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RESUMO  

 
A pesquisa teve como objetivo geral compreender a percepção dos homens 
sobre a atenção à sua saúde em uma unidade de saúde da família. Trata-se de 
um estudo exploratório e descritivo, em uma abordagem qualitativa, 
desenvolvido no Centro de Saúde de Dr. Vulpiano Cavalcante, no Município de 
Parnamirim/RN. Participaram da investigação 12 homens cadastrados na 
Estratégia de Saúde da Família – ESF, na faixa etária de 20 a 59 anos, e que 
residiam na área de abrangência de uma das equipes da ESF, da unidade 
acima referida. Os dados foram coletados no período de julho a agosto de 
2009, por meio de entrevistas semiestruturadas, as quais, após a transcrição, 
sofreram um processo de identificação das unidades de sentido, codificação e 
categorização, sob os preceitos da análise de conteúdo segundo Bardin. 
Seguindo o percurso desse método, foram originadas as seguintes categorias 
temáticas: “Revelando motivos que levam os homens a procurarem assistência 
na Estratégia de Saúde da Família”; “Expressando conhecimento sobre a 
Estratégia de Saúde da Família”; “Emitindo opinião sobre os cuidados com sua 
saúde e a relação com a ESF”. A análise se processou segundo os princípios 
do interacionismo simbólico, conforme Blumer. Para respaldar as discussões, 
foram utilizados temas literários acerca do homem no contexto das políticas 
públicas de saúde, e do homem no âmbito familiar e as influências de gênero. 
Estas, quando tiveram suas propriedades e dimensões analisadas,  suscitaram  
a  categoria  central “O homem na Estratégia de Saúde da Família”.  Os 
resultados apontam que os entrevistados têm conhecimento reduzido acerca 
da ESF; suas atitudes se voltam para a utilização do serviço quando existem 
obrigatoriedades advindas de desconfortos e da necessidade de cuidados. 
Além disso, eles emitiram opinião quanto ao cuidado com a sua saúde, 
admitindo precisar, mas reconhecendo que não executam o autocuidado.  
Diante dessa realidade, podemos observar que a percepção do homem sobre 
sua saúde na ESF perpassa por questões de gênero que influenciam seu 
comportamento em relação à prevenção de doenças e promoção da saúde. 
Essa situação demanda dos profissionais e gestores de saúde iniciativas para 
a inclusão do homem nas ações de assistência da ESF, partindo da 
compreensão de suas concepções acerca da atenção à saúde. 
Palavras-chave : Saúde do homem; Estratégia de Saúde da Família; 
enfermagem em saúde pública.  
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ABSTRACT  
 

 
Maciel, Patrícia Suerda de Oliveira. The man in the Estratégia de Saúde da 
Família. 2009. 81f. Thesis (MA) - Post-graduate degree in nursing, Federal 
University of Rio Grande do Norte, Natal, 2009. 
  
 
The research aimed to understand the general perception of men about their 
health care in a health unit família. This is an exploratory and descriptive 
qualitative approach, developed at the Center for Health Dr Vulpiano 
Cavalcante in the City of Parnamirim / RN. Participated in the investigation 12 
men enrolled in the Estratégia de Saúde da Família – ESF (Family Health 
Strategy), in the age-group 20 to 59 years lived in the catchment area of one of 
the ESF teams unit above. Data were collected from July to August 2009, 
through structured interviews, which, after transcription have undergone a 
process of identifying meaning units, coded and categorized according to the 
precepts of content analysis according to Bardin. Following in the footsteps of 
this method, originated the following themes: "Revealing what motivates men to 
seek assistance in the Estratégia de Saúde da Família," "Expressing knowledge 
of the Estratégia de Saúde da Família ", "an opinion about the care health and 
relationship with the ESF. The analysis was processed according to the 
principles of symbolic interactionism as Blumer. To support the discussions 
were used literary themes about man in the context of public health policies and 
the man in the family and the influences of gender. These, when they had their 
properties and dimensions analyzed, raised the central category “Man on the 
Estratégia de Saúde da Família”. The results show that respondents have 
limited knowledge about the ESF, your actions turn to use the service when no 
obligation arising from discomforts and accuracy of care. Moreover, delivering 
the opinion of the care with your health, even need, but recognizing that do not 
perform self-care. Given this reality, we can conclude that the perception of the 
man about his health in the ESF permeates gender issues that influence their 
behavior toward disease prevention and health promotion. This situation 
requires that the professionals and managers of health initiatives for the 
inclusion of man in the actions of the ESF assistance starting from the 
understanding of their conceptions of health care. 
Keywords : Men's health; Estratégia de Saúde da Família, public health 
nursing. 
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1. EXPLORANDO O TEMA 

 

A partir dos anos de 1980, após um período de crise política e econômica 

com repercussão em diversas áreas, incluindo a da saúde, a população 

brasileira iniciou um movimento de luta e reivindicação por uma assistência 

melhor. Essa iniciativa, conhecida como Reforma Sanitária, constituiu o ponto 

de partida para uma nova maneira de pensar e promover a saúde, consolidada 

com o Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Constituição de 1988.  

Esse sistema demarcou princípios inovadores, como a universalidade (é 

para todos, independente  de serem contribuintes ou não), equidade (deve ser 

de maneira igualitária, respeitando as diferenças), integralidade (propõe uma 

visão holística do ser humano e atende desde o curativo, ao transplante), entre 

outros.   

Visando implementar tais princípios, foi criado, em 1994, o Programa de 

Saúde da Família, incorporando e ampliando o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), existente desde o início da década de 90. No 

ano de 1999, ele passa a ser denominado Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), e traduz a concretização de uma iniciativa de saúde na mais nova forma 

de organização da atenção básica. (BRASIL, 2006).  

A ESF tem se consolidado como uma eficiente forma de reorganização dos 

serviços e do modelo assistencial. Sendo assim, preconiza ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, de 

maneira integral e contínua. É baseada na adstrição de clientela e no 

estabelecimento de vínculo, o que possibilita o compromisso, bem como a 

corresponsabilidade dos profissionais para com os usuários e a comunidade. 

Segundo o Ministério da Saúde:  

 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do 
modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de 
equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes 
são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de 
famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes 
atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da 
saúde desta comunidade. A responsabilidade pelo acompanhamento 
das famílias coloca para as equipes saúde da família a necessidade de 
ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no 
Brasil, especialmente no contexto do SUS. (BRASIL, 2008a, p. 2). 
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Essa concepção de saúde da família demandou a reestruturação de 

diversos conceitos e mudança de paradigmas na saúde. A atenção à saúde, 

entendida até então como responsabilidade individual e ligada quase que 

exclusivamente às práticas curativas, se torna um direito de todos e dever do 

Estado. O Ministério da Saúde (MS) institui a atenção à saúde como ações a 

serem desenvolvidas pelo SUS nos níveis de governo federal, estadual e 

municipal. Nesse sistema, as necessidades pessoais e as exigências 

ambientais devem ser atendidas considerando as áreas de assistência, de 

intervenções ambientais e das políticas externas no setor saúde. (BRASIL, 

2008b).  

Entretanto, partindo da nossa vivência como enfermeiras atuando em uma 

unidade básica que adota esse modelo de assistência, percebemos a ausência 

de programas específicos para o homem em idade adulta, especialmente no 

que diz respeito à prevenção de agravos e promoção de sua saúde. Na 

realidade, ele só é considerado, quando é acometido por alguma patologia e 

procura atendimento clínico. 

Observamos que, embora a ESF seja pautada na atenção à saúde da 

família como um todo, suas ações são desempenhadas a partir de programas 

destinados a grupos específicos, como saúde da mulher, criança, adolescente, 

idoso, hipertenso, diabético, trabalhador, entre outros. Tal organização acaba 

por deixar uma lacuna existente há anos, quando nos referimos à atenção à 

saúde do homem.  

Nesse sentido, reconhecemos que, dada a essência do programa, é 

preciso que se compreenda a ESF em seu significado mais amplo. Para tanto, 

se faz necessário entender que a saúde familiar não pode estar agregada 

somente às determinações do Ministério e/ou Secretarias de Saúde. Deve 

haver um despertar desses órgãos quanto à necessidade de se ampliar as 

medidas que visam à saúde da família.  

Conforme Figueiredo (2005), a saúde da família não é apenas a soma da 

saúde das pessoas que a compõem, mas inclui também o funcionamento 

dessa unidade, entendida a partir dos papéis desempenhados por cada 

membro dentro da instituição familiar. Atualmente, embora essa estrutura 

tenha sofrido diversas mudanças ao longo do tempo, percebemos que o 

núcleo familiar predominante ainda é constituído pelo homem – na função de 
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pai, a mulher – na de mãe, e nos filhos – como dependentes. Dentro desse 

contexto, ao masculino, historicamente, foi atribuído o papel de provedor. Era 

ele o responsável pela caça e pelas demais atividades que exigiam força e 

velocidade, enquanto que ao feminino cabia a procriação, cultivo da terra e o 

cuidado com a prole, como afirmam Borsa e Feil (2008). 

Nas últimas décadas, esses papéis têm sofrido grandes transformações. 

Com o advento dos contraceptivos e a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, as atribuições de cada membro na família contemporânea já não são 

tão evidentes quanto antes. Nos dias atuais existem núcleos familiares em que 

a mulher tem a função de provedora do lar. Em outros, essa responsabilidade 

é dividida, e ainda há aqueles em que o homem é o único provedor. As 

mudanças são inegáveis, no entanto o cuidado com a família, bem como as 

tarefas domésticas continuam sendo fortemente delegados à mulher.  

A atribuição do cuidar ao sexo feminino constitui uma das razões 

apontadas pelos próprios homens para sua desatenção com a saúde. Estudo 

realizado por Gomes, Nascimento e Araújo (2007) revela que a associação do 

cuidar ao feminino, a invulnerabilidade, força e virilidade do masculino, bem 

como a indisponibilidade de tempo, devido ao trabalho, foram citados como 

fatores que levaram os participantes da referida pesquisa a não procurarem o 

serviço de saúde. Também foram mencionados o medo de descobrir algum 

problema de saúde, a vergonha de ficar exposto a outro homem ou mulher, e a 

falta de unidades de saúde específicas para eles.  

No nosso entendimento, a ausência dos homens em idade 

economicamente produtiva nas unidades de saúde guarda relação com as 

questões de gênero que predominam em nossa sociedade, contribuindo para o 

adoecimento e morte precoces por acidentes, homicídios, suicídios, doenças 

degenerativas, entre outras causas.  

A cultura machista ocidental, na qual os homens mascaram uma fragilidade 

inerente a eles como sinal de virilidade, pode ser evidenciada nas estatísticas 

norte-americanas, que apontam 85% da violência criminal como produzida por 

pessoas do sexo masculino. Elas demonstram também maior incidência de 

problemas como uso de álcool, drogas (na proporção de 4 homens para cada 

mulher) e ocorrência de suicídios (3 homens para cada mulher). No ensino 

fundamental, dificuldades de aprendizado, hiperatividade, hiperansiedade, 
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incontinência noturna e dislexia foram mais frequentes em meninos do que em 

meninas.  Além disso, o maior índice de esquizofrenia e autismo foi observado 

nessa população. (JABLONSKI; PEREIRA; CORNEAU et al, 1995).  

No Brasil, os dados do censo de 2000 e as estimativas realizadas nos anos 

seguintes indicam diferenças na expectativa de vida, quando desagregada por 

sexo: média de 65 anos para os homens e de 72 para as mulheres. Em 

qualquer faixa etária, a mortalidade masculina é maior do que a feminina. Vale 

lembrar que o homem em idade adulta ainda é passível de câncer de próstata, 

hipertensão, diabetes e acidentes de trabalho, com frequência. (BRASIL, 

2000).  

De acordo com o censo de 2003, a mortalidade masculina na faixa etária 

dos 20 aos 24 anos era quase quatro vezes maior em relação à feminina. 

Quando considerada a mortalidade por causas externas, esta chega a ser dez 

vezes maior do que no contingente de mulheres. (BRASIL, 2003).   

