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RESUMO 

 

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) é um importante 

instrumento de orientação para os cuidados voltados à população masculina, uma vez que os 

agravos neste grupo vêm se constituindo como graves problemas de saúde pública no Brasil. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo etnográfica, cujo objetivo é 

conhecer a interface entre saúde do homem e o cuidado a este na Atenção Primária à Saúde 

(APS) com lócus no Programa de Controle do Tabagismo. Os participantes foram 

profissionais de saúde que desenvolvem intervenções no Grupo de Controle do Tabagismo 

das unidades de saúde do município de Niterói-RJ. Para a apreensão dos dados foi realizado 

um trabalho de campo com realização de observação não participante junto aos grupos de 

tabagismo e entrevista com 11 profissionais de saúde. Os dados passaram por análise de 

conteúdo segundo Bardin e foram construídas cinco categorias: O silêncio dos profissionais 

em relação a PNAISH; A Inespecificidade das práticas de cuidados ao homem; O 

profissional de saúde como mediador na construção do vínculo entre o Programa de 

Tabagismo, o homem e o cuidado; Perpetuação da cultura da higidez masculina e Para além 

das práticas instituídas nos serviços de saúde. Evidenciou-se fragilidade na implementação 

desta Política, desconhecimento da mesma por parte dos profissionais, deficiente acesso dos 

homens aos serviços de APS do município, evasão dos mesmos ao Programa de Tabagismo 

e, déficit de práticas inovadoras que possam incluir e vincular o homem aos serviços e 

ampliar a resolutividade e a integralidade da assistência à este grupo populacional.  

Descritores: Saúde do Homem. Atenção Primária à Saúde. Programa de Tabagismo. 

Cuidado. Enfermagem. 

  

 

  

 
  

   

 
  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The National Policy for Integral Attention to Men's Health (PNAISH) is an important guiding 

instrument for care aimed at male population, since the diseases in this group come as 

constituting serious public health problems in Brazil. This is a qualitative study of 

ethnographic type, whose goal is to know the interface between human health and the care of 

this in the Primary Health Care (PHC) with locus on Tobacco Control Program. Participants 

were health professionals who develop interventions in tobacco control group of health 

facilities in the city of Niterói, RJ. For the seizure of the data was carried out fieldwork with 

conducting non-participant observation with the smoking groups and interviews with 11 

health professionals. The data passed through content analysis according to Bardin and five 

categories were built: the silence of professionals regarding the PNAISH; The specificity of 

care practices to man; The health professional as a mediator in the construction of the link 

between smoking program, the man and care; culture perpetuation of male and healthiness 

Apart from the practices instituted in the health services. fragility It is evident in the 

implementation of this policy, lack thereof on the part of professionals, poor access of men to 

PHC services in the municipality, avoidance thereof Tobacco Use Program and deficit 

innovative practices that can include and link the man to services and increase the resolution 

and comprehensive care to this population group. 

Keywords: Men’s Health. Primary Health Care. Smoking Program. Care. Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Ministério da Saúde do Brasil (MS) no âmbito da criação de Políticas Públicas vem 

formulando ao longo dos anos, programas de ações de saúde específicas a diferentes grupos 

sociais, como o Programa da Mulher, da Criança e Adolescente, do Idoso entre outros. Até 

então a população masculina, não constituía um grupo de interesse, ou seja, as ações de 

cuidado a estes sujeitos encontravam-se dispersas no interior de outros programas. Porém, em 

março de 2008 foi criada A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH), pelo médico sanitarista José Gomes Temporão. 

A PNAISH é uma importante ferramenta de orientação para a execução de atividades 

voltadas para a população masculina de 20 a 59 anos, uma vez que os agravos do sexo 

masculino atualmente constituem relevantes problemas de saúde pública. A Política tem um 

importante ponto de referência e fortalecimento, que é o Pacto pela Vida, onde são definidas as 

prioridades de saúde referentes ao SUS e que apresenta em um de seus eixos prioritários a 

Saúde do Homem. (BRASIL, 2008). 

Segundo Brasil (2008), muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens 

realizassem, com regularidade, as medidas de prevenção primária oferecidas principalmente 

quando a porta de entrada para a saúde é a Atenção Primária à Saúde (APS). A resistência 

masculina na busca por cuidado na atenção primária, aumenta não somente a sobrecarga 

financeira da sociedade, mas também, e, sobretudo, o sofrimento físico e emocional do 

paciente e de sua família na luta pela conservação da saúde e da qualidade de vida. 

O reconhecimento que a população masculina adentra no sistema de saúde pelo nível 

especializado é cada vez mais evidente e apresenta consequências como o agravamento da 

morbidade e maior custo financeiro do sistema. Isto poderia ser evitado em uma maior 

demanda da população masculina aos serviços de saúde no nível primário, com foco na 

prevenção de doenças e promoção da saúde. Para se avançar nessa discussão, dentre outros 

aspectos, é importante dar voz aos próprios homens para melhor compreender as questões 

envolvidas no seu acesso aos serviços de saúde. (GOMES, 2007). 

Como barreira de acesso de homens à Atenção Primária à Saúde são apontadas a 

oferta de horários de funcionamento dos serviços, este que coincide com a jornada de 
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trabalho, e a dificuldade de acesso aos serviços assistenciais, alegando-se,  por exemplo, que, 

as consultas, regularmente acontecem depois de mais de um mês de agendamento, com  filas 

intermináveis que, muitas vezes, determinam a ausência de um dia de trabalho. (BRASIL, 

2008). 

 

Outra barreira significativa liga-se ao fato do cuidado estar historicamente e 

culturalmente conectado ao feminino. A pesquisa “A Construção da Masculinidade como um 

Fator Impeditivo do Cuidar de Si” realizada por Gomes, Nascimento e Araújo (2007, p. 569), 

evidencia nas falas masculinas que todos são unânimes com a afirmação de que os homens 

procuram menos os serviços de saúde do que as mulheres. A primeira explicação latente nas 

respostas dos entrevistados se refere à associação do cuidar ao âmbito feminino. Essa 

explicação estrutura as opiniões de que a mulher, ontologicamente, se conecta ao cuidado, 

enquanto o homem não. E isto é constantemente atualizado socialmente. 

Ser homem seria associado à invulnerabilidade, força e virilidade. Características essas, 

incompatíveis com a demonstração de sinais de fraqueza, medo, ansiedade e insegurança, 

representada pela procura aos serviços de saúde, o que colocaria em risco a masculinidade e 

aproximaria o homem das representações de feminilidade. (GOMES, NASCIMENTO e 

ARAÚJO, 2007). 

 

Os fatores geradores do aumento das taxas de morbidade masculina poderiam ser 

minimizados ou controlados através de práticas cotidianas de promoção à saúde, oferecidas 

pelas próprias Unidades Básicas de Saúde, como destaca Figueiredo (2005). Esta não procura 

por atendimento na atenção básica, pode ser reflexo do papel social construído para o homem 

em que a masculinidade está atrelada a valores ou atributos como fortaleza, agressividade e 

competitividade que foram socialmente construídos, contribuindo para determinar, por 

exemplo, o perfil de morbimortalidade destes sujeitos (GOMES, 2008). 

 

Diante da realidade apresentada elegeu-se como problema de pesquisa a barreira cultural 

ao cuidado por parte do homem e o consequente aumento da morbimortalidade destes 

sujeitos, o que impacta economicamente o SUS e as ações nas Unidades de APS. O acesso 

dos serviços de saúde já na presença do agravo, via unidades de emergência e hospitais, 

determinam a redução das possibilidades de trabalhos de promoção e prevenção à sua saúde 

com estes sujeitos. 

Uma preocupação das autoridades sanitárias brasileiras em relação à saúde masculina 

refere-se ao hábito de consumo do tabaco, que também é um fator de risco para doenças 
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cardiovasculares, câncer, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças bucais e outras, 

relacionadas ao uso regular de cigarro (BRASIL, 2008). 

Outro dado a ser considerado são os espaços que o homem vem acessando para o 

manejo do cuidado à sua saúde. Um destes é representado pelo Programa de Tabagismo que 

será analisado no presente estudo. E os encontros do grupo de tabagismo foram eleitos como 

cenário para a apreensão dos dados por ser uma prática já instituída nas Unidades de saúde e, 

também, por não possuir, ainda, na APS de Niterói, espaços destinados a abordagem das 

questões relativas ou singulares ao cuidado de homens. 

Como mestranda aprofundei as leituras sobre a temática, elegendo, assim, como objeto 

de investigação a Saúde do Homem e o contexto do cuidado via grupo de tabagismo como 

forma de acesso aos serviços de atenção primária de saúde por acreditar na possibilidade de 

ampliar a análise sobre o tema, uma vez que esse cuidado deve ser ofertado em estratégias de 

acesso já presentes e desenvolvidas nestes serviços. 

 

Enquanto Residente de Enfermagem em Saúde Coletiva, em 2012, desenvolvi atividades 

práticas no Departamento de Supervisão Técnica e Metodológica da Atenção Básica 

(DESUM). Neste espaço participei do 1° Seminário Nacional Paternidade e Cuidados na Rede 

SUS e atuei diretamente na formulação do projeto de implementação da PNAISH na Atenção 

Primária à Saúde do município de Niterói. No entanto as ações planejadas coletivamente para 

a concretização da implementação da PNAISH neste município ainda estão por acontecer. 

Mas os questionamentos sobre a problemática continua comigo e foi, assim, que a elegi 

quando do ingresso no programa de Mestrado da EEAAC/UFF.  

 

 

1.1. QUESTÕES DE PESQUISA 

 
 

Como os profissionais que atuam no Grupo de Tabagismo manejam o cuidado ao 

Homem? 

Os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde e, mais especificamente, no 

Grupo de Tabagismo estão capacitados para implementação da PNAISH? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

• Conhecer a interface entre a saúde do homem e cuidado a este sujeito na 

Atenção Primária à Saúde, tendo como lócus o Programa de Tabagismo que se 

efetiva nas Unidades de saúde de Niterói-RJ. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 

• Identificar o conhecimento dos profissionais que atuam no Grupo de  Tabagismo acerca 

da PNAISH; 

• Discutir as interfaces entre a saúde do homem e cuidado a este sujeito na Atenção 

Primária à Saúde, tendo como lócus o Programa de Tabagismo. 

• Analisar as estratégias apropriadas pelos profissionais para manejo do cuidado ao 

homem na Atenção Primária à Saúde; 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

 
 

O aumento da morbimortalidade da população masculina constitui relevante problema 

de saúde pública, visto que gera grande impacto econômico e social para o Sistema Único de 

Saúde e para o próprio homem. O deficiente acesso dessa população masculina nos serviços 

de atenção básica à saúde vem favorecendo a procura dos serviços de saúde em caso de 

agravos, onde a procura já é por um serviço especializado, o que demanda maior custo pra o 

SUS e maior morbidade para o homem. Neste sentido está posto que: 

 
O reconhecimento de que os homens adentram o sistema de saúde por meio da 

atenção especializada tem como consequência o agravo da morbidade pelo 

retardamento na atenção e maior custo para o SUS. É necessário fortalecer e 

qualificar a atenção primária garantindo, assim, a promoção da saúde e a prevenção 

aos agravos evitáveis. (BRASIL, 2008). 

 

 

 

Os estudos de Leal, Figueiredo e Silva (2012); Rocha; Alves; Barbosa (2013) e Silva e 

colaboradores (2012) apontam que a capacitação dos profissionais para a implementação do 



13  

PNAISH deixa lacunas, fazendo com que elenco de cuidados ofertados não atendam as 

singularidades masculinas. Análises estas que reforçam a justificativa do presente estudo.  

 

Os estudos norte-americanos sobre a saúde do homem constituem-se como marco 

inicial de discussão da temática na década de 70. Os estudos foram influenciados pela Teoria 

e pela Política feminista, que traduziam um pensamento exploratório, nos quais os homens 

eram abordados de uma maneira instrumental, pressupondo que a masculinidade tradicional 

produzia mais agravos à saúde dos outros, principalmente da mulher, do que como foco 

central (SCHRAIBER, GOMES E COUTO 2005; CARRARA 2005). 

  

 O estudo justifica-se também pelo fato do município de Niterói, no Rio de Janeiro, ainda 

não ter implementado em sua rede de Atenção Básica de Saúde o Programa Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem, conforme preconizado pelo SUS. Assim, para se refletir 

sobre a saúde destes sujeitos e as formas que utilizam para realizar o autocuidado foi necessário 

acessar e tentar vincular estes sujeitos por meio de outras ações realizadas na APS, como por 

exemplo,  o Programa de Tabagismo. 

Assim, constata-se a importância do estudo que possibilitará a ampliação de 

conhecimentos sobre as percepções do homem sobre saúde e autocuidado e, também, 

possibilitará a socialização da PNAISH gerando impacto positivo nos serviços de saúde que 

atendem a população masculina. 

 

A temática apreendida para este estudo constitui-se um hiato na literatura, uma vez que 

existem poucos estudos na área e uma abordagem deficiente deste na formação profissional e 

nos serviços de saúde. Desta forma, além do impacto nos serviços de saúde, a fim de despertar 

os profissionais para a temática e estratégias de cuidados voltadas para os homens. O mesmo 

também contribuirá para o ensino e para pesquisa, visto a necessidade de abordar e discutir a 

temática durante a formação profissional e a possibilidade de despertar novos 

questionamentos e inquietações, procurando sempre a busca de novos conhecimentos na área. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

Acessando o estado da arte com vistas a justificar o estudo 

 

A fim de evidenciar a produção socializada entre 2010 e 2015 sobre a temática 

construímos a Tabela 1. A busca constou de artigos em português , acessados nas bases de 

dados LILACS, MEDLINE, BDENF e SCIELO com os descritores: Saúde do Homem e Política 

de Saúde, associados na busca com o operador and. 

 

Quantitativo de estudos nas diferentes bases de dados. Busca no período de 2010 a 2015. 

 

 

 

 Do total dos 52 artigos encontrados, 16 estavam repetidos, ou seja, o mesmo artigo foi 

encontrado mais de uma vez em diferentes bases de dados, totalizando, ao final, 36 estudos. 

Quanto ao ano de publicação 36,1% (13) dos artigos foram publicados em 2012, seguidos de 

30,5% dos artigos publicados em 2014, 16,6% publicados em 2013 e 5,5% nos anos de 2010, 

2011 e 2015. Esses dados podem ser observados no gráfico a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de publicações distribuídas entre 2010 e 2015. Niterói-RJ. 

 

BASE DE DADOS QUANTITATIVO 

ENCONTRADO 

LILACS 27 

MEDLINE 12 

BDENF 07 

SCIELO 06 

TOTAL 52 
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Quanto às publicações nos periódicos, podemos perceber conforme gráfico abaixo que a 

Revistas da Escola de Enfermagem Anna Nery e a Revista Ciência e Saúde Coletiva foram as 

que lideraram as publicações sobre a temática. 

 

 

Distribuição das publicações nos diferentes periódicos de 2010 a 2015. Niterói/RJ. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA    
 

 

3.1. A PNAISH E O CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

A PNAISH tem como princípios a humanização e a qualidade, que implicam na 

promoção, reconhecimento e respeito à ética e aos direitos do homem, obedecendo às suas 

peculiaridades sócio-culturais. E seu objetivo geral é promover a melhoria das condições de 

saúde da população masculina do Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da 

morbidade e mortalidade dessa população, através do enfrentamento racional dos fatores de 

risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. 

(BRASIL, 2008). 

Considerações fundamentais da população masculina devem ser levadas em conta, 

como maior padecimento de condições severas e crônicas de saúde em relação às mulheres, 

maior mortalidade, expectativa de vida, forma de socialização, forma de vida e a construção 

da masculinidade quanto a suas implicações associadas à questão de gênero. (GOMES, 2006). 

Segundo Brasil (2008, p.5), muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens 

realizassem, com regularidade, as medidas de prevenção primária. A resistência masculina à 

atenção primária aumenta não somente a sobrecarga financeira da sociedade, mas também, e, 

sobretudo, o sofrimento físico e emocional do paciente e de sua família, na luta pela 

conservação da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas. 

Barreiras são apontadas quanto a dificuldades de acesso do homem aos serviços de 

saúde, as barreiras socioculturais e as barreiras institucionais. Podemos destacar a questão do 

gênero, da masculinidade, de ser provedor e da não fragilidade que culturalmente é instituído 

ao sexo masculino como barreiras socioculturais, e as questões do horário de funcionamento 

das unidades, dificuldade de acesso ao serviços, enfrentamento de filas, e falta de serviço 

específico e pouca resolutividade são apontados pelos homens como motivos para a não 

procura pelos serviços de saúde. A compreensão dessas barreiras é importante para a 

formulação de estratégias e reorganização dos serviços de saúde para que venham a promover 

o acesso dos homens aos serviços de atenção primária, a fim de resguardar a prevenção e a 

promoção como eixos necessários e fundamentais de intervenção. (GOMES, 2003; KEIJZER, 

2003; SCHRAIBER et al, 2000). 
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Essas barreiras dificultam na promoção do cuidado e consequentemente na formação de 

vínculo entre o homem e o serviço de saúde, o que também contribui para a identificação das 

necessidades e proporcionaria maior resolutividade aos problemas de saúde encontrados. Neste 

sentido, enfatiza-se a importância do conhecimento por parte dos profissionais de saúde sobre a 

Política voltada à Saúde do Homem, assim, como incorporar um olhar qualificado e 

direcionado, que fará a assistência à saúde mais eficiente e eficaz, contribuindo para a redução 

de complicações e aparecimento de agravos na população masculina (SILVA, 2010). 

