pesquisa, seguindo os princípios do SUS e obedecendo ao programa de saúde do 

município de Ribeirão Preto.  

Assim, os Núcleos de Saúde da Família constituem-se em campos de ensino 

e de pesquisa para os alunos de graduação e pós-graduação da FMRP e das 

demais unidades de ensino da área da Saúde do campus da USP Ribeirão Preto e 

dos Médicos Residentes e da Residência Multiprofissional do HCFMRP/USP. Cabe 

ressaltar que há outros NSFs no município de Ribeirão Preto, que não são ligados à 

Universidade mencionada. 

Todas as atividades acadêmicas desenvolvidas nos Núcleos seguem normas 

estabelecidas pela Comissão de Graduação da FMRP, bem como a hierarquização 

estabelecida pelo SUS. Os NSF são coordenados por docentes da FMRP e da 

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência (FAEPA) do HCFMRP/USP. 

Cada NSF contém uma equipe de Saúde Família, com sua formação mínima, 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Seu horário de funcionamento é de 

segunda a sexta-feira, das 7h. às 17h. 

Enquanto NSF, os dados de pesquisa foram coletados nos NSF I e IV. O 

Núcleo de Saúde da Família I iniciou suas atividades em fevereiro de 1999. É 

responsável pela assistência básica das famílias de sua área de abrangência, 

representando 25% da extensão do bairro Sumarezinho, cuja população estimada é 

de aproximadamente 5.773 pessoas, e são cadastradas 3.153 pessoas (945 

famílias) em 1.600 residências. A composição da população cadastrada caracteriza-

se por idosos e adultos jovens. De acordo com o perfil epidemiológico, a 

porcentagem de usuários diagnosticados com hipertensão arterial é de 24,37%, e 

com diabetes mellitus é de 7,73% (dados do ano de 2010 não publicados). 

Já o NSF IV teve suas atividades iniciadas em 11 de abril de 2001 e, de 

acordo com dados do ano de 2011 (não publicados), 955 famílias estão 

cadastradas, representando um total de 3.987 pessoas. Com referência ao perfil 

epidemiológico, tem-se que 25% são hipertensos e 7,5% são diabéticos. Em termos 
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de produção assistencial no referido ano, foram realizadas 9.408 consultas, 

distribuídas em consultas médicas, de enfermagem e demais profissionais de nível 

superior. Vale destacar o número de visitas domiciliares realizadas tanto por 

profissionais de nível superior, médio e agentes comunitários de saúde, que foi de 

6.193. 

O Hospital Estadual de Ribeirão Preto enquanto Organização Social de 

Saúde (OSS), com atendimento exclusivo para usuários do SUS, possui, em sua 

composição do convênio de gestão, a Secretaria de Estado da Saúde como 

convenente, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto/USP como conveniada e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 

Assistência do HCFMRP/USP como interveniente.  

Volta-se para o atendimento clínico e cirúrgico de média complexidade, 

possuindo como recursos estruturais: 50 leitos, 10 consultórios, quatro salas 

cirúrgicas e exames complementares. Atende à demanda proveniente dos 26 

municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde (DRS XIII), sendo 

todo o agendamento para os serviços ofertados realizados pelo hospital. 

A enfermaria é dividida em duas alas com 25 leitos em cada uma, cujo 

atendimento é destinado a pacientes maiores de 12 anos de idade, que já possuem 

diagnóstico, e com período breve de permanência (de cinco a oito dias em média). 

Não há restrição quanto à patologia, sendo atendidas todas as que se enquadram 

no nível de complexidade de atenção à saúde do hospital.  

A parte ambulatorial conta com nove especialidades: Cirurgia Pediátrica, 

Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Gastro-Cirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia, Proctologia e Urologia, que atendem apenas a demandas 

cirúrgicas. Recentemente, foi incorporado o Ambulatório de Anticoagulação, no qual 

tanto pacientes do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, como os hospitalizados 

no Hospital Estadual realizam acompanhamento e tratamento médico. 

O modelo de assistência cirúrgica adotado, em acordo com as condições 

físicas e estruturais do Hospital, é o de cirurgias eletivas de caráter ambulatorial. 

Assim sendo, a instituição não é dedicada ao atendimento de urgências e 

emergências, bem como somente são aceitos os pacientes que estiverem de acordo 

com protocolos de encaminhamento para tratamento cirúrgico e realização de 

exames endoscópicos. 
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4.3. Critérios de elegibilidade e de inclusão 

 

 

 Foram selecionados usuários de ambos os sexos atendidos nas Unidades 

anteriormente apontadas, no período de janeiro a maio de 2011, na faixa etária de 

18 a 65 anos, capazes de se comunicar verbalmente e compreender as perguntas 

colocadas, e que concordaram em participar do estudo, sendo estes também 

considerados critérios de inclusão. 

 Não foi adotado como critério de inclusão o tipo de cuidado procurado no 

momento da pesquisa, considerando-se todos os cuidados ofertados, ou seja, 

atendimentos multiprofissionais.  

 

 

4.4. Critérios de inelegibilidade e de exclusão 

 

 

  Os usuários fora das faixas etárias descritas e que apresentaram dificuldades 

na comunicação verbal, ou foram incapazes de compreender as perguntas 

necessárias e que não concordaram em participar do estudo foram considerados 

inelegíveis. Aqueles usuários que, a qualquer tempo, apresentaram desejo de 

desligamento do estudo também foram excluídos, assim como os dados de usuários 

considerados inadequados para esta análise. 

 Os idosos acima de 65 anos foram excluídos, considerando que quanto maior 

a idade maior o acometimento por doenças crônicas e consequentemente maior a 

procura pelo serviço de saúde. Ainda excluíram-se mulheres nas situações de 

gravidez, parto e puerpério, partindo-se do pressuposto de que elas procuram o 

serviço de saúde com maior frequência e por motivos relacionados, muitas vezes, à 

criança. 

 

 

4.5. Tamanho amostral 

 

 

Levando-se em consideração que a frequência de homens atendidos nos 

Núcleos de Saúde da Família especificados, de acordo com Nunes et al. (2012)113,  

em pesquisa realizada em 2009, foi de aproximadamente 33%, a amostra 



Materiais e Métodos | 55 

 

 

considerada adequada seria de 320 a 400 pessoas (ambos os sexos), empregando-

se um nível de confiança de 95% e tolerância de erro amostral de 5%. 

Conforme já se enunciou, obteve-se a participação de 320 entrevistados, 

cujas respostas foram analisadas quantitativamente. Extraíram-se, pois, as 

inferências dos resultados obtidos por intermédio da análise estatística. 

  

 

4.6. Análise estatística 

 

 

 Na comparação de diferenças entre proporções (variáveis categóricas) foi 

empregado o teste do qui-quadrado ou Teste Z, enquanto que, para comparar 

medidas de tendência central foi empregado o t de Student para amostras 

independentes, quando se tratava de médias, ou qualquer método não paramétrico 

adequado quando se compararam medianas. A Razão de Prevalência (RP) e seu 

Intervalo de Confiança a 95% foram empregados como medidas de associação. O 

nível de significância adotado foi de 5%. 

 

  

4.7. Considerações éticas 

 

 

  O Protocolo de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa de 

Saúde da Escola da FMRP/USP, com aprovação (Of. N. 230/10 – Anexo A, p. 117). 

Os usuários selecionados só participaram do estudo após leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Informado (Apêndice B, p. 115). 
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5. RESULTADOS 

 

 

No presente estudo, diante dos inúmeros recortes possíveis para análise do 

tema procura pelo serviço de saúde entre homens e mulheres, priorizaram-se três 

variáveis fundamentais: procura, utilização e acesso aos serviços. Para a procura 

estabeleceu-se a necessidade geradora pelo serviço de saúde; quanto à utilização 

foi considerado qualquer motivo ou tipo de atendimento prestado, fossem 

preventivos ou curativos; o acesso foi caracterizado pela proximidade residencial a 

algum serviço de saúde, pelo meio de transporte utilizado para se dirigir até ele e 

pela vinculação a planos privados de saúde. É relevante salientar que a variável 

procura está relacionada com o consumo de serviços de saúde, não abrangendo 

mensuração entre oferta e demanda. 

 Organizando e discutindo-se os resultados obtidos a partir das ferramentas 

teóricas, pode-se afinar a tessitura dos elementos que tratam da realidade 

pesquisada, descortinando outras possibilidades de debate. Somente os resultados 

de associações estatisticamente significativas foram utilizados para a discussão.  

A introdução dessa análise, delineando-se as condições sócio-demográficas, 

favorece-a, ainda que não totalmente, haja vista uma abordagem, neste aspecto 

mais restrita, uma leitura sobre como as variáreis dirigidas para esse contexto se 

interrelacionam e conduzem às questões clínico-epidemiológicas, reforçando o 

impacto dos determinantes sociais sobre a saúde populacional. 

A Tabela I descreve a distribuição das variáveis correspondentes ao perfil 

sócio-demográfico. A título de localização, em termos de serviços de saúde dos 

participantes, observa-se que 250 encontravam-se nos Núcleos de Saúde da 

Família I e IV e 70 no Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Das 320 pessoas, 285 

residiam no município de Ribeirão Preto e 35 em outras cidades. Do mesmo total, 

181 eram do sexo feminino e 139 do sexo masculino.  

Apesar de haver predomínio de mulheres, verifica-se que não há diferença 

entre as amostras segundo o sexo (p>0,05). A unidade de federação de residência 

revelou que a maioria dos participantes morava no município de Ribeirão Preto, fato 

que pode ser explicado também pela organização da assistência conforme a área de 

abrangência. No Hospital Estadual de Ribeirão Preto alguns sujeitos eram munícipes 
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das cidades abrangidas pelo DRS 13, seguindo toda a lógica de acesso aos serviços 

com relação à maior equidade, satisfação do usuário e menores custos para o 

sistema de saúde.  

Com base na faixa etária, verifica-se predominância de pessoas de 26 a 49 

anos de idade, seguida pelo grupo de 50 a 65 anos e de 18 a 25 anos, não se 

observando diferenças significativas quando se compara a faixa compreendida de 

18 a 25 anos com a de 26 a 49 anos, assim como esta com a de 50 a 65 anos 

(p>0,05), todavia há diferenças significantes entre a faixa etária de 18 a 25 anos e a 

de 50-65 anos (p<0,05).  

 A maioria dos sujeitos de pesquisa, ou seja, 174 eram casados, seguidos de 

101 solteiros, 29 separados e 16 viúvos. Com relação ao número de filhos observa-

se predominância daqueles que não possuem nenhum filho, representados por 80, 

com pequena variabilidade entre os que possuem um, dois e três filhos. O número 

de filhos correspondente a quatro ou acima desse valor apresentou-se por 28 e 20 

respectivamente. O número de filhos apresentados neste estudo demonstra que há 

maior concentração dos sujeitos que não possuem filhos e aqueles com um e dois.  

 Quanto ao grau de instrução, 125 situam-se na escolaridade referente ao 

ensino fundamental incompleto, acompanhados daqueles que possuem o ensino 

médio completo. Nessa linha, 54 possuem o ensino fundamental completo, 32 o 

ensino médio incompleto, 10 o ensino superior incompleto, 16 o ensino superior 

completo e 13 não eram instruídos. 

 Na questão referente à renda individual identificou-se que 170 pessoas 

recebem média de um a dois salários mínimos, 52 obtêm de três a quatro salários 

mínimos, 11 referiram renda acima de quatro salários mínimos, todavia 16 indicaram 

valor inferior a um salário mínimo. Do total, 70 pessoas não possuem renda própria.  

A renda familiar, considerando-se todos os valores recebidos pelas pessoas 

residentes no domicílio, seguiu a mesma proporção da renda individual, sendo 142 

famílias situadas na faixa de um a dois salários mínimos, 119 corresponderam de 

três a quatro salários mínimos e 44 referiram valor mensal acima de quatro salários 

mínimos. As famílias que sobrevivem mensalmente com valor inferior a um salário 

mínimo somaram 15.  

 Com base na Tabela I – páginas 61-62 – observa-se que 230 entrevistados 

possuem domicílio próprio, seguidos de 55 que residem em moradia alugada, 32 em 
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cedida, e três em financiada. Domicílios estruturados em alvenaria somaram 316, e 

os de madeira e barraco foram dois respectivamente.  

Quanto ao número de cômodos, nota-se que 23 dos domicílios possuíam um 

total de um a dois, sendo que os que relataram residirem em domicílios cujo número 

de cômodos era de três a quatro foram 130, e os com acima de quatro cômodos 

foram 167.  