A partir desses números, podemos perceber que eles traduzem o reflexo da 

cultura de gênero predominante em nossa sociedade. Para manter o 

referencial de invulnerabilidade que foi adquirido ou talvez culturalmente 

imposto aos homens, eles reproduzem comportamentos como a falta de 

cuidado com a própria saúde, evidenciada pelas maiores exposições a fatores 

de risco, como tabagismo, alcoolismo, entre outros. Também manifestam a 

negação de necessidades sociais e emocionais, perpetuada nos famosos ditos 

populares, como “homem que é homem não chora”. 

Dessa maneira, a realidade que envolve o homem, em seu contexto familiar 

e social, é permeada por concepções inerentes ao sexo que lhe conferem 

superioridade frente à mulher, mas velam riscos de morbidade e mortalidade. 

Entretanto, as instituições não oferecem ações de baixa complexidade 

voltadas para a prevenção de agravos e promoção da sua saúde. Essa 

realidade reforça as concepções de gênero que cercam o masculino. Além 

disso, percebemos que os princípios norteadores da ESF não são claros para 

a maioria da população, contribuindo para o distanciamento do homem dos 

serviços de saúde, embora ele seja assistido quando solicita atendimento.  

         Essas reflexões nos levam a pressupor que os homens desconhecem 

a proposta e funcionamento da ESF, e nem percebem que, como membros de 

uma família, têm direitos à atenção à saúde por esse modelo assistencial. Isso 
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contribui para o pouco entendimento deles quanto aos aspectos preventivos de 

sua saúde. 

  Diante da nova perspectiva da atenção básica, tendo a família como foco, 

a prevenção assume um papel de mola propulsora e vem se tornando o novo 

paradigma da saúde do século XXI, à medida em que viver com melhor 

qualidade pode significar envelhecer de forma saudável, como descreve o 

Conselho Federal de Educação Física (2005). 

Esse entendimento nos remete a duas questões de fundamental 

importância. A primeira é a da prevenção propriamente dita, a qual não se faz 

sem educação. Sendo assim, para assistir a saúde do homem de maneira 

adequada, é preciso estar em contato com ele, fornecendo-lhe informações, 

para que possa ter uma qualidade melhor de vida e menor risco de 

adoecimento. O segundo fator é que a prevenção tem resultados no presente, 

mas seus benefícios são ainda maiores no longo prazo. Essa concepção 

aponta para a necessidade de cuidar da saúde do homem hoje, para que 

tenhamos amanhã idosos saudáveis e com melhor qualidade de vida.  

Considerando que os problemas relacionados à saúde têm sensibilizado 

profissionais dessa área e despertado interesse nos órgãos governamentais, 

levando à reorganização das ações assistenciais com vistas à melhoria das 

condições de saúde da população, é importante ressaltar a função da 

enfermagem nesse cenário. 

A(o) enfermeira(o) assume papel de grande relevância, visto que o cuidado 

prestado por ela(e) está fortemente ligado às ações de prevenção de agravos 

e promoção da saúde. Conforme as diretrizes curriculares nacionais do curso 

de graduação em enfermagem, essas atividades são incluídas no inciso de 

atenção à saúde como uma das competências e habilidades que o enfermeiro 

deve desenvolver. Essas aptidões visam garantir uma assistência prestada 

não apenas através de atos técnicos, mas baseada na resolução dos 

problemas de saúde tanto em nível individual, quanto coletivo. (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001).  

E importante salientar que, para atender os princípios fundamentais da 

atenção básica: integralidade, qualidade, equidade e participação social, como 

também para prevenir e promover saúde, é preciso investigar as concepções 

do homem acerca da ESF e como ele percebe a atenção à sua saúde no 
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contexto desse programa. As discussões em torno da saúde masculina foram 

declaradas como prioridade do atual governo, que já expôs o documento-base 

"Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (princípios e 

diretrizes)". (BRASIL, 2008c).  

O tema da atenção à saúde do homem constitui um campo pouco 

explorado, tanto na prática das ações de saúde, quanto nas pesquisas. 

Entretanto, recentemente, esse assunto tem despertado iniciativas do 

Ministério da Saúde. Isso parte do entendimento de que a população 

masculina constitui um grupo vulnerável e, assim sendo, a prevenção é o 

caminho para a longevidade com qualidade de vida. Dessa forma, por meio da 

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), foi proposta a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem. Essa medida tem como objetivo 

promover a melhoria das condições de saúde masculina no país, com vistas a 

reduzir a morbidade e mortalidade dessa população, como também para 

facilitar seu acesso a ações e aos serviços de assistência integral à saúde. 

(BRASIL, 2008c).  

Diante do exposto e considerando que a saúde do homem constitui um 

assunto emergente no cenário atual, não apenas no meio acadêmico, mas, 

sobretudo, no que diz respeito às práticas de atenção à saúde, temos o 

seguinte questionamento: Como o homem percebe a atenção à sua saúde 

pela Estratégia de Saúde da Família?  

Acreditamos que, respondendo esse questionamento, teremos subsídios 

para a implementação de ações voltadas à atenção à saúde do homem, de 

modo que os mesmos sejam considerados como cidadãos e usuários do 

sistema de saúde. Além disso, contribuiremos para sua inclusão nas políticas 

de atenção básica à saúde. 

 

Nessa perspectiva, temos como objetivos: 

• Geral: Compreender a percepção dos homens sobre a atenção à 

sua saúde, em uma unidade de saúde da família. 

• Específicos: 

Descrever os fatores que contribuem para atenção à saúde do 

homem. 
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Descrever as concepções de homens sobre a atenção à sua 

saúde. 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: revisão da literatura, onde 

são abordados aspectos do homem no contexto das políticas públicas de 

saúde e a contextualização dele na família e nas relações de gênero; processo 

metodológico, apresentação dos resultados, considerações finais, referências, 

apêndice e anexos. 

Os capítulos foram nomeados tendo como base expressões que se 

articulam com metais – Explorando o tema; Escavando a literatura; 

Cristalizando a metodologia; Lapidando os conhecimentos e Apresentando as 

considerações finais. Essa escolha se deve ao fato de os participantes deste 

estudo terem sido designados por nomes de metais. 
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2. ESCAVANDO A LITERATURA 

 

Neste item, apresentamos uma breve revisão de literatura acerca dos 

aspectos históricos das políticas de saúde no Brasil, desde o movimento do 

sanitarismo campanhista, até a Estratégia de Saúde da Família e sua relação 

com o homem, além das influências de gênero que envolvem a saúde 

masculina. 

2.1 O HOMEM NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

O desenvolvimento histórico e econômico do Brasil tem influenciado as 

políticas de saúde no país, ao longo do tempo. O movimento do sanitarismo 

campanhista do século XX se desenvolveu em resposta à ocorrência de 

epidemias e doenças pestilenciais que ameaçavam os interesses do modelo 

econômico agrário-exportador. Nesse período, a assistência à saúde se dava 

de duas formas: quem dispunha de recursos financeiros era atendido por 

médicos particulares e, os demais, pelas Santas Casas de Misericórdia. 

(BERTOLOZZI; GRECO, 1996). 

Em seguida, com o avanço da industrialização no país e a precariedade 

das condições de trabalho, começaram as primeiras iniciativas de legislação 

trabalhista e previdência social resultantes da Lei Eloi Chaves, que instituíram 

as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). A atenção à saúde era 

fragmentada em saúde pública, medicina previdenciária e medicina liberal. 

(BERTOLOZZI; GRECO, 1996).  

No período de 1930 a 1964, na chamada “Era Vargas”, a saúde pública 

passa a ter institucionalização federal pelo Ministério da Educação e Saúde, 

enquanto que a medicina previdenciária e a saúde ocupacional ficam 

vinculadas ao Ministério do Trabalho. Na segunda metade do século XX, as 

políticas de saúde executadas pelos governos militares privilegiaram o setor 

privado e, em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), que seria responsável tanto pelas aposentadorias e pensões como 

pela assistência médica aos segurados e familiares. Nesse período, o governo 

centrava suas ações em programas verticais, como o Programa Nacional de 

Saúde Materno-infantil, Campanha de Meningite, Programa Nacional de 

Imunização, entre outros. (ROUQUAYROL, 2003).   
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Na década de 70, essa tendência das políticas de saúde em privilegiar o 

modelo médico-clínico, com suas ações essencialmente assistencialistas, se 

acentua. A compra dos serviços de saúde do setor privado pelo INAMPS e sua 

oferta destinada basicamente aos trabalhadores com vínculo empregatício 

formal resultam em um tratamento desigual entre as categorias de usuários. 

Somado a isso, a desigualdade dos serviços, com concentração em algumas 

regiões do país (sul e sudeste) e carência em outras (norte e nordeste), o 

desperdício de recursos e a baixa qualidade da assistência oferecida resultam 

em uma crise do setor de saúde. Esse período também foi marcado pela crise 

político-econômica e pela insatisfação social no país. (ESCODA; LIMA, 1992).  

Nos anos de 1980, em meio à crise da saúde decorrente de baixos 

investimentos e corrupção, os movimentos sociais difundiram a proposta de 

Reforma Sanitária, debatida durante a 8º Conferência Nacional de Saúde. 

Nesse contexto, foi criado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

(SUDS), entendido como uma estratégia-ponte para a implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). (ROUQUAYROL, 2003).   

O SUS, idealizado na 8º Conferência Nacional de Saúde e instituído 

legalmente a partir da Constituição de 1988, demarcou princípios e diretrizes 

de descentralização, universalidade, equidade, integralidade e participação 

social. Foi nesse cenário que a saúde passou a ser entendida como “direito de 

todos e dever do Estado”. Visando implementar esses princípios, foi criado um 

programa, denominado Programa de Saúde da Família (PSF), que se 

caracterizou como a estratégia utilizada pelo Ministério da Saúde para a 

reorientação do modelo assistencial vigente naquela época. 

O PSF é baseado no estabelecimento de vínculos, compromisso e 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população. Isso é 

possível por meio da territorialização e delimitação de clientela adstrita na área 

de abrangência, além de permitir que ambos, profissionais e usuários, sejam 

responsáveis pela saúde da população. Embora tenha sido rotulado como 

programa, o PSF é diferenciado dos demais programas do Ministério da 

Saúde, pois não constitui uma intervenção vertical nem paralela aos serviços 

de saúde, mas uma estratégia de reorganização permanente da assistência 

primária prestada à comunidade. (BRASIL, 1997).  
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A reorientação proposta pelo PSF prevê que o objeto de atenção passe a 

ser não apenas o indivíduo, mas a família, entendida a partir do ambiente em 

que vive (BRASIL, 1997). Entretanto, embora esse fato tenha proporcionado 

mudanças significativas na atenção à saúde, o homem adulto, mesmo dentro 

de um contexto familiar, acessa a saúde predominantemente através da média 

complexidade. (BRASIL, 2008).  

Além do PSF, o Programa de Saúde do Trabalhador também avançou, 

ainda que discretamente, na aproximação do homem com os cuidados em 

saúde. No entanto, essa iniciativa é direcionada apenas aos que estão 

inseridos no mercado profissional e seu foco está na prevenção de riscos e 

doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. (BRASIL, 2006). Sendo assim, 

o homem que não se enquadra nessa situação continua sem ações de 

atenção à sua saúde, especialmente no que diz respeito à prevenção e 

promoção. 

Consciente e preocupado com essa realidade, o Ministério da Saúde 

lançou, no mês de novembro de 2008, a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do Homem. Pela primeira vez, ao longo da história das políticas de 

saúde, o homem ganha um espaço próprio e tem seus agravos reconhecidos 

como problemas de Saúde Pública. O Programa de Atenção à Saúde do 

Homem objetiva promover ações de saúde que contribuam para a 

compreensão dos contextos socioculturais e político-econômicos do masculino, 

com vistas ao aumento da expectativa de vida e redução da morbimortalidade 

por causas preveníveis nesse grupo populacional. (BRASIL, 2008 d).   

