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Departamento dos 

Ciclos da Vida –

DECIV/SAPS

Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool 
e outras Drogas

Coordenação de Saúde do Homem

Coordenação de Puericultura 

Coordenação de Saúde das Mulheres

Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa na 
APS

Serviço de Gestão Técnica e Administrativa

Secretaria de Atenção Primária à Saúde -SAPS

Fonte: Decreto nº 11.098, de 20 de junho de 2022. 

Departamento 

de Saúde 

Materno 

Infantil –

DSMI/SAPS

Coordenação-Geral de 
Monitoramento da Rede 

Materno Infantil

Coordenação-Geral da 
Saúde Perinatal e 

Aleitamento Materno

Serviço de Gestão Técnica 
e Administrativa







Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)   e Sistema de Informações da Atenção Básica (SISAB).



Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH)
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PNAISH

Acesso e 
Acolhimento

Prevenção de 
Violência e 
Acidentes

Sexualidade 
responsável e 
planejamento 

familiar

Paternidade e 
Cuidado 

Doenças 
Prevalentes na 

População 
Masculina

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.562-de-12-de-dezembro-de-2021-367540610


Acesso e Acolhimento
Prevenção de Violências 

e Acidentes
Paternidade e Cuidado

Sexualidade Responsável 
e Planejamento familiar

Doenças Prevalentes na 
População Masculina

Sensibilizar 
trabalhadores da saúde 

e homens quanto à 
necessidade destes 

buscarem os serviços 
ainda na Atenção

Primária, evitando a 
procura pela assistência 

especializada quando 
alguma doença já estiver 

instalada.

Orientar ações para a 
redução da 

morbimortalidade da 
população masculina por 

causas externas e 
promove articulações 

necessárias para 
estratégias de prevenção 

de violência.

Promover o 
envolvimento ativo do 

homem em todo o 
processo de 

planejamento 
reprodutivo, gestação, 

parto, puerpério e 
desenvolvimento 

infantil, proporcionando 
oportunidades para 

criação de vínculos mais 
fortes e saudáveis entre 

pai, mãe e filhos.

Promover a abordagem às 
questões sobre a 

sexualidade masculina, nos 
campos psicológico, 

biológico e social, bem 
como respeitar o direito e 
a vontade do indivíduo de 
planejar, ou não, ter filhos. 

Atuar na prevenção e 
promoção da saúde por 

meio de ações educativas, 
organização de serviços e 

capacitação dos 
trabalhadores em saúde 

para os fatores 
comportamentais de risco 

que afetam em maior 
proporção a população 

masculina. 

Eixos da PNAISH



EIXO ACESSO E ACOLHIMENTO



Atenção Primária à Saúde

https://aps.saude.gov.br/

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em

saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito

individual e coletivo, que abrange:

▪ A promoção e a proteção da saúde,

▪ A prevenção de agravos,

▪ O diagnóstico,

▪ O tratamento,

▪ A reabilitação,

▪ A redução de danos e

▪ A manutenção da saúde.

Com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de 

saúde das coletividades.

https://aps.saude.gov.br/


Atendimentos Individuais na Atenção Primária à Saúde, segundo sexo, 20 a 59 anos. Brasil, 2015 a 2021. 

Apenas 25,9% dos 

atendimentos individuais da 

APS foram de usuários do sexo 

masculino, de 20 a 59 anos, 

entre 2015 e 2021.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações da Atenção Básica (SISAB). *Dados preliminares – sujeito a alterações.

Consultas Individuais de Homens na APS registrados no e-SUS



Proporção de homens, de 20 a 59 anos, com pelo menos 01 consulta individual por ano na Atenção 
Primária à Saúde, segundo Brasil e regiões de residência. Brasil, 

32,3% de homens de 20 a 59 

anos cadastrados no e-SUS 

realizaram ao menos um 

atendimento individual na APS

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações da Atenção Básica (SISAB). *Dados preliminares – sujeito a alterações.

