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As políticas de saúde no Brasil têm se estruturado a partir do novo paradigma de saúde 

instituído com a adoção do conceito proposto pela Organização Mundial de Saúde, onde a 

saúde é fruto de uma conjugação de fatores que estão além da questão fisiopatológica. A 

constitucionalidade do direito à saúde e a criação do Sistema Único de Saúde oportunizou a 

adoção de políticas que buscaram atender às especificidades dos grupos, no entanto, a saúde 

do homem não tinha protagonismo dentro das ações políticas de saúde da Atenção Primária, 

pois este nível de atenção era voltado, prioritariamente, para a saúde da mulher, idoso e 

crianças, aos quais são objetos de políticas públicas específicas. De tal modo, os indicadores 

epidemiológicos têm registrado mais mortes de homens do que de mulheres por causas 

evitáveis e, infelizmente, sabe-se que muitos desses casos poderiam ser prevenidos. Assim, o 

objetivo geral do presente estudo foi conhecer a percepção dos enfermeiros diante da presença 

dos homens nas Unidades Básicas de Saúde de um município do Recôncavo da Bahia. Como 

objetivos específicos: traçar o perfil sócio profissional dos enfermeiros que atuam nas 

Unidades Básicas de Saúde; descrever as principais medidas adotadas pelo enfermeiro quanto 

ao acolhimento ao público masculino nas Unidades Básicas de Saúde; identificar as 

limitações e facilidades dos enfermeiros para o atendimento integral de enfermagem à saúde 

do homem. Para realização deste estudo foi utilizada uma pesquisa de abordagem qualitativa 

descritiva, desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde de um município do Recôncavo da 

Bahia, no ano de 2018, cujos sujeitos foram as (os) enfermeiras (os). Para tanto, foi utilizado 

um questionário pré-estabelecido. Como a pesquisa ainda não foi finalizada, os dados estão 

sendo analisados através da análise de conteúdo que é muito utilizada em pesquisas 

qualitativas para que futuramente possam ser socializados. 
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