No entanto, alcançar o homem com ações de prevenção e promoção à sua 

saúde demanda mudanças que perpassam por amplas questões. Dentre elas, 

destacamos o papel do homem no contexto familiar e as questões de gênero 

que permeiam as concepções de masculinidade presentes em nossa 

sociedade.  
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2.2 CONTEXTUALIZANDO O HOMEM NA FAMÍLIA E NAS RELAÇÕES 

DE GÊNERO 

Muito embora se considere a união formal dos cônjuges como início da 

família, essa instituição existe desde que os primeiros humanos começaram a 

povoar a terra, portanto muito antes da existência do matrimônio ou casamento 

civil, e se caracterizava como um “grupo social agregado pelo vínculo do 

parentesco”. (GONTIJO, 1995, p.23).  

A composição familiar já foi estudada e conceituada por diversos autores. A 

mesma é definida como uma sociedade proveniente de laços matrimoniais 

constituída por marido, esposa e os filhos gerados nessa união. O termo 

designa uma unidade social que, desempenhando diferentes tarefas, funciona 

como matriz do desenvolvimento psicossocial de seus membros. Como 

estrutura social, a família regula, canaliza e confere significado sociocultural à 

sexualidade como também a procriação, englobando convivência, sustento 

cotidiano, economia compartilhada e domesticidade coletiva. Essa organização 

representa uma unidade grupal com objetivos de preservar a espécie, nutrir e 

proteger a descendência, bem como fornecer condições para aquisição de 

identidades pessoais e transmissão de valores éticos, estéticos, religiosos e 

culturais. (MINUCHIN, 1982; LÉVI, 1972; OSÓRIO, 2002).  

De acordo com Osório (2002), tais definições acompanham o desenrolar 

histórico, cultural e social ao qual a família foi submetida no decorrer de 

algumas décadas, caminhando para uma visão mais holística, visto que a 

mesma sofre influência de variáveis de ordens diversas, como ambientais, 

sociais, econômicas, políticas e culturais. 

 Ao longo da história, a seleção do cônjuge, por exemplo, obedece a 

diversas regras, de acordo com cada cultura. Nas antigas sociedades 

japonesas e chinesas, essa escolha era feita pelos mais velhos, enquanto que, 

entre os árabes tradicionais a companheira era definida mediante pagamento 

pela família do homem, e nas castas brâmanes da Índia o preço era pago pela 

família da mulher. (GOODE, 1970).  

No Brasil, durante os séculos XVI e XVII, a organização familiar era 

baseada nas relações patriarcais. Os papéis de homens, como também das 

mulheres eram bem definidos, cabendo ao marido as decisões formais, a 

proteção e a provisão para a mulher e os filhos, enquanto que a mãe liderava a 
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casa e o desenvolvimento moral dos descendentes. A economia da colônia, no 

período, era movida pela cana-de-açúcar, cultivada nas grandes plantações do 

nordeste, sendo este um dos fatores que influenciavam a constituição das 

famílias numerosas, já que era preciso muita mão de obra para o cultivo da 

cana-de-açúcar. (SAMARA, 2002). De acordo com essa autora, com a 

descoberta das minas de ouro o centro da economia passou a se concentrar 

na região sul do país. Isto demandou intensa urbanização e uma sociedade 

formada por diferentes classes sociais. Nas localidades próximas às áreas de 

mineração, a migração masculina deixava espaços nas lavouras familiares ou 

nos pequenos negócios, ficando a cargo das mulheres tais ocupações. Esta 

mudança econômica afetou também as relações e estruturas familiares. 

No século XIX, com o desenvolvimento da cafeicultura, e especialmente a 

partir da segunda metade do século, com o início da industrialização, as 

mulheres ganharam espaço no mercado de trabalho. Além disso, o excedente 

populacional provocado pelas migrações em massa abriu espaço para 

ocupações domiciliares e temporárias, o que possibilitou às mulheres casadas 

contribuir com a renda familiar, sem deixar de lado suas atribuições de mãe e 

dona de casa. Apesar desses avanços, as mesmas ainda eram consideradas 

incapacitadas, podendo assumir a liderança familiar apenas na ausência do 

marido. Seu acesso ao emprego e às propriedades era limitado. (ALMEIDA, 

1987).   

Gradativamente, a partir do século XX, a mulher vai se inserindo nos cursos 

de nível superior e ganhando espaço no mercado de trabalho formal, 

mantendo ainda grande participação nos serviços informais e domiciliares. 

Essa mudança de comportamento e papel das mulheres modificou 

significativamente a organização familiar. (SAMARA, 2002).   

Atualmente, a participação feminina no mercado de trabalho cresce a cada 

dia e, em decorrência disso, o número de membros em uma família também 

tem sofrido modificações. No censo de 1996, a média de pessoas por núcleo 

familiar já era de 3,6, passando a 3,2 em 2006. Além da redução da 

quantidade de filhos, a família atual também tem sofrido outras 

transformações. O contingente de mulheres no papel de chefes domiciliares 

passou de 10,3 milhões para 18,5 milhões, entre 1996 e 2006; nesse mesmo 

período, do total de mulheres com filhos, o percentual das que tinham três ou 
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mais caiu de 44,9% para 35,8%, enquanto que as de apenas um filho 

passaram de 25,0% para 30,9%. (BRASIL, 2007). 

Esses dados revelam que os papéis desempenhados por homens e 

mulheres no âmbito familiar têm sofrido grandes mudanças, e as atribuições de 

cada membro na família contemporânea não são tão evidentes quanto antes.  

A função de provisão não é mais exclusividade do homem, podendo ser 

compartilhada ou até, em alguns casos, ser somente da mulher, o que leva a 

um aumento de responsabilidade. Ao assimilar a participação no sustento 

familiar, ela não deixou o papel de mãe e de dona de casa. Essa herança de 

papéis continua sendo repassada de geração a geração, reproduzindo as 

concepções de gênero predominantes em nossa cultura e sociedade. (BORSA; 

FEIL, 2008).    

A palavra “gênero” possui por si só uma dimensão polissêmica. Vários 

significados lhe são atribuídos; dentre eles estão: a categoria taxionômica 

compreendida entre família e espécie, a categoria gramatical que agrupa os 

nomes em masculino e feminino e ainda a maneira que a diferença sexual 

assumida a partir da construção cultural manifestada nos status e papéis 

desempenhados por cada sexo. (FERREIRA, 1999).  

 A significação da palavra “gênero” tem sido foco de diversos estudos e se 

refere a um conceito construído pelas ciências sociais para designar as 

construções socio-históricas da identidade masculina e feminina. Estas foram 

desenvolvidas a partir da distribuição desigual de responsabilidades na 

produção social da existência de cada um. (CARLOTO, 2001; GODINHO; 

SILVEIRA, 2004). Tal produção se dá através das relações com o mundo e 

com os outros. Assim, as relações de gênero são o reflexo das concepções 

internalizadas por homens e mulheres. Dessas internalizações decorrem as 

diferenças de funções e comportamentos designados aos sexos de formas tão 

distintas, conforme sua cultura. 

Embora estejamos tratando de um conceito bem mais amplo do que a 

diferença entre os sexos, cabem algumas considerações acerca desse 

assunto, no que diz respeito a informações sobre os índices de 

morbimortalidade, que sofrem influência direta dos comportamentos assumidos 

por homens e mulheres. A expectativa de vida das mulheres brasileiras vem 

sendo cada dia maior em relação aos homens. Em 1980, essa diferença era de 
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até sete anos a mais para as mulheres. Nesse sentido, o censo realizado em 

2007 reforça a tendência de maior longevidade feminina. No ano 2000, a 

proporção de homens para mulheres era de 100 para 100; em 2007 essa 

relação caiu para 99,6 homens em cada 100 mulheres. Entre as principais 

causas de maior morbimortalidade masculina, estão as doenças do aparelho 

circulatório e as causas violentas, entretanto a literatura internacional de 

países capitalistas centrais revela que as mulheres sofrem mais de doenças 

agudas, como as infecciosas, virais e respiratórias. (AQUINO, 1992).    

Continuando com as concepções de Aquino (1992), dentre as razões 

atribuídas a esse maior contingente de doenças agudas estão as atividades 

exercidas pela mulher. O cuidado com a casa e com os filhos demanda contato 

intenso com crianças, que constituem uma população mais vulnerável às 

infecções; o uso de produtos químicos para limpeza da casa e as posturas 

assumidas para realizar essa tarefa favorecem o aparecimento de alergias, 

lesões dermatológicas e problemas músculo-esqueléticos. Outro dado 

importante é que o número de mulheres que utilizam os serviços de saúde, 

tanto na rede ambulatorial quanto na hospitalar, é bem superior ao de homens. 

Essas disparidades na busca dos serviços de saúde e acometimento de 

morbidade podem ser atribuídas, em parte, à exposição diferenciada de 

homens e mulheres a fatores de risco, conforme o espaço social ocupado, e às 

construções diferenciadas na experiência do adoecimento, tanto no que diz 

respeito à maneira de perceber a doença, quanto na forma de falar sobre ela. 

(CARLOTO, 2001).   

Nessa discussão, admitimos que a família, como núcleo de convivência, 

deve funcionar harmonicamente, mas está sujeita a fatores predisponentes a 

um desequilíbrio que pode ter como consequência a alteração da qualidade de 

vida de um ou mais de seus membros, com repercussão na saúde como um 

todo. Essa realidade guarda íntima relação com questões de gênero que se 

instalam no nascimento e perpassam toda a vida do homem e da mulher. 

Portanto, a cultura de gênero machista é reproduzida dia após dia pelos 

pais, sobretudo pelas mães, que ainda são as maiores responsáveis pela 

“criação dos filhos”. As meninas devem estudar e participar das atividades 

domésticas, enquanto que os meninos podem assistir televisão ou fazer o 

dever de casa, e serem isentos dessa responsabilidade, perpetuando as 
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concepções que dizem respeito à maneira pela qual o homem e a mulher são 

vistos pela sociedade. 
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29 
 

 

3. CRISTALIZANDO A METODOLOGIA 

Investigar e compreender a percepção do homem sobre a assistência à sua 

saúde pela ESF requer uma análise mais profunda e abrangente. Para tanto, 

utilizaremos uma abordagem qualitativa, pois, como refere Marconi e Lakatos 

(2001), é a mais indicada quando pretendemos analisar e interpretar aspectos 

profundos e da complexidade do comportamento humano.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

O estudo é exploratório-descritivo, considerando que o tema em questão é 

pouco conhecido. Segundo Marconi e Lakatos (2001), a pesquisa exploratória 

objetiva tornar um determinado fenômeno familiar aos olhos do pesquisador. 

Enquanto isso, os estudos descritivos visam explicar uma situação da qual se 

necessita de maiores informações, como afirma Leopardi (2002). Sendo assim, 

esse tipo de estudo nos possibilitou conhecer aspectos que dizem respeito ao 

homem no contexto da ESF.  

 

3.2 LOCAL DE INVESTIGAÇÃO 

A pesquisa foi realizada no Município de Parnamirim, no Estado do Rio 

Grande do Norte. Essa localidade fica a 14 Km de distância da capital Natal, e 

compõe a sua região metropolitana juntamente com os Municípios de Ceará 

Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José de Mipibú e 

Nísia Floresta. Abrange uma área de 126,6 Km², que corresponde a 0,24% da 

área do estado. Tem um contingente populacional de 143.598 habitantes, 

resultando na densidade demográfica de 1.134,3 hab/Km², distribuídos em 3 

praias e 15 bairros. (BRASIL, 2008e).  

Dentre esses, o Parque Industrial, conforme o próprio nome designa, surgiu 

para formar um polo industrial do Município de Parnamirim, mas, 

simultaneamente à ocupação das indústrias, ocorreu a instalação de 

residências de forma ilegal. Por essa origem, a população em geral possui 

casa própria, porém as condições socioeconômicas são pouco favoráveis. No 

entanto, com a crescente urbanização do município, foi criado um conjunto 

habitacional financiado pela Caixa Econômica Federal na área de abrangência 

do bairro. Mais recentemente, na década atual, outro bairro foi construído 



30 
 

mediante aquisição de casas particulares. Vale ressaltar que os moradores 

desses dois conjuntos possuem maior poder aquisitivo em relação aos do 

bairro Parque Industrial. Sendo assim, a área conhecida como Parque 

Industrial constitui um bairro de grande diversidade geográfica, populacional e 

socioeconômica. A localidade possui 107 ruas, 4.500 residências e 17.500 

habitantes. (PARNAMIRIM, 2008).   