Proporção de homens, de 20 a 59 anos, com pelo menos 01 consulta 
individual por ano na APS



O Programa Previne Brasil altera algumas formas de repasse das transferências para os 

municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: 

•Pagamento por desempenho (produção - indicadores)

•Incentivo para ações estratégicas (incentivos específicos – Saúde na Hora)

•Capitação ponderada (cadastros)

Esses critérios contribuem com o acesso da população masculina nos serviços de APS

Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019

Previne Brasil 
Novo modelo de financiamento para a APS.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/financiamento/portarias/prt_2979_12_11_2019.pdf


Muitos homens:

• Fazem menos consultas médicas por ano do que as mulheres;

• Acreditam que cuidar da saúde é atribuição e responsabilidade exclusiva da mulher;

• Interpretam práticas de autocuidado e de busca por ajuda como símbolos de fragilidade e fraqueza;

• Possuem sentimento de invulnerabilidade e virilidade;

• Fazem menos uso de serviços de cuidado longitudinal;

• Relatam menor oferta de atividades específicas em serviços de Atenção Primária;

• Entram na RAS em situações extremas de emergência e/ou em nível especializado ou de urgência.

(Gomes; Nascimento; Araújo, 2007), (Schraiber et al., 2010), (Couto et al., 2010), (Rosostolato, 2018), (Wong,2017). 

https://www.scielo.br/j/csp/a/rQC6QzHKh9RCH5C7zLWNMvJ/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csp/a/WqZXnfzQcY7FW5ycMfzvjjM/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/icse/a/5Dgnp7BfTBDtcfkz4KMMxsC/abstract/?lang=pt
https://www.rbsh.org.br/revista_sbrash/article/view/42
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/cou-cou0000176.pdf


Principais desafios e limitações de acesso dos homens aos serviços de APS

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/180737/Eixo_3_084-2.pdf?sequence=1

• Homens não se reconhecem como alvo do atendimento;

• Dificuldade de verbalização do sentir;

• Medo de descobrir alguma doença grave;

• Vergonha;

• UBS – sendo a causa da dificuldade do acesso dos homens aos serviços  (ambiência não é voltada 

para eles, por exemplo)

• Invisibilidade da figura masculina nos serviços de saúde;

• Costumam acessar a Rede de Saúde pela Atenção Especializada;

• Incompatibilidade com a carga horária de trabalho.



Estratégias da COSAH

de Acesso e Acolhimento
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•

•

Guia de Saúde do Homem para o ACS



O ACS tem um papel muito importante nas ações de saúde do homem. 

Ele é essencial na vinculação dos homens com os demais membros da equipe de saúde.

•

•



Cartão de Saúde do Caminhoneiro e da Caminhoneira

•

•



Pontos de Parada e Descanso estão situados nas margens das rodovias ou em áreas sob circunscrição

federal,

Possuem característica e instalações adequadas para se prestarem à espera, repouso e descanso dos

motoristas profissionais de transporte rodoviário,

Cabe aos estabelecimentos interessados em serem reconhecidos como PPD, solicitar seu

reconhecimento ao Ministério da Infraestrutura – Minfra.

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-terrestre/portal-trc/ppd

Ponto de Parada e Descanso – PPD

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-terrestre/portal-trc/ppd


Exercício de 2021,

Incentivo financeiro federal de custeio,

Desenvolvimento de ações voltadas à saúde integral dos caminhoneiros e caminhoneiras, no âmbito da Atenção Primária à Saúde,

Critério: municípios onde há Pontos de Parada e Descanso – PPD (Minfra),

35 municípios,

Valor por município: 30.000,00 (parcela única),

Totalizando um valor de R$ 1.050.000,00 reais.