Está comprovado que o modelo biomédico centrado em ações curativo-assistenciais 

ainda é o modelo hegemônico a orientar as práticas em saúde, principalmente quando nos 

referimos à população masculina. Com estes sujeitos as praticas de saúde estão 

essencialmente voltadas para o sistema reprodutor, ou aos agravos de maior impacto à saúde 

do homem (doenças causadas por fatores externos, cardiopatias, etc) e  não no cuidado de si e 

nas ações de promoção da saúde e de prevenção de agravos. Segundo Gomes (2012) a eleição 

do câncer de próstata e da disfunção erétil como os problemas centrais da saúde do homem 

leva ao risco de se deslocar o foco de outros grandes e graves problemas que comprometem a 

saúde e a qualidade de vida  destes sujeitos, como também se reduz a sexualidade masculina à 

doença, sem levar em conta ações de promoção da saúde. Assim, Gomes (2005) destaca que: 

 
As ações voltadas para a população masculina realizadas no campo da saúde ainda 

têm o foco restrito a assuntos como sexualidade, reprodução, paternidade e 

violência, o que revela uma carência na abordagem de assuntos relacionados ao 

processo saúde-doença-cuidado, que são fundamentais para se trabalhar a promoção 

da saúde e prevenção de doenças por meio de ações educativas em saúde. PNAISH 
vem aos poucos sendo implantada nos municípios brasileiros. De acordo 
com Brasil (2010), a PNAISH está presente em apenas 27 do total de 5.565 
municípios, o que significa aproximadamente 0,48% destes, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2009). 

Atualmente algumas estratégias estão sendo realizadas com objetivo de trazer o homem 

aos serviços, promover vínculo e estimular o cuidado de si. Esses movimentos constituem 

exemplo de como reorientar o modelo hegemônico vigente, buscando principalmente através 

da paternidade, promover essa aproximação do homem-pai ao serviço de Atenção Primária à 

Saúde. 

Visando facilitar a entrada da população masculina nos serviços de Atenção Primária à 

Saúde, está sendo implementado em várias regiões do Brasil o pré-natal masculino, uma 

iniciativa inovadora e bem sucedida que tem como objetivo principal apoiar e acolher o pai 

durante esse processo de paternagem, assim como garantir seu atendimento à saúde. 
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A proposta é de que os profissionais de saúde que atuam na APS busquem a adesão do 

homem aos serviços, por exemplo, no momento em que este está mais sensível – às vésperas 

de ser pai – para incentivá-lo não só a acompanhar as consultas durante os nove meses de 

gestação da parceira, como também a realizar seus exames preventivos. O princípio é: este 

homem precisa se cuidar para cuidar da família. “É uma estratégia que estamos difundindo 

entre as secretarias municipais de Saúde”, informa José Luiz Telles, diretor do Departamento 

de Ações Programáticas e Estratégicas (DAPES) do ministério, área responsável pela 

Coordenação de Saúde do Homem. (BRASIL, 2010). 

Desta forma, durante todo o trajeto do pré-natal da companheira o pai poderá, também, 

participar das consultas do pré-natal e, ao mesmo tempo, ser incentivado a fazer seus exames 

preventivos, visando a detecção precoce de doenças que podem comprometer sua saúde, da 

mãe e do feto, assim como o diagnóstico de doenças crônicas como a Hipertensão e Diabetes. 

A este proposta muitos serviços denominam Pré-Natal masculino. 

É importante destacar a que a sensibilização dos profissionais para as questões de saúde 

do homem, mesmo sem a estruturação de atividades específicas, pode ter um importante 

impacto no acolhimento e acesso dos homens aos serviços de saúde, especialmente aqueles 

que buscam, nas unidades de saúde, programas que já são desenvolvidos, como o Hiperdia, o 

programa de DST/AIDS e o programa de planejamento familiar. (LEAL, FIGUEIREDO E 

SILVA, 2012). 

Nesse sentido, a PNAISH está alinhada a Política Nacional de Atenção Primária à 

Saúde como porta de entrada do SUS, e tem como estratégia a integração com outras Políticas 

de Saúde, de forma transversal, refletindo a interdependência e necessidade de cooperação de 

todos de forma que possibilitem as melhores opções de construção e operacionalização da 

mesma. 

Para conhecer o processo saúde-doença do homem em nossa sociedade, como os 

fatores determinantes (riscos) de agravos, é  importante a realização do diagnóstico precoce, 

que objetiva o conhecimento da realidade de saúde destes sujeitos, permitindo a tomada de 

decisões e atuação em áreas prioritárias. Esse diagnóstico se concentra nos determinantes 

socioculturais, biológicos e comportamentais, examinando as necessidade de ações de 

promoção, prevenção, tratamento e recuperação. 

Durante o rastreamento para fins de diagnóstico precoce de agravos, são evidenciados 

os grupos da população masculina cujas características e peculiaridades demandam ações 

específicas de saúde. E, desta forma, a Política identifica as principais causas de 
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morbimortalidade para tomada de decisão quanto às áreas prioritárias (BRASIL, 2008): 

 Indicadores demográficos 

 Violência 

 População privada de liberdade 

 Alcoolismo e Tabagismo 

 Pessoas com deficiência 

 Adolescência e velhice 

 Direitos sexuais e reprodutivos 

 Indicadores de mortalidade 

 
Neste sentido, o estudo busca compreender a interface entre o homem e o cuidado a 

ele prestado no contexto do Programa de Tabagismo, que constitui, como salientado 

anteriormente, uma área prioritária da PNAISH, visto que, está associado à alta 

morbimortalidade por doenças do aparelho respiratório e fator de risco para Doenças  

Crônicas. 

Segundo Brasil (2009), os homens fazem uso do tabaco com maior frequência que as 

mulheres, o que acarreta maior vulnerabilidade às doenças cardiovasculares, cânceres, 

doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças bucais e outras. O uso de álcool e do 

tabaco está diretamente relacionado aos indicadores de morbimortalidade a serem 

apresentados como requerentes de ações enérgicas na atenção integral à saúde. 

O tabagismo é assim considerado, uma doença que configura importante fator de risco 

para outras doenças crônicas não-transmissíveis de alta mortalidade e é susceptível a 

tratamento (SANTOS, 2011). É considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que um terço da 

população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas sejam fumantes. 

 

 

Dados demográficos referentes a saúde do homem  

 

Segundo dados do DataSUS o total de população residente no Brasil, em 2012, 

segundo sexo é de 193.976.530, sendo 51,03% de mulheres e 48,97% de homens. Quanto à 

faixa etária preconizada pela PNAISH (20 a 59 anos), a população total do Brasil é de 56,2% 

da população total (109.063.727), sendo que os homens representam 48,8% desta população 

(53.219.832). 
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Distribuição por sexo da população brasileira, do Estado do Rio de Janeiro e do município de Niterói. Fonte: DATASUS, 2012. 

 

LOCAL HOMENS MULHERES TOTAL 

BRASIL 94.992.882 98.983.648 193.976.530 

RIO DE JANEIRO 7.741.923 8.489.442 16.231.365 

NITERÓI 227.803 264.004 491.807 
 
 

 

A população de homens no município de Niterói na faixa etária de 20 a 59 anos 

(DataSUS, 2012), corresponde a 60% (136.781 habitantes) da população. Considerando a 

mortalidade no município em 2013 podemos destacar por local de residência e faixa etária de 

20 a 59 anos um total de 979 mortes, sendo 63,9% (n=625) de mortes no sexo masculino e 

36,1% (n=354) de mortes no sexo feminino. 

 

População de homens de 20 a 59 anos no município de Niterói/RJ. Fonte: DATASUS, 2012. 
 
 

 

 

 
 

Quanto à morbidade hospitalar no SUS na mesma faixa etária masculina (20 a 59 

anos), por local de residência, no ano de 2014 contabilizou o total de 2.836 internações, as 

causas mais prevalentes foram: 26,5% por lesões por envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas (n=752); 14,7% por transtornos mentais e comportamentais 

(n=416); 12,4% por doenças do aparelho digestivo (n=352); 8,2% por doenças do aparelho 

circulatório (n=232); 6,9% por algumas doenças infecciosas e parasitárias (n=195) e 6,3% 

neoplasias (n=179). 

A população de homens 

em Niterói-RJ na faixa 

etária de 20 a 59 anos 

corresponde a 60% 

(136.781) do total. 

IDADE 
POPULAÇÃO 

MASCULINA 

Menor de 1 ano 2.480 

1 a 4 anos 9.607 

5 a 9 13.416 

10 a 14 16.022 

15 a 19 16.690 

20 a 29 39.738 

30 a 39 35.887 

40 a 49 32.624 

50 a 59 28.532 

60 a 69 18.140 

70 e mais 14.667 

TOTAL 227.803 
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Morbidade - Homens de 20 a 59 anos. 2014. Niterói/RJ 
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Envenenamento  e Causas Externas Transtornos Mentais e Comportamentais 
Aparelho   Digestivo Aparelho Circulatório 
Doenças  Infecciosas e Parasitárias Neoplasias 

 
 

 

 Envenenamento e Causas Externas: fraturas, luxações, traumatismos, corpo  

estranho, queimaduras e corrosões, envenenamento por drogas e substâncias 

biológicas e síndrome de maus tratos. 

 Transtornos Mentais e Comportamentais: demência, transtornos devido ao uso de 

álcool, transtornos devido ao uso de substancias psicoativas, esquizofrenia, transtornos 

de humor, transtornos neuróticos e retardo mental. 

 Doenças do Aparelho Digestivo: transtornos dos dentes, doença da cavidade oral, 

úlceras, gastrites, apendicite, hérnias, doenças do fígado, colicistite, colilitíase e 

pancreatite. 

 Doenças do Aparelho circulatório: doença reumática, Hipertensão, Infarto Agudo do 

Miocárdio e outras doenças isquêmicas, embolia pulmonar, arritmias, Insuficiência 

Cardíaca, hemorragia intracraniana, Acidente Vascular Cerebral, Aterosclerose, 

Embolias e tromboses, flebites, veias varicosas de membros inferiores e hemorroidas. 

 Doenças Infecciosas e Parasitárias: Doenças infecciosas intestinais, tuberculoses, 

Doenças Bacterianas, Sífilis, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Febres por vírus e 

arbovírus, Dengue, Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Herpes, Varicela, 

Rubéola, Sarampo, Caxumba, Hepatite, Meningite, Malária, Infecções por 

trematódeos, helmintíases, sequelas de Tuberculose, Hanseníase e Poliomelite. 

 Neoplasias: todos os tipos de neoplasias malignas nos diferentes órgãos do corpo 

humano. 
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Muitos estudos evidenciam que o consumo de derivados do tabaco (cigarro, charuto, 

narguillé) causa aproximadamente 50 doenças diferentes, principalmente as cardiovasculares 

(infarto, angina), o câncer e as doenças respiratórias obstrutivas crônicas (enfisema e 

bronquite). As doenças cardiovasculares e o câncer são as principais causas de morte por 

doença no Brasil, e o câncer de pulmão, a primeira causa de morte por câncer. As estimativas 

sobre incidência e mortalidade por câncer no Brasil, indicam que em 2009, 27.270 pessoas 

deverão adoecer de câncer de pulmão (17.810  homens e 9.640 mulheres) causando cerca      

de 16.230 mortes; 11.315 entre os homens e 4.915 entre as mulheres. (INCA). 

 

3.2.  SABERES E PRÁTICAS SOBRE O CUIDADO EM SAUDE E O CONTEXTO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

A palavra cuidar origina-se do latim cogitāre - «pensar» e é definido como “aplicar à 

atenção a”, “tratar”, “interessar-se por”. Contudo, o cuidar tem um sentido muito mais lato, 

pelo que, torna-se interessante aprofundar um pouco este conceito, tendo em consideração a 

sua importância na prática de cuidado. (RIBEIRO, 2002). 

Na verdade, o cuidar para (COLLIÈRE, 1999 p.227), faz parte das necessidades 

básicas para a sobrevivência da vida humana: o cuidar de si, o cuidar do outro e ser cuidado. 

“Cuidar, é ajudar a viver”. Assim, Colliére destaca: 

 

“Cuidar...Consiste em tentativas transpessoais de humano para humano para proteger, 

aumentar  e preservar a humanidade, ajudando a pessoa a encontrar o significado na 

doença, no sofrimento, na dor e na existência. Para ajudar o outro a ganhar auto-

conhecimento, controle e auto-restabelecimento no qual um sentido de harmonia 

interior é restituído, apesar das circunstâncias externas”. (Colliére, 1999, p. 12). 

 

 

O termo cuidado de si, está ligado ao paradigma da simultaneidade, compreende o ser 

humano como a somatória dos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, 

evidenciando que o todo é maior que a soma das partes, assim como cada parte representa o 

todo. Nesse paradigma, “o indivíduo não é um construto fechado ao meio que o cerca, mas, 

sim, um ser que vai além da adaptação com o meio ambiente; pois interage com este e se 

transforma”. (SILVA et al, 2009, p. 701). 
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Para Waldow e Borges (2008), todo o ser humano nasce com potencial de  cuidado, o 

que significa dizer que todas as pessoas são capazes de cuidar. Por outro lado, as mesmas 

autoras afirmam que a capacidade de cuidar está relacionada ao quanto e como essa pessoa 

recebeu o cuidado. 

Trataremos aqui do cuidado como um constructo filosófico, uma categoria com a qual 

se quer designar simultaneamente, uma compreensão filosófica e uma atitude prática frente ao 

sentido que as ações de saúde adquirem nas diversas situações em que se reclama uma ação 

terapêutica, isto é, uma interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um  

sofrimento ou o alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes especificamente 

voltados para essa finalidade. (AIRES, 2004). 

 

Ao longo dos tempos a realização da prática de cuidados ou de cuidar é associada à 

figura feminina, da mulher; “é ela que dá à luz, é ela que tem o encargo de “tomar conta” de 

tudo o que mantém a vida quotidiana” (COLLIÈRE, 1999, p. 40). A partir da idade média, a 

identificação da prática de cuidados altera-se, passando estes a ser desempenhados pela 

mulher consagrada, presta cuidados, renuncia ao mundo e dedica toda a sua vida a Deus, à 

igreja, aos pobres, aos humildes, aos indigentes (COLLIÈRE, 1999). 

Remetendo-se à origem das práticas de cuidado, Collière (1999, p.28) descreve, ainda, 

que para garantir a vida do grupo e da espécie, homens e mulheres organizaram-se em torno 

de algumas necessidades fundamentais, “como sustento, proteção das intempéries, defesa do 

território e salvaguarda dos seus recursos”. Aos homens coube a tarefa de realizar as 

atividades que exigiam força como a caça e a defesa do território e, às mulheres, as práticas de 

alimentação, de vestiário, do habitat, consideradas ações mais calmas, humildes e menos 

espetaculares. Essa divisão sexuada de tarefas, carregada de valor simbólico, demarcou o  

lugar de homens e mulheres na vida social e econômica, construindo uma diversidade de 

modos de vida e costumes que geraram rituais e crenças próprios de cada grupo. (COLLIÈRE, 

1999). 

É nessa perspectiva que a sociedade constrói o processo de cuidar feminino e o 

masculino. Partindo do pressuposto que essas questões são social e culturalmente construídas, 

torna-se necessário relativizar essa cultura patriarcal, não olhar o cuidado e o cuidar na 

perspectiva feminina, mas compreender nas diferenças, como se processa o cuidado no 

universo masculino. (SILVA, 2010). 
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Os dois significados básicos que colhemos da filologia de cuidado nos confirmam a 

idéia de que ele é mais que um ato singular ou uma virtude ao lado de outras. É um modo-de- 

ser, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura e se realiza no mundo junto com os 

outros. Melhor ainda: é uma forma de ser-no-mundo e, a partir daí, de relacionar-se com as 

demais coisas. Mas ser-no-mundo é algo mais abrangente. Significa uma forma de estar 

presente, de navegar pela realidade e de relacionar-se com todas as coisas do mundo. Nessa 

navegação e nesse jogo de relações, o ser humano vai construindo o próprio ser, a 

autoconsciência e a própria identidade. (BOFF, 2005).  

Cuidar se expressa pela relação com o outro dentro do mundo. Existencialmente 

falando, significa “zelar”; é o desvelar do outro, orientado pela consideração e paciência. O 

cuidar põe em evidência o ser livre, processo no qual ocorre à transformação de ambos: o ser 

cuidado e o cuidador. As variáveis circunstanciais do ser cuidado constituem fatores 

importantes para que o processo de cuidar ocorra, é importante conhecer a história de vida do 

paciente, sua história de saúde, seus valores, crenças, hábitos, enfim, tudo aquilo que possa 

interessar e influenciar no processo de cuidar no momento. (WALDOW, 2008).  

Neste mesmo sentido Collière (1999) também aponta o cuidar como ação 

indispensável ao ser humano, não apenas à vida dos indivíduos, mas à perenidade de todo o 

grupo social. Esta função primordial, inerente à sobrevivência de todo o ser vivo, foi 

profundamente alterada entre os humanos à medida das grandes mutações tecnológicas, 

socioeconómicas e culturais. 

Originalmente a prática dos cuidados pode estar relacionada a qualquer pessoa que 

ajude outra a ter garantida a manutenção da sua vida, e não a um ofício ou profissão. 

Entretanto através de modificações históricas da humanidade, a prática dos cuidados trouxe 

influências para a gênese de diversas profissões  

 

Segundo Boff (2005, p.4) cuidar das coisas implica ter intimidade com elas, senti-las 

dentro, acolhê-las, respeita-las, dar-lhe sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com as 

coisas. Auscultar-lhe o ritmo e afinar-se com ele. Cuidar é estabelecer comunhão. Não é a 

razão analítica instrumental que é chamada a funcionar. Mas a razão cordial, o esprit de 

finesse (o espírito de delicadeza), o sentimento profundo. Mais que o logos (razão), éopathos 

(sentimento), que ocupa aqui a centralidade.  