A população dessa área é atendida por três equipes de ESF instaladas no 

Centro de Saúde Dr. Vulpiano Cavalcante1. Essa instituição, além dos 

profissionais que integram a ESF, conta também com o atendimento de cinco 

médicos especialistas ( dois ginecologistas;  um clínico geral;  um nutricionista;  

um pediatra ) e uma psicóloga.  As equipes de saúde da família são 

identificadas por numeração. Dentre elas, destacamos a 033, na qual atuamos 

como enfermeiras da ESF, constituindo, portanto, o contexto em que surgiu a 

inquietação inicial para o desenvolvimento deste estudo. Essa equipe é 

responsável por 982 famílias cadastradas, abrangendo os três conjuntos do 

bairro acima mencionados, em uma área subdividida em cinco microáreas 

(ANEXO 1), as quais são assistidas por uma médica, uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem e  três agentes comunitárias de saúde. 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

O estudo contou com 12 homens adultos residentes na área de 

abrangência da equipe 033 da ESF, do Bairro Parque Industrial, no Município 

de Parnamirim. A determinação, inicialmente, foi de 20 participantes, baseada 

em experiências anteriores com estudos de natureza qualitativa. Contudo esse 

número já previa variação para mais ou para menos, pois o estudo de natureza 

qualitativa determina que o número de participantes seja considerado 

suficiente quando há repetição das informações, isto é, saturação dos dados. 

                                                 
1 O nome foi escolhido pelo então prefeito do município, Agnelo Alves, em homenagem ao Dr.Vulpiano Cavalcante, 
médico cearense residente no Rio Grande do Norte desde 1930. Ele foi ativista da luta comunista no período da 
repressão militar da década de 60, considerado por seus companheiros como uma pessoa humanitária. Foi dirigente 
estadual do partido comunista, esteve preso várias vezes e sofreu diversas torturas, chegando a ter seus dedos das 
mãos quebrados, para que não pudesse mais realizar cirurgias. Sobreviveu ao período militar e residiu em Natal até o 
fim de sua vida. Ainda hoje é lembrado e homenageado com nomes de escolas, centros de saúde, bibliotecas, entre 
outros (CAPISTRANO, 2008; ALVES, 2004).  
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Ressaltamos que a decisão de trabalhar com a população adulta se deve 

ao fato de que essa faixa etária é a mais carente em programas de atenção à 

sua saúde. Para a maioria das culturas, se considera adulto aquele indivíduo 

que já é capaz de assumir determinadas responsabilidades, como casar, votar, 

conduzir automóveis, etc. Para este estudo, limitamos a faixa etária dos 20 aos 

59 anos, visto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera como 

adolescentes as pessoas que se encontram entre 10 e 19 anos (BRASIL, 

1994), e como idoso o indivíduo com 60 anos ou mais. (BRASIL, 2006).  

Os critérios de inclusão foram baseados na adstrição do participante na 

área de abrangência da equipe 033, ser do sexo masculino, com as faculdades 

mentais preservadas, estar na faixa etária de 20 a 59 anos. Qualquer dos 

selecionados que não estivesse nesse grupo etário, não residisse na área de 

abrangência da equipe acima citada ou demonstrasse alguma deficiência 

mental seria excluído da população da pesquisa. 

 

3.4. INSTRUMENTO DE PESQUISA  

Para coletar os depoimentos, utilizamos um roteiro de entrevista 

semiestruturado constituído em duas partes. A primeira, contendo questões 

relativas a dados sociodemográficos e econômicos, com o objetivo de 

caracterizar a população, e a segunda constou de aspectos específicos sobre 

o objeto de estudo, com a seguinte questão norteadora: Como o senhor 

percebe a atenção/cuidado à sua saúde pela Estratégia de Saúde da Família 

(PSF)? (APÊNDICE1). 

O instrumento foi pré-testado a fim de averiguar sua clareza para os 

participantes. Segundo Gil (2006), realizar essa atividade antes de sua 

utilização é algo necessário para desenvolver os procedimentos de aplicação, 

testar o vocabulário utilizado e assegurar que as questões possibilitem medir 

as variáveis que se deseja estudar. Além disso, Leopardi (2002) acrescenta 

que o pré-teste contribui para a detecção de qualquer erro que possa interferir 

no entendimento das perguntas pelos sujeitos e, portanto, na confiabilidade da 

pesquisa.  

Por essas razões, realizamos o pré-teste entrevistando dois homens na 

faixa etária determinada para esta pesquisa e residentes no mesmo bairro, 

entretanto, em uma outra  área, localizada a certa distância da que faria parte 
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do estudo, como forma de evitar interferência ou influência nas respostas dos 

depoentes. Após o pré-teste, consideramos importante para o entendimento 

adequado dos entrevistados utilizar a palavra “cuidado” associada à “atenção”, 

bem como a sigla PSF (Programa de Saúde da Família) por ser mais 

conhecida do que a nomenclatura Estratégia de Saúde da Família (ESF). Em 

seguida, revisamos o instrumento, efetuando as modificações pertinentes;  por 

fim, submetendo-o a uma nova testagem com mais  duas entrevistas e, assim, 

constatamos a adequação do instrumento. 

 

3.5 TÉCNICA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES  

As técnicas de coleta dados são consideradas um conjunto de preceitos ou 

processos usados para a obtenção dos propósitos na ciência, e correspondem 

à parte prática da investigação. (MARCONI; LAKATOS, 2001).  Sendo assim, 

como forma de obter as informações pertinentes ao presente estudo, foi 

utilizada a entrevista semiestruturada. 

A entrevista consiste na conversação face a face, realizada de maneira 

metódica, na qual a informação é expressa verbalmente e permite revelar 

valores, normas e símbolos. Pode ser classificada em estruturada, não 

estruturada e semiestruturada. (MARCONI; LAKATOS, 2001; GIL, 2006). 

Destacando a semiestruturada, com questionamentos básicos construídos a 

partir dos pressupostos originários da pesquisa. Nela, o entrevistado responde 

aos questionamentos seguindo sua própria linha de pensamento, mas dentro 

do foco objetivado. (TRIVIÑOS, 1992). 

A coleta de dados ocorreu mediante a aprovação em três instâncias. A 

primeira diz respeito ao comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, enquanto que a segunda foi obtida com a 

aquiescência da gestora em saúde do Município de Parnamirim, e a terceira, 

do diretor da unidade de saúde na qual as famílias dos participantes estão 

cadastradas (APÊNDICES 2 e 3). Além disso, estivemos atentas às exigências 

da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, no que se refere 

à pesquisa com seres humanos (ANEXO 2). 

Inicialmente, como a área já é delimitada pela equipe da ESF, realizamos a 

seleção aleatória das residências a serem visitadas, a partir do conhecimento 

prévio das Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs) sobre os residentes no 
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domicílio, respaldadas pela “ficha A”, um documento utilizado por todos os 

ACSs para cadastrar as famílias que compõem as microáreas de abrangência.  

Nessas fichas estão contidas informações sobre todos os domiciliados na 

casa, suas respectivas idades e ocupações, além de informações 

socioeconômicas gerais.  

Na etapa seguinte, solicitamos a colaboração dos agentes comunitários 

com a finalidade de facilitar o acesso às residências para o primeiro contato 

com os participantes, a fim de marcar o dia da possível entrevista. Na data 

agendada e no domicílio do selecionado, procedemos às devidas 

apresentações – entre pesquisadora e pesquisado–, esclarecendo os objetivos 

e propósitos da investigação, afirmando que os documentos advindos de sua 

participação (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e as 

anotações de seus depoimentos) seriam mantidos em sigilo e guardados no 

departamento de enfermagem na UFRN durante cinco anos, sob a 

responsabilidade da coordenadora da pesquisa. 

Tendo tomado conhecimento da pesquisa, o homem era indagado sobre a 

possibilidade de sua participação no estudo. Mediante a resposta positiva, 

iniciávamos a entrevista. Antecedeu nessa etapa a explicação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução nº 196/96 do 

CNS, ressaltando a garantia do anonimato, a utilização dos depoimentos 

unicamente para este estudo, e o direito de desistir da pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo para ele e sua família (APÊNDICE 4). 

 Foi assegurado também que a pesquisa não acarretaria nenhum gasto 

financeiro e não previa remuneração aos participantes. Além disso, explicamos 

que o estudo não oferecia danos nem prejuízos à sua saúde, exceto algum 

constrangimento que pudesse surgir ao responder às questões. Para amenizar 

essa possibilidade, a entrevista foi realizada em ambiente reservado e 

determinado pelo próprio entrevistado, após a nossa solicitação de um local 

que lhe proporcionasse conforto e segurança no seu próprio domicílio. 

 A fim de garantir o anonimato dos participantes, os mesmos foram 

designados com nomes de metais. Para isso, apresentamos uma lista com a 

denominação de 20 metais, solicitando dos mesmos que escolhessem com o 

qual gostariam de ser identificados no decorrer da investigação. A escolha por 

essa categoria de nomes foi feita por entendermos que os metais são 
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elaborados a partir de minérios extraídos da terra com um trabalho árduo, 

grosseiro e delicado ao mesmo tempo. (APÊNDICE 5). 

  Os metais possuem características peculiares e até contraditórias, como a 

ductibilidade e a maleabilidade; isto significa que eles são fortes, mas capazes 

de serem moldados e de se moldarem. Fazendo um paralelo com os homens, 

população alvo desta investigação, entendemos que os mesmos são 

envolvidos em influências de gênero que lhe conferem a fama de força, mas 

ocultam um fragilidade que lhes é inerente. Para compreender a percepção 

dos homens sobre a atenção à sua saúde pela ESF, precisamos extrair, 

lapidar e elaborar seu entendimento acerca do assunto. 

 Vale ressaltar que, durante as entrevistas, a maioria das mulheres, 

companheiras dos entrevistados, esteve presente, fazendo questão de reforçar 

e muitas vezes corrigir as respostas dos depoentes. Entretanto, tal ocorrência, 

não interferiu nos resultados obtidos. Não foi determinado tempo mínimo ou 

máximo de duração para as entrevistas, mas a média de foi de 20 a 30 

minutos.   

Os depoimentos foram gravados mediante a anuência dos entrevistados.   

Segundo Trivinõs (1992), a agravação permite apreender as falas na íntegra, o 

que pode não acontecer quando se emprega outro recurso. Além do gravador, 

foi utilizado o diário de campo para fazer anotações pertinentes a cada 

entrevista, que auxiliaram na interpretação das falas, bem como das 

expressões e reações dos entrevistados ao se pronunciarem.   

 

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE  DO MATERIAL EMPÍRICO  

Para o tratamento dos depoimentos, selecionamos o método de análise de 

conteúdo segundo Bardin, por buscar o significado do conteúdo das 

mensagens. Esse procedimento é utilizado para interpretação de discursos 

recorrendo ao “rigor da objetividade” e à “fecundidade do subjetivo”, o que 

permite ao investigador desvelar o não dito, ou seja, o latente que existe nos 

depoimentos. (BARDIN, 2000, p.9). 

A análise de conteúdo é um “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações”, caracterizado por uma diversidade de formas e adaptação às 

comunicações. (BARDIN, 2000, p.31). Relaciona estruturas semânticas com 

sociológicas e associa a superfície dos textos a fatores que determinam suas 
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características, como variáveis psicológicas, psicossociais, contexto cultural e 

processo de produção da mensagem. (BARDIN, 2000). 

Dessa forma, de posse das informações iniciamos a transcrição de cada 

entrevista, considerando também as anotações do diário de campo. Feito isto, 

procedemos à leitura flutuante, para contato inicial com o documento obtido 

das falas, o que compôs a etapa da pré-análise do método em questão. Dando 

continuidade, procedemos à leitura aprofundada, conforme os princípios de 

exaustividade, homogeneidade, representatividade e pertinência. Foram 

identificados os núcleos de sentido, que, segundo Bardin (2000), constituem 

elementos de significação, cuja análise se baseia em sua presença ou 

aparição no texto.   

