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Mobilização em prol da saúde masculina

As orientações são para o cuidado 

diário e compreendem a promoção, 

prevenção de doenças e agravos e 

recuperação da saúde da população 

masculina ao longo do curso de vida.

Estimular os homens a 
cuidarem mais da 

própria saúde de forma 
ativa - autocuidado - e 
em uma perspectiva 

integral. 



Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde do Homem

Incentivar o 

acesso da 

população 

masculina na 

Atenção Primária 

(consulta no posto 

de saúde, pelo 

menos, uma

vez ao ano)

“Ressignificar” 

as vivências 

familiares e 

laborais 

(planejamento 

familiar, pré-natal 

do pai, 

paternidade ativa)

Prevenção 

de violências 

e acidentes 

Promoção do 

autocuidado

Prevenção de 

doenças 

crônicas 

(destaque para as 

neoplasias de 

boca, próstata e 

pênis).

Diretrizes das ações



Número de atendimentos individuais para o

sexo masculino na Atenção Primária a Saúde

Faixa etária 2018 2019 2020

12 a 19 anos 5.909 3.374.498 2.573.707

20 a 39 anos 21.937 7.795.349 8.740.579

40 a 59 anos 8.016 11.027.281 11.066.879

60 anos e mais 7.521 12.254.168 11.415.975

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

Dados de janeiro a agosto de 2018-2019-2020

Atendimentos do homem na atenção primária



PROMOÇÃO À SAÚDE

▪ Prática de atividades físicas com 
regularidade

▪ Consumo de alimentos saudáveis 
- como frutas verduras e legumes

▪ Cultivar bons hábitos de higiene 
pessoal

▪ Evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas, tabagismo e outras 
drogas

PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
E AGRAVOS

▪ Uso de preservativos nas relações 
sexuais

▪ Cultivar bons hábitos de higiene 
pessoal

▪ Conversar sobre problemas e 
preocupações com parceira, 
familiares, amigos e profissional 
de saúde



R$ 20 milhões 
para a promoção
da saúde do 
homem

▪ Projeto-piloto e recursos para desenvolvimento 

de ações de promoção para cuidado integral à 

saúde do homem e prevenção do câncer de 

pênis no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

▪ Assinatura de um acordo de cooperação técnica 

com a Sociedade Brasileira

de Urologia (SBU):

Instituição de um grupo de trabalho para 

elaborar uma série de atividades para ampliar as 

práticas de prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamento de câncer de pênis, próstata e 

testículo no país.



Organização dos serviços:

Para que a oferta do cuidado seja permanente, ao longo do ano:

▪ Adesão ao programa Saúde na Hora;

▪ Ambientalização dos serviços de saúde para população masculina

▪ Capacitação dos profissionais da Atenção Primária (Pré-Natal do Pai e Saúde do Homem 

para Agentes Comunitários de Saúde);

▪ Estimular pais e responsáveis a realizar consultas e exames antes do nascimento do filho. 

Homens da faixa etária de 20 a 39 anos foram os mais atendidos no pré-natal do pai de 2018 

a 2020, representando mais de 50% dos atendimentos na Atenção Primária;

▪ EstÍmulo para realização de cursos gratuitos (AVASUS e UNASUS).



Tipos de câncer mais frequentes no Brasil em 2020:



Dados do INCA apontam para 

65.840 novos casos de câncer 

de próstata a cada ano.

Homens com mais de 55 

anos, com excesso de peso e 

obesidade, estão mais 

propensos à doença.

De acordo com o INCA, a 

estimativa é de 11.180 novos 

casos ao ano.  

Tabagismo, consumo 

excessivo de álcool, 

exposição solar sem 

proteção, HPV e 

imunossupressão. 

Estimativa do INCA é de 

que ocorram 1.130 novos 

casos de câncer de pênis 

em 2020.

Higiene íntima inadequada, 

processos inflamatórios 

crônicos e infecção pelo 

HPV.

Câncer de 
Próstata

Câncer
de Pênis

Câncer
de boca





Apresentação 
das peças



Cartazes– Ambientalização APS
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