 

O sentido desse cuidado é assim expresso por Foucault: “é preciso que te ocupes 
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contigo mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo” 

(FOUCAULT, 2010, p. 6). Ocupar- se consigo mesmo indica uma relação “singular, 

transcendente, do sujeito em relação ao que o rodeia, aos objetos que dispõe, como também 

aos outros com os quais se relaciona, ao seu próprio corpo e, enfim, a ele mesmo”. 

(FOUCAULT, 2010, p. 50) 

Estamos vivendo uma crise generalizada, onde o descuido, o descaso e o abandono 

são seus sintomas mais dolorosos. Vemos hoje o descuido com as crianças do planeta, com os 

marginalizados, flagelados pela fome crônica e pela tribulação de "mil doenças", que já 

haviam sido erradicadas que, em decorrência do grande aumento populacional global, voltam 

com toda a sua força. As pessoas atualmente estão muito sozinhas, egoístas, medrosas e o que 

é pior, enterrando seus sonhos. (SILVA et al, 2005). 

 
A ação em saúde, tendo o conceito de cuidado como pano de fundo desenvolve espaço 

de encontros entre o profissional de saúde e o sujeito/pessoa sempre apoiados nos saberes 

estruturados, mas sem colocar ai um ponto final. Deve tornar o mais simétrica possível a 

relação entre o usuário e o profissional, possibilitando ações terapêuticas mais  

compartilhadas, gerando também autonomia e responsabilização do usuário em relação ao seu 

modo de levar a vida. Ter o conceito de cuidado como balizador das práticas de saúde e 

colocando a pessoa como centro da atenção, implica na incorporação de outros saberes para 

além dos típicos da saúde. (GARIGLIO, 2012). 

 

A relação entre cultura e saúde vem sendo discutida com o intuito de valorizar as 

manifestações culturais das pessoas diante da família, da doença e do acesso aos serviços, 

assim como da cura e do alívio do sofrimento. Nestas circunstâncias, os profissionais de 

enfermagem devem construir uma relação humanística, priorizando um processo de 

comunicação efetivo em face dos diversos problemas de saúde. (OLIVEIRA et al, 2009). 

Segundo Madeleine Leininger (2002), a teorista do Cuidado Transcultural, o cuidado 

cultural é aquele em que valores, crenças e modos de vida padronizados, aprendidos e 

transmitidos subjetiva e objetivamente, assistem, apoiam, facilitam ou capacitam outro 

indivíduo a manter o seu bem-estar, a melhorar suas capacidades e seu modo de vida, a 

enfrentar a doença, as incapacidades ou a morte. 

Assim, para Oliveira et al (2013, p.212) o desafio que se coloca para os pesquisadores 

brasileiros no que se refere à saúde do homem é compreender a visão fragmentada  do 
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processo do adoecimento e cuidado. Existem dois paradoxos colocados nessas agendas: como 

o homem lida com a sua própria saúde e cuida de si e de que maneira as políticas públicas e o 

sistema de saúde se organizam e compreendem a realidade masculina. Portanto, a política da 

saúde do homem constitui importante estratégia de promoção da saúde, todavia requer 

agilidade e criatividade dos profissionais de saúde para lidarem com a singularidade 

masculina e suas vulnerabilidades no cotidiano dos serviços da atenção primária. 

Portanto, pensar o cuidado como essencialmente feminino, ou fora do universo 

masculino, é fazer generalizações. E as generalizações tendem a se tornar perigosas porque 

podem levar ao desenvolvimento de estereótipos, preconceitos e discriminações. Também, 

porque a cultura nunca é estática, ela é geralmente influenciada por outros grupos ao seu 

redor, portanto deve ser considerada dentro de um contexto particular. (SILVA, 2010). 

 

 

 

3.3.  CONTEXTUALIZANDO O PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO NO 

MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ 

 

 

O ato de fumar foi considerado, por muitas sociedades e por décadas , como um estilo 

de vida, demarcador de cultura e status social e reforçado, expressivamente, pela propaganda 

nas mídias impressas e televisivas. Na atualidade, buscando rever e reorientar este hábito 

social, cientificamente comprovado como risco de adoecimento, busca-se entender que o 

tabagismo é uma doença resultante da dependência à nicotina, estando classificado no Código 

Internacional de Doenças (CID-10) no grupo de transtornos mentais e de comportamentos 

decorrentes do uso de substâncias psicoativas (SILVA, 2009). Além disso, as diversas 

substâncias presentes na composição dos produtos do tabaco são fatores causais para cerca de 

50 doenças tabaco-relacionado. 

O sexo masculino é associado a maior prevalência no mundo e em todas as capitais do 

Brasil no que se refere ao tabagismo. As causas para a maior prevalência deste hábito no sexo 

masculino são históricas e culturais. Assim, o tabagismo iniciou-se no mundo como um 

comportamento predominantemente do sexo masculino (INCA, 2004). 

É uma das causas de morte mais evitável em todo o mundo e acomete fatalmente 

metade de seus consumidores. Atualmente, cerca de 5 milhões de pessoas morrem a cada ano 

em consequência do tabaco. Estima-se que, em 2030, a doença matará mais de 8 milhões de 
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pessoas por ano. O consumo do tabaco é fator de risco para seis das oito principais causas de 

mortalidade no mundo e está associado ao câncer de pulmão, laringe, rins, bexiga, estômago, 

cólon, cavidade oral e esôfago, assim como leucemia, bronquite crônica, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, cardiopatia isquêmica, infarto, aborto e parto prematuro, má-formações 

fetais, infertilidade, entre outros agravos. Todas essas enfermidades provocam um sofrimento 

previsível e redução dos anos de vida produtiva (OMS, 2008). 

No Brasil, o tabagismo provoca aproximadamente 200.000 mortes anualmente, fato 

que excede o montante de mortes resultantes do alcoolismo, da síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS), acidentes de trânsito, homicídios e suicídios.  (BRASIL, 2004). 

A população de fumantes brasileiros com 15 anos ou mais é de 17,2%. Destes, 21,6% 

são homens e 13,1%, mulheres. A região Sul destaca-se pela maior prevalência de tabagistas 

(19,0%), e os Estados do Acre e Rio Grande do Sul apresentaram os maiores percentuais de 

fumantes (22,1% e 20,7%). (IBGE, 2009). 

Segundo a Sociedade Americana de Câncer (American Cancer Society, 2003), mesmo 

o Brasil sendo o segundo produtor e maior exportador de tabaco, o país tem conseguido 

desenvolver ações para o controle do tabagismo fortes e abrangentes, o que tem conferido o 

reconhecimento de liderança internacional nessa área. 

Em resposta a crescente epidemia do tabagismo em todo mundo foi criado o primeiro 

Tratado Internacional de Saúde Pública da história da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco (CQCT). Esse Tratado nos dá a medida exata 

desta preocupação com o tema. 

O Brasil participou ativamente da negociação do seu conteúdo e foi o 2º país a assinar 

o seu texto (16-06-2003); em 27 de outubro de 2005 a adesão do Brasil à CQCT foi 

formalmente ratificada pelo Senado Federal. O objetivo da Convenção-Quadro é, assim, 

“proteger as gerações presentes futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, 

ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco”. Desde 

então a implementação das medidas da CQCT passou a ser a Política Nacional de Controle do 

Tabaco. (INCA, 2014). 

Diante dessa realidade, o Ministério de Saúde do Brasil, por meio do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), lançou o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo (PNCT), 

objetivando prevenir a iniciação no consumo de derivados do tabaco entre crianças e 
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adolescentes e, ainda, estimular o abandono ao fumo entre os já dependentes do tabaco. Nos 

últimos tempos, diversos centros de cessação do tabagismo têm sido criados no Brasil. A 

capacitação de todos os profissionais de saúde é essencial, já que a demanda de pacientes em 

busca de ajuda para cessação do tabagismo é crescente. Sabe-se que 80% dos fumantes 

desejam parar de fumar, porém apenas 3% conseguem fazê-lo sem ajuda. (SILVA, 2009). 

O tratamento inclui duas grandes abordagens para as quais existem evidências 

científicas suficientes para comprovar sua eficácia na cessação de fumar: a abordagem 

cognitivo-comportamental e alguns medicamentos. O tabagismo é uma doença complexa e 

sua abordagem requer a integração de diversos componentes que interagem e se 

potencializam para dar conta desta complexidade. Diante das dificuldades encontradas por 

muitos fumantes em cessar o ato de fumar, torna indispensável o aprimoramento dos métodos 

para ajudá-los nesse processo, seja ele individual ou em grupo. (PRESMAN, 2005). 

A Abordagem Cognitivo-Comportamental é uma abordagem que combina 

intervenções cognitivas com treinamento de habilidades comportamentais, e que é muito 

utilizada para o tratamento das dependências. Os componentes principais dessa abordagem 

envolvem: 1 - a detecção de situações de risco de recaída; 2 - o desenvolvimento de 

estratégias de enfrentamento (auto-monitoração, o controle de estímulos, o emprego de 

técnicas de relaxamento e procedimentos aversivos). Em essência, esse tipo de abordagem 

envolve o estímulo ao auto-controle para que o indivíduo possa aprender como escapar do 

ciclo vicioso da dependência, e a tornar-se assim um agente de mudança de seu próprio 

comportamento. (BRASIL, 2001). 

O tratamento da dependência ao tabaco reduz significativamente o risco de doenças 

relacionadas ao tabagismo a curto e médio prazo (OMS, 2008 INCA, 2001). Para apoio do 

mesmo, o SUS disponibiliza os seguintes medicamentos: terapia de reposição de nicotina sob 

a forma de adesivo transdérmico (7mg, 14mg e 21mg), goma de mascar (2mg) e pastilha 

(2mg); e cloridrato de bupropiona (comprimido de 150mg). 

Não há dúvida de que medidas psicossociais, não-medicamentosas, são essenciais no 

tratamento do fumante, podendo ser comparadas ao tratamento farmacológico em termos de 

importância e impacto (SUTHERLAND et al., 2003). 

Apenas para citar um exemplo, os mesmos autores acima, relatam que a maioria das recaídas 

após um período de abstinência de cigarros está relacionada a situações de estresse 

psicossocial; muitas estão relacionadas também à presença de outros fumantes no ambiente. 
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Lidar com o dependente do tabaco requer, assim, a adoção de perspectivas genuinamente 

integradas que incluam o biológico, o psicológico e o social, sem distinção de prioridade. 

Fica evidenciado que analisar a saúde do homem o contexto de cuidado na Atenção 

Primária à Saúde tendo como porta de entrada o Programa de Tabagismo poderá trazer novos 

apontamentos. 

 

 
Instituição do Programa de Tabagismo do município de Niterói 

 

 

O Programa de Tabagismo no município de Niterói (2010) segue o modelo do 

Programa Nacional. Está vinculado ao Departamento de Supervisão Técnico-Metodológica 

(DESUM) da Fundação Municipal de Saúde (FMS), que é responsável pela consolidação dos 

dados municipais, estoque e distribuição das medicações do Programa. Os dados são 

registrados no sistema online nacional, o que facilita a geração de relatórios, controle 

municipal do Programa e a prestação de contas ao Estado do Rio de Janeiro. 

O tratamento dispensado aos usuários fumantes do município de Niterói inclui uma 

consulta inicial individual, o grupo com abordagem cognitivo-comportamental e o tratamento 

farmacológico de apoio. A abordagem é feita em 4 à 6 sessões estruturadas de 90 minutos, 

com intervalo semanal, seguidas de 2 sessões com intervalo quinzenal. Posteriormente, os ex- 

fumantes são acompanhados em consultas mensais, até completarem um ano de abstinência. 

Todos os dados a respeito do tratamento são registrados em planilha apropriada. 

Durante o ano de 2014 participaram dos grupos estruturados do Programa de Controle 

do Tabagismo no município de Niterói 508 indivíduos. No decorrer do ano, os grupos 

aconteceram em diferentes cenários: quatro Módulos do Programa Médico de Família (PMF), 

duas Unidades Básicas de Saúde, quatro Policlínicas e um Hospital Universitário. 

Quanto à distribuição de gênero nos grupos de 2014, os homens representaram 26,8% 

dos participantes. O que mostra a pouca inserção destes sujeitos no Grupo de Controle do 

Tabagismo, apesar das estatísticas mostrarem que os mesmos são representados pela maior 

parcela de fumantes em nossa sociedade. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% 

de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. Enquanto nos 

países em desenvolvimento os fumantes constituem 48% da população masculina e 7% da 

população feminina (MS, INCA). 
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 Assim, foi muito importante realizar este estudo e, em especial, com a inserção em 

campo onde as práticas acontecem e os profissionais estão implementando ações, porque 

possibilitou confirmar os dados socializados em estudos anteriores.  
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4. BASE TEÓRICA QUE PERMITIU A APROXIMAÇÃO ENTRE A PRÁTICA E 

A TEORIA 

 

4.1. MADELEINE LEININGER E A FUNDAMENTAÇÃO DO CUIDADO 

TRANSCULTURAL 

 

 
Madeleine Leininger (1925) é uma teórica de enfermagem norte-americana, com 

graduação em enfermagem (1948) em Denver – Colorado/EUA, Mestre em enfermagem 

psiquiátrica (1954) e Doutora em Antropologia pela University of Washington, onde, 

Leininger desenvolveu o primeiro método de pesquisa genuinamente da enfermagem o qual 

denominou de Etnoenfermagem. 

 

LEININGER (2002) define etnoenfermagem como o método de pesquisa qualitativa 

focalizada na abordagem naturalística, aberta à descoberta e amplamente indutiva para 

documentar, descrever, explicar e interpretar a visão de mundo, significados, símbolos e 

experiências de vida dos informantes e como eles enfrentam o atual ou potencial fenômeno do 

cuidado de enfermagem. Com o método previamente definido Leininger passou a realizar 

estudos etnográficos/etnoenfermagem durante dois anos em Eastern Highlands (Nova Guiné) 

em uma população indígena. (ORIÁ et al, 2005). 

 

Enfoca o estudo comparativo e a análise de culturas com respeito a enfermagem e às 

práticas de cuidado de saúde-doença, às crenças e aos valores, com a meta de proporcionar  

um serviço de atendimento de enfermagem significativo e eficaz para as pessoas de acordo 

com seus valores culturais e seu contexto de saúde–doença (LEININGER, 1979). 

 

Madeleine M. Leininger propôs a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado 

Cultural (TDUCC), que considera a visão de mundo dos indivíduos e as estruturas sociais e 

culturais influenciam em seu estado de saúde, bem-estar ou doença. Ao usar a TDUCC o mais 

importante para o enfermeiro é descobrir o significado do cuidado cultural, as práticas de 

cuidado específicas de cada cultura e como os fatores culturais especialmente religião, 

política, economia, visão de mundo, ambiente, gênero dentre outros fatores, podem  

influenciar no cuidado ao ser humano. (Oriá et al, 2005). 
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Também Michel et al (2010, p.136) destacam que as práticas educativas em 

enfermagem envolvem a interação com os indivíduos ou grupos na perspectiva de conhecer 

suas práticas de saúde e o contexto no qual as ações do enfermeiro são definidas junto aos 

indivíduos e grupos. A Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural fornece 

fundamentação na realização de práticas profissionais que consideram a integralidade e 

diversidade dos sujeitos, bem como das necessidades e do cuidado. 

 

Leininger não aponta um método específico para executar o processo de enfermagem 

segundo sua teoria, porém o modelo sol nascente serve de guia para planejamento, execução e 

intervenção da enfermagem, levando sempre em consideração os aspectos culturais que estão 

envolvidos no ato de cuidar. 

 

SUNRISE MODEL — LEININGER (1985b) – modelo simbolizado pelo nascer do 

sol, no sentido de auxiliar a análise do significado do cuidado para diversas culturas. Este 

modelo considera a operacionalização de teoria e pesquisa e orienta o estudo da diversidade e 

universalidade do ato de cuidar. Através dele o pesquisador determina a abrangência e a 

profundidade do estudo. 

 

A porção superior do círculo mostra os componentes interdependentes da estrutura 

social e dos fatores da visão do mundo que influenciam o cuidado e a saúde por meio da 

linguagem e do contexto ambiental. Esses fatores influenciam o sistema de saúde, compostos 

pelo sistema popular, profissional e o de enfermagem que se encontram na parte inferior do 

modelo. As porções superiores e inferiores descrevem um sol completo que corresponde ao 

universo; este precisa ser explorado pelas enfermeiras para que conheçam o cuidado humano  

e sua relação com a saúde. 
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Fonte: Leininger, adaptado por Erdtmann (2002). 

 

 

 

Os diversos componentes estruturais da TDUCC não estão explícitos no diagrama. 

Contudo, as dimensões das estruturas social e cultural presentes na parte superior do diagrama 

representam tais componentes de forma subjetiva. Já os componentes funcionais evidenciam- 

se mais claramente no diagrama. O foco e o cliente estão relacionados aos indivíduos, família, 

grupo, comunidades e instituições, explícitos logo abaixo da cúpula do sol nascente, segundo 

mostra a Figura 1. (Oriá, Ximenes e Pagliuca, 2007). 

 

A diversidade do cuidado relaciona-se aos significados, padrões, valores, modos de 

vida, suporte, facilitações ou capacitações na prática do cuidado ao ser humano. Fundamentar 

o cuidado na consideração de singularidades é importante para que o indivíduo não sofra 

processos desintegradores além dos que sofre em suas condições cotidianas. Já a 

uniformidade do significado dos padrões, valores e modos de vida relaciona-se à 

universalidade do cuidado comumente prevalente na cultura ou entre as culturas, refletindo 

maneiras de ajudar pessoas, apoiar, facilitar ou capacitar. (LENINGER, 2002). 
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A utilização da teoria de Leininger como referencial teórico na realização de práticas 

educativas auxilia no estabelecimento de intermediação entre os sistemas profissional e 

popular de cuidado. Ao conhecer as crenças e valores dos clientes relacionados às práticas de 

saúde, a enfermeira pode,  junto com eles, preservar, acomodar ou repadronizar essas práticas. 