Nesse processo, atribuímos cores aos grupos de sentido, para facilitar a 

associação, a qual ocorreu mediante a diferenciação e reagrupamento 

baseado na similaridade da semântica das unidades. Após essa etapa, 

emergiram as categorias que, a partir do processo de recorte e agregação, 

resultaram em novas categorias temáticas englobando subcategorias, 

apresentadas no capitulo a seguir. 

Tendo efetuado o tratamento e organização do material, recorremos aos 

princípios do interacionismo simbólico para a análise. Esse referencial teórico-

metodológico busca compreender a maneira do ser humano agir, interagir, 

definir e interpretar uma realidade a partir dos significados que ele atribui às 

situações vivenciadas. Além disso, considera o indivíduo em um processo de 

socialização e relação constante com o meio em que vive. (BLUMER, 1969).  

Criado no final do século XIX, ganhou destaque com George Herbert Mead, 

professor da Escola de Chicago influenciado pelo pragmatismo filosófico e 

behaviorismo. A repercussão de Mead foi maior após a sua morte, mediante as 

publicações de leituras e notas por seus alunos, bem como pela interpretação 

de suas obras por diversos sociólogos, como Herbert Blumer. Este último foi 

responsável por designar a expressão “interacionismo simbólico” para essa 

teoria-metodológica, que se firma basicamente em três pilares, descritos a 

seguir. (LOPES; JORGE, 2005).    

O primeiro deles é que os indivíduos agem em relação às “coisas” a partir 

dos significados que elas têm para eles. Estas “coisas” podem ser animadas 

ou inanimadas, amigos ou inimigos, instituições, ideias valorizadas, atividades 
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dos outros ou outras situações da vida cotidiana. O segundo pilar se respalda 

no sentido desses eventos serem derivados da interação social que cada um 

tem com seus semelhantes. E, no terceiro pilar, esses sentidos são 

modificáveis mediante processos interpretativos usados pela pessoa, ao lidar 

com as coisas que encontra. (BLUMER, 1969). 

Essa teoria tem como alvo o significado, o qual surge a partir da interação e 

interpretação que se faz de um acontecimento. As atitudes individuais e 

coletivas são construídas mediante as ações recíprocas do ser consigo 

mesmo, da negociação individual e da reação do outro. (LOPES; JORGE, 

2005).  

O entendimento de alguns conceitos como mente, self, símbolos, 

linguagem, sociedade, entre outros, é pertinente para a compreensão dessa 

teoria e são descritos abaixo:  

• Self – O ser humano se define através da interação com outro e 

consigo mesmo. O self é constituído do Eu, que consiste na resposta para a 

atitude do outro e no lado impulsivo, e do “mim” definido como o outro 

generalizado, ou incorporado no indivíduo, composto de padrões, 

compreensões e expectativas compartilhados em um grupo.  

• A mente – É a ação simbólica para o self, originada da interação 

com os outros e concebida como um processo que se manifesta mediante a 

interação do indivíduo consigo próprio, usando símbolos significantes, ou seja, 

gestos que possuem um sentido comum a um grupo. 

• Os símbolos – São interpretações de algo que se vê. Tudo que 

os nossos sentidos podem captar é passível de interpretação. 

• A linguagem – Instrumento usado para ordenar a experiência. 

• A sociedade – É constituída de indivíduos que interagem uns 

com os outros. (LOPES; JORGE, 2005; LITTEJOHN, 1992; HAGUETE, 1995). 

Tendo como base tais princípios e conceitos, o interacionismo simbólico se 

baseia na concepção de que vivemos em uma associação humana, na qual 

cada pessoa percebe a intenção dos atos da outra e, a partir disso, constrói 

sua resposta comportamental traduzida em ações. Estas são passíveis de 

interpretação pelos demais, processo pelo qual se originam os símbolos 

quando assumem significância comum a várias pessoas. 
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Mediante a análise embasada nos princípios da interação simbólica, 

procedemos à discussão referenciada na literatura consultada acerca da 

temática em questão, objetivando, ao final desse processo, desvelar a 

percepção do homem sobre a atenção à sua saúde pela Estratégia de Saúde 

da Família. 
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_______________Lapidando do depoimentos  
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4. LAPIDANDO OS DEPOIMENTOS  
 
 
 

Neste capítulo apresentamos a caracterização dos participantes da 

pesquisa, bem como as categorias temáticas e subcategorias que emergiram 

de suas falas.  As mesmas foram analisadas à luz do interacionismo simbólico 

segundo Blumer (1969), e discutidas mediante a literatura consultada, 

pertinente ao homem no contexto das políticas públicas de saúde, e ao homem 

no âmbito familiar e as influências de gênero. 

 

 

 4.1 CARACTERIZANDO OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Para caracterização da população entrevistada, utilizamos um roteiro 

contendo perguntas sobre a idade, naturalidade, estado civil, escolaridade, 

profissão, renda familiar. Essas informações objetivaram oferecer ao leitor a 

descrição dos informantes deste estudo, por se tratar de uma pesquisa 

qualitativa.  

Participaram da investigação 12 homens na faixa-etária de 35 a 56 anos, 

havendo predominância de 80% entre os que tinham de 46 a 56 anos. Dentre 

os entrevistados, 10 eram casados ou viviam em união estável, 

correspondendo a um percentual de 83%; um era separado e outro solteiro. A 

renda familiar variou entre um e três salários mínimos, guardando relação com 

o baixo nível de escolaridade. Nesse sentido, a maioria dos depoentes afirmou 

ter cursado apenas o Ensino Fundamental I completo.  

 

 

4.2 CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

Apresentamos neste item as categorias temáticas e subcategorias, 

ressaltando as considerações acerca do conteúdo das falas dos entrevistados, 

seguida de análise e discussão. 
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4.2.1 Revelando motivos que levam os homens a procu rarem 

assistência na Estratégia de Saúde da Família 

 

Esta categoria demonstra que os homens procuram o serviço de saúde 

por alguma razão específica e o fazem de maneira obrigatória. Isso pode ser 

observado nos depoimentos que compuseram as subcategorias: Buscando o 

serviço quando sente algo; Buscando o serviço para receber medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação da categoria temática1 e suas subcategorias 

 

 

4.2.1.1 Buscando o serviço na presença de algum sintoma 

 

As falas evidenciam a resistência dos homens em procurar atendimento 

nos serviços de saúde, fazendo-o apenas diante do aparecimento de algum 

sintoma que consideram importante, isto é, quando se sentem impossibilitados 

de desenvolverem suas atividades diárias: 

 
Quando tô sentindo alguma coisa [...] Quando dá a minha crise [de coluna] aí 
eu tenho que ir procurar o posto. (PRATA) 

 
 

Eu vou quando tô sentindo alguma coisa. Quando não tô sentindo nada, eu 
vejo que eu tô bem. (MERCÚRIO) 
 

 

PRIMEIRA CATEGORIA  
Revelando motivos que  

levam os homens a  
procurarem assistência na  

Estratégia de Saúde da Família  
 

 
Buscando o serviço na  

presença de algum sintoma   

 
Procurando o serviço  

para receber medicamentos   



41 
 

Quando é um acidente, um negócio assim [...] quem vai pro médico só é 
porque tá sentindo alguma coisa, quando tá ruim mesmo, que tá sentindo dor 
ou então morre em casa à mingua. (FERRO) 

 

 Porque não adianta eu ir lá sem tá doente, só pra ir... Perturbar os outros que 
precisa mais de que eu. (PRATA) 

 

 

Conforme esses discursos, os homens procuram assistência quando 

atribuem significado ao desconforto sentido. Ao constatarmos tal realidade, nos 

reportamos ao entendimento de que as ações do ser humano têm como base o 

significado atribuído por ele às coisas do seu cotidiano. (BLUMER, 1969). 

Dessa forma, os entrevistados atribuem pouca significância aos agravos que os 

acometem, ou seja, eles são considerados simples, traduzindo pequena 

relevância aos aspectos preventivos. Esse fato pode explicar a forma como os 

homens agem, na maioria das vezes, diante dos sintomas, buscando medidas 

alternativas a fim de evitar “perda de tempo” na espera por consultas médicas.  

Segundo Gomes (2007), os homens buscam menos os serviços de 

saúde, embora alguns afirmem que essa busca não deve ser determinada 

mediante o sexo. Além disso, revelam que a procura desses serviços é 

motivada pela esperança da cura de um mal que os aflige e quando a dor se 

torna insuportável, dificultando o desenvolvimento de suas atividades laborais 

naquele momento.  

O fato de os depoentes só buscarem assistência quando acometidos de 

algum sintoma reforça a prevalência do paradigma curativista, pois os 

mesmos não objetivam prevenção e promoção da saúde, como pode ser  

evidenciado nas falas de Titânio e Bronze: 

 
Em último caso. Porque ninguém quer, né? [...] Isso aqui eu peguei 17 pontos 
[sutura abdominal], aí precisei ir lá para tirar os pontos [...] eu só vou quando 
for a último caso. (TITÂNIO) 
 
 
Graças a Deus, não sou muito de precisar [...] Quando é uma precisão mesmo, 
que eu vou [...] Vou quando tô quase morto [...] só quando não tem jeito 
mesmo. (BRONZE) 

 
Na abordagem interacionista, frente às concepções de gênero que 

envolvem o masculino, é possível considerar que os entrevistados evitam 

buscar atendimento em saúde, pois essa atitude simboliza admitir fraqueza e 
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tornar pública uma fragilidade. Em uma sociedade historicamente patriarcal, o 

masculino está associado aos símbolos de força e virilidade. Ser homem 

esteve relacionado, ao longo do tempo, com os significados de coragem, 

atividade que exija maior esforço físico, inexpressão de sentimentos, de choro 

e de medo. Dessa forma, reconhecer que precisa de cuidados envolve 

questões relacionadas à masculinidade. 

As atitudes expressas pelos depoentes contradizem a tendência atual 

de ênfase na promoção à saúde e prevenção de agravos que vem se 

tornando o novo paradigma da saúde do século XXI, como descreve o 

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (2005): 

 

 
O campo da Prevenção já é julgado o novo paradigma social. Cada 
vez mais, o setor da saúde percebe que atuar nas consequências do 
adoecimento é pouco efetivo, tardio e excessivamente caro. Na área 
da saúde, o termo prevenção, tem a conotação de atuação ou ação 
na forma de prevenir o adoecimento, visando geralmente reduzir seus 
fatores de risco na vida individual e coletiva. O importante é que se 
tome consciência de que a população pode e deve aprender a viver 
melhor, produtivamente e gozando de boa saúde desde a infância até 
as idades mais avançadas. Mais uma vez lembramos: se não 
tivermos tempo para cuidar de nossa qualidade de vida, teremos, no 
futuro, que encontrar tempo para cuidar de nossas doenças 
(CONFEF, 2005, p. 29). 

 

 

A resistência de Titânio e Bronze em procurar atendimento de saúde nas 

ESFs pode estar relacionada à falta de identificação deles com o ambiente das 

unidades básicas e até com os profissionais que ali atuam, devido à 

predominância feminina, corroborando assim com o estudo de Gomes (2007). 

De acordo com esse autor, a vergonha de se expor diante de um profissional e 

o medo de descobrir algum agravo à saúde constituem outras razões 

apontadas pelos depoentes para se ausentarem dos serviços de saúde.  

Esse modelo de constituição do ser masculino tem afetado a sua própria 

saúde, na medida em que gera desinteresse e até dificuldade diante de ações 

preventivas, como, por exemplo, o exame da próstata. (GOMES, 2003). A 

construção do masculino resulta também em maior exposição a acidentes e 

violência, pois assume um papel de protetor e defensor. No Brasil, entre 1991 e 

2000, o número de mortes por causas externas foi de 1.118.651, das quais 

926.616 foram de homens, o que corresponde a 82,8% do total de mortes.  
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Com base nos depoimentos, percebemos a necessidade de ações 

voltadas para o homem que os levem a conceber a prevenção como um meio 

de cuidar da saúde. Sua adesão à assistência pela ESF ocorre sob ordenação 

vinda de suas companheiras, de médicos, ou de empresas, como expresso nos 

depoimentos a seguir:  

 

 

Só fui procurar o posto porque Francisca [técnica de enfermagem] disse 
que eu estava com a pressão alta [...] Só fiz o exame de sangue que o 
cirurgião mandou fazer. (AÇO) 
 
Só fui porque ela [esposa] ficou dizendo que tinha que ir [...] Tava 
queimando os olhos, não consegui dormir. (FERRO) 
 
A empresa que eu trabalhava, ela quem pede [exames], mas é só de 
sangue, urina, auditivo, ela que passa de todo mundo, né. (OURO) 

 
 
Mediante os princípios do interacionismo simbólico, compreendemos 

que as reações de uma pessoa quanto a determinado fato são capazes de 

delinear a construção do significado para outra. Dessa forma, por intermédio da 

interação com outras pessoas, um indivíduo é capaz de apreender as 

intenções da ação do outro e organizar a sua resposta baseado nessa 

intenção.  

