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Resumo
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Regulamentada pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2012), a Estratégia Saúde da Família
(ESF) atua na prevenção de doenças, redução de agravos e incentiva a qualidade de vida do indivíduo e
da comunidade. No município de São Paulo a ESF conta com o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis
(PAVS), instituído pela Portaria 1573/2011-SMS. G, que tem em seu escopo de projetos as intervenções
nos grupos que envolvem os cadastrados atendidos pelas equipes. Um público muitas vezes resistente e
também impossibilitado de participar dos grupos educativos é o público masculino. A saúde do homem
surge como questão a ser estudada a partir do comportamento de risco adotado pelos próprios sujeitos do
sexo masculino, muitas vezes arraigado por uma masculinidade hegemônica imposta socialmente. Sabese que o homem não possui hábitos de prevenção e eles próprios estavam colocados à margem das
políticas públicas de saúde (MENDONÇA, et al 2010). Na tentativa de reverter essa situação o Ministério
da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde do Homem (PNAISH, 2009). As equipes de Estratégia
Saúde da Família atuam na prevenção de várias doenças e como forma de intervenção nos territórios,
junto aos cadastrados realiza vários grupos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Em reunião
envolvendo profissionais da UBS Jardim (Jd.) Copa da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Itaquera foi
identificada que havia uma baixa adesão do público masculino nos grupos sobre a linha de cuidado da
saúde do adulto. Qual assunto abordar para estimular a participação de um número maior de homens nos
grupos? O cuidado com os pés é um tema relevante, visto que várias doenças podem ser tratadas e
evitadas com a prática de hábitos saudáveis nos cuidados diários com os pés e que muitos homens usam
sapatos fechados e não cuidam das unhas com freqüência. Esse tema foi sugerido pela Gestora Local de
Meio Ambiente do PAVS, visto que o os temas de prevenção em saúde se alinham ao uso de plantas
medicinais e a um meio ambiente mais saudável, assuntos esses já abordados nos grupos pelo Programa.
OBJETIVOS
Atrair os cadastrados, principalmente o público masculino, a participarem dos grupos propostos pela
UBS.
METODOLOGIA
A Agente de Promoção Ambiental (APA) do PAVS e a Assistente Administrativa da UBS elaboraram os
convites que foram entregues posteriormente pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) no território,
com o seguinte tema: “Saúde do Homem: cuidados com os pés – uso do óleo de cravo”. Os grupos foram
atendidos no mês de Agosto de 2014 pela equipe Multiprofissional da UBS, nesta ocasião composta por:
Médico, Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem, ACS, APA, Gestora Local de Meio Ambiente e foram
abordados os seguintes temas: Saúde do Homem, Pé Diabético, Unheiros, Problemas Cardiovasculares,
Comportamento Sexual, Problemas na Próstata, Hipertensão, essas orientações foram realizadas pelo
Médico e Enfermeira, outros temas abordados foram: Higiene Pessoal, Pés Saudáveis, Uso Correto do
Óleo de Cravo, Alimentação Saudável, Hábitos Saudáveis e Qualidade de Vida, estas orientações foram
realizadas pela Gestora Local de Meio Ambiente e APA. Foi esclarecido ao grupo as propriedades
terapêuticas do óleo de cravo (SCHERER et al, 2009) e elaborado junto com os participantes utilizando o
cravo-da-índia e óleo mineral como extrator. Os participantes também levaram uma amostra do óleo para
casa junto com a receita impressa.
RESULTADOS

Foram realizados 4 grupos de Saúde do Homem no mês de Agosto de 2014, reunindo no total 60 homens;
através destas reuniões surgiu como proposta, pelos próprios participantes, que ocorram grupos de
palestras para o público masculino nos sábados, visto que um número maior de homens pode participar
por questão de trabalho na semana. APRENDIZADO COM A VIVÊNCIA Percebeu-se que o público
masculino atendido nestes grupos tem interesse em saber mais sobre as questões de saúde e qualidade de
vida, e que o tema abordado sobre a saúde dos pés despertou a curiosidade em participar dos grupos;
demonstraram também uma boa aceitação sobre todas as orientações dadas pelos profissionais de saúde.
Uma dificuldade apontada foi o horário dos grupos por ser a tarde durante a semana, e sugerida à
necessidade de realização dos grupos aos sábados para maior adesão do público masculino por questões
de trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O público masculino, que tinha a adesão de três a cinco participantes em grupos esporádicos, chegou a 60
homens atendidos nos grupos de Saúde do Homem na UBS Jd. Copa só no mês de agosto; estes homens
foram estimulados a participarem dos grupos através dos convites elaborados pela APA e entregues pelas
ACS pessoalmente em suas residências com o tema: “Saúde do Homem: cuidados com os pés – uso do
óleo de cravo”, desta forma alcançou-se resultados satisfatórios e atingiu-se o objetivo do projeto.
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Resumo para roda de conversa
A Estratégia Saúde da Família atua na prevenção de doenças e no município de São Paulo conta com o
Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, que tem em seu escopo de projetos as intervenções nos grupos
que envolvem os cadastrados atendidos pelas equipes. Em reunião envolvendo profissionais da Unidade
Básica de Saúde Jd. Copa da STS Itaquera foi identificada que havia uma baixa adesão do público
masculino nos grupos de Saúde do Homem. Qual assunto abordar para estimular a participação de um
número maior de homens nos grupos? O cuidado com os pés foi sugerido como um tema relevante, então
foi elaborado convites e entregues no território, com o seguinte tema: “Saúde do Homem: cuidados com
os pés – uso do óleo de cravo”. Os grupos foram atendidos pela equipe Multiprofissional da Unidade.
Foram realizados 4 grupos no mês de Agosto de 2014, reunindo no total 60 homens; alcançando
resultados satisfatórios e atingindo o objetivo do projeto.