O número de pessoas residentes no mesmo domicílio destacou-se com um 

total de 165 naqueles cuja concentração era de três a quatro, seguidos de 80 dos 

acima de quatro, e de 75 de uma a duas pessoas. A relação número de cômodos 

versus número de pessoas residentes no domicílio é proporcionalmente igual ao 

número de cômodos, sendo de um a dois, assim como o número de pessoas 

residentes. A maior concentração de pessoas foi de três a quatro no domicílio.  

Quanto à zona de moradia, verificou-se que 318 pessoas residiam na zona 

urbana em detrimento de duas na zona rural. 

 Na formação profissional, entre os que possuíam ensino superior completo ou 

cursos técnicos, identificou-se que 299 não detinham nenhum tipo de qualificação. 

Os que a possuíam, somaram 21, com variação das profissões.  

A questão ocupação demonstrou que 20 pessoas trabalhavam como 

auxiliares de serviços gerais, 59 eram do lar, três trabalhadores rurais, 15 

vendedores, e 223 representaram vasta gama de ocupações, as quais não serão 

descritas, visto que nenhuma se sobrepôs à outra, com totalizações, em sua 

maioria, limítrofes de um tipo para cada um dos participantes.   

Em relação à situação trabalhista, identificou-se que 75 dos entrevistados 

eram autônomos, 126 celetistas, um funcionário público, 34 aposentados e ou 

pensionistas, 14 desempregados e 70 foram representados por outros, sendo esses 

considerados como os que não trabalham. 

 Os números da variável referente à jornada de trabalho voltaram-se para os 

que foram identificados como ativos na situação trabalhista. Dessa forma, foram 

excluídos os que eram aposentados e/ou pensionistas, desempregados e os que 

não relataram trabalhar. Nesta questão, das 202 pessoas que se encontravam em 

atividade trabalhista, 114 possuíam jornada de até 40 horas semanais, 78 com mais 

de 40 horas semanais e dez que trabalham menos de 40 horas semanais.  

O horário de trabalho mostrou que a maioria, ou seja, 179 referiram trabalhar 

durante o período matutino e vespertino, oito realizavam a jornada de trabalho no 
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período noturno, dez em apenas um período (manhã ou tarde) e cinco citaram outro 

horário. 

 O vínculo ou não com a Previdência Social revelou que 162 eram 

contribuintes do INSS, 121 não possuíam a qualidade de segurado, um recebia o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 36 foram classificados como outros, 

compreendendo os que são aposentados/pensionistas e os recebedores de seguro-

desemprego. 

 

Tabela I. Distribuição das variáveis sócio-demográficas dos pacientes selecionados nas 
Unidades de Saúde incluídas 

 
Variáveis N (%) 

 
Serviço de Saúde  
Núcleo de Saúde da Família I 
Núcleo de Saúde da Família IV 
Hospital Estadual de Ribeirão Preto 
 

 
 

101 
149 
70 
 

 
 

(31,6%) 
(46,6%) 

    (21,9%) 

Cidade de Origem   
Ribeirão Preto 285 (89,1%) 
Outras 
 
Sexo 

35 (11,9%) 
 
 

Feminino 
Masculino 
 
Faixa Etária 
18-25 anos 
26-49 anos 
50-65 anos 
 
Estado Civil 
Solteiro 
Casado 
Separado 
Viúvo 
 
Número de Filhos 
Nenhum 
Um 
Dois 
Três  
Quatro 
Acima de Quatro 
 
Grau de Instrução 
Não possui 
Fundamental Incompleto 
Fundamental Completo 
Médio Incompleto 

181 
139 

 
 

52 
179 
89 

 
 

101 
174 
29 
16 

 
 

80 
61 
72 
59 
28 
20 

 
 

13 
125 
54 
32 

(56,6%) 
(43,4%) 

 
 

(16,3%) 
(55,9%) 
(27,8%) 

 
 

(31,5%) 
(54,4%) 
(9,1%) 
(5%) 

 
 

(25%) 
(19,1%) 
(22,5%) 
(18,4%) 
(8,8%) 
(6,3%) 

 
 

(4,1%) 
(39,1%) 
(16,9%) 
(10%) 
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Variáveis 

(continua) 
 
Médio Completo 
Superior Incompleto 
Superior Completo 
 
Renda Individual 
Não possui 
Inferior a 01 S. M. 
01- 02 S. M. 
03- 04 S. M. 
Acima de 04 S. M. 
 
Renda Familiar 
Inferior a 01 S. M. 
01- 02 S. M. 
03- 04 S. M. 
Acima de 04 S. M. 
 
Habitação 
Própria 
Alugada 
Cedida 
Financiada 
 
Tipo de Habitação 
Alvenaria 
Madeira 
Barraco 
 
Número de Cômodos 
01-02 
03-04 
Acima de 04 
 
Número de Pessoas  
01-02 
03-04 
Acima de 04 
 
Zona de Moradia 
Urbana 
Rural 
 
Formação Profissional 
Não possui 
Professor 
Publicitário 
Administrador 
Engenheiro Agrônomo 
Economista 
Auxiliar de Enfermagem 
Técnico de Enfermagem 
 

N 

 
 

70 
10 
16 

 
 

71 
16 

170 
52 
11 

 
 

15 
142 
119 
44 

 
 

230 
55 
32 

3 
 
 

316 
2 
2 
 
 

23 
130 
167 

 
 

75 
165 
80 

 
 

318 
2 
 
 

299 
4 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
 

(%) 

 
 

(21,9%) 
(3,1%) 
(5%) 

 
 

(22,2%) 
(5%) 

(53,1%) 
(16,3%) 
(3,4%) 

 
 

(4,7%) 
(44,2%) 
(37,3%) 
(13,8%) 

 
 

(71,9%) 
(17,2%) 
(10%) 
(0,9%) 

 
 

(98,7%) 
(0,6%) 
(0,6%) 

 
 

(7,2%) 
(40,6%) 
(52,2%) 

 
 

(23,4%) 
(51,6%) 
(25%) 

 
 

(99,4%) 
(0,6%) 

 
 

(93,4%) 
(1,3%) 
(0,6%) 
(1,3%) 
(0,3%) 
(0,6%) 
(0,6%) 
(0,6%) 
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Variáveis 

(continua) 
 
Assistente Social 
Analista de Sistema 
Matemático 
Técnico-Agrícola 
 
Ocupação 
Auxiliar de serviços gerais 
Do lar 
Trabalhador rural 
Vendedor 
Outra 
 
Situação Trabalhista 
Autônomo 
Celetista 
Funcionário Público 
Aposentado/Pensionista 
Desempregado 
Outros 
 
Jornada 
Menos de 40 horas semanais 
Até 40 horas semanais 
Mais de 40 horas semanais 
 
Horário de Trabalho 
Manhã 
Tarde 
Noite 
Manhã/Tarde 
Outro 
 
Previdência Social 
Contribuinte do INSS 
Não Contribuinte do INSS 
BPC 
Outro 
 

N 

 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

20 
59 
3 

15 
223 

 
 

75 
126 

1 
34 
14 
70 

 
 

10 
114 
78 

 
 

5 
5 
8 

179 
5 
 
 

162 
121 

1 
36 

(%) 

 
 

(0,3%) 
(0,3%) 
(0,3%) 
(0,3%) 

 
 

(5,7%) 
(18,6%) 
(0,9%) 
(4,7%) 

(70,1%) 
 
 

(23,4%) 
(39,3%) 
(0,3%) 

(10,6%) 
(4,3%) 

(21,85%) 
 
 

(5,0%) 
(56,4%) 
(38,6%) 

 
 

(2,5%) 
(2,5%) 
(3,9%) 

(88,2%) 
(3,0%) 

 
 

(50,6%) 
(37,8%) 

(3%) 
(11,3%) 

   

  

A Tabela II– páginas 64-67 – demonstra a distribuição das variáveis clínicas e 

epidemiológicas dos entrevistados, os quais, quando indagados se possuíam 

alguma doença, 205 responderam negativamente e 115 positivamente. Dos 115 que 

a referiram, observou-se que as mais relatadas foram 57 casos de hipertensão, 18 

associados com hipertensão e diabetes, dez casos de diabetes e nove de 

depressão. As outras doenças caracterizadas podem ser mais bem visualizadas na 
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tabela, visto que apresentaram grande variedade, não sendo destaque em 

ocorrências nenhuma outra. 

 Quando questionados se procuram algum serviço de saúde regularmente, 

191 responderam que sim e 129 que não. Dos que o procuram, a utilização se deve 

principalmente para a realização de exames, os quais somaram 159 casos, seguidos 

de 32 procuras devido a tratamento médico contínuo.  

Dos que não o utilizam, 50 responderam que não o consideram necessário, 

28 relataram dificuldades para essa prática devido ao horário de funcionamento dos 

serviços de saúde, 15 referiram se automedicar, oito por considerar o atendimento 

demorado, sete acreditam que não necessitam dele, pois já cuidam da saúde, cinco 

não gostam, quatro não possuem tempo disponível, bem como quatro relataram ter 

medo de possível diagnóstico inquietante, três se consideram acomodados quanto 

ao assunto, da mesma forma que três identificaram vergonha de expor os sintomas, 

um referiu não o procurar, pois as orientações médicas recairiam em restringir sua 

alimentação, e um não visualiza vínculo de pertencimento com o serviço de saúde 

de sua área de abrangência.  

 Quanto à existência ou não de serviço de saúde próximo de sua residência, 

303 responderam que sim e 17 identificaram que não. Dos que o referiram 

positivamente, 297 utilizam esse serviço e 23 não.  

O meio de transporte utilizado para se dirigir até o serviço de saúde destacou-

se em: 219 os que vão a pé, seguidos de 64 que se locomovem por meio de veículo 

próprio, 29 de transporte coletivo, dois de serviços de moto-táxi, um via veículo de 

familiares e cinco de outras formas. 

 Questionados sobre a última vez que procuraram algum serviço de saúde, 

117 identificaram que há cerca de seis meses, 86 a menos de um mês, 64 há um 

mês, 41 há um ano e 12 há mais de dois anos. O motivo da última procura revelou 

que 87 casos foram devido a dores, 92 por doenças, 12 voltados para tratamento 

médico contínuo e 129 referentes a outros motivos. O nível de serviço procurado 

somou 264 voltados para atenção primária, 40 no nível secundário e 16 no terciário. 

 Quando indagados acerca do comparecimento aos retornos, 298 relataram 

que sim, enquanto 22 que não. Dos últimos, o motivo do não comparecimento 

destacou-se em dez casos referentes à ausência no trabalho, oito não o 

consideraram necessário, três não possuíam disponibilidade de tempo e um 

considerou o problema de saúde sanado. 
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 O credenciamento a algum plano de saúde privado evidenciou que 293 não 

possuem nenhum tipo de plano e 27 responderam que sim, dos quais 20 referem-se 

a planos empresariais e sete a particulares. Na utilização desses planos, 15 

relataram que os utilizam e 12 que não. O motivo da não procura voltou-se para um 

que considerou a localização do serviço longínqua, quatro depositaram maior 

credibilidade no serviço de saúde público de referência, e sete não necessitaram 

dele até o momento. 

 O desempenho do papel de acompanhante de algum familiar ou outra pessoa 

próxima aos serviços de saúde desvelou que 222 já haviam realizado essa função, 

em uma frequência de 126 como rotineiros, 53 de forma esporádica e 42 raramente. 

Os que nunca a realizaram representaram 98 dos participantes.  

Quanto ser importante ou não a presença de um acompanhante durante o 

atendimento de saúde, 291 verbalizaram tal participação relevante e 29 que não. 

Dos que responderam positivamente, 116 mostraram sentimento de segurança com 

a presença do acompanhante, 77 consideraram um apoio, 56 acharam favorável por 

auxiliarem nas orientações médicas, 18 devido à companhia e 24 somaram outros 

motivos. Dos que não apreciaram como necessária a presença do acompanhante, 

24 relataram o fato de serem independentes e orientados, e cinco, outros motivos. 

