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A polução de homens normalmente é acometida por diferentes patologias, que se não tratadas 
a tempo podem prejudicar a qualidade de vida desses indivíduos. No entanto, percebe-se a baixa 
procura dos serviços de saúde pelos usuários masculinos, especialmente nas Unidades Básicas 
de Saúde, em decorrência de questões culturais, machismo ou por vergonha de exposição do 
corpo. Este estudo teve como objetivo geral conhecer através das fichas do E-SUS, como está 
à saúde do homem em um município do Recôncavo da Bahia. Trata-se de um relato de 
experiência, que tivemos a oportunidade de vivenciar através da disciplina curricular Saúde 
Coletiva III, análise dos relatórios do E- SUS afim de detectar o diagnostico situacional e propor 
um plano de intervenção. Os resultados encontrados apresentam maior indicativo que os 
homens daquela micro área não são participantes ativos aos programas de promoção e 
prevenção a saúde do homem, no entanto os usuários do sexo masculino que participam dos 
atendimentos na unidade básica de saúde estão com faixa etária entre 0 e 9 anos de idade. Estes 
dados mostram que os números explanados são referente atendimentos como: consulta com 
médico, enfermeiros e vacinas. Refletindo nessa perspectiva dos relatórios, deixamos como 
produto final para ser aplicado pelo enfermeiro responsável da unidade de saúde uma 
culminância denominada Feria Orgânica de Saúde, tendo como foco ações voltadas para as 
idades de 15 a 70 anos, onde será ofertado aos homens stands com serviços de saúde e 
abordagem à algumas patologias. Logo, a partir dessa culminância espera-se que os homens 
sejam tocados positivamente a frequentarem as UBS, no tangente a promoção a saúde e 
prevenção a doenças frente aos respectivos indicadores. Dessa forma, entendemos o quanto foi 
enriquecedor participar desse processo para a nossa qualificação profissional, assim como, para 
comunidade no sentido de detectar um problema através das fichas do e sus, e propor um plano 
de ação.  
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