
dos serviços de saúde, que estão relacionados ao 
fato de que homens não se reconhecem como 
doentes. Sendo a presença destes ainda limitada, 
por medo ou resistência, sendo necessário repen-
sar quanto ao acolhimento desta população, fazen-
do com que os homens se aproximem dos serviços 
de saúde. Acrescido a isso, há um baixo desempe-
nho entre os homens em relação a disciplina do au-
tocuidado. Pode-se destacar também um impasse 
dos homens em expressar suas necessidades em 
saúde, revelando a noção de invulnerabilidade e, 
ao mesmo tempo, o pouco reconhecimento da im-
portância desse cuidado.  (2) (3) 

Assim, reconhecendo este contexto, o Mi-
nistério da Saúde construiu a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), 
que dispõe a mobilização dos homens em lutar em 
busca de garantia do seu direito social à saúde (2). 
Entretanto, este reconhecimento converge para 
melhor compreensão do processo saúde doença, 
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NOVEMBRO AZUL: A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO NO 
CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA

No Brasil, os dados do censo demográfico 
do ano de 2010 indicam que 49% da população é 
composta por homens (1). Em relação aos dados 
epidemiológicos, estudos apontam que a cada três 
pessoas que morrem, duas são do sexo masculino, 
equivalendo a 60% dos óbitos no país (1). No pe-
ríodo de 2008 a 2010, as principais causas de óbito 
na população adulta do sexo masculino foram aci-
dentes, seguidamente das neoplasias malignas, e, 
posteriormente agressões (1). Em relação a manei-
ra de viver e os cuidados com a sua saúde, é cultu-
ral que os homens não aceitam a possibilidade de 
adoecer, por dificuldade em reconhecer o processo 
saúde/doença, e, suas reais necessidade. Em decor-
rência disso, apresentam morbimortalidade maior, 
e, menor probabilidade de vida quando compara-
do às mulheres, sendo o adoecimento, e, o cuidado 
ações pouco valorizadas. (1) (2)

Observou-se também em alguns estudos que 
há pouco acesso e pouca frequência na procura 

Figura 1.  Campanha Novembro azul e saúde do homem
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bem como ao entendimento de suas reais neces-
sidades e à promoção integral da sua saúde. (4) (5)

No que concerne as ações propostas, a 
PNAISH tem como objetivo focar nos principais 
adoecimentos que acometem o homem nas diver-
sas faixas etárias (2). O câncer de próstata é uma 
delas, mas não é a única, é um tipo mais comum, 
sendo a causa de morte de 28,6% da população 
masculina. No Brasil, segundo dados mais recentes 
do Instituto Nacional de Câncer (INCA), um homem 
morre a cada 38 minutos devido ao câncer de prós-
tata, é o segundo tipo de doença que mais mata 
homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele 
não-melanoma. De acordo com algumas estatísti-
cas, foram registradas em 2018  uma estimativa de 
68.220 novos casos, com 15.391 número de óbitos 
no ano de 2017. Sendo considerado um câncer da 
terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no 
mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Na presen-
ça de sinais e sintomas, recomenda-se a realização 
de exames. Dessa forma, “não há dúvida de que o 
rastreamento pode ajudar a diagnosticar muitos 
cânceres de próstata precocemente, mas ainda 
existem dúvidas sobre se os benefícios do rastrea-
mento superam os riscos para a maioria dos ho-
mens.” Dessa forma, O Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) “não recomenda a realização de exames de 
rotina com a finalidade de rastreamento do câncer 
de próstata. Caso os homens busquem ativamente 
o rastreamento desse tipo de tumor, o Instituto re-
comenda, ainda, que eles sejam esclarecidos sobre 
os riscos envolvidos e sobre a possível ausência de 
benefícios desses exames feitos como rotina.” (5) 

Face a esse exposto, emergiu uma campanha 
de sensibilização denominada Novembro Azul, a 
qual foi estabelecida em 2012 pelo Instituto Lado a 
Lado pela Vida que se tornou referência na missão 
de orientar a população masculina a cuidar melhor 
da saúde, visando promover o combate do câncer 

de próstata, oferecendo informações de qualidade 
para que o homem mude hábitos e quebre para-
digmas, como o medo de se submeter ao exame 
de toque. Devido a essa mobilização nacional, vá-
rios espaços foram gerados para discussões sobre 
o tema em diversas esferas da sociedade. (6) (7). 
Mediante esse cenário, é necessário repensar de 
que os impactos provocados pela doença e pelo 
tratamento na vida dos homens são: alteração na 
qualidade de vida e da sexualidade; limitações físi-
cas; diminuição na capacidade de ereção, cansaço 
e fadiga; sofrimento emocional; crise de identidade 
ao confundir masculinidade com desempenho se-
xual. (7) (6)

A contento, objetivando as ações propostas 
pela PNAISH alinhando-se à Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB) por meio das estratégias de 
humanização e em consonância com os princípios 
do Sistema Único de Saúde (SUS), com o intuito 

Figura 2.  Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), Ministério da Saúde. 
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de fortalecer ações e serviços em redes e cuida-
dos da saúde, é necessário ampliar as estratégias 
em saúde, em que a Atenção Básica se configura 
como “porta de entrada” para o cuidado, indican-
do como os usuários devem circular pelos servi-
ços de saúde (1). Fazendo-se necessário conhecer 
as características pessoais e socioeconômicas da 
população masculina em cada território, verifican-
do-se a necessidade de se criar novas estratégias 
de atendimento e acolhimento desses indivíduos. 
Para assim, intervir em sua saúde, no escopo da 
promoção da saúde e prevenção dos agravos, sen-
do importante abordar o tema de forma integral. 
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Figura 4.  Campanha Novembro Azul, Sesab
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