 

Tabela II. Distribuição das variáveis clínico-epidemiológicas dos pacientes selecionados nas 
Unidades de Saúde incluídas 
 

Variáveis N (%) 

Possui alguma doença 
Não 
Sim 
 
Doenças (auto-referidas) 
Anemia 
Angina 
Artrite/Artrose 
Bronquite 
Convulsão 
Depressão 
Diabetes 
Fibromialgia 
Gastrite 
Hepatite C 
Hipertensão 
Hipertensão e Diabetes 
Hipotiroidismo 
Labirintite 
Pressão baixa 

 
205 
115 

 
 

1 
1 
1 
2 
1 
9 
10 
2 
2 
1 
57 
18 
2 
1 
1 

 
(64,1%) 
(35,9%) 

 
 

(0,9%) 
(0,9%) 
(0,9%) 
(1,7%) 
(0,9%) 
(7,8%) 
(8,7) 

(1,7%) 
(1,7%) 
(0,9%) 
(49,5%) 
(15,6%) 
(1,7%) 
(0,9%) 
(0,9%) 
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Variáveis 

(continua) 
 
Refluxo 
Síndrome do Pânico 
Transtorno Bipolar 
Triglicérides 
Trombose 
 
Procura o Serviço de Saúde regularmente 
Não 
Sim 
 
Por que utiliza o Serviço de Saúde 
Exames 
Tratamento contínuo 
 
Não utiliza o Serviço de Saúde 
Não considera necessário 
Não precisa, pois já cuida da saúde 
Ausência de tempo 
Não gosta 
Restrições alimentares 
Acomodação 
Horário de funcionamento dos serviços de saúde 
Atendimento demorado 
Medo do diagnóstico 
Vergonha de expor os sintomas 
Ausência de vínculo com o serviço de saúde 
Automedicação 
 
Serviço de Saúde Próximo 
Não 
Sim 
 
Utiliza o Serviço de Saúde 
Não 
Sim 
 
Transporte 
Próprio 
Ônibus 
De familiares 
Moto-táxi 
A pé 
Outro 
 
Última vez que procurou o Serviço de Saúde 
Menos de 01 mês 
01 mês 
06 meses 
 
 
 

N 

 
 

1 
1 
1 
1 
2 
 
 

129 
191 

 
 

159 
32 
 
 

50 
7 
4 
5 
1 
3 
28 
8 
4 
3 
1 
15 
 
 

17 
303 

 
 

23 
297 

 
 

64 
29 
1 
2 

219 
5 
 
 

86 
64 

117 
 
 
 

(%) 

 
 

(0,9%) 
(0,9%) 
(0,9%) 
(0,9%) 
(1,7%) 

 
 

(40,3%) 
(59,7%) 

 
 

(83,2%) 
(16,8%) 

 
 

(38,7%) 
(5,8%) 
(3,3%) 
(4,1%) 
(0,8%) 
(2,5%) 
(21,7%) 
(6,6%) 
(3,3%) 
(2,5%) 
(0,8%) 
(11,6%) 

 
 

(5,3%) 
(94,7%) 

 
 

(7,1%) 
(92,8%) 

 
 

(20,1%) 
(9,1%) 
(0,3%) 
(0,6%) 
(68,3%) 
(1,6%) 

 
 

(27,1%) 
(20,2%) 
(36,9%) 
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Variáveis 

(continua) 
 
01 ano 
Mais de 02 anos 
 
Motivo da procura 
Dor 
Doença 
Tratamento médico 
Outro 
 
Nível de serviço procurado 
Primário 
Secundário 
Terciário 
 
Compareceu aos retornos 
Não 
Sim 
 
Motivo do não comparecimento 
Caso resolvido 
Não considerou necessário 
Ausência no trabalho 
Ausência de tempo 
 
Possui plano de saúde 
Não 
Sim 
 
Tipo de plano de saúde 
Particular 
Empresarial 
 
Utiliza o plano de saúde 
Não 
Sim 
 
Motivo de não utilizar o plano de saúde 
Localização longínqua do serviço 
Confiança no serviço gratuito de referência populacional 
Não necessitou até o momento 
 
Desempenha (ou) função de acompanhante 
Não 
Sim 
 
Frequência dessa função 
Sempre 
Esporadicamente 
Raramente 
 
 

N 

 
 

41 
12 
 
 

87 
92 
12 

129 
 
 

264 
40 
16 
 
 

22 
298 

 
 

1 
8 
10 
3 
 
 

293 
27 
 
 

7 
20 
 
 

12 
15 
 
 

1 
4 
7 
 
 

98 
222 

 
 

126 
53 
42 
 
 

(%) 

 
 

(12%) 
(3,8%) 

 
 

(27,2%) 
(28,7%) 
(3,8%) 
(40,3%) 

 
 

(82,4%) 
(12,6%) 

(5%) 
 
 

(6,9%) 
(93,1%) 

 
 

(5%) 
(40%) 
(40%) 
(15%) 

 
 

(91,6%) 
(8,4%) 

 
 

(25,9%) 
(74,1%) 

 
 

(46,2%) 
(53,8%) 

 
 

(8,3%) 
(33,3%) 
(58,3%) 

 
 

(30,6%) 
(69,4%) 

 
 

(56,6%) 
(24,2%) 
(19,2%) 
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Variáveis 

(continua) 
 
Considera importante ter acompanhante 
Não 
Sim 
 
Sim 
Apoio 
Companhia 
Orientação ao paciente 
Segurança 
Outros 
 
Não 
Independente e orientado 
Outros 
 

N 

 
 
 

29 
291 

 
 

77 
18 
56 

116 
24 
 
 

24 
5 

 

(%) 

 
 
 

(9,1%) 
(90,9%) 

 
 

(26,4%) 
(6,1%) 

(19,24%) 
(39,86%) 
(8,2%) 

 
 

(82,7%) 
(17,2%) 

 

As variáveis clínico-epidemiológicas identificadas pela procura ao serviço de 

saúde regularmente e o motivo dessa procura, em casos positivos e negativos, não 

foram apresentadas tendo o sexo como diferencial; devido aos valores pequenos 

apresentados e a não possibilidade de cálculo confiável, segundo as técnicas de 

análises utilizadas, da mesma forma e pela mesma razão, essas variáveis não foram 

comparadas quanto à procura.  

Assim, o leitor poderá observar que as tabelas III e IV não apresentam 

resultados quanto a essas variáveis do instrumento de pesquisa, todavia, seguem-se 

algumas discussões sobre elas, com base na análise descritiva. Na elaboração da 

discussão, consideraram-se apenas as variáveis que não apresentaram valores 

nulos, bem como aquelas que demonstraram associação significativa com as 

variáveis dependentes. Cada uma das variáveis foi confrontada baseando-se na 

literatura ou nos menores valores do conjunto de respostas possíveis encontrados 

(como padrões de referência). 

Na Tabela III – páginas 68-71 – podem ser observados os resultados da 

análise univariada sobre associação, comparando-se as características sócio-

demográficas e clínico-epidemiológicas com a variável procura pelos serviços de 

saúde. Renda individual e familiar, habitação, ocupação, situação trabalhista e 

vínculo com a previdência social, possuir alguma doença, a última vez (data) que 

procurou o serviço de saúde, o motivo da procura, o comparecimento aos retornos e 

o desempenho da função de acompanhante apresentaram associações significativas 

com a procura. 
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Tabela III. Análises univariadas utilizando-se razões de prevalência (RP) sendo as variáveis 
respostas à procura pelo Serviço de Saúde 

Variáveis RP (IC95%) 

Serviço de Saúde x Procura 
(Núcleos/HERP) 
Núcleos de Saúde da Família x HERP 
 
Sexo x Procura 

 
 

0,65 

 
 

(0,50 - 0,84)* 

Feminino X Masculino 
 
Faixa Etária x Procura 
18-25 anos 
26-49 anos 
50-65 anos 
 
Estado Civil x Procura 
Solteiro 
Casado 
Separado 
Viúvo 
 
Número de Filhos x Procura 
Nenhum 
Um 
Dois 
Três  
Quatro 
Acima de Quatro 
 
Grau de Instrução x Procura 
Não possui 
Fundamental Incompleto 
Fundamental Completo 
Médio Incompleto 
Médio Completo 
Superior Incompleto 
Superior Completo 
 
Renda Individual x Procura 
Não possui 
Inferior a 01 S. M. 
01- 02 S. M. 
03- 04 S. M. 
Acima de 04 S. M. 
 
Renda Familiar x Procura 
Inferior a 01 S. M. 
01- 02 S. M. 
03- 04 S. M. 
Acima de 04 S. M. 
 
Habitação x Procura 
Própria 
Alugada 

2,43 
 
 

2,42 
2,57 

1 (Ref.) 
 
 

1,88 
1,54 

1 (Ref.) 
1,52 

 
 

1,38 
1,07 
0,69 
0,89 
0,89 

1 (Ref.) 
 
 

1,03 
1,33 
1,48 
1,77 
1,19 
1,25 

1 (Ref.) 
 
 

1,33 
1,50 
1,64 
2,26 

1 (Ref.) 
 
 

1,32 
0,39 
0,98 

1 (Ref.) 
 
 

0,38 
0,40 

(1,82 – 3,24)* 
 
 

(1,44 – 4,06)* 
(1,64 – 4,05)* 

- 
 
 

(0,78 – 4,50) 
(0,65 – 3,67) 

- 
(0,58 – 3,99) 

 
 

(0,78 – 2,44) 
(0,58 – 1,96) 
(0,36 – 1,33) 
(0,47 – 1,68) 
(0,43 – 1,86) 

- 
 
 

(0,29 – 3,58) 
(0,51 – 3,52) 
(0,55 – 4,00) 
(0,65 – 4,82) 
(0,44 – 3,23) 
(0,40 – 3,90) 

 
 
 

(0,64 – 2,77) 
(1,00 – 2,27)* 
(1,02 – 2,63)* 
(1,26 – 4,04)* 

- 
 
 

(0,78 – 2,23) 
(0,29 – 0,53)* 
(0,67 – 1,43) 

 
 
 

(0,32 – 0,45)* 
(0,29 – 0,55)* 
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Variáveis 

(continua) 
 
Cedida 
Financiada 
 
Tipo de Habitação x Procura 
Alvenaria 
Madeira 
Barraco 
 
Número de Cômodos x Procura 
01-02 
03-04 
Acima de 04 
 
Número de pessoas x Procura 
01-02 
03-04 
Acima de 04 
 
Zona de Moradia x Procura 
Urbana 
Rural 
 
Formação Profissional x Procura 
Não possui 
Possui 
 
Ocupação x Procura 
Auxiliar de serviços gerais 
Do lar 
Trabalhador rural 
Vendedor 
Outra 
 
Situação Trabalhista x Procura 
Autônomo 
Celetista 
Aposentado/Pensionista 
Desempregado 
Outra 
 
Jornada x Procura 
Menos de 40 horas semanais 
Até 40 horas semanais 
Mais de 40 horas semanais 
 
Horário de Trabalho x Procura 
Manhã 
Tarde 
Noite 
Manhã/Tarde 
 
 

RP 

 
 

1(Ref.) 
0,53 

 
 

0,40 
0,50 

1 (Ref.) 
 
 

1 (Ref.) 
0,90 
1,30 

 
 

1 (Ref.) 
1,02 
0,94 

 
 

1 (Ref.) 
0,41 

 
 

1,22 
1 (Ref.) 

 
 

0,33 
0,15 

1(Ref.) 
0,60 
0,46 

 
 

1,12 
0,95 
0,24 
0,86 

1 (Ref.) 
 
 

1(Ref.) 
1,02 
0,95 

 
 

1(Ref.) 
1,00 
0,40 
0,37 

 
 

(IC95%) 

 
 

- 
(0,38 – 0,74)* 

 
 

(0,35 – 0,46)* 
(0,13 – 2,00) 

- 
 
 

- 
(0,54 – 1,48) 
(0,78 – 2,16) 

 
 

- 
(0,73 – 1,42) 
(0,65 – 1,37) 

 
 
 

(0,03 – 5,22) 
 
 

(0,66 – 2,28) 
- 
 
 

(0,17 – 0,64)* 
(0,08 – 0,28)* 

- 
(0,40 – 0,91)* 
(0,40 – 0,53)* 

 
 

(0,54 – 2,30) 
(0,47 – 1,95) 
(0,07 – 0,74)* 
(0,34 – 2,15) 

- 
 
 

- 
(0,53 – 1,94) 
(0,49 – 1,83) 

 
 

- 
(0,08 – 11,93) 
(0,06 – 2,63) 
(0,06 – 2,16) 
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Variáveis 

(continua) 
 
Previdência Social x Procura 
Contribuinte do INSS 
Não Contribuinte do INSS 
Outro 
 
Possui alguma doença 
Não x Sim 
 
Serviço de Saúde Próximo 
Não x Sim 
 
Utiliza o Serviço de Saúde 
Não x Sim 
 
Transporte 
Próprio 
Ônibus 
A pé 
Outro 
 
Última vez que procurou o Serviço de Saúde 
Menos de 01 mês 
01 mês 
06 meses 
01 ano 
Mais de 02 anos 
 
Motivo da procura 
Dor 
Doença 
Tratamento médico 
Outro 
 
Outro motivo da procura 
Retorno                                                                                       
Exames 
Consulta agendada 
Cirurgia 
Acidente de trabalho 
 
Nível de serviço procurado 
Primário 
Secundário 
Terciário 
 
Compareceu aos retornos 
Não x Sim 
 
Motivo do não comparecimento 
Caso resolvido 
Não considerou necessário 

RP 

 
 
 

3,47 
2,74 

1 (Ref.) 
 