Nas falas de Aço, Ferro e Ouro fica claro que a reação desses homens 

em procurar assistência constitui em uma resposta estruturada com base nas 

ações e intenções de pessoas ou instituições que interagiram com ele, como a 

companheira, o médico, ou a empresa para a qual trabalha. 

O fato de eles buscarem assistência quando motivados pela 

companheira é também resultado de uma simbologia construída para o papel 

de mulher. A atividade de cuidar da família e da casa foi cultural e socialmente 

atribuída a esse membro familiar, por isso, no momento em que necessita de 

assistência médica, a maior parte dos homens, não sabe aonde ir exatamente 

(FIGUEIREDO, 2005; ROWE, 2000). Tal situação resulta na predominância de 

homens que se dirigem ao serviço não só pela insistência da esposa, como 

também o fazem sempre acompanhados por elas. 

A associação do cuidado ao sexo feminino nos remete aos papéis que 

compõem as concepções de gênero. Sendo assim, as mulheres têm a 

responsabilidade de cuidar da saúde dos filhos e do marido, enquanto que os 
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homens, para manter o simbolismo de virilidade e invulnerabilidade presentes 

nas concepções masculinas, não só se esquivam do papel de cuidadores como 

também negam o autocuidado. 

Já a procura por assistência sob ordenação de um médico é o resultado 

do significado que as recomendações médicas têm para o indivíduo. De acordo 

com Pinheiro (2008), identificar e abordar aspectos que permeiam valores 

culturais exigem do profissional perícia e sensibilidade. Conforme Sano et al 

(2002), o bom relacionamento entre médico e paciente auxiliam na adesão ao 

tratamento prescrito e às recomendações fornecidas. Portanto, a orientação 

médica para buscar assistência na atenção básica exerce no homem influência 

expressiva. 

 Outro aspecto importante que tem contribuído para a ida da população 

masculina aos serviços é o encaminhamento das empresas nas quais 

trabalham. Com a introdução da política de assistência à saúde do trabalhador, 

as empresas passaram a exercer papel de corresponsabilidade na promoção 

da saúde de seus funcionários, realizando, pelo menos anualmente, ações de 

prevenção e promoção à saúde, bem como solicitação de exames, com vistas 

a prevenir danos ocupacionais (BRASIL, 2002).   

A determinação das empresas exigirem que seus funcionários façam 

exames periódicos constitui um passo importante na atenção à saúde do 

homem e na aproximação deles com os serviços de saúde, pelo menos, para 

cumprir exigências do trabalho. Todavia, esse dever não diz respeito a 

qualquer forma de labor, pois aqueles que estão fora do mercado formal 

compõem a maioria da população masculina; e, por outro lado, existe o 

descumprimento dessa obrigação por parte de muitas companhias. Em função 

disso, o nível social e cultural que circundam o sexo masculino, quando 

somados, contribuem de forma expressiva para maior exposição dos homens a 

inúmeras patologias e, consequentemente, à morte.  

 É patente, que diante de uma situação mais grave, na qual os homens 

se sintam ameaçados, eles buscam as UBSs como opção para de resolver o 

seu problema de saúde.  
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4.2.1.2 Procurando o serviço para receber medicamentos  

 

Percebemos nesta subcategoria que, dentre as principais razões que 

motivam os homens a buscar o serviço de saúde da ESF, está a medicalização 

como alternativa rápida e econômica para a resolução de suas necessidades, 

como podemos exemplificar com os depoimentos abaixo: 

 

Eu tomava na farmácia. Aí, como agora não aplica mais na farmácia, aí eu 
tenho que procurar só os postos, né? (PRATA) 
 
Eu vou mais ao posto de saúde quando vou receber os comprimidos [anti-
hipertensivos]. (AÇO) 
 
Eu uso muito o posto, só nas quintas-feiras. É para o médico passar 
remédio pra mim. Eu uso remédio controlado. Eu vou pra pegar a receita 
[...] (ALUMÍNIO) 
 
 

Esses trechos nos remetem à compreensão de que o homem, 

interagindo em seu contexto social, elabora ações resultantes de sua 

interpretação desse meio. Sob a ótica interacionista, a sociedade é constituída 

de indivíduos que interagem uns com os outros e, a partir disso, elaboram 

comportamentos traduzidos em ações. Sendo assim, a busca pela 

medicalização praticada pelos homens se constitui na resposta da interação 

destes com a própria sociedade na qual estão inseridos. Isso significa dizer que 

a utilização dos tratamentos farmacológicos é uma tendência predominante em 

nossa cultura produzida pelo histórico modelo de saúde curativista, que 

permeia as interações entre os indivíduos e os serviços de saúde. 

Concordamos com Lefèvre (1993), quando afirma que o medicamento 

representa um símbolo de saúde para a nossa sociedade. O fármaco constitui 

uma maneira rápida de combater a doença, traduzida no alívio dos sintomas. 

Dessa forma, a consulta médica tende a disponibilizar medicamentos para ser 

reconhecida como eficiente. 

Essa concepção é evidenciada em estudos como o de Vieira (2009), que 

demonstrou o investimento em fármacos pelo Ministério da Saúde no período 

de 2002 a 2007. A pesquisa revelou que o gasto com os medicamentos da 

atenção básica aumentou 75%, e com os programas estratégicos, em 124%. 
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Isto retrata a pouca importância atribuída pela população a ações preventivas 

em saúde. 

A busca dos homens por remédios já foi estudada em pesquisa de 

Pinheiro et al (2002), a qual mostrou que a população masculina recorre mais 

aos serviços de farmácia e pronto-atendimento do que a feminina. Tal atitude 

está associada à agilidade desses serviços, tornando-se um fator importante 

para os homens, pois reduz seu tempo de afastamento do trabalho e de espera 

na resolução de seus agravos de saúde. ( FIGUEIREDO, 2008).  

Tal situação tem despertado interesse da indústria farmacêutica, que 

investe em eventos como World Congress on Men`s Health & Gender,  

realizado anualmente, desde 2001, por associações médicas, com apoio de 14 

grandes corporações, envolvidas principalmente com a produção de drogas 

hormonais utilizadas com frequência no tratamento da disfunção erétil. 

(AQUINO, 2005). 

Sendo assim, concebemos que o homem procura a assistência da ESF 

motivado pelo interesse no tratamento farmacológico, por diversas razões. 

Esse entendimento decorre de sua interação consigo mesmo, com os demais 

indivíduos e tudo que envolve o seu contexto social, quando relacionado ao 

uso de medicamentos. O tratamento farmacológico constitui a maneira mais 

rápida de solucionar seu problema e, estando disponível na unidade de saúde, 

é também a mais econômica. Considerando que as pessoas do sexo masculino 

são predominantemente objetivas, esta se apresenta como a melhor opção 

para resolver questões concernentes à sua saúde.  

Na sociedade capitalista em que estamos inseridos, a assistência à 

saúde tem se tornado, para muitos, um bem de consumo. Para evitar perda de 

tempo, a tecnologia permite que tenhamos tudo à nossa mão.  Assim, para 

saciar a fome, estão disponíveis os fast-food; para a rápida comunicação, 

temos os celulares; o pagamento de contas mais cômodo pode ser feito em 

caixa eletrônico, ou melhor, on-line; para entretenimento confortável, existem o 

controle-remoto de TV e DVD; até para os relacionamentos já existe uma forma 

mais “prática” – os amigos virtuais. Em meio a essa gama de artifícios, a 

assistência à saúde tende a ser reduzida à concepção de atendimento, ou seja, 

para solucionar a questão de saúde é necessário ser atendido, de preferência 

com uma consulta e uma solução rápida. 
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Em resumo, nesta categoria, as respostas apresentadas pela população 

do estudo traduzem os motivos que a impulsiona a procurar os serviços de 

saúde. Diante disso, somos levadas a considerar que as informações emitidas 

guardam relação com o conhecimento que os entrevistados têm acerca dos 

cuidados em saúde.  

             4.2.2 Expressando conhecimento sobre a Estratégia de Saúde da 

Família 

 

Esta categoria trata do conhecimento que os homens expressam sobre o 

funcionamento a ESF e as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACSs). Segundo Rosas (2003, p.2), “o conhecimento é a relação que se 

estabelece entre o sujeito que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser 

conhecido ou que se dá a conhecer”.  

Essa temática abrange as subcategorias: Conhecimento sobre o 

funcionamento da ESF e Conhecimento sobre as atribuições do ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representação da categoria temática 2 e suas subcategorias 

 

 

4.2.2.1 Conhecimento sobre o funcionamento da ESF 

 

As informações obtidas das falas revelam que os depoentes possuem 

algum conhecimento acerca da ESF. 

SEGUNDA CATEGORIA  
 

Expressando conhecimento  
sobre a  

Estratégia de Saúde da Família   

 
Conhecimento  

sobre o funcionamento da ESF   

 
Conhecimento  

sobre as atribuições do ACS   
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Eu creio que o PSF é um lugar que agente vai lá pra se consultar, pra se 
tratar, ver os problemas que você tem [...] (PRATA) 
 
 Atender as pessoas, o que precisar de alguma coisa mais de urgência, 
encaminhar [...] (CHUMBO) 

 
 Vem nas casas, nas residências, é atendido, vem gente [...] (COBRE) 
 
 O que ele faz é atender, né? Você precisa, vai lá, pega uma ficha e 
atende criança e tal. (BRONZE) 
 

Nesse sentido, os depoimentos de Prata e Chumbo representam 

a opinião que a maior parte dos entrevistados tem do funcionamento da 

ESF. Para eles, esse programa é destinado a prestar atendimento à 

população quando esta o procura. Entretanto, Cádmio e Ouro possuem 

um conhecimento mais ampliado, incluindo ideias de prevenção, 

orientação e acompanhamento domiciliar. Isso nos leva a crer que esses 

homens, embora não conheçam em detalhes as diretrizes e propostas 

de funcionamento da ESF, têm um conhecimento preliminar acerca do 

assunto. 

O saber evidenciado com as falas é o resultado de interações 

desenvolvidas a partir do contexto que os cerca. Dessa forma, 

interagindo com a família, sociedade e os meios de comunicação, 

elaboram um conhecimento que, por sua vez, terá efeito direto na 

construção do significado da ESF. Essa significação atribuída à ESF é 

um fator determinante no comportamento assumido pelo homem em 

relação a esse modelo de assistência.  

Além disso, essas considerações nos possibilitam entender que o 

conhecimento reduzido sobre os serviços de assistência oferecidos pela 

ESF estão intimamente relacionados à baixa frequência do homem nas 

unidades de atenção à saúde. Comparando a visão que os entrevistados 

demonstraram sobre o funcionamento da ESF com a literatura 

consultada, percebemos que se trata de uma concepção reducionista, 

pois a proposta da ESF é mais abrangente. 

O PSF/ESF consiste em uma iniciativa elaborada a partir do novo 

paradigma de promoção à saúde, tendo como focos de atuação a família 

e o estabelecimento de vínculo entre profissionais e usuários. A 
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proposta é assistir o indivíduo, considerando-o como membro de um 

núcleo familiar, o qual está inserido em um ambiente próprio, onde se 

constroem as relações intra e extrafamiliares. (OLIVEIRA; BORGES, 

2008).   