Portaria GM/MS Nº 3.827, de 22 de Dezembro de 2021

Inclui 11 novos municípios em que há Ponto de Parada e Descanso – PPD

Portaria GM/MS Nº 1.352, de 03 de junho de 2022 – altera Portaria GM/MS nº 1.884

Portaria GM/MS nº 1.884, de 9 de agosto de 2021
(Retificação, 30 de setembro de 2021)



EIXO PATERNIDADE E CUIDADO



O que orienta o Eixo de Paternidade e Cuidado? 

Paternidade 
e Cuidado

Marco Legal da 
Primeira Infância

Normativas e 
Dispositivos 

Legais

Educação 
Continuada 

Estudos e 
Pesquisas sobre 
os benefícios da 

Paternidade

Articulação com 
estados e 

municípios 

Ampliação do 
Acesso dos 

homens à APS

Ampliação do 
registro do PNP



Gestação

• A presença do companheiro torna-se 

um fator de proteção ao pré-natal 

• Preditor do comportamento materno 

na gravidez, parto e cuidados com o 

filho

• Identificam sinais de perigo durante a 

gravidez ou o parto, ajudando que suas 

esposas recebam a devida atenção em 

emergências obstétricas

• Apoio financeiro, emocional e nos 

cuidados domésticos Redução do uso 

de cigarros durante a gravidez

Primeira infância

• Efeito protetor contra a mortalidade 

materno infantil

• Fator de proteção contra depressão pós-

parto

• Redução das violências

• Tem impacto positivo e duradouro para as 

crianças e mulheres e os próprios homens 

em relação a masculinidade saudável e auto 

expressão

• Melhor desempenho cognitivo e afetivo das 

crianças

EVIDÊNCIAS ACERCA DOS BENEFÍCIOS DO ENVOLVIMENTO 

DOS PAIS 

Parto e nascimento

• Menor extensão de trabalho de parto

• Menor ocorrência de cesariana

• Sentimento de confiança, controle e 

comunicação

• Auxílio na primeira mamada

• Facilita o vinculo pai-bebê

Licença Paternidade:

• Homens que tiram licença paternidade são menos propensos a se divorciar

• Diminuição na probabilidade de uso de ansiolíticos e antibióticos 

https://www.youtube.com/watch?v=9VgtkCLoQ-0&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=9VgtkCLoQ-0&t=2s


Estratégias

de Paternidade e Cuidado



ESTRATÉGIA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO 

INTEGRAR OS HOMENS NA LÓGICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

•

•

•

•

•

•

•

•



Passos para realização da EPNP

5

Participação efetiva do homem no momento do pré-parto, parto, puerpério e cuidados com a criança.

4

Desenvolver temas voltados para o público masculino, nas atividades educativas durante o pré-natal.

3

Atualizar o cartão de vacinas.

2

Realizar exames de rotina e testes rápidos.

1

Informar como será a participação do homem no pré-natal, parto e puerpério.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pre_natal_profissionais_saude.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pre_natal_profissionais_saude.pdf


https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/31/Caderneta-da-Gestante-2018.pdf

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/31/Caderneta-da-Gestante-2018.pdf


6ª Edição -
2022

Destaque para o Pré-natal do pai/parceiro



Criação do procedimento 

“Consulta do Pré-Natal do Parceiro”,  em 2017.

Portaria Nº 1.474, de 8 

de setembro de 2017

03.01.01.023-4 - CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO

Compreende: 

• Avaliação do estado geral de saúde do pai/parceiro, 

• Solicitação de exames de rotina, 

• Realização de testes rápidos, 

• Atualização do cartão de vacinas, 

• Orientações sobre a gravidez, parto, pós parto, amamentação e direitos do 

pai/parceiro.

De: Para:

02.14.01.004-0 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE 02.14.01.004-0 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO

02.14.01.008-2 TESTE RÁPIDOPARA SÍFILIS NA GESTANTE 02.14.01.008-2 TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO

Altera o nome dos procedimentos abaixo:

Para realizar a CPNP, o homem não precisa 
necessariamente estar junto com a gestante.