 

2,89 
 
 

0,85 
 
 

1,28 
 
 

1,45 
1,47 
0,83 

1 (Ref.) 
 
 

0,37 
0,34 
0,46 
0,52 

1 (Ref.) 
 
 

3,86 
2,87 

1 (Ref.) 
1,26 

 
 

0,87 
0,58 
1,38 

1 (Ref.) 
5 
 
 

1 (Ref.) 
0,84 
1,59 

 
 

0,56 
 
 

1 (Ref.) 
0,75 

(IC95%) 

 
 
 

(1,51 – 7,94)* 
(1,18 – 6,37)* 

- 
 
 

(1,88-4,42)* 
 

 
(0,85-1,43) 

 
 

(0,56-2,93) 
 
 

(0,48-4,31) 
(0,48-4,47) 
(0,28-2,46) 

- 
 
 

(0,26-0,52)* 
(0,23-0,51)* 
(0,35-0,60)* 
(0,35-0,75)* 

- 
 
 

(1,08---13,82) 
(0,8---10,35) 

- 
(0,34---4,65) 

 
 

(0,13---5,6) 
(0,07---4,49) 
(0,22---8,52) 

- 
(0,87---28,86) 

 
 
- 

(0,58---1,2) 
(0,67---3,76) 

 
 

(0,41---0,77) 
 
 
- 

(0,5---1,12) 
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Na tabela IV, páginas 72-73 – encontram-se os resultados das análises 

univariadas na comparação das variáveis sócio-demográficas e clínico-

epidemiológicas com a variável sexo. Estabelecimento de saúde, cidade de origem, 

faixa etária e estado civil apresentaram associações estatisticamente significativas 

com o sexo.  

O fato de possuir alguma doença, a localização de um serviço de saúde 

próximo de sua residência, o desempenho e a frequência da função de 

acompanhante de outros, apresentaram associações significativas com a variável 

resposta sexo. As demais variáveis não revelaram associações significativas. 

 

 

 

Variáveis 

(continua) 
 
Ausência no trabalho 
Ausência de tempo 
 
Possui plano de saúde 
Não x Sim 
 
Tipo de plano 
Particular x Empresarial 
 
Utiliza plano 
Não x Sim 
 
Motivo de não o utilizar 
Confiança no serviço gratuito de ref. populacional 
Não necessitou até o momento 
 
Desempenha (ou) função de acompanhante 
Não x Sim 
 
Frequência dessa função 
Sempre 
Esporadicamente 
Raramente 
 
Considera importante ter acompanhante 
Não x Sim 
 

RP 

 
 

0,63 
1,00 

 
 

0,90 
 
 

1,75 
 
 

0,86 
 
 

0,50 
1 (Ref) 

 
 

0,72 
 
 

1,06 
1,19 

1 (Ref.) 
 
 

0,89 

(IC95%) 

 
 

(0,37---1,07) 
(1,00---1,00) 

 
 

(0,58---1,4) 
 
 

(0,5---6,11) 
 
 

(0,37---1,96) 
 
 

(0,19---1,33) 
- 
 
 

(0,55---0,94) 
 
 

(0,65---1,74) 
(0,69---2,04) 

- 
 
 

(0,58---1,36) 
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Tabela IV. Análises univariadas empregando-se razões de prevalência (RP) cuja 
variável/resposta foi o sexo dos pacientes estudados, de acordo com as características 
sociais e clínico-epidemiológicas. 
 

Variáveis RP (IC 95%) 

 
Cidade de Origem x Sexo 
Ribeirão Preto X Outras 
 
Faixa Etária x Sexo  
(Feminino/Masculino) 
18-25 anos 
26-49 anos 
50-65 anos 
 
Estado Civil x Sexo 
(Feminino/Masculino) 
Solteiro 
Casado 
Separado 
Viúvo 
 
Previdência Social x Sexo  
(Feminino/Masculino) 
Contribuinte do INSS 
Não Contribuinte do INSS 
BPC 
Outro 
 
Possui alguma doença 
(Feminino /Masculino) 
Não x Sim 
 
Serviço de Saúde Próximo 
(Feminino/ Masculino) 
Não x Sim 
 
Utiliza o Serviço de Saúde 
(Feminino /Masculino) 
Não x Sim 
 
Transporte 
Próprio 
Ônibus 
Moto-táxi 
A pé 
Outro 
 
Última vez que procurou o Serviço de Saúde 
Menos de 01 mês 
01 mês 
06 meses 
01 ano 
Mais de 02 anos 
 

 
 

1,90 
 
 
 

1 (Ref.) 
0,81 
1,64 

 
 
 

0,78 
0,72 

1 (Ref.) 
0,76 

 
 
 

0,49 
0,75 

1 (Ref.) 
0,28 

 
 
 

1,08 
 
 
 

0,31 
 
 
 

0,84 
 
 

0,56 
1,03 

1 (Ref.) 
1,32 
0,80 

 
 

1,60 
2,02 
1,59 
1,97 

1(Ref.) 
 

 
 

(1,15 - 3,12)* 
 
 
 
- 

(0,65 - 1,00) 
(1,16 - 2,05)* 

 
 
 

(0,56 - 1,08) 
(0,53 - 0,99)* 

- 
(0,50 - 1,15) 

 
 
 

(0,42 - 0,57)* 
(0,68 - 0,83)* 

- 
(0,16 - 0,47)* 

 
 
 

(1,07-1,09)* 
 
 
 

(0,12-0,76)* 
 
 
 

(0,47-1,50) 
 
 

(0,13-2,37) 
(0,25-4,32) 

- 
(0,33-5,30) 
(0,14-4,62) 

 
 

(0,70-3,66) 
(0,89-4,57) 
(0,70-3,60) 
(0,86-4,54) 

- 
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Variáveis 

(continua) 
Motivo da procura 
Dor 
Doença 
Tratamento médico 
Outro 
 
Outro motivo da procura 
Retorno                                                                                       
Exames 
Receita médica 
Consulta agendada 
Cirurgia 
 
Nível de serviço procurado 
Primário 
Secundário 
Terciário 
 
Compareceu aos retornos 
(Feminino / Masculino) 
Não x Sim 
 
Motivo do não comparecimento 
Não considerou necessário 
Ausência no trabalho 
Ausência de tempo 
 
Possui plano de saúde 
(Feminino/Masculino) 
Não x Sim 
 
Tipo de plano 
(Feminino/Masculino) 
Particular x Empresarial 
 
Utiliza plano 
(Feminino/Masculino) 
Não x Sim 
 
Desempenha (ou) função de acompanhante 
(Feminino/Masculino) 
Não x Sim 
 
Frequência dessa função 
Sempre 
Esporadicamente 
Raramente 
Considera importante ter acompanhante 
(Feminino/Masculino) 
Não x Sim 

RP 

 
 

0,71 
1,04 

1 (Ref.) 
1,09 

 
 

0,88 
1,50 

1 (Ref.) 
1,05 
0,60 

 
 

1 (Ref.) 
0,97 
1,10 

 
 
 

0,63 
 
 

0,56 
0,38 

1 (Ref.) 
 
 
 

1,42 
 
 
 

1,58 
 
 
 

0,86 
 
 
 

1,30 
 
 

1 (Ref.) 
0,55 
0,94 

 
 

1,29 

(IC 95%) 

 
 

(0,41-1,22) 
(0,63-1,73) 

- 
(0,66-1,79) 

 
 

(0,38-2,03) 
(0,67-3,34) 

- 
(0,46-2,42) 
(0,16-2,29) 

 
 
- 

(0,72-1,30) 
(0,74-1,63) 

 
 
 

(0,36-1,1) 
 
 

(0,17-1,87) 
(0,09-1,59) 

- 
 
 
 

(0,89-2,27) 
 
 
 

(0,44-5,59) 
 
 
 

(0,32-2,26) 
 
 
 

(1,02-1,64)* 
 
 
- 

(0,38_0,79)* 
(0,73---1,21) 

 
 

(0,85-1,95) 

*Associação (p<0,05)   
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Com relação à variável motivo de não utilizar o plano de saúde particular, em 

relação ao sexo, os valores não foram apresentados visto serem pequenos. 

A Tabela V – abaixo – apresenta os resultados do efeito independente de 

cada uma das variáveis na análise multivariada por regressão logística sobre a 

procura pelo serviço de saúde como variável resposta, observando-se associações 

positivas com sexo feminino em comparação ao masculino e a faixa etária de 26 a 

49 anos.  

Em contrapartida, não foram observadas associações significantes quando da 

interferência das variáveis: estabelecimento de saúde, estado civil, grau de 

instrução, renda individual e familiar e zona de moradia. 

 

 

Tabela V. Resultados da análise multivariada dos fatores associados à procura aos serviços 
de saúde 

 

 

Uma vez expostos os resultados desta pesquisa nas cinco tabelas, na 

próxima sessão é apresentada a discussão deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis RP (IC95%) 

 
Sexo x Procura 
Feminino x Masculino 

 
 

6,07 
 

 
 

(3,43---10,76) 
 

 
Sexo x Faixa Etária  

  

26-49 anos 3,33 (2,09---5,32) 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Nesta sessão, discutem-se os resultados demonstrados na sessão anterior, 

buscando-se delinear as inferências extraídas com base na fundamentação teórica 

sintetizada na revisão da literatura (sessão dois) que propicia sustentação aos 

argumentos. 

Na análise univariada, a prevalência de não procura pelo serviço de saúde foi 

35% menor entre os usuários dos NSF em relação aos do HERP, sendo significativa 

quando se observa que ser usuário da atenção primária (APS) é um fator protetor. A 

categoria referente ao estabelecimento de saúde solicita destaque, recordando-se 

que a APS, enquanto porta de entrada do sistema de saúde, é importante 

reguladora da utilização de recursos de alta densidade tecnológica, presente nos 

demais níveis hierárquicos.  

Assim, a utilização e o consumo indiscriminado das tecnologias densas, 

podem também ser regulados por essa porta de entrada, sobretudo, se ela for 

resolutiva e com boa acessibilidade. Nessa mesma ótica, a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) oportunizou a implementação dos princípios e diretrizes da Atenção 

Básica e o primeiro contato preferencial para os usuários do SUS73. 

Conforme exposições teóricas já citadas sobre o modelo de atenção 

implantado pela ESF, a organização da assistência e os tipos de profissionais 

diferenciam-se quando comparada com outros níveis de atenção, bem como com a 

atenção básica tradicional, ousando, segundo Goldbaum et al74 que essa referência 

pode recair, positivamente, sobre os padrões determinantes da procura ou utilização 

dos serviços de saúde. 

 Observou-se a prevalência de mulheres (1,9 vezes) em relação aos homens, 

na busca pelos serviços de saúde, sobretudo, ao considerar-se o município de 

Ribeirão Preto como local de residência. Uma explicação possível seria a 

localização territorial dos serviços, assim como o maior número dos sujeitos da 

presente pesquisa concentrar-se nas áreas de abrangência dos núcleos, os quais 

possuem, como premissa assistencial, a residência fixa na área adscrita.  

Enquanto ponto central deste estudo, a associação observada entre o sexo e 

a procura pelo serviço de saúde, vai ao encontro de vários estudos publicados7,17,77, 
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uma vez que – ser do sexo feminino – foi um fator preditor de procura pelo serviço 

de saúde, sendo mensurado com magnitude de 2,43 vezes em relação aos 

respondentes do sexo masculino. 

Os dados do IBGE80 revelaram que, em 2009, havia para cada 100 mulheres, 

95 homens; essa proporção vem declinando ao longo do tempo em virtude da maior 

mortalidade masculina. Estudos mostram que, no caso brasileiro, as mulheres 

utilizam mais os serviços de saúde do que os homens76,77, sendo que tais diferenças 

são determinantes do consumo pelos serviços entre os sexos. 

Os participantes desta pesquisa, pertencentes às faixas etárias 

compreendidas nos intervalos entre 18 a 25 anos e 26 a 49 anos, apresentaram 

prevalência 2,42 e 2,57 vezes, respectivamente, em não procurarem o serviço de 

saúde, logo situar-se em tais grupos de idade é um fator de risco.  