(BOEHS, 1999). 

LEININGER (1991c, p.48-49) explicita três modos de decisões e ações de cuidado de 

enfermagem: 

 

 Manutenção ou preservação do cuidado cultural refere-s.e àquelas ações e decisões 

profissionais de assistência, apoio e capacitação que ajudam as pessoas de uma 

determinada cultura a ajustar e/ou preservar valores de cuidado relevantes para que 

elas possam manter seu bem-estar, recuperar-se de doenças, ou enfrentar a 

deficiência e/ou a morte; 

 Acomodação ou negociação do cuidado cultural refere-se àquelas ações e decisões 

criativas de assistência, apoio, facilitação ou capacitação que ajudam as pessoas de 

uma designada cultura a adaptar-se aos outros ou negociar com eles para que 

obtenham um resultado benéfico e satisfatório com os provedores de cuidado 

profissional; 

 Remodelação ou reestruturação do cuidado culturaI refere-se àquelas ações e 

decisões profissionais de assistência, apoio, facilitação e capacitação que ajudam os 

clientes a reordenar, mudar, ou modificar acentuadamente seus modos de vida para 

um modelo de cuidado de saúde novo, diferente, e benéfico enquanto respeita os 

valores e as crenças culturais e ainda provê um modo de vida mais benéfico e 

saudável do que antes das mudanças serem co-estabelecidas com os clientes. 
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5. MÉTODO 
 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo etnográfica, que se 

constitui um recurso metodológico para apreender do sujeito sua visão de mundo a partir de 

suas crenças, mitos e valores e da análise de estilos de vida ou padrões culturais das pessoas, 

o que permite entender o sujeito no seu contexto cultural. (SOUSA e BARROSO, 2008). 

Este tipo de pesquisa envolve várias etapas, sendo o planejamento prévio 

fundamental para que o estudo aconteça sem interrupções, mas com flexibilidade para 

adaptar circunstâncias inesperadas. De acordo com o método de pesquisa etnográfico 

(etnoenfermagem) desenvolvido por Leininguer (1985), a coleta e análise de dados devem 

ser realizadas em quatro fases: 

 Na primeira, ocorre a coleta e documentação dos dados brutos. Nesta fase ocorrem 

as observações e pode-se realizar a escolha dos informantes-chave. Pode ser utilizada a 

técnica da entrevista do tipo semi-estruturada. Concomitamente, à fase de coleta e 

documentação dos dados brutos, ocorre a primeira etapa do processo de análise, na qual são 

analisados posturas, gestos, as conversas entre e com os participantes, bem como os aspectos 

estruturais – valores religiosos, econômicos, sociais, familiares e práticas de cuidado 

(GEORGE et al, 2000).  Neste momento, inicia-se a segunda fase de análise, cujo objetivo é 

reconhecer as diferenças e semelhanças das concepções, valores e significados dos 

participantes frente ao fenômeno de estudo.  Ocorre, em seguida, a terceira fase a fim de 

analisar, comparar e organizar os dados obtidos nas entrevistas. Na quarta etapa de análise, 

há uma síntese de pensamento complexo e abstrato, com o estabelecimento de temáticas 

importantes originadas dos dados. E foram estas as etapas seguidas neste estudo. 

O cenário da pesquisa foi o município de Niterói, especificamente as Unidades de 

Saúde da Atenção Primária à Saúde (Programa Médico de Família e Policlínicas). Este 

município integra  a  Região  Metropolitana  II  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  com  uma  

população de 495.470 mil habitantes. 

A APS é organizada em Niterói de maneira descentralizada, regionalizada e com 

ações de saúde hierarquizadas. O município conta com 97 equipes na Estratégia de Saúde da 
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Família/Programa Médico de Família (PMF) que são formadas por médico de família, 

enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Apresenta uma  

cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária à Saúde de 73,55%, 

totalizando 361.710 pessoas (Dados da SES/RJ, 2014). 

No Departamento de Supervisão Técnico Metodológico (DESUM) da Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói, foi realizado um levantamento de dados referentes aos 

Grupos de Tabagismo em Niterói no ano de 2014 (unidades com grupos de tabagismo, 

quantitativo de participantes no ano e número de participantes homens) e das Unidades de 

Saúde atuantes em 2015. O levantamento foi realizado para dar subsídios à pesquisadora 

para desenvolver o trabalho de campo e expressar o movimento de acesso do homem aos 

grupos de tabagismo. 

A Coordenação da PNAISH apresentou e disponibilizou material educativo sobre a 

Política (panfletos e cartazes) para o cumprimento da primeira fase do trabalho de campo. 

Estes foram colhidos de uma “Planilha trimestral” que as Unidades de Saúde encaminham ao 

Setor Central para prestação de conta dos atendimentos e medicações disponibilizadas para 

tratamento anti-tabaco. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de julho, agosto e setembro de 2015, nas 

unidades de saúde da ABS da cidade de Niterói-RJ.  Foi selecionada uma unidade 

representante para cada nível (cuidado básico representado pelas unidades de PMF e UBS; e 

cuidado especializado representado pelas Policlínicas), com intuito de seguir a capilarização 

do cuidado em saúde deste município. Porém, durante a coleta de dados não havia nenhuma 

Unidade Básica de Saúde realizando grupo de Controle do Tabagismo, apenas PMF’s e 

Policlínicas, sendo esta uma limitação encontrada pela pesquisadora. 

Desta forma, compuseram como cenários do estudo três unidades de saúde 

representando as Policlínicas (cuidado especializado), e duas unidades representando o 

Programa Médico de Família (cuidado básico) do município. 

As unidades de saúde participantes deste estudo estão distribuídas no gráfico das 

regiões de Saúde do Município de Niterói. 
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Fonte: Fundação Municipal de Saúde de Niterói – 2014 

 

 

 

Inicialmente aconteceu a inserção da pesquisadora no campo e sua participação em 

duas sessões estruturadas dos grupos de Controle do Tabagismo. Neste momento foram 

realizadas 28 horas de observação simples e com anotações em diário de campo. Sem 

nenhuma interferência do pesquisador no decorrer das atividades do Grupo. Durante a 

observação a pesquisadora foi apresentada pela equipe como enfermeira que estava 

conhecendo o funcionamento do Programa de Tabagismo. 

Após o segundo dia de observação, os Profissionais de Saúde incluídos na pesquisa 

foram informados do objetivo da mesma e, depois de apresentados ao projeto, concordaram 

com a participação, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Os homens participantes do programa de tabagismo também eram sujeitos do estudo, 

porém, no decorrer da pesquisa e coleta de dados, a presença deles era mínima nos cenários 

dos grupos, e quando presentes, estes não davam continuidade/seguimento ao tratamento, o 

que dificultou estudá-los mais de perto. 

Ao término da coleta de dados, os profissionais de saúde participantes receberam 

dados informativos e cartazes sobre a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do 

Homem socializados pelo Ministério da Saúde com o objetivo de fundamentar seus 

trabalhos posteriores em relação a Política e atendimento ao homem nos Serviços de Saúde 

Policlínica Policlínica 
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para a população e profissionais de saúde. 

As entrevistas foram realizadas em ambiente fechado, com a menor interferência 

possível de sons ou presença de pessoas, a fim de garantir a privacidade, tranquilidade e 

ininterrupção da entrevista. As mesmas foram gravadas e após coleta, as mesmas foram 

transcritas para documento eletrônico Office Excel® para análise e categorização dos dados 

segundo  Bardin. 

A análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens. Abaixo segue descritas as etapas de análise que se organizam em três fases: 

(BARDIN, 2006). 

1) A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o 

objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da 

organização propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, 

que é o estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados, 

momento em que se começa a conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, 

que consiste na demarcação do que será analisado; (c) formulação das 

hipóteses e dos objetivos; 

(d) referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a 

determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de 

análise. 

2) A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na exploração do 

material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a 

identificação das unidades de registro e das unidades de contexto nos 

documentos. A exploração do material consiste numa etapa importante, porque 

vai possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. 

3) A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas 

interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e 

crítica. 

 A amostra foi composta por 11 profissionais (2 homens e 9 mulheres) de saúde 

atuantes no Programa de Tabagismo do município de Niterói, que foram identificados com 
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nome de flores.  

 

 

Critérios de inclusão 

 

 Profissional de saúde que atua no Programa de Tabagismo; 

 

 Consentir formalmente em participar do estudo por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

 

Critérios de exclusão 

 

 Profissionais afastados por licença médica no dia da coleta de dados; 

 

 Profissionais que atuaram em grupos de tabagismo exclusivamente femininos. 

 

 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro com CAAE número 44056415.2.0000.5243 em 06 de julho de 

2015, parecer 1.139.834 e pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

De acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, toda a pesquisa 

que envolve seres humanos, deve assegurar e respeitar os direitos dos participantes. O 

TCLE trata-se de uma permissão do sujeito da pesquisa e / ou de seu representante legal 

para a participação na mesma. Após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza 

da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo 

que esta possa acarretar estes sujeitos. 

 

Síntese dos dados coletados nas entrevistas e construção das categorias temáticas 

 

Após a leitura  aprofundadas de todos os dados apreendidos estes foram agrupados 

em dois grupos, um relacionado às observações realizadas durante o desenvolvimento dos 

grupos de Controle do Tabagismo e outro referente às entrevistas que após trabalho de 

aproximação deram origem as categorias que expressam o pensamento do grupo de 

entrevistados.  

Os dados referentes às entrevistas, após a etapa de pré-análise foi realizado a 

exploração do material, onde, houve a junção das questões com aproximação das falas, 
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onde, foram construídas as categorias, conforme quadro a seguir: 

 

Tabela  - Síntese dos dados coletados nas entrevistas e a construção das categorias temáticas 

 

 

QUESTÕES 

DISPARADORAS 

FRAGMENTO DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

PRODUZIDA 

 

 

 
01-Você recebeu capacitação para a 

implantação/implementação da 

PNAISH em alguma USF Integrada ou 

não? 

03- Você conhece a PNAISH? 

08-Na sua opinião, os profissionais de 

saúde estão preparados para atender às 

necessidades dos homens? 

Não, na verdade não está preparado para atender em geral. É 

necessária a criação de vínculo para identificar as necessidades 

de cada paciente. (Lírio). 

 

Não, porque os profissionais desconhecem a política, precisa de 

capacitação, pois, é um tema difícil [...]. (Orquídea). 

 

Não, pois, não sabem transmitir as informações necessárias. 

Falta de capacitação. (Begônia). 

 

Não, gostaria de conhecer. Não sei te responder, honestamente. 

Eu acho que eu atendo muitos homens, [...] lógico que um 

público maior feminino do que masculino. (Girassol). 

 

 

 

 

 
O silêncio dos 

profissionais em relação 

a PNAISH 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07-Você acha importante que os 

homens sejam atendidos nos serviços 

da atenção básica? Por quê? 

Com certeza é importante. Serviço que busca a prevenção e 

promoção o que é na verdade o que eles tem que buscar. A 

função é saber os caminhos pra prevenir as doenças. (Orquídea). 

 

Com certeza. Falta muito esclarecimento, falta veículo de 

comunicação, folders, TV. Palestras Seminários, convidando 

empresas, divulgar o tratamento do tabaco gratuito (Bromélia). 

 

Sim - Mesmo direito que a mulher tem, tem que ser dado aos 

homens, que também tem suas necessidades. Ele tem sido 

deixado de lado, por essa defesa própria, distancia que criam. 

(Hortência). 

 

Sim - Para poder ter uma boa prevenção, no fim da conta alivia 

as emergências. (Cravo). 

 

Sim - Para a promoção e prevenção de sua saúde. Já chegam 

quando estão "cacarecado", quando estão bem danificados. As 

mulheres se cuidam. (Jasmim). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A Inespecificidade das 

práticas de cuidados ao 

homem 
 

 

 

 

 

 

04-Considera que o cuidado  prestado 

ao HOMEM no Programa de Controle 

do Tabagismo contribui para a 

construção do vínculo dele com a 

Unidade? 

 
Sim - A partir do momento do grupo, ele começa a ver a 

unidade de saúde com outros olhos, cria identidade da função 

social da unidade e não procura somente na doença. (Lavanda). 

 

Acho que sim, por que ele passa a conhecer e a se vincular, a  

ver a unidade como um local em que ele pode ter atendimento e 

cuidados, alguma coisa relacionada a saúde dele, até porquê 

agente acaba tocando em vários assuntos da saúde. (Margarida). 

 

Sim - Acredito nisso sim, por que lá a gente procura ta falando 

pra eles: olha nós temos a saúde bucal pra você ta procurando 

tratar dos dentes, a nutrição pra que evite você ta ganhando  

peso, e também o médico de família [...] que lá é uma porta de 

entrada para qualquer pessoa que busca se cuidar. (Rosa). 

 

 

O profissional de 

saúde como mediador 

na construção do 

vínculo entre o 

Programa de 

Tabagismo, o homem 

e o cuidado 
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05-O que você pensa sobre: “os 

homens procuram o serviço de saúde 

menos do que as mulheres”. 

 

Eu acho que isso é muito cultural, infelizmente isso ainda é 

cultural. A gente vem trabalhando pra combater isso, mudar  

essa mentalidade, mas eu vejo que os homens fogem muito de ir 

ao médico [...]. (Girassol). 

 

Vejo um lado machismo deles, não dá o braço a torcer que 

precisam de cuidados. Só quando estão com a saúde debilitada, 

precisando. Já vem [...] quando não tem mais jeito, com doença 

grave. (Hortência). 

 

Verdade. Todos pensam, os homens têm medo, não demostram, 

e quando procuram o serviço de saúde é por que não estão 

aguentando mais. (Cravo). 

 

Acho que é verdade sim, culturalmente, acho que tem  essa 

coisa, o homem não, não precisa, e a mulher por conta da 

questão da gestação e de cuidado dos filhos [...] e também as 

questões de horário né. (Margarida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perpetuação da 

cultura da 

higidez 

masculina 

 

 

 

 

 

 

 

09- O que você mudaria neste serviço 

para atender às necessidades dos 

homens? 

Mudança no horário devido à jornada de trabalho, mudança na 

estrutura física, o número de grupos de saúde. Não mudaria o 

acolhimento. (Lírio). 

 
Mais grupos sobre DST's, sobre exames, incentivo para 

participação nos grupos de Hipertensão/diabetes e outros. 

(Begônia). 

 

Acho que teria que ter mais condições de estrutura física, 

preparar o profissional (capacitação e treinamento). O trabalho 

com o homem é muito pouco divulgado, tem que abraçar e 

divulgar melhor isso. (Hortência). 

 

Deveria desenvolver uma campanha estimulando a prevenção e 

o cuidado ao homem de forma eficaz. Hoje o homem só é 

abordado com a questão do urologista/câncer de próstata. 

(Cravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para além das práticas 

instituídas nos 

serviços de saúde 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os dados obtidos no trabalho de campo 

e analisá-los apoiando-se em referenciais bibliográficos que trabalharam temática semelhante. 

A primeira etapa da análise dos dados correspondente a observação não participante dos 

grupos de Controle do Tabagismo e a segunda, refere-se aos dados das entrevistas realizadas 

com os profissionais. 

 

 

 
6.1. Momento 1 – Observação dos grupos do Programa de Controle do Tabagismo 

 
 

Quadro 2 – Perfil dos grupos de tabagismo observados. Niterói/RJ – 2015. Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora. 

 

 

Neste momento serão relatadas as observações realizadas em campo durante o 

desenvolvimento dos grupos de tabagismo no município de Niterói. As observações 

aconteceram durante duas sessões estruturadas do grupo de tabagismo e no final do segundo 

encontro foi realizada a entrevista com os profissionais de saúde atuantes nos mesmos. Para os 

profissionais que apresentaram dificuldades com tempo/horário, foi agendada uma nova data 

para a coleta dos dados referentes às entrevistas. 

As observações foram realizadas em cinco Unidades de Saúde, sendo duas 

representadas pelo PMF e três representadas pelas Policlínicas. As observações nos grupos 

foram registradas em diário de campo, contendo os seguintes dados: data, Unidade de Saúde, 

encontro observado, local do grupo, número total de participante, numero total de participantes 

homens, número de profissionais atuantes no grupo e profissão e tempo de observação.  

Unidades 

de Saúde 

N° de 

grupos 

observados 

Participant

es homens 

na 1ª 

observação 

Participant

es homens 

na 2ª 

observação 

Total de 

participantes 

do grupo (1ª 

observação) 

Total de 

participantes 

do grupo (2ª 

observação) 

Profissionais 

Total de 

horas 

observad

as 

PMF 1 01 01 01 03 03 1 Médico 2h10min 

PMF 2 01 03 02 10 03 
1 Médico 

1 Enfermeiro 
2h30min 

Policlínica 

1 
01 02 01 10 08 

1 Assistente Social 

1 Enfermeiro 
2h10min 

Policlínica 

2 
01 02 01 05 03 

2 Psicólogos 

1 Enfermeiro 
2h 15min 

Policlínica 

3 
01 01 01 08 07 

1 Psicólogo 

1 Enfermeiro 

1 Fonoaudiólogo 

2h 
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O quadro correspondente a descrição completa das anotações realizadas durante o 

período das observações realizadas pela pesquisadora durante as reuniões do Grupo de 

Tabagismo que tiveram lugar em diferentes cenários, e dos correspondentes registros 

realizados em diário de campo encontram-se no APENDICE 10.4 do trabalho.  

