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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O público masculino raramente procura os serviços de saúde. A crença do super-herói na

rotina dos homens mascara agravos que poderiam ser revertidos, e evitaria

morbimortalidades (BARBOZA et al, 2012).

Apesar dos avanços com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

(PNAISH), ainda é necessário buscar esse público. Assim, a presente experiência explana a

inserção do turno noturno como tática para aumentar a participação dos homens nas ações

de promoção à saúde, em Passagem/RN.

Objetivos

A experiência tem como objetivo geral demonstrar tática utilizada para participação do

público masculino nas ações de promoção à saúde, em Passagem/RN. E como objetivo

específico explanar inserção do turno noturno para aumentar a participação dos homens nas

ações de promoção à saúde, em Passagem/RN.

Metodologia

Trata-se de relato de experiência vivenciado na Secretaria Municipal de Saúde de

Passagem/RN, onde se utilizou de tática, inserção do turno noturno, para aumentar a

participação do público masculino nas ações de promoção à saúde.

A experiência aconteceu entre os anos de 2015 a 2021, durante as ações da Campanha

Novembro Azul, com as etapas de: Divulgação pelas redes sociais, vinhetas e convites

entregues pelos Agentes Comunitários de Saúde; Dia D da Campanha “Uma conversa de

homens para homens” com palestras, vídeos, sorteios, lanche e agendamento para

realização do exame PSA; Coleta do exame PSA; e Entrega do resultado dos exames. Foi

analisado o aumento da participação dos homens de acordo com o turno de realização do

Dia D da Campanha.



Resultados

Em 2015, a participação masculina foi de aproximadamente 40 homens, pois o dia D

aconteceu no turno da manhã onde a maioria trabalha nesse horário. Em 2016, a Secretária

Municipal de Saúde preocupada em abranger maior número de homens, sugeriu mudança no

horário do Dia D. Apesar da resistência de alguns profissionais, a mudança foi inserida e a

participação foi de aproximadamente 140 homens. Em 2017 a tática continuou, com a

participação de 168 homens. E em 2018, a participação foi ampliada para 230 homens e a

cada ano a participação só aumenta. Em 2021, mesmo com a Pandemia da COVID-19, 238

homens participaram das ações do Programa Saúde do Homem.

Com isso, observou-se aumento de consultas deste público através dos registros do e-SUS e

SISREG. Percebeu-se o interesse dos homens, relatando que necessitam se cuidar pelo

menos uma vez ao ano, diminuindo assim a crença do super-herói.

Conclusões

A promoção da saúde pode e deve estar em aliança com o indivíduo, principalmente, com o

público masculino que, geralmente, tem vida desregrada, através de trabalho constante e

ininterrupto. Adaptar o horário inserindo o turno noturno para aumentar a participação dos

homens nas ações de promoção à saúde, em Passagem/RN, foi de extrema importância para

mobilizar a população masculina, tornando-os protagonistas de suas demandas,

consolidando seus direitos básicos, promovendo qualidade de vida e fortalecendo um SUS

que pode e deve ser acessível a todos.
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Vídeo

Link

https://www.youtube.com/watch?v=TkAJ70XyIew

Imagens

https://www.youtube.com/watch?v=TkAJ70XyIew
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