Estudo conduzido no Brasil108, com população semelhante à do presente 

estudo (adultos e idosos), mostrou diferenças na procura pelo serviço de saúde 

segundo a idade. Neste, a faixa etária idosa apresentou associação positiva para a 

maior procura enquanto que as demais apresentaram associação menor. Ainda que 

a população idosa procure mais os serviços de saúde, quando estratificada por 

sexo, encontra-se a questão de gênero permanente mesmo em uma idade cuja 

necessidade de cuidados com a saúde, geralmente, é mais elevada.  

Os resultados deste trabalho revelaram que há prevalência de mulheres 

idosas de 1,64 vezes superiores à de homens quando se estuda a procura por 

serviços de saúde como variável resposta. Percebendo a idade como uma 

característica individual que pode influenciar na procura pelo serviço de saúde, 

adotou-se como referência a faixa etária considerada como adultos seguida dos 

idosos. Costa78 expressa que os idosos possuem alta predominância no uso dos 

serviços de saúde, fato este explicado pelas doenças crônicas decorrentes do 

envelhecimento79.  

A associação entre estado conjugal (civil) e sexo mostrou prevalência 28% 

menor de mulheres casadas em relação aos homens. Isto pode ser entendido sob a 

ótica de gênero e cultura do casamento, da construção do lar, do reflexo social que o 

ser casado engendra, ou seja, de manutenção das relações sociais de cuidados e 

prestação de serviços aos outros70.  

Já a relação entre estado civil e procura não apresentou, neste estudo, 

nenhuma associação, estando de acordo com pesquisa realizada na Noruega e 
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Finlândia108, que também não a encontrou. Não foram observadas também, nesta 

pesquisa, associações entre o número de filhos e grau de instrução com relação à 

procura.  

Em referência ao estado civil, as inúmeras transformações sociais ocorridas 

como: liberação sexual, separações conjugais e divórcios propiciaram construção de 

outros arranjos familiares19. Assim encontram-se: uniões livres, mães adolescentes 

sem a presença do pai na criação dos filhos, casais homossexuais, aumento do 

número de pessoas que vivem sem companhia, famílias compostas por ligações 

afetivas sem necessariamente haver vínculos consanguíneos e legais, famílias 

adotivas, outras reconstituídas após o divórcio e família monoparental chefiada pela 

mãe ou pelo pai. 

Nas respostas quanto ao estado civil, encontra-se maior número de casados, 

compreendidos pela nupcialidade legal e uniões não formalizadas, seguido em 

menor número pelos solteiros. Registraram-se, então, as mesmas estimativas do 

IBGE (dados das Estatísticas do Registro Civil de1999 a 2008), quanto à redução 

das taxas de uniões formais,assim como da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios (PNAD) de 2009, revelando que 45,8% da população brasileira eram de 

pessoas casadas, enquanto os solteiros representavam 42,8%82. 

A situação econômica é um importante determinante no uso de serviços de 

saúde, predominando, entre os usuários do SUS, a baixa renda109. Analisando-se os 

resultados deste estudo e, levando-se em consideração que todos os participantes 

faziam uso desse tipo de cobertura assistencial, observou-se estimativa de 

associação de 1,64 e 2,26 vezes, respectivamente, do não uso de serviços de saúde 

entre aqueles que possuíam renda individual de um a dois salários mínimos e três a 

quatro salários mínimos.  

Ainda em relação à renda, tem-se que, entre as famílias que relataram 

sobreviver mensalmente com um a dois salários mínimos, a prevalência de não 

procura pelos serviços de saúde foi de 61%, quando comparada a famílias com 

renda maior que essa faixa. Vale lembrar que na época da coleta das informações, 

em 2011, o salário mínimo vigente era de R$ 540,00. Nessa lógica, quando a renda 

familiar, em comparação à renda individual é menor, devido à divisão salarial per 

capita, observa-se a renda familiar maior como fator de proteção contra a não 

procura. 
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A maior concentração da renda individual e familiar na faixa de um a dois 

salários mínimos é também percebida nos dados da PNAD82 com relação ao 

rendimento médio mensal real de todos os trabalhos, estimado em R$ 1.106,00 em 

2009, ficando 2,2% acima do verificado em 2008 (R$ 1.082,00). Quanto à renda 

domiciliar, a mesma pesquisa mostrou que o rendimento foi de R$ 2.085,00. 

De acordo com Pavão et al (2012112 apud Doorslaer, Masseria e Koolman 

2006), um estudo que avaliou as desigualdades no acesso à saúde segundo a 

renda, em países como Irlanda e Bélgica, demonstrou padrão de desigualdade em 

favor dos mais pobres, considerando-se que os aspectos financeiros de isenção de 

co-pagamento e redução de taxas para o uso de serviços, provavelmente,tenham 

incentivado maior uso pela população menos favorecida.  

Em contrapartida, estudo conduzido no Brasil, baseado na avaliação da 

equidade no uso dos serviços de saúde, demonstrou achados inversos, os quais 

apresentaram maior uso pelos mais ricos76. Com relação a esse aspecto, Rei e 

Ramos83 indicam que o nível educacional dos trabalhadores parece importante 

determinante da desigualdade nos rendimentos do trabalho; assim a renda individual 

e a familiar foram consideradas como indicador satisfatório de revelação do perfil 

sócio-econômico dos participantes da pesquisa, levando-se em consideração os 

respectivos graus de escolaridade.  

No presente trabalho, verificou-se associação entre os tipos de habitação e a 

procura, ou seja, aqueles que possuem residência particular apresentaram 62% 

menos prevalência de não procura, seguidos de 47% e 60% daqueles com imóveis 

financiados e alugados, respectivamente. Assim, as pessoas que possuíam 

domicílio fixo, com estrutura física mínima, apresentaram fator de proteção contra a 

não procura pelos serviços de saúde. Não foram localizados estudos nacionais 

conduzidos sobre esse tema específico para se discutir tal relação.  

Partindo-se do pressuposto de que há relação intrínseca entre grau de 

escolaridade e trabalho/renda, em uma dinâmica em que aqueles que possuem 

pouca escolaridade são excluídos do mercado de trabalho ou marginalizados e 

substituídos pelos mais capacitados84, propagando desencadeamento de situações 

que se refletirão na situação trabalhista e nas próprias condições de trabalho, 

depreende-se que o rendimento condiciona os indivíduos às limitações cotidianas, à 

qualidade e quantidade de bens de aquisição, incluindo vida social, afetando a 
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saúde110, havendo então argumento para a associação da maior procura pelos 

serviços de saúde por aqueles que apresentam menores rendimentos. 

Os dados estatísticos da PNAD82 demonstram que, em 2009, mais de 43% da 

população ocupada possuíam o ensino médio completo, sendo que os com nível 

superior completo representavam 11,1%, denotando semelhança com este trabalho. 

Nesse sentido, o mesmo estudo, fazendo alusão à forma de inserção no mercado de 

trabalho, aqui entendida como situação trabalhista, revelou que mais da metade da 

população brasileira ocupada era empregada (58,6%), podendo-se relacionar com 

os dados obtidos nesta amostra, na qual a maioria dos respondentes também se 

encontrava trabalhando.  

Levando-se em conta os diferentes níveis de instrução, nesta pesquisa não foi 

encontrada associação entre formação profissional e procura pelos serviços de 

saúde. No entanto, em um estudo recente5, realizado com homens de baixa 

escolaridade, comparando-se com os que tinham ensino superior, foi encontrada 

associação entre renda e grau de escolaridade: os homens com maior escolaridade 

buscaram menos os serviços, por associarem essa busca a sinais de fraqueza, 

medo, ansiedade e insegurança, ou seja, representações de feminilidade. Já essa 

invulnerabilidade não apareceu como resultado no grupo de homens com menor 

nível de escolarização. 

 Adicionalmente, associações significativas com a ocupação foram verificadas 

para a procura por serviço de saúde, como fator de proteção. Logo, as mulheres (do 

lar) apresentaram prevalência de 85% mais de procura por serviços de saúde, 

seguidas pelas que se declararam como auxiliares de serviços gerais, em sua 

maioria, atividades exercidas pelo sexo feminino, o que reflete a percepção de 

gênero. Moraes et al (2011)110 incitam que a ocupação é considerada como um dos 

principais meios de acesso à renda e aos serviços sociais básicos, estando 

fortemente associada a melhores níveis de saúde. 

 A associação entre situação trabalhista e procura pelos serviços de saúde 

demonstrou que os aposentados e pensionistas possuem maior prevalência (76%) 

por procura aos serviços, demonstrando característica de proteção. Tal associação 

vincula-se ao fato de que a maioria das pessoas aposentadas e pensionistas é 

idosa, confirmando as percepções já apresentadas sobre o aumento do uso dos 

serviços de saúde devido à idade, em razão de incidência e prevalência de doenças 

crônicas e incapacitantes.  
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Essa ocorrência é tomada como ponto de partida para a discussão sobre 

associação entre horário de trabalho e procura por assistência à saúde que, neste 

estudo, não demonstrou estar significativamente associada, não confirmando os 

achados de outros estudos5.  

Partindo-se da premissa de que os aposentados e pensionistas não 

desenvolvem mais atividades laborais formais, portanto, limitadas a horários pré-

estabelecidos, a maior amplitude dos horários flexíveis na procura dos serviços de 

saúde é um fator positivo para a busca, enquanto que os trabalhadores sob regime 

contratual necessitam atender os horários determinados, o que recai sobre o tempo 

disponível para essa procura.  

Assim, é de amplo conhecimento que o horário de funcionamento dos 

serviços de saúde, sobretudo, os da atenção primária não atende às demandas dos 

homens, haja vista a coincidência com o turno do horário laboral. Numa análise 

desse fenômeno, observou-se que o trabalho lidera a lista das preocupações 

masculinas, principalmente daqueles que possuem baixa escolaridade, em 

detrimento da busca pelo serviço de saúde, direcionando sua atenção para o 

sustento da casa e da família, mais do que para os cuidados com a própria saúde, 

sugerindo a associação entre ser provedor e ser homem que prevalece na 

sociedade5.  

O horário de funcionamento dos serviços de saúde é interpretado neste 

trabalho como barreira institucional. Esta situação costuma encobrir uma dimensão 

importante do SUS, fazendo-se necessária uma avaliação do fato de que as 

pessoas que compõem esse sistema, em suas ações, favorecem ou não a 

construção e a efetivação dos princípios e diretrizes ascendendo sobre o processo 

saúde-doença. Esse horário, salvo aqueles voltados para atendimentos 

emergenciais, logo pontuais e não constituidores de vínculos é incompatível com a 

disponibilidade da população masculina inserida no mercado formal de trabalho95.  

Reportando-se à saúde, infere-se que ela não pode seguir a lógica capitalista 

que rege o mercado de trabalho, apesar de estar nele inserida e apresentar um 

cenário mercadológico próprio, seletivo e excludente51, pois os lugares do SUS 

devem ser uma frente de expansão do trabalho em saúde, posicionando-se em torno 

dos seus determinantes e no enfrentamento das iniquidades do sistema.  

Acrescenta-se que saúde é fator de controle para o emprego e sua 

estabilidade, já que os trabalhadores que se ausentam por motivo de doença 
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possuem maiores chances de serem despedidos, risco agravado nos casos de 

trabalho informal, devido à ausência de garantias trabalhistas101.  

Atentando-se para o caráter volátil da interação da saúde com os 

determinantes geográficos, econômicos e sociais imbricados no capitalismo– sem a 

pretensão de expor esse aspecto neste estudo – apenas para efeitos refutadores, 

demonstra-se que essa relação requer o conhecimento desse complexo de 

mediações que se correlacionam, favorecendo a identificação da melhor localização 

de intervenções para provocar maior impacto na redução das iniquidades em 

saúde89,96. 

 Apesar de haver priorização das políticas de atenção voltadas à saúde da 

mulher, organizando-se os serviços quase que exclusivamente para atender às suas 

necessidades, não se indissocia o fato contemporâneo de também haver maior 

participação feminina no mercado de trabalho; no entanto, esse fato não engendrou 

alteração na estrutura da oferta dos serviços de saúde, talvez devido ao conceito 

genealógico do cuidado feminino e de sua naturalização e, portanto, considerado, 

como ascensão social25. 

Ao se criar uma política nacional sobre a saúde do homem, não se 

reconhecem todas as vertentes dessa questão, situando-a numa polarização 

cultural, eximindo-se de uma reformulação primordial para que as ações de saúde 

sejam ofertadas segundo as necessidades do usuário e não do sistema.   

Se um dos desafios prementes nesse contexto é aumentar a procura e as 

práticas preventivas, os serviços de saúde devem superar esse desafio de ordem 

prática. Há, assim, necessidade de melhor acesso e oportunidade de 

disponibilização dos serviços em tempo adequado, visto que outra característica 

dessa questão é que nem sempre eles possuem estruturas, recursos humanos e 

outras condições logísticas para o acesso masculino.  