 
 
 

SUMARIZANDO AS OBSERVAÇÕES REALIZADAS NOS GRUPOS DE TABAGISMO 

       

Para sintetizar e analisar as observações optou-se por apresentá-las em dois principais aspectos:  

 Estrutura física para a implementação do Grupo de Tabagismo  

Cada unidade de saúde apresentou sua particularidade em relação à estrutura física, pois, 

o município não segue padrão estrutural para as mesmas. Algumas unidades de atendimento 

especializado (Policlínicas) têm melhor estrutura, com espaço físico amplo e planejado para o 

desenvolvimento das práticas assistenciais e de promoção da saúde. Já os PMF’s são 

improvisados em casas antigas com estruturas adaptadas e/ou dificuldades com espaço físico.  

Vale ressaltar que três das cinco unidades observadas, apresentam escadas em sua 

estrutura física, o que se torna um fator limitador de acesso do usuário aos serviços. Nestas, os 

grupos aconteceram no andar superior. Foi observado em uma delas, um usuário cadeirante que 

participava do grupo e relatou dificuldades de acesso ao mesmo. 

Nos corredores das unidades foi possível observar muitos cartazes informativos sobre 

temas da saúde, com diversos assuntos para diferentes grupos, porém, nenhuma unidade 

abordava a Saúde do Homem nos aspectos de cuidado, de promoção da saúde e prevenção de 

agravos. Ou melhor, a única informação disponível foi em relação ao câncer de próstata. 

As Unidades do PMF observadas apresentaram uma importante barreira de acesso, pois, 

durante o horário de almoço, as mesmas são fechadas, o que poderia ser uma alternativa de 

horário para o acesso de trabalhadores e principalmente dos homens. 

Um aspecto importante referente ao horário de atendimento ao usuário pelas Unidades 

de Saúde da Família diz respeito ao fato de que muitas delas não seguem o que está 

preconizado pelo MS e fecham no horário do almoço, dificultando o acesso de muitos que só 

podem ir neste horário. Ou seja, a ESF deve cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas 

semanais. (BRASIL, 2000). Para garantir a eficácia completa do Programa Estratégia Saúde 

da Família, não deveríamos presenciar o fechamento das unidades no horário de almoço. Esta 

ação vem limitando o acesso de diversos usuários que utilizam os serviços neste horário, pois 
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são trabalhadores e trabalhadoras que não tem como frequentar e buscar os serviços em outros 

horários. (SECRETARIA, 2014). 

Foi observado na recepção dos usuários que a maioria que busca atendimento é de  

mulheres com os filhos e, os escassos homens, quando presentes, em sua maioria estavam 

acompanhando suas esposas e filhos. Fato este que vem confirmar que o homem até acessa as 

unidades de saúde , porém, esse não para o cuidado de si e sim na figura de acompanhante.  

Conforme afirma Albano, Basílio e Neves (2010, p.561), : a procura pelos serviços de saúde 

pelos homens se dá sempre na presença da doença já instalada, para a busca de medicamentos 

e, ou  como acompanhante de filhos ou esposas, subvalorizando, assim,  as intervenções de 

caráter preventivo ou de promoção da sua saúde. 

Quanto aos profissionais que atuam nos Grupos de Tabagismo, em todas as unidades 

estes foram receptivos e acolhedores, apesar de em muitos momentos ser observada a 

demanda excessiva de diferentes ações para serem implementadas ou resolvidas por estes 

profissionais no momento em que dinamizavam o grupo. Este fato fez com que o momento do 

grupo fosse algumas vezes interrompido para a busca de solução ou de encaminhamento de 

algum problema não relativos ao grupo ou seus participantes.  

Foi observado que a convivência entre usuário e profissionais gerou a instituição de 

vínculo bastante significativo, principalmente nos módulos do PMF, pois neste modelo de 

atenção a equipe conhece a população do território que frequenta a unidade e estabelece com 

esta uma relação dialógica forte. 

 

 

 O Programa de Tabagismo implementado nas Unidades de Saúde  

 

O Programa de Controle do Tabagismo é estruturado no Manual do Ministério da 

Saúde (MS), porém, as unidades ao colocá-lo em prática, fazem adaptações de acordo com o 

perfil do grupo e a realidade vivenciada, observando e respeitando assim, as singularidades 

culturais. 

Conforme afirma Viegas e Penna (2012, p.379) para desenvolver o trabalho dentro dos 

pressupostos de atenção ao sujeito, à família e à comunidade, é imperioso conhecer e saber 

abordar cada pessoa, cada família, cada realidade vivida como descreve esse relato. Os 

aspectos culturais determinam os comportamentos de cada pessoa e da comunidade e as 

formas de atuação da equipe. 
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As quatro sessões semanais, os temas abordados e os manuais são comuns em todas as 

unidades observadas, seguindo as recomendações do MS e do INCA. Já as demais sessões são 

diferenciadas em cada cenário, algumas unidades fazem o acompanhamento em grupo por até 

dois meses, pois, os pacientes relatam a importância da troca e do processo mútuo de ajuda 

dos colegas do grupo para conviver com as tensões, já que as mesmas são comuns a quase 

todos integrantes. 

Uma das técnicas de tratamento da dependência da nicotina é cognitivo- 

comportamental. Entretanto a conformação dos grupos é interativa, holística e acessível. 

Todas as unidades realizam os grupos em salas, e os participantes sentam em formato de roda, 

onde, todos podem se olhar e comunicar-se, com duração média de 1 hora à 1 hora e meia. 

Inicialmente é realizada a apresentação dos profissionais e de cada participante.  

Assim, como também, são realizados os acordos de horário, local, e estruturação do  

Programa. Cada indivíduo se apresenta e relata a sua história com o uso do tabaco, as 

dificuldades e os problemas de saúde apresentados, porque acha importante parar de fumar, 

entre outros. Posteriormente foi abordado de forma interativa e participativa o Manual 

preconizado pelo Ministério da Saúde contendo o conteúdo de cada sessão de 

acompanhamento do trabalho de orientação para a cessação do uso do tabaco.  

Nas demais sessões, o grupo foi iniciado com o relato individual da semana de cada 

um dos participantes, onde os mesmos relatam como está sendo o processo, se cessou ou fez 

redução do uso do tabaco e quais sintomas e dificuldades apresentadas. E, por meio dos 

relatos, os profissionais e outros integrantes dialogam sobre as questões apresentadas, que 

muitas vezes, são acontecimentos comuns aos integrantes. Terminado essa etapa, é 

recapturado as questões abordadas, as principais alternativas para controle das queixas e 

reforçado sempre que o movimento de cessação do uso do tabaco é complexo. 

O acompanhamento tratamento em grupo emprega essencialmente as mesmas técnicas 

que o individual, mas acredita-se que possa proporcionar algumas vantagens específicas, 

como maior suporte social e maior facilitação da discussão de situações de risco e meios de 

lidar com as mesmas. Especula-se se a facilitação da discussão de problemas, propiciada pelo 

grupo, contribua de modo específico para a efetividade dos tratamentos. (MAY E WEST, 

2000). 

Apesar das ações preconizadas para o acompanhamento pelo MS para o Controle do 

Tabagismo ter o foco cognitivo-comportamental e medicamentoso, foi possível observar a 
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tentativa do olhar integral e do cuidado em saúde, ou seja, a dinâmica de trabalho dos 

profissionais supera o modelo. Durante esse processo, os profissionais avaliavam a 

necessidade de introdução de adesivo, medicação, goma de mascar e encaminhamentos a 

especialidades para atendimento individual. Alguns pacientes necessitaram de 

acompanhamento com o serviço individual de psicologia, de nutrição e de dermatologia. 

A teoria de Leininger favorece a proposta do cuidado holístico que considera a 

integralidade dos sujeitos e a multiplicidade de fatores culturais, em oposição ao modelo 

hegemônico centrado nos sinais e sintomas das doenças. A educação em saúde possibilita que as 

pessoas utilizem seus próprios conhecimentos adquiridos para encontrar soluções para os seus 

problemas. (KRÜGER, 2002). 

Aos usuários com indicação para o uso de adesivos de nicotina, os profissionais 

explicam quanto aos locais que devem ser aplicados e falam da importância do rodízio. Os 

mesmos devem ser colocados pela manhã e trocados a cada 24 horas. 

Durante os grupos foi possível observar que as orientações sobre cuidados em saúde 

(prática de atividade física, alimentação, cuidados dentários, a importância do lazer e do 

convívio social) estavam presentes em todas as unidades acompanhadas. Isto tanto quando os 

pacientes relatavam dificuldades, ou, quando a mesma era observada pelo profissional, que 

fazia os encaminhamentos necessários para atender as demandas individuais de cada um. 

As orientações fornecidas focavam a questão da saúde como um todo (fazendo as 

orientações em saúde citadas acima e atendendo as particularidades apresentadas por cada 

usuário), não priorizando apenas os aspectos da dependência da nicotina. No período de 

observação foi possível acompanhar as principais dificuldades relatadas pelos pacientes em 

relação ao processo de parar de fumar: a fissura, dor de cabeça, tonteira, irritabilidade, 

estresse, angústia, desânimo, insônia, ganho de peso, entre outros. Durante estes relatos os 

profissionais explicavam o motivo dos sintomas e negociavam juntos propostas ou saídas para 

os mesmos. 

Muitas das estratégias utilizadas para o controle dos sintomas eram relatadas pelos 

próprios participantes e os profissionais complementavam com a questão da alimentação, de 

manter a cavidade oral ocupada, da prática de atividade física, do aumento da ingestão de 

água, escovar os dentes no momento da fissura, fazer uso de gengibre, legumes crus como 

pepino e cenoura e frutas geladas. Também ensinavam estratégias de relaxamento e atividades 

de distração durante os períodos de estresse ou intensa fissura. 
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A realização de grupos e oficinas de educação em saúde, tanto junto a clientes como com 

a equipe de enfermagem, possibilita conhecer as práticas de cuidado popular e desenvolver o 

cuidado congruente e significativo. A partir dessas trocas de saberes, foi construída uma cultura 

própria do grupo que levam as pessoas a viverem de formas mais saudáveis. (BELTRAME, 

2000). 

Foi observado ainda que os Grupos de Tabagismo tem grande procura na maioria dos 

cenários estudados. Porém, foi observado evasão de alguns fumantes no decorrer das sessões 

(como podemos observar no quadro 2 acima). Alguns grupos iniciavam, por exemplo, com 10 

participantes no primeiro encontro e terminavam no quarto encontro com três ou quatro. 

Apesar do número de participante ser distinto em cada unidade, as perdas foi observada em 

todos os grupos.  

Em relação aos homens participantes dos grupos, em todos os cenários a presença 

destes era inferior ao número de mulheres, representando uma média de 25% dos integrantes 

do grupo. Fato que nos remete a pensar no impasse que se institui quando as estatísticas do 

MS apontam o homem como prevalente no uso do tabaco. 

A equipe atuante nos Grupos sempre se colocava a disposição dos pacientes durante 

esse processo e forneciam informações importantes neste processo, focando sempre que a 

mudança de alguns hábitos pode ser muito importante para o sucesso do tratamento. 

 

 

6.2. Momento 2 – Caracterização dos perfis dos Profissionais e análise dos 

depoimentos 

 

 Caracterização dos profissionais de saúde  

 

O quadro abaixo apresenta o perfil dos profissionais participantes do estudo que 

tiveram suas identidades pessoais preservadas com a utilização de nomes de flores. 
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DADOS GERAIS 
----CSSS SOBRE 
PARTICIPANTE

S  

 

Nome 

fictício 

 

 

Domicílio 

 

Unidade 

de Saúde 

 

 

Sexo 

 

 

Idade 

 

 

Profissão 

 

Vínculo 

empregatício 

Tempo de 

atuação 

no   

Programa 

Total de 

profissionais 

atuantes no 

PCT 

 

 

Fumante 

 

Fumant

e na  

família 

Lírio Niterói PMF M 47 Médico Contrato 4 anos 1 Não Não 

Orquídea Niterói Policlínica F 27 Assistente Social RPA 4 anos 5 Não Não 

Begônia Niterói Policlínica F 35 Enfermeira Comissionado 2 anos 5 Não Não 

Bromélia Niterói Policlínica F 60 Psicóloga RPA 2 anos 3 Não Sim 

Girassol Rio de Janeiro Policlínica F 31 Psicóloga RPA 2 anos 6 Não Não 

Hortência Juiz de Fora Policlínica F 54 Psicóloga Estatutário 2 anos 3 Não Não 

Cravo Niterói Policlínica M 35 Enfermeiro RPA 2 anos 3 Não Não 

Jasmim Niterói Policlínica F 47 Fonoaudiólogo RPA 2 anos 3 Não Não 

Lavanda Rio de janeiro Policlínica F 26 Enfermeira Contrato 1 mês 3 Não Não 

Margarida Niterói Policlínica F 53 Enfermeira Estatutário 3 anos 2 Não Não 

Rosa Niterói PMF F 58 Médica Contrato 3 anos 2 Não Sim 

Quadro  – Perfil dos profissionais entrevistados. Niterói/RJ – 2015. Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora. 

 

 

Todos os profissionais entrevistados foram capacitados para atuar no Programa de 

Controle do Tabagismo e o perfil das profissões atuantes era bem diversificado nas unidades, 

um módulo do PMF contava com um profissional médico para realização do grupo, as demais 

unidades apresentavam dois ou mais profissionais, sendo que o enfermeiro foi o profissional 

mais prevalente nas equipes (4 equipes), seguido dos psicólogos (2 equipes), médico(1equipe), 

assistentes sociais (1 equipe) e fonoaudiólogos (1 equipe). 

Segundo o INCA (2003) o tratamento do tabagismo considera uma abordagem 

multiprofissional, então a condução do grupo terapêutico por uma dupla de profissionais, de 

diferentes categorias, facilita essa abordagem. Entretanto, isso dependerá da organização dos 

serviços de saúde e da habilidade de seus profissionais na abordagem ao tabagista, podendo 

também ser conduzido por uma equipe de profissionais ou por apenas um profissional. 

 

Quanto ao perfil dos profissionais sujeitos da pesquisa, podemos observar que nenhum 

profissional é fumante e que mais de 70% dos mesmos são moradores do município de 

Niterói. Já em relação às Unidades de Saúde, mais de 80% foram representadas por Policlínicas, 

ou seja, Unidades de especialidades no cuidado. 

 

A PNAISH em sua diretriz reforça que se deve priorizar a atenção básica, com foco na 

Estratégia de Saúde da Família, porta de entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e 

regionalizado.(BRASIL, 2009). 
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Com relação ao sexo, pode-se observar que mais de 80% dos profissionais 

entrevistados são do sexo feminino, o que fortalece a questão de que os serviços de saúde tem 

prevalência de profissionais do sexo feminino. Questão esta, que é apontada como barreira 

estrutural dos serviços de saúde, visto que pode dificultar a abordagem junto ao homem. 

As unidades se constituem como espaço feminilizado, frequentado principalmente por 

mulheres e composto por uma equipe de profissionais formada, em sua maioria, também por 

mulheres. Essa situação provocaria nos homens a sensação de não pertencimento àquele 

espaço. (GOMES et al, 2007). 

As UBS como sendo elas a causa da dificuldade do acesso dos homens ao serviço. 

Neste caso, os homens sentiriam mais dificuldades para serem atendidos, seja pelo tempo 

perdido na espera da assistência seja por considerarem as UBS como um espaço feminilizado, 

frequentado principalmente por mulheres e composto por uma equipe de profissionais 

formada, em sua maioria, também por mulheres. (FIGUEIREDO, 2005). 

A questão do vínculo empregatício é uma importante questão, como foi apontado no 

Quadro 1,  Podemos observar no quadro, que os trabalhadores atuantes nos serviços da 

Atenção Primária à Saúde têm vínculos frágeis, pois, a grande maioria são cargos de Recibo 

de Profissional Autônomo (RPA) e contratos temporários, o que pode se tornar um fator 

limitador para a instituição e promoção de vínculo, para ser capacitado e para se instituir 

como referencia de profissional dentro da unidade, visto que a rotatividade de profissionais 

neste tipo de vínculo empregatício tende a ser grande. 

 

A formação de vínculo não é construída com facilidade, é preciso adquirir a confiança 

da comunidade através do respeito e compromisso com a mesma, dessa forma, a rotatividade 

de profissionais dificulta esta vinculação e, consequentemente, a procura pelo serviço. 

(CAVALCANTE et al, 2014). 

As razões que levam à rotatividade de profissionais dentro do município ou mesmo 

dentro de cada equipe traz transtornos que interferem na dinâmica do trabalho cotidiano e no 

vínculo construído com as famílias, podendo intervir na construção da integralidade. Assim, 

acolhimento e vínculo são decisivos na interrelação profissional/usuário na atenção à saúde na 

Estratégia de Saúde da Família em busca de novos modos de produzir saúde. A constituição 

do vínculo depende de movimentos tanto dos usuários quanto da equipe (VIEGAS e PENNA, 

2012). 
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 Sobre os depoimentos dos profissionais participantes e a produção das categorias 

 
 

Este momento correspondeu à análise dos depoimentos extraídos do conjunto de 

entrevistas realizadas com os profissionais de saúde que foram capacitados e que 

desenvolvem ações junto ao Programa de Controle do Tabagismo. De acordo com os aspectos 

éticos no que diz respeito à pesquisa com seres humanos, os nomes apresentados são fictícios, 

respeitando assim o anonimato dos sujeitos da pesquisa. 

