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Introdução: É notório na grande maioria dos serviços de saúde sejam eles privados ou 

públicos, de atenção primaria e secundária ou em serviços de urgência que grande parte 

da clientela seja composta por mulheres, contudo a desproporcionalidade é ainda mais 

evidenciada nos pontos de atenção básica, porta de entrada do sistema único de saúde. 

Objetivos: Descrever os aspectos relacionados a assistência em saúde  voltada a saúde 

do homem na atenção básica. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativo da 

literatura onde foram realizadas buscas de artigos nas bases de dados Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS. Os critérios 

de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, idioma português é período 

compreendido entre 2015 e 2019. Resultados e Discussão: Foram encontrados 18 

artigos. Destes somente 9 foram selecionados para a elaboração deste estudo. Com base 

na análise dos artigos, evidenciou-se que o horário de funcionamento das unidades, a 

vergonha ao procurar o serviço, o déficit de comportamento de autocuidado;  o medo e a 

ideia de que a unidade de saúde é um espaço para mulheres são fatores que levam os 

homens a não procurarem atendimento, no entanto, a dificuldade dos enfermeiros para 

implantação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) 

continua sendo uma tarefa desafiadora devido a paradigmas ainda vistos na sociedade 

que, por uma série de questões tendem a ver o homem como um ser invulnerável e 

imunes de doenças. Conclusão: O estudo permitiu compreender que é necessário 

conhecer as políticas e os programas de saúde voltado para os homens, afim de  

implementar capacitação para os profissionais de saúde, para que esses usuários tendem 

a frequentar as unidades de forma rotineira e não somente para ações curativas, e sim 

preventivas. A principal conduta dos profissionais para os homens é a sensibilização da 

importância do cuidado e da inexistência de invulnerabilidade.  
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