Em meio a isso, sob o tema Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, 

política pública e patrimônio brasileiro, as Conferências de Saúde do ano de 2011 

trouxeram, como um de seus eixos, o acesso e o acolhimento com qualidade, 

enquanto um desafio para o sistema de saúde público, reiterando a importância 

dessa discussão, enquanto permeadora de questões básicas do Sistema Único de 

Saúde105. 

No presente trabalho, a previdência social apresentou associações com a 

procura, sendo significativa tanto para contribuintes (prevalência de 3,47 vezes) 
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quanto para não contribuintes (prevalência de 2,74 vezes), todavia foi maior entre os 

contribuintes. Ainda em relação à seguridade social como variável independente e o 

sexo como dependente, observou-se que a prevalência de mulheres foi maior (51% 

entre contribuintes do INSS, 25% entre não contribuintes e 72% entre aquelas com 

outras formas de seguridade), sendo, mais uma vez observado um fator de 

proteção, ocorrendo associação tanto entre contribuintes como em não 

contribuintes.  

A relação com a Previdência Social interage de forma proporcional com esses 

apontamentos na medida em que em 2009, cerca de 49,6 milhões de trabalhadores 

contribuíam para o Instituto de Previdência Social, representando 53,5% do total da 

população ocupada82. Os resultados deste trabalho mostraram que as mulheres 

responderam possuir alguma doença mais do que os homens, com prevalência de 

1,08 vezes, sendo considerado fator de risco. Tal achado também é encontrado na 

literatura, ilustrado pela indicação de que a saúde auto-avaliada como ruim é mais 

frequente nesse gênero 76,88.  

Apesar de o questionário aplicado não abarcar modelo de identificação da 

saúde como muito boa, boa, ruim e muito ruim, conforme trabalhos existentes86,87 

sobre o tema, relaciona-se tal aplicação à indagação sobre o possuir ou não algum 

tipo de doença (auto-referida). Moraes Jr. et al110, em pesquisa datada de 2008, 

apontam que quase 70% da população adulta brasileira avaliaram o seu estado 

global de saúde como bom ou muito bom, já 5,6% avaliaram como ruim ou muito 

ruim e 26% como regular.  

De acordo com esse entendimento, defende-se que a auto-avaliação do 

estado de saúde traça um ponto em comum com o nível de educação formal e a 

situação econômica domiciliar, sendo que Dachs e Santos (2006) são taxativos ao 

proporem que os principais determinantes da auto-avaliação do estado de saúde 

são as condições sócio-econômicas85. 

Outra questão foi que, entre aqueles que referiram não possuir nenhuma 

doença houve prevalência de 2,89 vezes em não procurarem o serviço de saúde 

regularmente para medidas preventivas. Se, por um lado, as mulheres prevaleceram 

em relatar alguma doença, por outro, os homens, apesar de não a referirem, 

possuem um fator de risco de adoecimento, em parte devido ao distanciamento do 

serviço de saúde, sendo essa uma dicotomia que necessita ser flexibilizada.  
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Os resultados do presente trabalho são coerentes com o padrão universal de 

que as mulheres fazem mais referências a problemas de saúde do que os homens, 

e estes não a possuem (subjetivamente), pois são a representação de virilidade e 

força, alvos nada fáceis para a fraqueza, ou seja, para a doença25,70. Para além 

desse dado, são notórios os diferenciais de saúde entre os gêneros, tanto por uma 

medida dele como biológica, sendo o gênero uma das amarras que mais devem ser 

constituidoras do centro de caracterização e análise da saúde do homem e da 

mulher17, utilizando-se da prerrogativa do aspecto comportamental e da ótica do 

estilo de vida. 

 A prevalência de mulheres que referiram a existência de um serviço de saúde 

próximo de seus domicílios é 69% mais frequente que a de homens, sendo 

significativa, quando se visualiza que ser do sexo feminino é um fator protetor contra 

o não conhecimento dos serviços de saúde existentes nas proximidades da moradia. 

O trabalho elaborado por Pires et al111 é convincente ao propor que a 

organização da oferta dos serviços de APS do Distrito Federal sobrecarrega os 

serviços de média complexidade do local, ao verificar a ocorrência da subutilização 

da oferta de serviços de saúde, com duplicidade de ações básicas entre os hospitais 

e unidades básicas de saúde, considerando que poucos conhecem os serviços de 

saúde do seu município, sobretudo, os centros de saúde (16,7%) ou Unidades de 

Saúde da Família (3,2%).  

A leitura dessa categoria, segundo o mesmo estudo, demonstra que os 

moradores do Distrito Federal buscam o hospital por decisão própria, 

encaminhamentos da unidade básica ou indicação informal, ratificando que as 

características da demanda por serviços de saúde são determinadas e configuradas 

pelas características da oferta. Logo, há no entorno do debate a questão de gênero 

quando atrelada ao fato de os homens não se reconhecerem como alvos do 

atendimento dos serviços de atenção básica5. Em contrapartida, os achados deste 

estudo não revelaram associações significativas quanto à utilização dos serviços de 

saúde quando referidos como próximos da residência. 

 Ainda que não abarcando análise estatística específica, mas considerando-se 

que as dimensões deste estudo pretendem ser ampliadas, apresenta-se, neste 

momento, um recorte dos conteúdos da análise descritiva das variáveis, os quais, à 

luz da teoria, proporcionam reflexões e avaliações relevantes sobre o debate em 

torno da procura pelo serviço de saúde.  
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Tais abordagens são tomadas neste espaço da discussão, tendo em vista que 

ela possui aspectos relacionados com o conteúdo até então apresentado. Assim, 

não foram observadas associações entre a forma de transporte utilizado para se 

dirigir ao serviço de saúde, tanto em relação ao sexo quanto com a procura, mas, 

percebendo-se a relação entre a existência de serviço de saúde próximo da 

residência e sua utilização, a forma a pé demonstra a vinculação com a procura 

(Tabela I).  

Um estudo sobre mobilidade urbana, promovido pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), revelou que, nas capitais brasileiras, 65% da população 

utilizam transporte público para se deslocar e 2,85% se locomovem a pé, sendo que 

externamente às capitais esse percentual é de 36% e 16,3% respectivamente. 

Outras informações, a título de comparação com o estudo, são que, fora das 

capitais o uso da bicicleta é de 8,45%, de motos 15%, e 23% adotam o carro como 

meio de transporte97. Essa ligação é plausível com o acesso na medida em que ao 

poder se locomover a pé, a população não tem gastos com transporte, podendo ser 

este um fator preponderante para a utilização, considerando a realidade social dos 

usuários do SUS; todavia, ao mesmo tempo, pode-se deduzir que o meio de 

locomoção a pé não significa, necessariamente, que o serviço de saúde seja 

próximo, porém, essa forma é a única frente à situação econômica e social.  

De acordo com o recorte da última data de procura pelo Serviço de Saúde, há 

uma ação mútua entre acesso e uso dos serviços de saúde, pois, contrastando que 

a maioria dos participantes dirige-se aos serviços de saúde pela forma a pé, supõe-

se que o cuidado esteja disponível para a maioria, sendo a ausência pela busca um 

comportamento expresso por esse simples ato. Segundo Paim et al98, o cuidado 

está disponível para a maioria das pessoas que o procura, mencionando que as 

desigualdades sociais referentes ao uso dos serviços retomam as diferenças de 

comportamento frente à consciência individual de saúde. 

 Silva et al99, ao analisarem a evolução do perfil de utilização de serviços de 

saúde, entre 2003 e 2008 no país, demonstraram que ocorreu um decréscimo no 

número de pessoas que procuraram os serviços para ações de prevenção, 

aumentando os casos devido a acidentes, lesões e reabilitação. Esse fato está de 

acordo com os achados deste estudo, visto que o motivo de procura pelo serviço de 

saúde declarado como para prevenção não foi citado, concentrando-se em 

associações de necessidades agudas.  
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Ainda de acordo com os mesmos autores, o motivo da procura na referida 

pesquisa é de mais de 50% devido a doenças, seguido daqueles para atividades de 

prevenção. Verificaram-se associações significativas entre a procura pelo serviço de 

saúde e aqueles que o assim fizeram pelos motivos de dor e tratamento médico, 

sendo em 63% os casos referentes à primeira motivação e 48% à segunda. 

Adicionalmente, compreendendo que a utilização de rotina ou emergência 

caracteriza o motivo da procura, verificou-se que, apesar de os estudos99 

demonstrarem a baixa procura para prevenção, a Unidade Básica de Saúde foi o 

local mais identificado como utilizado.  

Nesta lógica, considerando o referido serviço como a porta de entrada no 

sistema, delineando o caminho da descentralização e coordenando a assistência 

para níveis mais complexos de cuidados, tal apontamento sinaliza que a prestação 

de serviços via SUS, de acordo com o preconizado legalmente, tem seguido seu 

fluxo. Contudo, ainda há que se trabalhar essa caracterização social de que a 

prática do SUS volta-se somente para ações curativas, centradas em doenças e 

atendimento emergenciais.  

O Brasil, quando comparado a outros países, possui um sistema de saúde 

público universal centrado na atenção primária, principalmente com a criação, em 

1994, do então chamado Programa Saúde da Família119 enquanto que, 

internacionalmente, outros países convergem para o atendimento seletivo e menos 

equitativo102. 

Outro ponto, quanto à procura, é o comparecimento aos retornos solicitados, 

mostrando associação significativa como fator de proteção para aqueles que 

comparecem (RP=0,56; IC95%:041-0,77), ou seja, eles possuem maiores chances 

de procurar o serviço de saúde. 

 Ainda que não avaliadas estatisticamente, pelos motivos alegados em 

considerações anteriores, entende-se como oportuno destacar as doenças mais 

citadas pelos participantes, predominantemente, hipertensão e diabetes, sendo 

também relacionadas em outros estudos89,90 que se utilizaram de inquéritos de 

saúde de base populacional para conhecer a prevalência de doenças crônicas.  

É útil recordar que, com o envelhecimento da população brasileira, há 

expressiva elevação da prevalência dessas, que se caracterizam pela cronicidade, 

com efeitos de longo prazo e que, na maioria das vezes, não têm cura, 
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compreendendo, em grande parte, um conjunto de doenças cardiovasculares, 

diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas90.  

Essa realidade é desafiadora quando depreendida em seus impactos nos 

serviços e na qualidade de vida das pessoas e das famílias afetadas, sob o itinerário 

terapêutico do processo de adoecimento crônico. Há de se destacar que essas 

doenças são passíveis de prevenção mediante medidas genéricas (promoção de 

saúde) e específicas (prevenção de doenças), que são atribuições importantes da 

APS. 

Os resultados da Tabela II levam à constatação de que, apesar do número de 

declarantes (não estratificados por sexo), que referiram possuir alguma doença, ser 

menor do que aqueles que indicaram o contrário, a maioria referiu procurar 

regularmente os serviços de saúde em uma demanda voltada, principalmente, para 

a realização de exames.  

De modo geral, considerando-se a maior proporção feminina entre os 

selecionados, a maior participação das mulheres em cuidados com a saúde, dentre 

eles, destacando-se a prevenção, reforçada pela política de saúde da mulher, as 

próprias diferenças fisiológicas desse gênero quanto a questões reprodutivas, bem 

como grande aporte cultural, é compreensível essa busca para tal demanda. 

Nesse sentido, há então, relação intrínseca entre procura e acesso e, 

consequentemente, utilização do serviço de saúde. Travassos et al76 sugerem que a 

procura apresenta-se no uso das diferentes formas de expressão do adoecimento 

para homens e mulheres, associada aos papéis socialmente assumidos.  

Na mesma linha, Giatti e Barreto reforçam que as diferenças na utilização dos 

serviços de saúde podem refletir necessidades distintas entre as pessoas, variando 

de acordo com idade, sexo e condições de saúde101. Em outro estudo, os mesmos 

autores complementam essa tônica ao trabalharem o uso dos serviços de saúde sob 

os aspectos geográficos e sociais, delineando, em um ponto, a atitude de procurar e, 

em outro, as características da oferta dos serviços de saúde disponibilizados64. 

 Sawyer et al75 ampliam o debate, propondo um modelo teórico de utilização 

de serviços, baseado na capacidade de o indivíduo procurar o serviço de saúde, 

interpretando-o, de acordo com as condições econômicas próprias e familiares, 

assim como a oferta do serviço, a necessidade e a evocação da percepção da 

saúde particular e, finalmente, a predisposição quando remetida às características 
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pessoais, que favorecem a possibilidade de uso como idade, sexo e nível de 

escolaridade.  