A corresponsabilização promovida pela ESF, tanto para 

profissionais quanto para usuários, tem confirmado resultados 

satisfatórios nas condições de saúde da população. Por isso, o número 

de equipes tem aumentado a cada ano no Brasil, se consolidando 

efetivamente numa nova maneira de organizar a assistência dos 

serviços de saúde. 

No Rio Grande do Norte, em 1994, quando foi implantado, o 

programa tinha 18 equipes. Em 10 anos (2004) esse número passou 

para 671.  Oliveira e Borges (2008) afirmam que usuários do programa 

na localidade da periferia de Natal, capital do RN, reconhecem a 

importância e os efeitos benéficos do mesmo em suas famílias e 

vizinhança, quando se refere à prevenção de doenças e promoção da 

saúde. 

O diferencial do programa se dá justamente pelo fato de os 

profissionais considerarem cada grupo populacional – criança, gestante, 

idoso, entre outros – em um contexto familiar e social. Nesse caso, as 

interações são indicadores significativos e influentes no processo de 

saúde/doença. Na perspectiva holística, a abordagem da ESF vai muito 

além de consultas, tendo como compromisso a busca pela qualidade de 

vida de seus usuários.  

Entretanto, considerando as representações sociais da família – 

pai, mãe e filho – observamos a existência de lacunas em termos 

assistenciais para o homem. Estas, congregadas às questões de 

gênero, reforçam as concepções masculinas quanto à ESF como meio 

de prevenir agravos à saúde prevalentes em uma faixa-etária na qual o 

homem se encontra em pleno vigor de sua saúde produtiva e 

reprodutiva.  

Convém ressaltar que a compreensão dos participantes deste 

estudo quanto ao funcionamento da ESF se volta para a concepção que 

eles têm das ações desenvolvidas pelos agentes de saúde.  
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4.2.2.2 Conhecimento sobre as atribuições do ACS 

 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) foram mencionados 

pelos entrevistados, bem como as atividades que eles exercem, como 

podemos observar nos depoimentos a seguir: 

 

A agente de saúde vem na residência de cada pessoa, tudo fica mais 
fácil. Tudo fica mais claro. Até porque agente já vê que é uma pessoa 
que é exclusivamente preparada para isso, para exercer essa função, 
então as coisas ficam bem mais claras. (CÁDMIO) 
 
 
A agente sempre tá passando, tá trazendo exame quando tem lá, né. 
(PRATA)  
 
 

Para Prata e Cádmio, os agentes comunitários de saúde têm o 

papel de realizar visitas domiciliárias e acompanhar o estado de saúde 

de suas famílias, além de orientá-las quanto a questões relativas à 

saúde.  

Quando indagados sobre a atenção à sua saúde pela ESF, alguns 

depoentes fizeram menção ao ACS, revelando que eles compreendem 

essas pessoas como parte da assistência oferecida pela estratégia. O 

conteúdo de suas falas indica aceitação das atividades desenvolvidas 

pelos agentes junto à sua família.Demonstra que os mesmos detêm 

algum conhecimento acerca da dinâmica das ações desses 

profissionais.  

Embora não seja uma atribuição formal do ACS, no contexto em 

que este estudo foi realizado, eles entregam, nas residências dos 

usuários da microárea sob sua responsabilidade e que não possuem 

contato telefônico, agendamentos de exames e/ou consultas com 

especialista que sejam marcados para outras unidades de saúde. Desse 

modo, percebemos que seu papel, na percepção dos entrevistados, é 

muitas vezes relacionado a essa prática. 

Além disso, o ACS é um profissional que, antes de tudo, é um 

membro da comunidade, alguém que já possuía um vínculo com as 
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famílias, por ser domiciliado na mesma área. A soma desses aspectos 

contribui para tornar o ACS uma referência de cuidado para com a 

saúde dos entrevistados. 

O agente é alguém da comunidade que deve ter um perfil de 

interação social em seu bairro, e conscientização de seus direitos e 

deveres como cidadão e profissional treinado para trabalhar junto a uma 

equipe de saúde. Cabe a ele possibilitar a aproximação e, assim, 

estreitar o vínculo entre os demais trabalhadores de saúde e a 

comunidade. 

Portanto, os ACSs estão associados às visitas domiciliares e à 

entrega de exames. Dessa forma, os depoentes atribuem significância 

mediante a interação que essas ações promovem em suas famílias, 

simbolizando uma forma de cuidado. A visita de um profissional de 

saúde em seus domicílios representa para os depoentes um cuidado 

dedicado à sua família, como podemos constatar no depoimento de 

Mercúrio: 

 

É os agentes de saúde que vai às casas, né? Aqui mesmo sempre vem. 
Quando não era ela, era outra. Pergunta a ela [mãe] sobre a saúde. 
(MERCÚRIO) 
 

 

A implementação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) foi iniciada em 1991, objetivando facilitar a 

acessibilidade e incrementar ações de prevenção e promoção da 

saúde. A iniciativa teve resultados positivos e, atualmente, já existem 

mais de 204 mil ACSs, tanto em comunidades rurais e periferias 

urbanas, quanto em municípios altamente urbanizados e 

industrializados. (BRASIL, 2003).   

 Como profissão, o ACS foi criado em 2002, através da Lei n° 

10.507, de 10 de julho desse mesmo ano, e sua prática deve ocorrer 

exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, sob supervisão 

do gestor em saúde. (BRASIL, 2003). 

A orientação permanente em saúde é uma das competências de 

fundamental importância desempenhada pelos ACSs e reconhecida 
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pelo depoimento de Cádmio. Segundo o Ministério da Saúde (2003), 

promover melhoria da qualidade de vida da população por meio de 

atividades educativas, estímulo à participação social e trabalho 

intersetorial são algumas das competências e habilidades dessa classe 

de trabalhador em saúde. 

As falas dos entrevistados quanto ao desempenho das 

atividades de saúde velam concepções que se articulam com as bases 

do cuidado. Nesse sentido, Waldow (2005, p.36) lembra que o cuidado 

envolve carinho, solidariedade, amor e consideração. Esse ato exige 

envolvimento entre quem cuida e quem é cuidado. Além disso, requer 

responsabilidade, interesse e compromisso. Com base no conteúdo 

dos depoimentos, as atividades dos ACSs são desempenhadas em um 

contexto no qual a interação se dá de maneira harmônica e favorável 

ao bem estar da comunidade em que atua. 

Sendo assim, o trabalho desenvolvido por eles demanda 

constante interação com aqueles que compõem as equipes de ESF e, 

principalmente, com a população. Essa realidade evidenciada nas falas 

nos leva ao entendimento de que a atuação desse profissional junto 

aos entrevistados favoreceu a elaboração de significado  dos ACSs na 

conjuntura dos cuidados na ESF.  

 

 

 

4.2.3 Emitindo opinião sobre seu autocuidado e a re lação com a ESF 

No decorrer das entrevistas, a palavra “cuidado” apareceu nos 

depoimentos de maneira representativa. Essa expressão, segundo Vieira 

(1999), é construída mediante o contexto socio-histórico de cada época, bem 

como a cultura de cada população. O termo também assume significados em 

decorrência da compreensão de saúde/doença que uma sociedade tem.   

Sendo assim, nesta categoria, os entrevistados expressam e 

reconhecem seu autocuidado reduzido, e falam sobre o cuidado dispensado 

pela ESF a eles. 
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Figura 3 – Representação da categoria temática 3 
 
 
 
Ultimamente não tava querendo me cuidar não, mas tô piorando. Agora tô 
começando a me cuidar. [...] Eu não sei como era que era pra ele [PSF] cuidar 
mais do que cuida. (ESTANHO) 
 

Agora eu que não me cuido. [...] Até por enquanto não. Eu queria me cuidar mais 
ainda. Eu tenho muita força de vontade pra eu deixar de beber, agora eu queria 
mais uma forcinha de vontade para eu deixar. (ALUMÍNIO) 
 
É, quando a pessoa vai atrás, eles cuidam da gente. Mas só que, pra gente ter 
saúde, é a gente que tem que se cuidar. Não são eles que têm que vir atrás da 
gente não. Pra ter saúde tem que se cuidar, se não se cuidar... A tendência é ir 
mais rápido. Morre mais rápido. (FERRO) 
 
 
Essas falas demonstram que os homens reconhecem o cuidado 

como um fator relacionado ao estado de saúde, mas, por outro lado, confirmam 

que não o fazem em relação a si mesmos.   

Em uma sociedade baseada no modelo patriarcal, os papéis de 

homens e mulheres eram bem definidos, entretanto, os padrões masculinos 

vêm sofrendo influências da sociedade moderna. A atividade de cuidar foi 

historicamente atribuída ao sexo feminino, sendo este um importante fator na 

determinação do significado que essa ação tem para os entrevistados. 

Os depoimentos de Estanho e Ferro evidenciam que eles se 

percebem como indivíduos que precisam de cuidados, entretanto, não o fazem. 

Acreditamos que isso seja decorrente do resultado da interação deles com seu 

meio social. Em outras palavras, isto nos faz admitir que a conduta desses 

TERCEIRA CATEGORIA 
 

Emitindo opinião sobre seu autocuidado  
e a relação com a ESF   
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participantes está alicerçada nas ideologias do masculino, as quais concorrem 

para a exteriorização de atitudes relativas à saúde.  

No contexto das relações de gênero, percebemos que, enquanto as 

mulheres assumem o papel de cuidar, os homens assumem uma posição de 

“ser cuidado” e não de “cuidador”, especialmente no que tange às questões de 

saúde. Concordamos com Silva (1997), quando afirma que no modelo 

masculino as questões que envolvem o cuidado não têm a mesma conotação, 

quando comparada ao feminino. Para o homem, o cuidado apresenta-se como 

a última alternativa de cura, como podemos exemplificar com os depoimentos 

dos participantes do presente estudo. Enquanto que, para as mulheres, o 

cuidado tem maior dimensão e abrange experiências vivenciadas ou 

repassadas ao longo dos tempos. Em função disso, a mulher se sobressai e os 

padrões machistas são reforçados no âmbito do cuidar e do autocuidado.  

Na perspectiva interacionista, consideramos ainda o processo de 

autointeração no qual o homem se coloca na posição do outro e se vê como 

esse outro o vê. Sendo assim, podemos admitir que eles organizam seus 

comportamentos mediante as percepções que imaginam que outros homens 

têm em relação a eles. Portanto, assumir uma atitude de cuidado consigo 

mesmo pode ser visto como algo que afete sua identidade masculina diante de 

outras pessoas do mesmo sexo. 

Esse imaginário simbólico, segundo FIGUEIREDO (2004), pode ser 

consequência de uma masculinidade associada à desvalorização do cuidado e 

à preocupação incipiente com a saúde que, por sua vez, foi construída 

historicamente através da divisão do trabalho familiar. Os papéis assumidos 

por homens e mulheres dentro do contexto familiar e social englobam a 

questão do sexo biológico na medida em que a mulher, reprodutora, era a 

responsável pelo cuidado de sua cria, e o homem era o provedor de seu 

sustento. 

Segundo Goode (1970), a divisão familiar do trabalho é uma prática 

antiga, na qual o fator biológico tem influência, mas não é de todo 

determinante. Para esse autor, como os homens não poderiam dar à luz ou 

amamentar, as atividades das mulheres eram aquelas que demandavam pouco 

ou nenhum afastamento do lar, como carregar água, cozinhar, colher pequenos 

alimentos, entre outras. Enquanto que os homens executavam as tarefas que 
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exigiam maior distanciamento do lar e força, como pastoreio, pesca, corte de 

lenha e extração de minerais. Todavia, as ações desempenhadas por homens 

podem ser feitas por mulheres e as atribuídas às mulheres podem ser feitas 

por homens. Isso implica no fato de que essa divisão não é puramente 

biológica, mas culturalmente apreendida. 

Com a mudança no estilo de vida das sociedades, os papéis foram 

sendo entrelaçados, de modo que, atualmente, já não são evidentes. Para 

Araújo e Scalon (2006), a família protagonizada pelo homem que provê e a 

mulher que cuida já não é mais a cena principal da nossa realidade. A inserção 

da mulher no mercado de trabalho alterou de forma marcante o cenário da 

família. Contudo, a inclusão da mulher no ambiente público, externo à família, 

não a isentou de sua função de cuidadora do lar e sim lhe conferiu aumento de 

responsabilidade.  