Os depoimentos relacionados aos conhecimento-não conhecimento do profissional 

sobre a PNAISH e sua formação profissional para o atendimento das demandas masculinas 

nos serviços da Atenção Primária à Saúde, estes englobaram as questões: Você conhece a 

PNAISH? Participou de capacitação para a implantação/implementação desta  Política em 

alguma USF ? Na sua opinião, os profissionais de saúde estão preparados para atender às 

necessidades dos homens ?. As falas relativas a estes questionamentos foram lidas várias 

vezes, agrupadas e, ao final, emergiu a categoria: “Desconhecimento da PNAISH e não 

capacitação para prática do cuidado”. 

 

A) O silêncio dos profissionais em relação a PNAISH  

 

Durante as entrevistas aos serem indagados sobre a PNAISH a maioria dos 

profissionais faz silêncio e, em seguida, dizem desconhecê-la. Falam de já terem ouvido falar, 

mas muito pouco e “por alto”.  Aqueles que relatam algum conhecimento, este se relaciona a 

questão do câncer de próstata. Assim se expressaram: 

Conheço pela internet. CA de próstata, mês azul, AIDS. (Bromélia). 

Sim. São ações voltadas para esse público masculino, principalmente 

ações para o controle do alcoolismo, tabagismo, outras drogas, CA de 

próstata através do exame, propõe estender o horário de 

funcionamento das unidades e aumentar a cobertura do acesso. 

(Lavanda). 

 

 
Buscando uma aproximação entre as diretrizes contidas ou defendidas pela Estratégia 

de Saúde da Família e as presentes na PNAISH, é possível constatar que, de acordo com 

Gomes et al. (2005), as ações voltadas para a população masculina realizadas no campo da 

saúde, ainda têm o foco restrito a assuntos como sexualidade, reprodução, paternidade e 

violência. Este fato revela uma carência na abordagem de temas relacionados ao processo 



51  

saúde-doença-cuidado, fundamentais para se trabalhar a promoção da saúde e prevenção de 

doenças por meio de ações educativas em saúde. 

Nenhum dos profissionais que atuam no grupo de tabagismo onde há homens 

participando, foi capacitado ou buscou se capacitar para atuar frentes as singularidades da 

clientela masculina. A maioria diz não estar preparada para o atendimento a população 

masculina nos serviços de Atenção Primária à Saúde, questões estas evidenciadas nos 

depoimentos a seguir: 

 

 
Não ouvi e não recebi capacitação. Os profissionais desconhecem a 

política do homem, precisam, como eu,  de capacitação, pois, é um 

tema difícil. Deve-se estimular e capacitar o profissional para isso. 

(Orquídea). 

 
 

Acho que não, primeiro que a maioria dos profissionais não conhece 

a política, ou então quem conhece só pelo cartaz preso em alguns 

murais da unidade. Até sei existe a política, mas não sei da essência e 

nem tive treinamentos adequados. O que acontece que os profissionais 

estão mais acostumados a atender homens idosos, são aqueles homens 

que já tem uma patologia estabelecida que frequenta mais a unidade 

de saúde, trata ele como idoso e não como homem. Ainda há muito 

essa relação do serviço de saúde com os homens, ainda é muito 

frágil.(Lavanda). 

 

 
Acredito que nós profissionais de saúde estamos sempre tendo que 

buscar capacitação, pra qualquer coisa, pra saúde da mulher, pra 

saúde da criança, pra saúde mental, então nós como profissionais de 

saúde, a  atualização deve ser diária, contínua, permanente, por 

que é uma necessidade, que as coisas são dinâmicas, os desafios são 

dinâmicos diariamente. (Rosa). 

 

Especificamente não, por que a gente ta sempre muito mais voltada a 

saúde da mulher, da criança. (Margarida). 

 
 

O desconhecimento da PNAISH expressado nos depoimentos denota um certo 

descontentamento do profissional que diz não receber capacitação. E, também, um desabafo 

por ter sempre ele a instituir um movimento de busca pelas mesmas. Ou seja, os serviços tem 

investido muito pouco em capacitações de seus profissionais, mas exigem que os Progrmas ou 



52  

Políticas sejam efetivadas. Assim, o serviço não oferta e o profissional não busca este 

conhecimento , parecendo querer beneficiar-se com o silêncio que instituem, pois esse pode 

limitar as atividades, ficando apenas com as já realizadas. Leal, Figueiredo e Silva (2012) 

também encontraram no seu estudo que os entrevistados têm pouca ou nenhuma familiaridade 

com a Política. Alguns explicitam que nunca leram qualquer documento referente a mesma. A 

grande maioria afirma não ter participado de capacitação específica sobre saúde do homem. 

Os entrevistados lamentam que não se oferte treinamento e que a ausência de capacitação é a 

maior dificuldade para a implantação da PNAISH, seguida da falta de um conhecimento 

mínimo sobre a atenção à saúde do homem.  

As informações que possuem sobre a saúde do homem, e mesmo sobre a PNAISH, são 

superficiais; eles não se veem capacitados para dar conta da temática no âmbito dos serviços. 

Muitas vezes os próprios materiais de divulgação da política são a única fonte de informação 

que os profissionais têm sobre o tema. (LEAL, FIGUEIREDO E SILVA, 2012). 

A implementação da Política depende de fatores que se resumem na prática em: 

investimento em infra-estrutura (adequar os recursos humanos e materiais, oferecer fácil 

acesso a serviços estreitamente ligados ao homem e de readequar instalações físicas e horários 

de funcionamento do serviço para favorecer a assistência), capacitação e valorização 

profissional, investimento em tecnologia e aumento de cotas de exames. (ROCHA; ALVES; 

BARBOSA, 2013 e SILVA et al 2012). Para os profissionais da saúde o desafio é 

implementar ações de educação específicas à clientela masculina, haja vista a ocorrência 

desse déficit na formação acadêmica, bem como na educação permanente dos profissionais da 

área. (BRASIL, 2008C). 

 

Como salienta LEININGER (1991b), o processo saúde-doença dos indivíduos, 

familiares e grupos é influenciado pela cultura, e o enfermeiro desenvolverá ações congruentes 

se entender que sua cultura pessoal e profissional poderá ser diferente da dos indivíduos, 

famílias e grupos com quem está atuando. 

 

 

B) A inespecificidade das práticas de cuidados ao homem 

 
 

Quando o questionamento foi em relação ao atendimento de homens nas unidades de 

saúde, que englobou as perguntas: 1- “Esta unidade possui ações específicas voltadas para a 

promoção da saúde e da qualidade de vida da população masculina” 2 - “Você acha 
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importante que os homens sejam atendidos nos serviços da Atenção Primária à Saúde? Por 

quê?” emergiu a categoria “Inespecificidade das práticas de cuidados ao Homem”. 

Nenhuma unidade tem estratégias específicas ou que possa atender as demandas 

singulares da população masculina. Os escassos relatos foram de ações pontuais envolvendo o 

“Novembro azul” e o atendimento do médico urologista. Todas elas centrando suas ações na 

doença. 

Para que o cuidado de enfermagem torne-se culturalmente benéfico ou congruente, o 

enfermeiro necessita conhecer e utilizar junto ao indivíduo, grupo, família e comunidade os 

valores, expressões e modelos de cuidado cultural. (LEININGER, 1991b). 

Todos os profissionais entrevistados afirmam ser importante que os homens sejam 

atendidos na APS. Porém, falam das dificuldades em reconhecer as necessidades singulares 

destes sujeitos. Assim, este homem passa desapercebido pelos profissionais, pelos serviços, 

fato que contribui ou reforça o pensamento de que o homem não adoece, assim não se faz 

necessário trabalhar ações de promoção da saúde. Além disso, os serviços e as estratégias de 

comunicação privilegiam as ações de saúde à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso. 

(BRASIL, 2009). E esta questão aparece nas falas dos sujeitos: 

 

 
Acho que saúde tem que ser igual pra todo mundo, o acesso a ela 

principalmente, então se é para as mulheres, que seja para os homens 

também da mesma forma. O que me chama a atenção, me preocupa, é 

como fazer com que esses homens venham procurar o serviço de 

saúde; talvez a gente tenha que realmente correr atrás deles para 

traze-los para o atendimento, no sentido de prevenção.(Girassol) 

 
Mesmo direito que a mulher tem, tem que ser dado aos homens, que 

também tem suas necessidades. Ele tem sido deixado de lado, por essa 

defesa, própria distanciam que criam.(Hortência). 

 
Para a promoção e prevenção de sua saúde. Já chegam quando estão 

“cacarecado”, quando estão bem danificados. As mulheres se 

cuidam. (Jasmim). 

 
Com certeza. Serviço que busca a prevenção e promoção o que é na 

verdade o que eles tem que buscar. A função é saber os caminhos pra 

prevenir as doenças. (Orquídea). 
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Diversos estudos comprovam a eleição dos homens por serviços emergenciais, 

comprovado, também pelos estudos de Gomes (2003b); Gomes e Nascimento (2006); 

Schraiber et al. (2005). Esses explicitam a oposição masculina às ações nos espaços de  

atenção primária de saúde, apontando diversas razões que foram agrupadas, basicamente, em 

dois determinantes: barreiras institucionais e socioculturais. 

A presença dos homens ainda é bastante limitada e que a pressa, a objetividade, o 

medo e a resistência, além da dificuldade de acolhimento desta população são fatores que 

afastam os homens dos serviços de saúde. (KNAUTH et al, 2102). 

Estas barreiras podem ser evidenciadas nos depoimentos a seguir, onde existe a 

prevalência masculina pela procura de serviços emergenciais, tais como farmácia e pronto-

socorro. Os homens podem preferir as farmácias ou prontos-socorros pelo fato destes espaços 

responderem mais objetivamente às suas demandas. Nesses espaços, são atendidos mais 

rapidamente e conseguem expor objetivamente seus problemas e encontrar soluções rápidas.  

(FIGUEIREDO, 2005). 

Os profissionais reconhecem, então, que em suas ações ou práticas cotidianas não há 

espaço para os homens, sendo este um grande desafio a ser enfrentado. Rever o que está posto 

para abrir possibilidades ao homem é fazer com que estes se reconheçam como como usuários 

dos serviços e busquem o acesso bem antes de se tornarem doentes. Isto implica, em uma 

mudança não apenas nos serviços de saúde, mas na própria cultura local, na mentalidade de 

profissionais e de homens. Trata-se assim, de um trabalho de (re)orientação constante dos 

homens no que diz respeito ao cuidado de si. A eficácia da Política implica, desta forma, no 

possível nascimento de um novo homem (KNAUTH et al, 2102). 

 
Sim. prevenir doenças, para promover saúde, pois já chegam à 

unidade demandando atendimento especializado. (Begônia). 

 
Sim. Para poder ter uma boa prevenção, no fim da conta alivia as 

emergências. (Cravo). 

 

Outra depoente, a Margarida, também reforça a importância dos homens serem 

atendidos nos serviços de APS: 

 

Claro. Como qualquer pessoa, embora culturalmente tenha essa 
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coisa, que o homem não precisa, de que o homem é forte, mas é claro 

que as doenças atingem homens de todas as formas, e cada dia mais, 

com o ritmo de vida que a gente tem né, de estresse, que deveria ter 

maior preocupação com a saúde, e criar ambientes, e começar a 

chamar e fazer campanhas para que o homem se veja com 

preocupação de qualidade de vida. (Margarida). 

 

 

 

C) O profissional de saúde como mediador na construção do vínculo entre o 

Programa de Tabagismo, o homem e o cuidado  

 

 
Ao questionar sobre o cuidado prestado ao homem via do programa de Tabagismo 

com a pergunta: “Considera que o cuidado prestado ao homem no Programa de Controle do 

Tabagismo contribui para a construção do vínculo dele com a Unidade?” emergiu a categoria 

O profissional de saúde como mediador na construção do vínculo entre o Programa de 

Tabagismo, o homem e o cuidado. Todos profissionais responderam que sim, e está exposto 

nas falas: 

Sim, porque ele recebe orientações e está próximo a unidade, onde 

consegue realizar exames para diagnóstico.(Cravo). 

Sim, por que os homens que são atendidos procuram sempre o posto. 

(Jasmim). 

Sim, a partir do momento do grupo, ele começa a ver a unidade de 

saúde com outros olhos, cria identidade da função social da unidade e 

não procura somente na doença. (Lavanda). 

Acho que sim, por que ele passa a conhecer e a se vincular, a ver a 

unidade como um local em que ele pode ter atendimento e cuidados, 

alguma coisa relacionada à saúde dele, até por que agente acaba 

tocando em vários assuntos da saúde. (Margarida). 

 

 
É inegável que a humanização em saúde predomina como estratégia de enfrentamento, 

através do acesso, do acolhimento, da comunicação e do vínculo. A humanização através dos 

recursos supracitados favorece a relação entre profissionais e usuários, facilitando a  
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ampliação da adesão aos serviços de saúde. E, portanto, fundamental para que as ações sejam 

mais ágeis e resolutivas. (SILVA et al, 2012 e FERREIRA, 2011). 

LEININGER (1991b) propõe, em sua teoria, investigar diversidades e universalidades 

em relação a visões de mundo, estrutura social e outras dimensões, descobrindo desta forma 

meios de prover cuidar/cuidado que sejam congruentes às pessoas de diferentes culturas e a 

manter ou resgatar seu bem-estar, saúde ou a enfrentar a morte de uma forma apropriada, 

respeitando suas normas culturais. Toda cultura humana tem formas, modelos, expressões, e 

estruturas de cuidado para conhecer, explicar e predizer o bem-estar, a saúde ou a doença e que 

o cuidado não é uma atividade isolada, mas sim um fenômeno intelectual abstrato. 

 

D) Perpetuação da cultura da higidez masculina 

 

 
 

Quanto à procura dos homens aos serviços de saúde, a questão apresentada foi: “O que 

você pensa sobre: “os homens procuram o serviço de saúde menos do que as mulheres”. 

Diante de tal questionamento surgiu a categoria “Perpetuação da cultura da higidez 

masculina”. 

A questão cultural de ser homem e as construções sociais de gênero que repercutem 

negativamente na sua saúde, limitam a procura da população masculina a um atendimento na 

perspectiva da proteção e da promoção da saúde: 

Uma coisa muito enraizada. Mulheres vão à consulta pelos homens. 

Eles não têm estímulo ao seu cuidado. Apesar de ter tido aumento 

(principalmente através do planejamento familiar), a questão do 

machismo também e de ser provedor dificulta. Eles se cuidam quando 

já aposentam e já tem agravos da saúde. Portanto, a política não 

contempla a realidade vista. (Orquídea). 

Eu acho que isso é muito cultural [...]. A gente vem trabalhando pra 

combater isso, mudar essa mentalidade, mas eu vejo que os homens 

fogem muito de ir ao médico. [...] Os homens só deixam para ir ao 

médico quando sentem que uma “coisa grande” está acontecendo. Já 

as mulheres são mais preocupadas com a prevenção. (Girassol). 
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A cultura é definida por Leininger (1985, p. 261) como “os valores, crenças, normas e 

modo de vida praticados, que foram aprendidos, compartilhados e transmitidos por grupos 

particulares e geram pensamentos, decisões e ações de forma padronizada”. 

Ser homem está associado à invulnerabilidade, a higidez, a força e a virilidade. 

Características essas, incompatíveis com a demonstração de sinal de fraqueza, medo, 

ansiedade e insegurança, representada pela procura aos serviços de saúde, o que colocaria em 

risco a masculinidade e aproximaria o homem das representações de feminilidade. 

(BATISTA, 2003; GOMES et al, 2007).  

 

 

 
Vejo um lado de machismo deles, não dá o braço a torcer que 

precisam de cuidados. Só quando estão com a saúde debilitada, 

precisando. [...] quando não tem mais jeito, com doença grave. 

(Hortência). 

Os homens acham ser mais fortes, terem menos problemas de saúde e 

têm preconceito de ser cuidado. (Jasmim). 

Acho que é verdade sim, culturalmente, acho que tem esse coisa, o 

homem não precisa, e a mulher por conta da questão da gestação e de 

cuidado com os filhos [...] e também as questões de horário. 

(Margarida). 

 

 
 

É necessário considerar e superar a imagem que a sociedade e os profissionais de  

saúde constroem, nesse caso, essencialmente da mulher cuidadora e do homem como não 

cuidador, ou pouco afeito ao cuidado, tendo em vista que essa visão pode, facilmente, levar os 

profissionais a se dirigirem às mulheres quando estas estão acompanhando os homens, 

desconsiderando-os como sujeitos de fato. (SILVA, 2010). 

Quanto às questões dos homens e a procura dos serviços de saúde, vale ressaltar a 

necessidade de compreensão dos serviços, de estratégias voltadas especificamente para o seu 

cuidado e a desconstrução da ideia de invulnerabilidade, que impede o homem de procurar a 

prevenção nos serviços de saúde (SILVA et al, 2012). 
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E) Para além das práticas instituídas nos serviços de saúde 

 

 
 

Em relação ao atendimento aos homens nos serviços de saúde, foi lançada a pergunta: 

“O que você mudaria neste serviço para atender melhor às necessidades dos homens?” que 

deu origem a categoria “Para além da prática instituída”. 

A pouca estruturação dos serviços de saúde, em termos de recursos humanos e 

materiais, em uma perspectiva qualitativa e quantitativa, bem como de espaço físico adequado 

para acolher e atender à clientela masculina reforça a baixa procura dos homens pelos serviços 

de atenção primária. Não há também uma sistematização no atendimento, uma metodologia 

assistencial. (SILVA, et al, 2012). Fatores esses que contribuem na formação das barreiras 

institucionais e socioculturais. 

O desafio para o enfermeiro, afirma LEININGER (1991a), é conhecer e criativamente 

combinar as práticas da enfermagem profissional com o conhecimento do cuidado comunitário 

genérico, garantindo e preservando, desta forma, os direitos culturais do cliente. 