Embora não seja o conceito de risco uma categoria exclusiva deste estudo, 

pode-se arrolá-lo com esse entendimento ao apontar que as pessoas constroem as 

próprias noções de risco a partir de suas vivências e crenças, bem como pelo que é 

difundido pela mídia e pelas descobertas científicas91.  

Alia-se a ideia da utilização sob o foco da proximidade, tanto geográfica como 

vinculativa com o serviço de saúde, como aporte relevante, considerando-se que a 

maioria dos respondentes localizava-se em áreas de abrangências da ESF. Nesse 

aspecto, apoia-se na prerrogativa de Goldbaum et al74 que enfatizam mudanças no 

perfil de utilização dos serviços de saúde, após a implantação dessa modalidade 

assistencial, ressaltando que o motivo e a frequência da utilização realizavam-se em 

torno do vínculo entre clientela e demanda. 

Essas apresentações, compreendidas na configuração dos achados deste 

estudo, abarcam, satisfatoriamente, o que esses autores demonstraram, visto haver 

relação proporcional quanto à existência de serviço de saúde próximo e sua 

utilização. 

 No entanto, caso se limitasse a reflexão crítica sobre a não utilização dos 

serviços de saúde ao foco dos processos de socialização masculino e feminino, 

deixaria de ser discutido o fato de o homem particularmente não se preocupar com 

os cuidados em relação à sua saúde. Nesta questão, as principais respostas obtidas 

quanto à não utilização dos serviços de saúde demonstram complexidade ideológica 

e estrutural. 

Apresenta-se, então em sua maioria, uma interpretação calcada na não 

consideração necessária de utilização do serviço de saúde regularmente, incitando-

se a inferir que a presença nele, no momento da pesquisa, seguia uma necessidade 

pontual, esporádica, ou até mesmo emergencial, apesar de os estabelecimentos de 

saúde definidos não se voltarem para atendimentos de urgência/emergência. 

 O fato de não se considerar necessário o uso regular possui alguns vieses 

frente ao estudo, se for considerada a maior proporção de adultos entre os 

selecionados nesta pesquisa, pela relação entre idade e prevalência de doenças 

crônicas; contudo essa aproximação, quando avaliada visando-se a resultados de 

saúde futuros, demonstra a urgência de um trabalho preventivo com a população 
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jovem, pois ela será o grupo de idosos que precisará procurar os serviços de saúde 

em decorrência das doenças crônicas. 

 Atentando-se, ainda, aos argumentos de ordem comportamental individual, 

segue-se a indagação sobre automedicação, enquanto ato de consumo de 

medicamentos sem prescrição médica, muito frequente no Brasil92,93, reforçada pelo 

fácil acesso a eles e pelas propagandas midiáticas. 

Relacionadas a esse aspecto, há outras respostas observadas, ainda que não 

destacadas numericamente, como: ausência de tempo, atendimento demorado e 

horário de funcionamento dos serviços, esse último retratado como dificuldade de 

acesso ao serviço, enquanto uma lógica de tempo cronológico conduz à 

automedicação, a qual é rápida, de fácil acesso e, algumas vezes, resolutiva. 

Para além de uma questão de ordem prática e, analisando-se a 

automedicação em um contexto sociológico, as colocações de Lopes94 apontam que 

há, nessa ação, uma forma de desvio de poder e autoridade médicas, demonstrando 

os perfis da masculinidade. 

Finalizando este debate, sob a perspectiva da análise descritiva, há que se 

abordar a vinculação ou não a um plano de saúde privado. Sabe-se que o sistema 

de saúde brasileiro, conforme o já exposto, coexiste com um segmento suplementar 

que é a oferta de seguros e planos de saúde, cuja adesão é voluntária ou via vínculo 

trabalhista. O SUS responde pela saúde de mais de 190 milhões de pessoas (uma 

vez que é universal), enquanto que os seguros e planos, por 49,2 milhões99,103,104. 

Os brasileiros possuem três formas de acesso ao sistema de proteção à 

saúde: o SUS, os planos de saúde e a compra direta de serviços. O SUS é o 

sistema público financiado por meio de tributos, responsável pela maioria dos 

atendimentos e internações no país e o principal financiador da atenção básica e da 

alta complexidade. Já os planos de saúde, privados ou financiados por beneficiários 

e ou empregadores, imbricam-se com o sistema público ao ofertar serviços 

terceirizados pelo SUS, hospitalares e ambulatoriais, sendo parte dessa oferta 

financiada pelo sistema público98,103.   

Uma das questões deste estudo permitiu identificar o sistema de 

financiamento pelo qual se deu a utilização, sendo que suas respostas mostraram 

maior vínculo com aqueles relacionados ao trabalho. A despeito do número de 

brasileiros inseridos em planos de saúde privados, de 2002 a 2008, houve aumento 

em mais de seis milhões de usuários100,102.  
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Em torno do fato de que estar ligado a um plano de saúde privado favoreceria 

sua maior utilização, haja vista um suposto acesso mais ágil, conforme discutido por 

Paim et al, a ênfase sobre seu uso, também leva em conta sua abrangência e a 

qualidade dessa cobertura104. Esses autores inferem que as pessoas com planos e 

seguros privados de saúde possuem melhor acesso a serviços preventivos e maior 

taxa de utilização, em detrimento das que não o possuem. 

Também, sobre vinculação a um plano de saúde privado, a maioria dos 

respondentes afirmou que o possuía devido ao vínculo trabalhista, ou seja, originado 

de uma passividade estabelecida pelo contrato de trabalho, o que não sinaliza, 

necessariamente, uma relação de ações e cuidados preventivos individuais104. 

Atenta-se, ainda, que a demanda de serviços de saúde não é induzida 

somente pela sua oferta, pois mesmo possuindo plano de saúde privado verificou-se 

que questões de localização, elegibilidade e consideração individual de necessidade 

estão incluídas como motivos para a sua não utilização. 

 Outra das questões apresentadas foi acerca do desempenho ou não da 

função de acompanhante, de forma a considerar que essa aproximação com o 

serviço de saúde, ainda que não para uso pessoal, poderia favorecer o encontro 

com a prevenção da saúde individual, visto que a realidade local e o cotidiano 

popular podem fazer com que o auto-cuidado seja algo mais complexo do que uma 

simples busca pelo serviço, espontaneamente ou por necessidade emergencial51. 

A frequência de mulheres que desempenhavam a função de acompanhante 

foi 1,30 vezes mais prevalente que a de homens, ocorrendo também associação de 

proteção para aquelas que a realizavam esporadicamente; isso indica que a cultura 

predomina nesse papel, visto que a sociedade espera essa atribuição do sexo 

feminino15,16,17.  

O mesmo questionamento, quando relacionado com a procura, apresentou 

associação significativa de proteção de 28% dos que a realizam. Reforça-se, aqui, o 

potencial para mudanças comportamentais e culturais nas salas de espera por meio 

de informações e ações educativas da equipe de saúde, discutindo e possibilitando 

acesso, ainda que inconsciente, do acompanhante. Neste sentido, ressalta-se a 

importância do trabalho multiprofissional, uma vez que por trás de uma problemática 

apresentada pelo usuário, aparentemente comum, há uma diversidade extensa de 

situações práticas que solicitam um exame contextualizado em seus múltiplos 
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fatores, assim outros vieses que refletem na saúde das pessoas são incorporadas 

no planejamento do cuidado. 

As ações de saúde precisam focar não somente o indivíduo cuidado, como 

também atentar para abordagens que englobem reflexão e problematização junto à 

sociedade, produzindo saúde. Assim, outra questão levantada foi a importância que 

o sujeito da pesquisa atribui para a presença de um acompanhante durante seus 

atendimentos de saúde.  

Respostas positivas indicaram sentimentos pertencentes a um rol de 

segurança, dando o tom, e carregando a vulnerabilidade humana diante do 

adoecimento, ou das incertezas oriundas de toda a gama de questões relacionadas 

à saúde. A importância da presença de acompanhantes durante o processo saúde-

doença se justifica pela tendência de desenvolvimento de maior dependência 

emocional, necessitando da proximidade de pessoas que incitem atenção e 

confiança, de forma a compartilhar medos, emoções e dúvidas106. 

 Baseando-se na análise multivariada, resultados deste trabalho mostraram 

que sexo feminino e idade (26 a 49 anos) foram características associadas à maior 

e/ou menor procura pelo serviço de saúde, respectivamente, demonstrando que as 

mulheres o procuram mais do que os homens; isso vai ao encontro de estudos 

conduzidos no Brasil e em outros países, os quais apontam o sexo como uma das 

características demográficas mais associadas ao uso de serviços de saúde, sendo 

maior no sexo feminino108. 

De acordo com Silva (2009)95 tanto a literatura nacional como a internacional 

consideram o fato de os homens utilizarem menos os serviços de saúde, 

acarretando diagnósticos tardios, cujas doenças poderiam ser controladas ou 

tratadas. 

 Estar situado na faixa etária em questão indica maior predisposição a não 

procurar os serviços de saúde. No presente trabalho, o recorte de idade de 26 a 49 

anos é semelhante ao focado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem, a qual infere que essa porção representa 41,3% da população masculina, 

sendo a parcela da força produtiva10. Conforme discutido pela referida política, a 

faixa etária delimitada é considerada estratégica, considerando seu significativo 

papel sócio-cultural e político e possibilidade de prevenção de agravos. 
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 Assim, sexo feminino e idade mais avançada apresentaram associações com 

maior procura dos serviços de saúde. Menor idade e sexo masculino, por sua vez, 

associaram-se com a menor procura dos serviços de saúde. 

Em vista do exposto até aqui, na próxima sessão são colocadas – de forma 

sintetizada – as conclusões a que se chegou com este estudo. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 Em se tratando de cuidados com a saúde, tem-se, historicamente na visão de 

senso comum, que o homem é um ser forte e que dificilmente adoece, razão por que 

a procura pelos serviços de saúde apresenta prevalência feminina, estendendo-se a 

crianças e idosos.  

Levando-se em conta os quadros críticos de incidência de algumas doenças 

comuns entre homens, levanta-se como tema-problema a questão do gênero 

masculino, dentre outros fatores, como indicador não só dos dados estatísticos 

divulgados e aqui analisados, como também dos resultados atuais de pesquisas 

nesse campo de conhecimento. 

 Inquietando-se com essa demanda, optou-se por realizar pesquisa de campo 

descritiva, empregando-se como técnica de coleta de dados a entrevista individual 

com 320 participantes. Para isso, utilizou-se como instrumento um roteiro com 

questões fechadas (estruturado), aplicado a frequentadores dos serviços de saúde, 

selecionados aleatoriamente com base em critérios previamente elencados e 

expostos no corpo deste trabalho.  

Sintetizaram-se, então, informações compiladas mediante revisão da 

literatura, de autores consagrados na área, no intuito de fundamentar os argumentos 

apresentados quando da análise e discussão dos resultados demonstrados nas 

cinco tabelas que se encontram na sessão 5 (cinco).  

Acredita-se que os resultados sobre o tema em pauta, intitulado – Fatores 

associados à procura por serviço de saúde: diferenças entre mulheres e homens– 

venham a propiciar indicações de relevância social e científica, contribuindo, assim, 

para o avanço do conhecimento. 

Nesse sentido, tem-se como certo que o objetivo geral estabelecido –

Descrever e analisar os fatores associados à procura dos serviços de saúde por 

pessoas do sexo masculino e sexo feminino– foi alcançado, corroborando a hipótese 

de que a questão de gênero influi na procura dos serviços de saúde entre homens e 

mulheres, uma vez que a desigualdade na utilização entre eles parece fazer parte de 

um círculo socialmente perverso. 
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Como se demonstrou nos resultados das entrevistas, identificaram-se 

diferenciais na procura pelos serviços de saúde. A estrutura social e econômica – 

que estabelece diferentes grupos sociais, cujas condições de saúde também são 

desiguais – faz-se presente na procura pelos serviços de saúde, contribuindo para 

reprodução e acentuação das desigualdades existentes.  

Os aspectos culturais, frente aos cuidados com a saúde entre os gêneros 

ancorados na rede de significados e práticas, foram então retratados para homens e 

mulheres no quesito participação nos cuidados com a saúde, evidenciando o que se 

constatou na revisão da literatura. 

Nessa perspectiva, esses resultados sugerem um grau assertivo de 

focalização do trabalho dos serviços de saúde nos fatores de risco para a não 

procura por eles, a saber: ser do sexo masculino, horário de funcionamento dos 

estabelecimentos de atendimento à saúde versus horário de trabalho do usuário no 

mercado de trabalho e o fato de ter-se como resposta não possuir nenhuma doença.  