Registros de Consulta Pré-Natal Do Parceiro entre 2021 e 2022 
(janeiro a setembro)

Dados de registro de consulta PNP no SISAB 

UF Número de Municípios com registro de PNP Total de Consultas de PNP

2021 (jan-set) 2022 (jan-set) Consultas 2021 (jan-set) Consultas 2022 (jan-set) %

AC 8 8 180 142 -21,1%

AL 16 28 256 335 30,9%

AM 17 28 7677 8402 9,4%

AP 4 8 21 125 495,2%

BA 50 104 1020 2045 100,5%

CE 22 34 110 204 85,5%

DF 1 1 154 263 70,8%

ES 30 40 356 651 82,9%

GO 32 52 219 438 100,0%

MA 30 55 189 505 167,2%

MG 78 95 666 1061 59,3%

MS 63 74 2160 5261 143,6%

MT 39 61 583 2081 256,9%

PA 40 75 681 1752 157,3%

PB 43 66 403 636 57,8%

PE 66 79 1051 1897 80,5%

PI 23 40 173 320 85,0%

PR 53 71 1946 2030 4,3%

RJ 32 44 559 978 75,0%

RN 19 21 82 332 304,9%

RO 23 27 653 952 45,8%

RR 3 4 7 57 714,3%

RS 95 121 1580 2178 37,8%

SC 32 58 310 443 42,9%

SE 9 15 20 175 775,0%

SP 130 162 3356 5677 69,2%

TO 16 24 158 241 52,5%

Total Geral 974 1395 24570 39181 59,5%

*Dados de 2021 de jan a set e 2022 de jan a set. dados extraídos em 26/10/2022



• Oferta de Cursos EAD na plataforma AVASUS

• Promoção do Envolvimento dos Homens na Paternidade e no Cuidado (60h- para os profissionais da saúde).

• Pai Presente Cuidado e Compromisso (12h – para os pais).

Ações do Ministério da Saúde para fortalecer o eixo de Paternidade e 
Cuidado

Buscam incentivar a paternidade ativa e consciente e promover impactos positivos para o desenvolvimento das crianças,

além de aumentar os vínculos dos homens com a suas parceiras e com seu filho e, ao mesmo tempo, estimular o seu

autocuidado com a saúde, promovendo uma paternidade ativa e consciente.



• Atualização do Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde pela oferta de oficinas de capacitação e qualificação nas

27 Unidades Federativas do Brasil, no ano de 2022, por meio do TED 146/2020, em parceria com a UFPE.

• Realização de ações conjuntas com setores intra e extraministeriais (realização de oficinas de capacitação, webpalestras,

Seminários, Rodas de Conversa, participação em Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, além de outras ações de

fortalecimento da temática).

• Monitoramento dos dados de PNP via sistemas de informação do MS.

• Elaboração de materiais informativos.

• Realização de ações voltadas à inclusão dos homens no Método Canguru.

• Realização de ações no Mês de Valorização da Paternidade (agosto).

Ações do Ministério da Saúde para fortalecer o eixo de Paternidade e 
Cuidado



Lançamento de materiais educativos em formato digital 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/licenca_paternidade_direito_homem.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/licenca_paternidade_direito_homem.pdf


Lançamento de materiais educativos em formato digital 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_trabalhador_envolver_planejamento.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pais_exercer_paternidade_ativa.pdf



Coordenação de Saúde do Homem
COSAH/DECIV/SAPS/MS

Fernanda Santos Bordalo

Fernando Pessoa de Albuquerque

Isabela Machado Sampaio Costa Soares

José Maria Viana Dos Santos

Julianna Miwa Takarabe

Patrícia Santana Santos do Amaral

https://www.youtube.com/watch?v=WjKkpyqdLO4

https://www.youtube.com/watch?v=WjKkpyqdLO4


NÚCLEO TELESSAUDE BAHIA

Secretaria da Saúde, 4ª Avenida, 400, Centro 

Administrativo da Bahia/CAB, 1º andar -

Salvador/BA. Tel.: 3115-9650