A abertura das unidades básicas em horário noturno poderia facilitar o uso por parte de 

trabalhadores, particularmente homens que tradicionalmente não procuram serviços de saúde 

da rede básica devido à incompatibilidade entre o horário de funcionamento e o trabalho. 

(CUNHA e SILVA, 2010). 

 
 

Não tem muito suporte, precisa de estímulo profissional, por onde 

começar? Qual a temática? Cigarro? Próstata? HAS? Pode ser feito 

um link com os programas que já existem, principalmente os que já 

estão voltados para as mulheres e crianças. (Orquídea). 

 
Acho que teria que ter mais condições de estrutura física, preparar o 

profissional (capacitação e treinamento). O trabalho com o homem é 

muito pouco divulgado, tem que abraçar e divulgar melhor isso. 

(Hortência). 

Deveria desenvolver uma campanha estimulando a prevenção e o 

cuidado ao homem de forma eficaz. Hoje o homem só é abordado com 

a questão do UROLOGISTA/câncer de próstata. (Cravo). 

 

 
 

Segundo Gomes et al, (2007), a precarização dos serviços públicos em relação ao 
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atendimento também está presente. Os homens, ao procurarem o serviço de saúde para uma 

consulta, enfrentam filas, podendo levá-los a “perder” o dia de trabalho, sem que 

necessariamente tenham suas demandas resolvidas em uma única consulta e, por questões 

econômicas, eles não podem buscar um atendimento privado. 

 
 

Mudança no horário devido à jornada de trabalho dos homens, 

mudança na estrutura física, o número de grupos de saúde. Não 

mudaria o acolhimento (Lírio). 

 

Principalmente a questão de estender o horário de funcionamento, que 

os homens acabam procurando muito mais as unidades de 

emergências, eles tendem a resolver logo o problema, não entendem a 

unidade básica como uma referencia para o atendimento de saúde. 

Porque eles julgam ter menos tempo, estão mais envolvidos com o 

mercado de trabalho e tem realmente menos oportunidades de estar 

durante o horário comercial. Outra barreira também é a presença de 

muita mulher no serviço, isso acaba também criando um bloqueio para 

o homem (Lavanda). 

 

A Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural (TDUCC), proposta por 

Madeleine M. Leininger, considera que a visão de mundo dos indivíduos e as estruturas sociais 

e culturais influenciam seu estado de saúde, bem-estar ou doença. A enfermeira busca 

reconhecer a situação cultural e seus influenciadores e utiliza essas informações como 

ferramentas para prever as ações e decisões para o cuidado de forma congruente. (LEININGER, 

1985). 

Como pontos relevantes, podemos destacar a necessidade de melhor preparo tanto por 

parte do usuário, que deve mais naturalmente apresentar suas demandas e procurar estratégias 

de promoção, como do profissional, que deve ser melhor formado para assisti-los. Essa 

melhoria da capacitação profissional, por sua vez, deve se vincular a mudanças nos aspectos 

gerenciais e organizacionais dos serviços de saúde, assim como nas estruturas físicas, para 

articular avanços tecnológicos e acolhimento, melhores condições de trabalho e processos 

comunicacionais. (GOMES, 2011). 

Uma estratégia seria o estabelecimento de parceria com os setores empregadores 

desses homens para que os locais de trabalho possam ser ambientes de promoção e prevenção, 

ao tratar de temas relacionados ao cuidar em saúde. (OLIVEIRA, DAHER, SILVA E 

ANDRADE,  2015).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS                             
 

 

 

Como conclusão deste estudo podemos destacar as fragilidades detectadas pela 

pesquisadora em diferentes momentos, e anunciadas por diferentes participantes, sobre o  

processo de implementação da PNAISH nos cenários da APS no município de Niterói-Rio 

de Janeiro. E esta fragilidade da implementação da PNAISH foi também detectada por 

outros estudos similares e que se aliam a morosidade de outros processos de cuidado que 

tomam lugar na APS. 

Em relação ao binômio conhecimento - não conhecimento relativo a Política 

analisada por este estudo, parte dos profissionais de saúde entrevistados apontam 

desconhecê-la e não terem sido convocados para capacitações com vistas a implementação 

da mesma. Fato que necessita ser revisto.  

Vale ressaltar que esses profissionais de saúde estão vivenciando a implementação 

de outras Políticas similares que  transversalizam os serviços, o que demanda mais esforço, 

trabalho e responsabilidades, fato este torna a implementação da PNAISH complexa e que 

pode estar também contribuindo para a ausência dos homens nos serviços e o silêncio dos 

profissionais.  

Também com base nos relatos e na observação realizada, foi evidenciado reduzido 

acesso de homens aos serviços da APS e evasão dos mesmos quando iniciam no Grupo de 

Tabagismo. E, por fim, inexistência nas Unidades de APS cenário do presente estudo, de 

práticas inovadoras de acessibilidade, resolutividade e integralidade da assistência à 

população masculina. Barreiras estas que foram reforçadas nos depoimentos dos 

profissionais entrevistados. 

Tal evidencia nos leva ao questionamento: porque os homens acessam menos os 

grupos se eles adoecem mais e constituem a maioria dos fumantes ? Questionamento que 

merece ser investigado em futuros investimentos de pesquisa. 

As barreiras institucionais acrescidas das socioculturais também foram citadas em 

vários outros estudos, o que nos leva a uma reflexão sobre a ausência dos usuários homens 

nos serviços de saúde , que podem ser devido ao movimento de feminização da força de 

trabalho, horários apenas diurnos de atendimento, a ambientação do serviço e o frágil 

vínculo empregatício dos profissionais. Estes são fatores que podem contribuir para a 
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dificuldade na construção de vínculo dos homens com os serviços e justificar a resistência 

dos homens a APS. 

Nos cenários de pesquisa foi possível observar a presença de homens nos ambientes 

de cuidado em saúde. Porém, o acesso, em sua maioria, se dá com o acompanhamento da 

mulher, não sendo o homem o alvo e foco do cuidado. Quando necessitam de cuidados, 

muitas vezes estes homens já estão com a saúde agravada, e assim procuram por serviços 

que julgam ter maior resolutividade e facilidade de acesso, como as emergências hospitalares 

e as farmácias. 

Também um outro importante achado do presente estudo foi que a PNAISH foi 

evidenciada como coerente mas, insuficientemente trabalhada para sua implementação. 

Coerente na perspectiva conceitual de gênero masculino, mas insuficiente para a APS e para 

a Promoção da Saúde. Existe uma tensão entre abordagem cognitivo-comportamental e 

esforço de integralidade dos profissionais e de transversalidade do cuidado. E o problema do 

vínculo empregatício ficou evidente, se constituindo frágil na construção do necessário  

vínculo e na manutenção das práticas de cuidado em saúde. 

Como limite deste estudo pode ser apontado que os Grupos de Tabagismo não 

representaram espaço de acesso do homem aos serviços de ABS, pois, a maioria sempre 

contou com a presença de mulheres. Assim, a dificuldade de acessar este homem nos Grupos 

de tabagismo, por evasão ou por inexistência de sua presença, evidenciou o frágil vínculo 

existente entre estes sujeitos e os serviços de saúde investigados. 

Vale ressaltar ainda que as questões socioculturais que contribuem para o não acesso 

perpassaram os depoimentos dos profissionais de saúde. Estes deixaram evidenciado  não 

estarem capacitados para implementarem ações de cuidado específicas aos homens e, ao 

mesmo tempo, relataram questões culturais, sociais e de infraestrutura nos serviços de saúde 

que dificultam o atendimento da população masculina.  

Considera-se importante que os profissionais estejam capacitados para esta 

modalidade específica de cuidado, pois, a partir do momento que estes buscam conhecer as 

crenças e valores dos homens relacionados às práticas do cuidado em saúde que adotam, é 

possível desenvolver um cuidado singular, congruente e preservar ou reorientar essas 

práticas. 

Com relação a formação profissional para trabalhar na implementação da PNAISH, 
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ficou evidenciado tanto pelas leituras dos referenciais bibliográficos apoiadores deste estudo 

como pelos depoimentos dos participantes, que os Cursos de Graduação em saúde, 

necessitam incluir em seus currículos, a temática Saúde do Homem  e que esta deva seguir 

uma abordagem sociocultural que trabalhe, nos futuros profissionais, as competências e as 

habilidades necessárias para programar ações de promoção, prevenção e intervenção de 

cuidados, identificando as dimensões biopsicossociais e seus determinantes. 

O desafio que se coloca frente às considerações apresentadas no que se refere à 

atenção hoje dispensada a saúde do homem, é que seja priorizada a capacitação e a educação 

permanente em serviço, e que seja uma prática implantada e implementada pelos gestores e 

trabalhadores do SUS. A urgência de reestruturação organizacional dos ambientes de saúde e 

a necessidade de reformulação de estratégias que possam contribuir para ampliar o acesso dos 

homens aos serviços e a construção de vínculo dele com as unidades e os profissionais de 

saúde. Deste modo ganhará qualidade os serviços e a vida de cada sujeito. 
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9. ANEXOS 
 

  

 

ANEXO A - PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B - AUTORIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

NITERÓI 
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10. APÊNDICES 
 

 

10.1. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – PROFISSIONAL 
 

Data:  /  /2015               Domicílio:    
 

Unidade de Saúde: (   ) PMF (   ) UBS (  ) Policlínica 
 

Sexo:   (  ) M  (   ) F Idade:  anos Profissão:    
 

Instituição onde realizou sua graduação?   
 

Quanto tempo de formada?    
 

Vínculo empregatício na FMS/Niterói____________________ 

Carga horária semanal:    
 

Local e há quanto tempo realizou Curso de Capacitação?    
 

Tempo de atuação no Programa de Controle do Tabagismo:    
 

Total de profissionais da equipe atuantes no PCT:    
 

É fumante? : (   ) SIM (   ) NÃO Fumantes na família: (   ) 

SIM (  ) NÃO QUANTOS    
 

Aponte limitações para implementação do PCT: 
 

Você recebeu capacitação para a implantação/implementação da PNAISH ? ( ) SIM ( ) 

NÃO QUAL? 

Esta unidade possui ações específicas voltadas para a promoção da saúde e da 

qualidade de vida da população masculina? ( ) SIM (  ) NÃO Quais? 

1. Você conhece a PNAISH? 

2. Considera que o cuidado prestado ao HOMEM no PCT contribui para a 

construção do vínculo deste com a Unidade de Saúde? 

3. O que você pensa sobre a posição de que “os homens procuram o 

serviço de saúde menos do que as mulheres”. 

4. Qual a relação entre ser homem, ser tabagista e o cuidado de si ou com a saúde? 

5. Você acha importante que os homens sejam atendidos nos serviços de 

APS? Por quê? Em que tipo de Programa? 

6. Na sua opinião, os profissionais de saúde estão preparados 

para atender às necessidades dos homens? 
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10.2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROFISSIONAIS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

-Título do Projeto: “A saúde do homem e o programa de tabagismo no contexto da educação e do 

cuidado em saúde”. 

-Pesquisador Responsável: Profª Drª. Donizete Vago Daher 

-Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense 

-Telefones para contato: (21)24010013 – (21) 78501586 – (21) 982674560 

Nome do voluntário:______________________  Idade __anos  R.G. _________________ 

O (A) senhor (a) está sendo convidado a participar voluntariamente do projeto de pesquisa “A 

SAÚDE DO HOMEM E O PROGRAMA DE TABAGISMO NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO E DO CUIDADO EM SAÚDE”, de responsabilidade da pesquisadora Profª Drª. 

Donizete Vago Daher. Os objetivos da pesquisa são: Identificar as estratégias apropriadas pelos 

homens no processo de cuidar de si; Analisar a conexão entre o Cuidado ofertado ao Homem e o 

Programa de Tabagismo; Rastrear e analisar os indicadores de tratamento e as possibilidades de 

controle do uso do tabaco em participantes dos Grupos de Tabagismo. Utilizarei nomes fictícios 

para preservar sua identidade. Os riscos são de pequeno impacto, podendo existir um desconforto 

ou constrangimento em relatar sua prática profissional e as estratégias desenvolvidas no grupo de 

tabagismo. Os benefícios são a reflexão sobre: a prática profissional junto ao grupo, sobre o 

processo de acolhimento do homem nos serviços de atenção básica e junto ao Programa de  

Tabagismo. Caso necessite, poderão ser marcados outros encontros para novas orientações e 

entrevistas. Todos os esclarecimentos serão dados à qualquer dúvida acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os participantes de pesquisa, e comunidade em 

geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste  projeto  ou  demais  informações:  E.mail: etica@vm.uff.br, telefone/fax: (21) 

26299189. As entrevistas só terão início após  a assinatura do Termo de Consentimento. E você 

poderá deixar de participar em qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos no serviço. Os 

resultados poderão ser divulgados em congressos e revistas científicas. Será mantido o caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas à sua privacidade pela qual sou responsável. 

Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito ou seu  representante 

legal e outra arquivada pelo pesquisador. 

 

Eu,  ,  RG  nº  declaro ter sido informado 

e concordo em participar, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói,  de  de  . 
  

 

 

_  

 Nome  ou assinatura do paciente   Responsável por obter o consentimento 

 

 
 

Testemunha Testemunha 

mailto:etica@vm.uff.br
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10.3. ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

Aspectos a serem apreendidos na observação de campo: 
 

 Estrutura física da USF; 

 Quantidade de homens na USF; 

 Recepção dos usuários na USF; 

 Atendimento ao público masculino pelos trabalhadores da ESF; 

 Atividades voltadas para os usuários do sexo masculino (individuais e coletivas); 

 Resolutividade aos problemas/necessidades de saúde dos homens; 

 Relação entre os usuários do sexo masculino e a equipe de saúde da família. 
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10.4. DADOS DA OBSERVAÇÃO EM CAMPO 

 

Quadro com a descrição das observações apreendidas durante as reuniões do Grupo 

de Tabagismo nos diferentes cenários, registros realizados em diário de campo. Totalização 

de 40 horas de observação. 

 

PMF 1 D1 de observação – 16/07/15 D2 de observação – 30/07/15 

Estrutura 

A unidade funciona em uma 

casa alugada para este fim. 

Fácil acesso ao público. 

Internamente, possui 

poucos assentos e muito 

abafada. O acolhimento é 

realizado no maior espaço 

da casa, onde todas as 

pessoas aguardam 

atendimento, e onde ficam 

os armários com as fichas e 

prontuários. Possui 3 salas 

para atendimento no térreo 

e 2 salas no 2º andar, onde é 

realizada os encontros do 

grupo de tabagismo. Para 

ter acesso ao 2º andar, sobe-

se por uma antiga escada de 

ferro, giratória, de corrimão 

unilateral e estreito, 

mostrando- se como um 

dificultador para acessar 

este andar. A unidade tinha 

poucos cartazes de 

orientação à saúde, 1 deles 

era sobre tabagismo voltado 

para o público feminino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao chegar à unidade, por volta de 13:20h, esta 

ainda se encontrava  fechada para o horário de 

almoço, havendo 6 pessoas à espera. Após a 

reabertura, adentramos e ficamos aguardando a 

chegada do médico responsável por realizar os 

encontros do grupo de tabagismo. A maioria das 

pessoas a espera buscava atendimento era de 

mulheres com os filhos, tendo também 6 homens 

aguardando, 3 destes acompanhando as esposas e 

filhos. A equipe mostrou-se acolhedora, e há 

vínculo com os usuários, sendo todos identificados 

por seus nomes. 

 

Olhar sobre o Grupo de tabagismo  
Grupo na segunda sessão. 

O encontro foi coordenado por 1 médico, e 

participaram 3 pessoas, entre elas 1 homem. Todos 

concordaram com a nossa observação. Nesta 

segunda sessão a dinâmica ocorreu de forma 

interativa e descontraída. A maior parte do tempo 

os participantes dialogaram entre si e com o 

coordenador. A observação foi focada na interação 

do homem.  

Após o 1º encontro, no qual foi proposto pelo 

médico uma redução do número de cigarros ou um 

adiamento dele, foi relatado pelo homem neste 

segundo encontro que diminuiu seu consumo para 

em média 12 cigarros/dia. Segundo ele, a vontade 

de fumar aumenta devido ao estresse ao imaginar 

que a filha irá voltar a morar em sua casa com os 

netos. 

Ao ser questionado porque quer parar de fumar, 

respondeu ser devido à preocupação de levar os 

amigos no apartamento, pois este apresenta com 

mau cheiro e também com as paredes amareladas. 

E também porque futuramente irá se mudar para 

outro apartamento e não quer ter os mesmo hábitos. 

Após iniciar a participação no grupo, passou a 

utilizar de medidas para ajudar no consumo do 

fumo, como: parar de comprar cigarros no cartão de 

crédito, no qual o fazia comprar em grande 

quantidade; adiar o fumo logo após acordar; 

guardar o cigarro na bolsa, a fim de dificultar o 

acesso. E diz que já pode observar as diferenças, 

como acordar mais disposto.  

Ele finaliza sua fala com o argumento: “Eu sei que 

é possível, pois, ha 30 anos atrás eu larguei a 

cocaína”. 

O médico informou sobre os possíveis efeitos 

O Olhar sobre o Grupo de tabagismo 

O grupo foi ministrado em uma sala diferente 

da que presenciamos na 1° observação. Agora  

o tamanho era reduzido e refrigerada, 

localizada no térreo. 

Na quarta sessão se manteve o quantitativo de 

pessoas (3) da 2° sessão.  

Pacientes relatam as progressões em relação a 

diminuição do número de cigarros fumados 

durante um dia. 

Foram levantadas questões sociais de cada 

participante, que perpassam na dificuldade de 

parar de fumar. São relatados problemas de 

saúde (Câncer), problemas com familiares, 

violência na comunidade que moram, 

questões estressantes do trabalho e a 

dificuldade de dissociar o cigarro e o café. 