Em contrapartida, os fatores de proteção contra a não procura, ou seja, de 

favorecimento da procura – ser usuário de ESF, ser do sexo feminino e do lar, estar 

situado na faixa etária de 50 a 65 anos, possuir domicílio próprio, ter renda individual 

e familiar maior que quatro salários mínimos, ser aposentado/pensionista, 

comparecer aos retornos, e ser acompanhante de algum familiar ou outros aos 

serviços de saúde – sinalizam eixos de discussão que necessitam ser aprofundados, 

de forma a nortear as ações para com os grupos de risco, mediante alternativas que 

possam construir um processo de trabalho comum e coerente entre usuários e 

profissionais de saúde. 

Sob essa ótica, esta investigação sobre a procura pelos serviços de saúde no 

SUS pode fornecer subsídios orientadores para o desenho das políticas de saúde, 

sublinhando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e o seu 

melhor desempenho, de forma a organizar a assistência, estabelecer os níveis de 

cobertura, a distribuição regional, e olhar para os diferentes atributos individuais dos 

usuários, percebendo-se os grupos populacionais mais vulneráveis.  

Busca-se contribuir, assim, para discussão sobre as desigualdades sociais 

em saúde entre homens e mulheres ao investigar a influência da sociedade, e de 

todos os determinantes sociais a ela inerentes, sobre a ação de procurar por esses 

serviços.  
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As reflexões aqui apresentadas salientam a relevância de efetiva 

consolidação de um modelo de atenção à saúde que questione a contradição 

existente entre os dados epidemiológicos quanto à saúde masculina e a posição dos 

serviços de saúde de permanecer no senso comum sobre invulnerabilidade dos 

homens ao adoecimento. 

Em que pesem as limitações deste estudo, entende-se que – em um contexto 

mais amplo– o cuidado em saúde não deve ser considerado como responsabilidade 

somente individual. Trata-se de uma relação que deve estar interligada à 

participação humanizada dos profissionais nos serviços de saúde. Em outras 

palavras, percebe-se a necessidade de organizar os serviços de saúde de forma a 

facilitar e estimular também o acesso específico dos homens. 
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APÊNDICE A – Questionário para geração do perfil dos 
participantes 

 

 

Data: ___/___/___ 
 
Nome inicial: _________________________ 
 
Local da entrevista:___________________________________________  
 
Domicílio: (__)            Município: _________________________ 
 
Serviço de Saúde: (__) Qual: ______________________________ 
 
 
I - Caracterização Social e Trabalhista 

 Sexo:  
(__) F (1) 
(__) M (2) 

 

 Faixa Etária:  
(__) de 18 a 25 anos (1) 
(__) de 26 a 49 anos (2) 
(__) de 50 a 65 anos (3) 
 

 Estado Civil:  
(__) solteiro (1)  
(__) casado (2)  
(__) viúvo (3) 
(__) separado (4) 
(__) divorciado (5) 
(__) amasiado (6) 
 

 Número de filhos: 
(__) 0 (1) 
(__) 01 (2) 
(__) 02 (3) 
(__) 03 (4) 
(__) 04 (5) 
(__) acima de 04 (6) 
 

 Escolaridade: 
(__) Não Alfabetizado (1) 
(__) Ensino Fundamental Incompleto (2) 
(__) Ensino Fundamental Completo (3) 
(__) Ensino Médio Incompleto (4) 
(__) Ensino Médio Completo (5) 
(__) Ensino Superior Completo (6) 
(__) Ensino Superior Incompleto (7) 
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 Renda individual: 
(__) inferior a 01 s. m. 
(__) de 01 a 02 s. m. 
(__) de 03 a 04 s.m. 
(__) acima de 04 s.m. 
(__) não possui 
 

 Renda familiar: 
(__) inferior a 01 s. m. 
(__) de 01 a 02 s. m. 
(__) de 03 a 04 s.m. 
(__) acima de 04 s.m. 

 

 Habitação:  
(__) imóvel próprio (1) 
(__) alugado (2) 
(__) financiado (3) 
(__) cedido (4)  
 

 Tipo: 
 (__) alvenaria (1) 
 (__) madeira (2) 
 (__) barraco (3) 
  

 Número de cômodos:  
(__) de 01 a 02 (1) 
(__) de 03 a 04 (2) 
(__) acima de 04 (3)                                       

 

 Número de pessoas residentes no domicílio:  
(__) de 01 a 02 (1) 
(__) de 03 a 04 (2) 
(__) acima de 04 (3) 
 

 Zona de moradia:  
(__) urbana (1) 
(__) rural (2) 
 

 Profissão: 
(__) _______________________ 

 

 Ocupação:  
(__) auxiliar de serviços gerais (1) 
(__) do lar (2) 
(__) trabalhador rural (3) 
(__) vendedor (4) 
(__) autônomo (5) 
(__) outra: __________________________ (6)  
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 Situação trabalhista: 
(__) autônomo (1) 
(__) celetista (2) 
(__) funcionário público (3) 
(__) aposentado/pensionista (4) 
(__) desempregado (5) 
(__) outro: __________________ (6) 
 

 Jornada de Trabalho:  
(__) menos de 40 horas semanais (1) 
(__) 40 horas semanais (2) 
(__) mais de 40 horas semanais (3) 
 

 Horário de Trabalho:  
(__) manhã (1) 
(__) tarde (2) 
(__) noite (3) 
(__) manhã/tarde (4) 
(__) outro (5) 
 

 Previdência Social: 
(__) contribuinte do INSS (1) 
(__) não contribuinte do INSS (2) 
(__) auxílio-doença (3) 
(__) BPC (4) 
(__) seguro desemprego (5)          
(__) outro: _____________ (6) 
 
     

II - Acesso, Procura e Adesão 
 

 Possui alguma doença: 
(__) S (1) 
(__) N (2) 
 

 Qual: ___________________ 
 

 Procura regularmente algum serviço de saúde: 
(__) S (1) 
(__) N (2) 
(__) às vezes (3) 
 

 Se sim, por quê:  
(__) realização de exames de rotina e prevenção (1) 
(__) tratamento médico (2) 
(__) participação em grupos (3) 
 

 Caso não procure, qual o motivo:  
(__) não considera necessário (1)  
(__) localização longínqua do serviço de saúde (2) 
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(__) horário de funcionamento dos serviços de saúde (3) 
(__) atendimento demorado (4) 
(__) medo do diagnóstico (5) 
(__) vergonha de expor os sintomas para o profissional de saúde (6) 
(__) não visualiza vínculo de pertencimento com o serviço de saúde (7) 
(__) auto-medicação (8) 
(__) procura a farmácia mais próxima (9) 
(__) outro: ______________ (10) 
 

 Existe algum Serviço de Saúde próximo de sua residência: 
(__) S (1) 
(__) N (2) 
 

 Qual o meio de transporte utilizado para se dirigir ao Serviço de Saúde: 
(__) veículo próprio (1)  
(__) ônibus (2) 
(__) de parentes (3) 
(__) táxi ou moto- táxi (4) 
(__) a pé (5) 
(__) outro (6) 
 
 

 Qual foi a última vez que procurou algum serviço de saúde:  
(__) menos de 01 mês (1) 
(__) 01 mês (2) 
(__) 06 meses (3) 
(__) 01 ano (4) 
(__) mais de 02 anos (5) 
 

 Qual foi o motivo pelo qual procurou o serviço de saúde:  
(__) dor (1) 
(__) impossibilidade de trabalhar (2) 
(__) motivo de doença (3) 
(__) tratamento médico contínuo (4) 
(__) outro: ___________ (5) 
 

 Qual foi o tipo de serviço utilizado:  
(__) primário (1) 
(__) secundário (2) 
(__) terciário (3) 
 

 Você foi, quando solicitado, aos retornos médicos:  
(__) S (1) 
(__) N (2) 
(__) às vezes (3) 
 

 Caso não, qual o motivo:  
(__) o problema de saúde foi resolvido (1) 
(__) não considerei necessário (2) 
(__) ausência no trabalho (3) 
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(__) não tive tempo (4) 
(__) medo do médico verificar que não aderi ao tratamento (5) 
(__) não tive condições financeiras de adquirir os medicamentos prescritos (6) 
(__) outro: ___________ (7) 
 

 Possui plano de saúde:  
(__) S (1) 
(__) N (2) 
 

 Se sim, qual o tipo de plano: 
(__) particular (1) 
(__) empresarial (2) 
 

 Se sim, utiliza os serviços de saúde do mesmo:  
(__) S (1) 
(__) N (2) 
(__) às vezes (3) 
 

 Se não, qual o motivo: 
(__) localização longínqua do serviço de saúde (1) 
(__) confiança no serviço gratuito de referência populacional (2) 
(__) não necessitou até o momento (3) 
(__) outro: _________ (4) 
 

 Você acompanha ou acompanhou alguém aos serviços de saúde: 
(__) Sim (1) 
(__) Não (2) 
(__) às vezes (3) 
 

 Se sim, qual é ou foi a freqüência: 
(__) Todas as vezes que a pessoa necessita (ou) (1) 
(__) Esporadicamente, pois revezo (ava) com alguém esta função (2) 
(__) Raramente, somente quando outra pessoa não está (va) disponível (3) 
(__) Nunca (4) 
 

 Considera importante ter um acompanhante durante os atendimentos 
que necessitar: 
(__) Sim (1) 
(__) Não (2) 
 

 Se sim, por quê: 
 _______________________________________ 

 

 Se não, por quê: 
_______________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e informado 

 

 

 A pesquisa proposta – constituída em dissertação de mestrado em Saúde da 

Comunidade, do Departamento de Medicina Social da FMRP/USP – será conduzida 

pela aluna Cleice Daiana Levorato, a qual poderá ser contatada por meio do telefone 

(16) 3602 7140, sob responsabilidade, coordenação e orientação do professor Dr. 

Altacílio Aparecido Nunes, telefone (16) 3602 2569. 

 O estudo tem como objetivo geral descrever e analisar os fatores associados 

à procura dos serviços de saúde por pessoas do sexo masculino e feminino.  

 Quanto aos objetivos específicos: Descrever o perfil sócio-demográfico e 

clínico epidemiológico de homens e mulheres que procuram os serviços de saúde 

nos níveis de complexidade primário e secundário; Descrever variáveis relacionadas 

à procura e aderência aos serviços de saúde entre homens e mulheres e entre os 

níveis de complexidade primário e secundário; Comparar a procura e aderência aos 

serviços de saúde entre homens e mulheres considerando-se os níveis de 

complexidade primário e secundário; Caracterizar os serviço de saúde que 

apresentam aspectos considerados adequados relacionados à procura e aderência 

entre o sexo masculino e o feminino. 

 A pesquisa será realizada mediante abordagem quantitativa dos resultados 

obtidos com homens e mulheres atendidos pelos seguintes serviços de saúde: 

Núcleos de Saúde da Família I e IV da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

ambulatórios e enfermarias clínicas e cirúrgicas do Hospital Estadual de Ribeirão 

Preto.  

 A participação neste estudo é voluntária e você poderá interrompê-la caso 

não a deseje finalizar. Consta de questões que permitirão trazer respostas para as 

indagações levantadas para se atingir os objetivos geral e específicos. 

 As informações repassadas por você são confidenciais e não haverá sua 

identificação, demonstrando, assim, o caráter ético e sigiloso deste estudo. Os 

questionários contendo as respostas serão, após sua tabulação, totalmente 

destruídos. 
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 Qualquer dúvida acerca desta pesquisa ou sobre sua participação nela 

encontra-se aberta para esclarecimentos.  

 Salienta-se que uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Informado 

permanecerá sob seu poder. 

 Informa-se que se pretende divulgar os resultados obtidos sob a forma de 

artigos científicos, de forma agrupada, não possibilitando a identificação individual 

de nenhum participante. 

 Se você concorda em contribuir para este trabalho, por favor, assine abaixo: 

 

Nome: ______________________________________________________  

 

Registro Geral: ______________________________________________ 

 

Data: ___/___/___ 

 

 

Termo de Compromisso 

 

A pesquisadora Cleice Daiana Levorato,compromete-se a conduzir todas as 

atividades deste estudo de acordo com os termos do presente Consentimento Livre 

Informado. 

 

___________________________ 

Cleice Daiana Levorato – Pesquisadora Responsável 

 

 

 

___________________________ 

Profº. Drº. Altacílio Aparecido Nunes – Orientador 

 

 

Data: ___/___/___ 
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ANEXO A – Parecer do comitê de ética

 

 

 