Além da pouca iniciativa em relação às ações de cuidado, os 

entrevistados demonstram também a resistência em reconhecer e procurar 

cuidados para sua saúde, como podemos perceber na fala de Estanho, quando 

relata que está se cuidando porque começou a apresentar piora do seu quadro 

de saúde. Nesse sentido, é patente a concepção desse participante quanto à 

necessidade de cuidados com a sua saúde apenas na vigência da doença.   

Esse depoimento nos remete ao fato de que o homem procura os 

serviços de saúde quando isto se faz extremamente necessário. Esse tipo de 

atitude contribui para o aumento da morbimortalidade da população masculina. 

Laurenti et al (2005) afirma que a mortalidade, nesse grupo populacional, é 

maior em praticamente todas as faixas etárias; além disso, a longevidade 

feminina é mais elevada que a masculina. Quanto à morbidade, Batista (2005) 

refere que, no Estado de São Paulo, por exemplo, o quantitativo de mortes por 

agravos como doenças infecciosas, neoplasias, transtornos mentais, doenças 

circulatórias, entre outras, é maior para homens, em relação às mulheres. 

Esses dados corroboram a expressão de Ferro, quando relata que “se não se 

cuida, morre mais rápido”. Dessa maneira, ele reconhece a importância dos 

cuidados como forma de prevenção, sem, no entanto agir coerentemente.  

Outro aspecto importante que merece ser destacado em nossa 

análise é o fato de os entrevistados não esperarem que o PSF exerça uma 

atividade de cuidado mais abrangente para eles – “não é eles que têm que vir 
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atrás da gente não”. Essa concepção contradiz a proposta da Estratégia de 

Saúde da Família, na qual as equipes assumem a responsabilidade pelas 

famílias adstritas em sua área de abrangência e estendem os cuidados ao 

domicílio. 

No contexto da ESF, o cuidado ultrapassa o processo de 

saúde/doença, uma vez que, no percurso de sua vida, o ser humano vivencia 

cada etapa ancorado por concepções que fundamentam suas ações e reações 

em um determinado contexto social. Nesse cenário, as equipes de saúde da 

família devem dispor da ferramenta necessária para a compreensão da saúde 

do homem nos diversos contextos no qual está inserido e com os quais ele 

interage. Nesse sentido, a ESF tem a possibilidade de desenvolver ações de 

prevenção e promoção à saúde capazes de alcançar o homem sob o olhar 

holístico, no contexto familiar.  

Em resumo, diante das reflexões acerca das categorias oriundas das 

falas dos entrevistados, convém ressaltar que a resolutividade de assuntos 

inerentes à saúde, no âmbito da atenção básica, vela expectativas que 

fundamentam as ações masculinas no contexto da prevenção, como afirma 

Brito (2001). O fato de os homens reconhecerem a doença como negativa os  

impulsiona a reverter a situação de forma mais rápida, o que, de certa forma, 

contribui para o seu distanciamento dos cuidados preventivos. Isso aponta para 

a necessidade de se implementar estratégias que busquem mudanças de 

comportamento, de maneira que a objetividade na solução de problemas 

inerentes ao seu estado de saúde seja substituído por atitudes de prevenção. 

Mediante esse entendimento, cabe à equipe da ESF a responsabilidade 

de desenvolver ações voltadas para as verdadeiras necessidades da 

população masculina e, assim, ampliar a sua visão quanto aos propósitos 

desse modelo de atenção à saúde.   
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Figura 4 – Representação da categoria central 
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___Apresentando as considerações finais  
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5. APRESENTANDO AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Como enfermeiras de uma equipe de ESF, observamos a lacuna existente 

na atenção à saúde do homem em idade adulta. Essa constatação nos 

despertou o interesse em pesquisar a percepção dos homens sobre a sua 

saúde no contexto da ESF. 

Para adentrar nesse universo masculino, permeado de ideologias 

próprias dessa população, utilizamos a análise de conteúdo para tratar as 

informações coletadas e o interacionismo simbólico, para captar a subjetividade 

das expressões relatadas.  

O estudo nos possibilitou uma aproximação das concepções de 

masculinidade que possuem influência direta sobre o comportamento que os 

homens assumem em relação à sua saúde. As evidências apontam que os 

entrevistados estão em constante interação consigo mesmos, com sua família, 

a sociedade e o meio que os cercam.  

A partir deste estudo, compreendemos que as pessoas do sexo 

masculino têm diferentes motivos para justificarem sua ausência, pois buscam 

atendimento em saúde apenas quando acometidos de algum sintoma 

desconfortável ou para receber medicamentos. De certa maneira, isto decorre 

da concepção masculina, quando considera o homem forte e invulnerável a 

problemas de saúde. Além disso, o desejo de uma resolução objetiva de seus 

problemas os leva a medidas mais rápidas, como o uso de medicamentos, 

imbuídos da ideologia capitalista na qual a recuperação da força de trabalho 

deve ser imediata, para retorno à produção. 

Outro aspecto evidenciado foi a escassez de conhecimentos dos 

homens acerca da proposta e funcionamento da ESF, contribuindo para seu 

afastamento dos serviços oferecidos por ela. Sendo assim, não se sentem alvo 

das ações desse programa, no entanto, compreendem e aprovam as atividades 

exercidas pelos agentes comunitários de saúde.  

Quanto aos cuidados dos entrevistados com a saúde, os mesmos 

admitem necessitar de alguns cuidados, porém expressam que não o fazem. 

De modo geral, a cultura de gênero assimilada pela população coloca o homem 

em situação de risco, na medida em que o afasta dos serviços de prevenção de 

agravos e promoção à saúde.  
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De um modo geral, os resultados nos possibilitaram responder ao nosso 

questionamento de pesquisa e apontaram caminhos que precisam ser 

percorridos, para uma assistência de qualidade à população masculina. 

Nessa perspectiva, a enfermagem tem um papel fundamental. Os 

enfermeiros da ESF devem estar atentos aos aspectos culturais e sociais que 

se entremeiam no mundo empírico dos homens e constituem obstáculos para 

sua adesão às ações de prevenção. Visto isso, precisam promover educação e 

assistência, na perspectiva de mudança de entendimento do masculino quanto 

aos cuidados com sua saúde e aos propósitos da ESF.    

 

Ressaltamos ainda que a própria organização das políticas de saúde 

precisa de uma reorientação, no sentido de desenvolver programas e capacitar 

profissionais para atuarem na ESF, a fim de que os usuários masculinos sejam 

atendidos da mesma forma dos demais membros da família. Essa iniciativa tem 

começado de maneira incipiente e se traduz em um desafio para todos os que 

estão envolvidos com a assistência à saúde na atenção básica. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário - Br 101- Lagoa Nova – Natal, RN. 
CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
 

O HOMEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA Nº_______ 
 
 

1. DADOS GERAIS: 
 
1.1 Pseudônimo____________________________________________________________ 

1.2 Idade:_________  

1.3 1.3 Naturalidade:________________________________________________________ 

1.4 Estado civil: (  ) Casado     (  ) União estável     (  ) Viúvo   (  ) Outros:______________ 

1.5 Escolaridade:              (  ) não alfabetizado       (  ) Ensino Fundamental I Incompleto     

(  ) Ensino Fundamental I Completo     (   ) Ensino Fundamental II Incompleto 

(  ) Ensino Fundamental II Completo    (  ) Ensino Médio Incompleto  (   ) Ensino Médio 

Completo 

(  ) Ensino superior Incompleto             (  ) Ensino Superior Completo 

1.6 Profissão:_____________________________ Jornada de trabalho diária____________  

Local de trabalho_________________________________ 

1.7 Renda familiar:  

(  ) Menos de um salário mínimo (  ) Entre 01 e 02 salarios mínimos 

(  ) Entre 02 e 03 salários mínimos (  ) Mais de três salários mínimos 

(  ) Não sabe    (  ) Não respondeu 

1.8 Participa do Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes? (   ) Sim     (   ) Não 

 

2. QUESTÃO ESPECÍFICA: 

 

• Como o senhor percebe a atenção/cuidado a sua saúde pela ESF de seu bairro? 

                                                                                

   Obrigada por participar da pesquisa. 
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APÊNDICE 2 

Autorização do gestor em saúde do município de Parnamirim 
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APÊNDICE 3 

Autorização da diretora do centro de saúde Vulpiano Cavalcante 
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APÊNDICE 4 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário - Br 101- Lagoa Nova – Natal, RN. 
CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 
Natal, RN,______ de _________ de 2009. 

 
 

Prezado Senhor, 
 

Este é um convite para o senhor participar da pesquisa “O homem na Estratégia 
de Saúde da Família” que é coordenada por Rosineide Santana de Brito, enfermeira, 
professora doutora do Departamento de Enfermagem da UFRN. Sua participação é 
voluntária, o que significa dizer que o senhor poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

 
Essa pesquisa procura compreender o entendimento, ou seja, a idéia de homens 

sobre a assistência a sua saúde na Estratégia de Saúde da Família (ESF), visto que os 
mesmos não dispõem de programas específicos de atenção à sua saúde especialmente no 
que diz respeito à promoção à saúde e prevenção de doenças. Sua participação pode 
contribuir para o interesse dos responsáveis em desenvolver serviços de saúde voltados 
para os homens. Caso decida aceitar o convite, o senhor será entrevistado e seu 
depoimento só será gravado com a sua permissão. Caso contrário, podemos realizar a 
entrevista sem o uso do gravador. 

 
O senhor não correrá nenhum risco em participar da pesquisa, a não ser algum 

constrangimento ao responder as questões da entrevista. Para que isto seja diminuído ou 
evitado, a entrevista será realizada em um local reservado, onde o senhor se sinta 
confortável para responder as perguntas. 

 
Todas as informações obtidas serão guardadas em segredo e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Suas respostas serão guardadas em local seguro, sob 
a responsabilidade da pesquisadora, e utilizados apenas para esta pesquisa. Garantimos 
que as mesmas não serão apresentadas a nenhuma outra pessoa e seu nome não 
aparecerão em nenhum momento da pesquisa. Caso o senhor deseje, poderá ter os 
resultados da pesquisa após sua conclusão. 

Se o senhor tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, o 
senhor receberá o que gastou, caso solicite. Em qualquer momento, se o senhor sofrer 
algum dano comprovadamente decorrente da pesquisa, terá direito a indenização. Além 
disso, poderá desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem que haja 
prejuízo ou dano ao senhor ou a sua família.  
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O senhor ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento e todas as 

dúvidas que tiver a respeito da pesquisa, poderá perguntar diretamente para a 
coordenadora da pesquisa no endereço: Departamento de enfermagem, Campos 
universitário, S/N, Lagoa Nova, Fone 3215-3888. Dúvidas a respeito da ética desta 
pesquisa poderão ser questionadas ao comitê de ética em pesquisa da UFRN na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, ou pelo telefone: (84) 3215-
3135. 

Após receber estes esclarecimentos, concordo em participar desta pesquisa, 
dando abaixo o meu consentimento. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO  

 
Eu, __________________________________________________________, 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “O  
homem na Estratégia de Saúde da Família”. 
 Recebi a garantia de que posso retirar meu consentimento à qualquer momento, 
sem qualquer penalidade. Autorizo a utilização das informações obtidas através da 
entrevista com  finalidade de desenvolver a pesquisa citada, podendo utilizar meus 
depoimentos, inclusive para fins de ensino e divulgação em meios científicos no País ou 
fora dele, desde que seja mantido o sigilo de minha identidade. 
  
 

 
______________________________, RN, ______/_______/2009. 

 
 

 
 
 

Participante da pesquisa 
 
 
 
 
 

Rosineide Santana de Brito ( Coordenadora da Pesquisa) 
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APÊNDICE 5 

Lista de metais  
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________________________Lista de metais  
 
 

    Aço 

    Alumínio 

    Cádmio 

    Chumbo 

    Estanho 

    Ferro 

    Mercúrio 

    Ouro 

    Prata 

    Titanio 

              Zinco 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Mapa da área de abrangência da equipe 033 
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ANEXO 2 

Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
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