O homem ainda apresenta dificuldades com a 

diminuição do numero de cigarros/dia, relata 

que tomar água está ajudando muito. 

Quando questionado pelo médico como se 

sentia naquele momento, o mesmo respondeu 

se sentir tranquilo, no entanto, relatou que no 

dia anterior fumou 2 maços em um dia, 

devido a tensão que sentiu durante uma 

reunião dos rodoviários. Informou que nos 

outros dias fumou 1 maço e meio por dia e 

que pretende parar de fumar em setembro, 

porém ainda não escolheu uma data, sendo 

esta, uma das etapas do “tratamento”.  

Diz exercitar se todos os dias, soltando depois 

do ponto de ônibus que costuma soltar e volta 

andando. Aos domingos faz caminhada, mas 

continua dormindo pouco (em média 3 horas 

por noite). 

Os participantes tiram dúvidas em relação ao 

adesivo de nicotina, porém, esta unidade não 

têm adesivos para ajudar no tratamento. 

O médico reforça a importância das técnicas 

de relaxamento nos momentos de tensão e 

grande fissura, além da prática de atividade 

física ser abordada como uma forma de 

ajudar no controle da ansiedade. A água e a 

ingestão de alimentos de baixa caloria são 

importantes para auxiliar neste momento. 

Segundo o médico a próxima etapa seria a 

entrega da cartilha: “Benefícios após parar de 

fumar”, no entanto como nenhum dos 

participantes determinou a data que iriam 
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decorrentes a falta do cigarro, como a fissura, dor 

de cabeça, e que isso não poderia ser um fator para 

o retorno ao consumo. Foi orientado algumas 

atividades para ajudar a diminuir o estresse e a 

ansiedade, como a respiração profunda; a contração 

dos músculos de baixo para cima e ilha da fantasia, 

favorecendo para a diminuição do consumo do 

cigarro. 

parar de fumar, como combinado no encontro 

anterior. Foi acordado que essa cartilha não 

seria entregue naquele momento, mas 

permanecessem participando dos encontros. 

Apesar de ser considerada a última sessão 

(4ª), o médico fará os encontros 

semanalmente até que todos consigam 

alcançar seus objetivos. 

PMF 2 D1 de observação –  D2 de observação –  

Estrutura 

A unidade é pequena, 

porém fica localizada em 

terreno amplo, construída 

de forma horizontalizada. 

No mesmo terreno existe 

uma Policlínica para 

atender as especialidades. O 

grupo é realizado em sala 

ampla no Centro de 

Referência de Assistência 

Social (CRAS) da 

comunidade, que fica 

aproximadamente a uns 150 

metros da unidade,  

 

Grupo na primeira sessão. 

Muitos homens circulavam na unidade de saúde, 

maioria adultos e idosos, desacompanhados. Os 

funcionários foram receptivos e acolhedores. 

Olhar sobre o Grupo de tabagismo 
O grupo iniciou com a apresentação da enfermeira 

e da médica que realizavam o grupo, elas falaram 

do objetivo do grupo e fizeram acordo de horários e 

atrasos, se colocaram a disposição durante todo o 

processo. Posteriormente aconteceu o rela 

apresentação individual de cada participante e sua 

história tabágica. Os homens presentes no grupo 

eram fumantes de longa data e todos já tentaram 

parar de fumar alguma vez, porém, sem sucesso. Os 

participantes estavam ansiosos e muito 

determinados a vencer essa batalha de parar de 

fumar. A maioria dos participantes começaram a 

fumar ainda jovens. Após as apresentações e 

acordos de horários e faltas, a enfermeira e médica 

iniciaram individualmente a entrevista, onde, foram 

coletados dados pessoais do participante, e também 

aplicado o teste de Fagerstron, que identifica o 

nível de dependência da nicotina.Os participantes 

que terminavam os testes eram liberados e 

voltavam na próxima semana para mais um 

encontro. 

 

O Olhar sobre o Grupo de tabagismo 

Grupo na terceira sessão. 

Só compareceram no grupo três participantes, 

pois, a comunidade está passando por 

situação de violência na noite anterior. Dos 

três participantes, dois eram homens. A 

enfermeira e médica iniciaram o grupo um 

pouco mais tarde do que o horário acordado, 

na tentativa de aumentar o número de 

participantes. Aconteceu o relato individual 

de cada um, onde um dos homens relatou que 

parou de fumar e que está passando por 

períodos de abstinência, relatou muita 

insônia, o mesmo segue fazendo uso de 

bupropiona e adesivo de nicotina. A mulher 

presente também relata irritabilidade e 

insônia somente com a diminuição do número 

de cigarros. O outro homem presente está 

reduzindo o número de cigarros dia, relatou 

muita dificuldade e dor de cabeça. Após os 

relatos individuas, foram distribuídos o 

manual do ministério da saúde com a sessão 

número 2 (os primeiros dias sem fumar), 

onde juntos fizeram a leitura e no decorrer 

comentaram as questões abordadas 

relacionadas, deram dicas para passar os 5 

minutos de fissura. Os profissionais 

parabenizam a iniciativa de cada participante 

e se coloca a disposição na unidade de saúde 

durante a semana.  

Policlínica 1 D1 de observação – 06/08/15 D2 de observação – 13/08/15 

Estrutura 

A unidade fica localizada 

em terreno amplo, 

construída de forma 

horizontalizada, sem 

andares, o que facilita o 

acesso dos usuários. 

Estrutura antiga com 

aproximadamente 10 salas 

de atendimento. Grupo 

realizado em uma sala 

grande e arejada 

Ao chegar à unidade havia poucas pessoas no local 

aguardando atendimento, todas eram mulheres.  

 

O Olhar sobre o Grupo de tabagismo 

Grupo na terceira sessão. 

Ao chegar no local, os participantes estavam 

assentados em roda escutando atentamente às 

informações passadas pela assistente social, no qual 

falava sobre a dificuldade que enfrentariam no 

início dessa nova etapa que é a busca por parar de 

fumar. E que era importante o trabalho psicológico, 

emocional e comportamental para atingir esse 

objetivo.  

Ao serem perguntados por que desejavam fumar, 4 

pessoas responderam que sentiam prazer, dentre 

esses os 2 homens; 4 responderam que era 

calmante, 1 respondeu que era gostoso e o outro 

respondeu que funcionava como fuga.  

Já quando questionados o porquê queriam parar de 

fumar, 5 responderam ser devido à busca por saúde, 

2 responderam que era por causa da família, 2 

responderam que era devido ao mal cheiro, e 1 

respondeu que foi devido ao medo de adoecer. 

 O Olhar sobre o Grupo de tabagismo 

Grupo na quarta sessão. 

Aos poucos os participantes foram chegando 

e durante conversas entre eles mostravam se 

apreensivos e nervosos quanto à escolha da 

forma que iriam parar de fumar. Alguns 

tinham dúvida e medo de escolher a forma 

abrupta porque eram hipertensos e achavam 

que parar de fumar de uma única vez 

poderiam fazer mal. 

O grupo iniciou-se com a orientação da 

assistente social. Foi reforçado que o adesivo 

não é o único pilar do tratamento, que é de 

grande importância a mudança de hábitos e o 

preparo psicológico para deixar de fumar.  

Os participantes receberam a 2° cartilha e 

foram orientados quanto a fissura que poderá 

acontecer, com duração em média 3-5 

minutos. Nesse momento foi recomendado a 

realização de alguma atividade (ocupação) 

para minimizar esse efeito, como por 

exemplo, escovar os dentes, beber água, 

cristais de gengibre, mascar balas e chicletes, 
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Ao término das respostas a assistente social falou 

que tanto o prazer como a calma e as outras 

respostas citadas poderiam ser encontradas e 

sentidas com outras coisas além do cigarro. Nesse 

momento um dos homens (“HOMEM1”) 

concordou e acrescentou dizendo sempre que está 

na fazenda que frequenta, se sente bem e não tem 

vontade de fumar. 

Também foi orientado pela assistente social a 

questão dos hábitos do dia a dia que podem ser 

mudados para ajudar na redução do fumo. Nesse 

instante “HOMEM2” falou que ficou 15 dias 

internado e não fumou, no início sentiu falta, depois 

não teve vontade de fumar. Durante a conversa, 

todos foram chamados pela enfermeira 

individualmente para aferição da pressão arterial. 

Todos receberam a 1° cartilha, e a orientação de 

que deveriam escrever na cartilha tudo que 

desejavam e que contassem a quantidade que 

cigarros que consumem durante o dia. Além de 

pensarem a forma na qual gostariam de parar com o 

cigarro (gradual ou abrupta), pois no segundo 

encontro já receberiam o adesivo aqueles que 

escolhessem a forma abrupta.  

cravos, pepinos e cenouras em tiras e frutas 

geladas picadas. 

Foram citados alguns itens que estimulam a 

vontade de fumar, como o café e a cerveja e a 

partir disso foram orientados que mudassem a 

forma de preparo desse café para tirar o 

prazer do seu consumo e consequentemente a 

não vontade de fumar. Foi explicado também 

sobre o uso do adesivo, quanto aos locais que 

devem ser aplicados e a importância de 

realizar o rodízio dos mesmos. Devendo ser 

colocados pela manhã, recomendado antes 

das 8 h. e permanecer por 24 h e após esse 

período deverá ser retirado e colocado um 

novo adesivo em local diferente da anterior.  

Durante o encontro foram sanadas algumas 

dúvidas quanto ao uso do adesivo e os 

participantes foram encorajados e motivados 

a escolher a forma abrupta, e assim todos 

optaram por esse método. Após cada um dos 

participantes informarem a quantidade de 

cigarros que fumam por dia receberam o 

adesivo de nicotina. 

Policlínica 2 D1 de observação – 09/09/15 D2 de observação – 16/09/15 

Estrutura 

A unidade de saúde é mista 

(possui serviço de 

emergência e serviços 

ambulatoriais 

especializados). A estrutura 

é ampla com arquitetura 

moderna, porém, sua 

estrutura é de dois andares e 

a policlínica funciona no 

andar superior. Grupo 

Realizado em sala grande, 

bem iluminada e arejada. 

Grupo de tabagismo 

Grupo na terceira sessão. 

Ao chegar à unidade de saúde fui direcionada a sala 

de realização do grupo, aos poucos foram chegando 

os participantes. 

O grupo foi conduzido por duas psicólogas e uma 

enfermeira, que iniciam as atividades questionando 

como foi a semana com relato individual de cada 

participante. 

Os participantes contavam as dificuldades 

encontradas, principalmente nas mudanças de 

hábitos e os fatores que estavam atrapalhando o 

processo de deixar de fumar. A interação do grupo 

foi observada, onde, durante as falas um ajudava o 

outro, relatando as estratégias para auxiliar neste 

processo. 

Dois homens participaram do encontro, sendo um 

cadeirante, depois de uma amputação de um 

membro inferior por conta do cigarro, e mesmo 

após o adoecimento, relatou muita vontade de 

fumar e que estava no grupo por pressão e não por 

vontade. 

Porém, o outro homem participante, relatou o 

desejo de se livrar do cigarro. Disse que começou a 

fumar na adolescência, somente em festas, depois 

aos poucos foi ficando dependente do cigarro. 

Relata que já fez uso de outras drogas e não se 

viciou e que fumar é a maior vergonha da vida dele, 

pois, ele cuida da saúde, faz atividade física e se 

alimenta bem. Considera uma vitória admitir a 

fraqueza e que precisa de ajuda para conseguir. 

Após os relatos, todos receberam as cartilhas para 

juntos lerem e dialogar sobre os assuntos 

abordados. Neste momento as psicólogas 

mediavam as discussões e os comentários e 

explicavam as dúvidas e demandas. 

No final, a psicóloga oferecia vaga de consultas 

individuais para os que apresentaram maior 

dificuldade, ou que simplesmente quisesse esse 

acompanhamento. 

O Olhar sobre o Grupo de tabagismo 

Grupo na quarta sessão. 

Neste dia, devido à chuva forte, alguns 

participantes faltaram o grupo. Os três que 

compareceram relataram como haviam 

passado a semana e como estava o processo 

de parar de fumar. Uma participante presente 

relatou que o trabalho está sendo seu maior 

aliado, pois, quando está ocupada esquece do 

cigarro, mais confessam que após o almoço é 

o momento que sente maior vontade de fumar 

e que para superar ela vai logo escovar os 

dentes e fazer uso de bala mentolada. O 

homem presente relatou que fez redução e 

está fumando apenas dois cigarros/dia, que 

pretende parar de fumar na próxima semana, 

também relatou que a água gelada tem 

ajudado muito nos momentos de fissura. Ele 

relatou está muito satisfeito com sua evolução 

no tratamento  e trouxe sua mãe (também 

fumante) para fazer parte do grupo, já que a 

mesma tem o desejo de parar de fumar. 

Posteriormente foi distribuído o manual do 

MS com o tema: benefícios obtidos após 

parar de fumar, os profissionais abordam que 

os benefícios por ter deixado de fumar vão se 

acumulando com o passar do tempo. A sua 

capacidade pulmonar continuará aumentando, 

bem como a sua energia. Se você tem tosse 

de fumante, ela vai desaparecer. O risco de 

doença do coração, enfisema e vários 

cânceres continuará diminuindo com o 

tempo, até que você não tenha um risco maior 

que o de uma pessoa que nunca fumou. Dão 

dicas parar evitar a recaída e no final passam 

dicas de como permanecer sem fumar 

(comprar um presente com o dinheiro que 

está deixando de gastar com o cigarro, fazer 

atividade física e estimule um amigo a parar 

de fumar).  
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Policlínica 3 D1 de observação – 09/09/15 D2 de observação – 16/09/15 

Estrutura 

O grupo aconteceu no 2° 

andar da unidade de saúde, 

onde, o acesso acontece por 

meio de escada. Sala ampla, 

iluminada e ventilada, os 

participantes sentam-se em 

círculo e os profissionais 

atuantes foram uma 

fonoaudióloga, um 

enfermeiro e uma psicóloga. 

O Olhar sobre o Grupo de tabagismo 

2º encontro do grupo. 

O grupo iniciou com relato individual de cada 

participante, onde cada um contava como foi a 

semana, o que sentiu e se conseguiu diminuir o 

número de cigarros/dia. Uma participante relata sua 

dificuldade, disse que estava depressiva e que 

tentava ocupar seu dia, sair de casa para tentar 

esquecer o cigarro, mas era muito difícil e que 

havia passado por problemas familiares na última 

semana que fizeram com que ela não conseguisse 

atingir sua meta pessoal. Outro paciente informou 

que a família estava cobrando muito e incentivando 

esse processo, porém, se sentia incapaz. Os demais 

participantes relataram diminuição ou cessação 

abrupta. O único homem presente, relata levar uma 

vida saudável, com prática de atividade física, 

alimentação balanceada e não fazer uso de bebida 

alcoólica, estava fumando 7 cigarros/dia e relatou 

que sentia vergonha de acender um cigarro na rua, 

porém, está sentindo muita dificuldade. Após os 

relatos individuas, foram distribuídos o manual do 

ministério da saúde com a sessão número 2 (os 

primeiros dias sem fumar), onde juntos fizeram a 

leitura e no decorrer comentaram as questões 

abordadas relacionadas a incentivar os participantes 

a demonstrarem suas experiências recentes e 

parabenizar os que já tinham parado de fumar, aos 

demais foi questionado a data e o método escolhido 

para cessação de fumar, posteriormente foi 

abordado a síndrome de abstinência e os sintomas 

(fissura, tonteira, irritabilidade, dor de cabeça, 

dificuldade de concentração e etc). Ao final os 

profissionais deram dicas para ajudar: não comprar 

cigarro, beber muita água ou suco, fazer atividades 

físicas, respirar profundamente, escovar os dentes 

imediatamente após as refeições, recusar cigarros 

ofertados por amigos, evitar tomar café, pois a 

vontade de fumar não dura mais que 5 minutos. 

O Olhar sobre o Grupo de tabagismo 

3º encontro do grupo 

Pacientes iniciam relatando como foi a 

semana, neste encontro já citaram estratégias 

individuais para ajudar no processo de 

cessação do fumo. A maioria tentou sair da 

rotina, ocupar o tempo e fazer opções para 

distração. Uma paciente relatou que um jogo 

no celular estava ajudando muito, pois 

distraia a cabeça dela e tirava o foco do 

cigarro e a fissura passava até mais rápida, 

outro participante relatou sentir necessidade 

de sair de casa e ocupar a cabeça com outras 

coisas, outros acreditam que dormir está 

ajudando muito, porém, a psicóloga e o 

enfermeiro levantam questões importantes 

sobre o assunto, pois, dormir a maior parte do 

tempo pode ser uma forma de fuga da 

realidade. Também foram relatados a 

desvinculação dos hábitos antes associados ao 

ato de fumar. Uma paciente relatou estar 

desanimada, pois, está ganhando peso depois 

que parou de fumar, e este fator a incomodou 

muito. Logo após foram distribuídos os 

manuais do Ministério da Saúde que abordou 

o tema da terceira sessão: como vencer os 

obstáculos para permanecer sem fumar. Foi 

abordado alguns benefícios físicos que 

aparecem quando se pára de fumar (se sentir 

com mais energia, mais alerta, respirar mais 

facilmente e ter melhorado as sensações do 

paladar e olfato), por outro lado, também 

foram discutidos os possíveis aspectos 

negativos do parar de fumar (ganhar peso), 

para tal efeito os participantes foram 

conscientizados da necessidade de comer um 

pouco menos e exercitar-se um pouco mais e 

reforçam que é importante o planejamento.  

Quadro 3: Dados das observações nos grupos de tabagismo. Niterói/RJ – 2015. Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


