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•Promover ações de saúde que contribuam significativamente para a
compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos
sócio-culturais e político-econômicos, respeitando os diferentes níveis de
desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de
gestão de Estados e Municípios.

Diretriz

•Facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina
às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede SUS,
mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva
relacional de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução
da morbidade, da mortalidade e a melhoria das condições de saúde.

Objetivo

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL

À SAÚDE DO HOMEM – PNAISH
PORTARIA Nº 1.944, DE 27 DE AGOSTO DE 2009



-Sensibilização de profissionais e gestores de 
saúde; 
-Guia de Saúde do Homem para ACS
-Adequação do ambiente físico das unidades de 
saúde;
-Horários estendidos de atendimento.

PNAISH

Acesso e 
Acolhimento

Prevenção de 
Violência e 
Acidentes

Paternidade 
e Cuidado

Saúde Sexual 
e Saúde 

Reprodutiva

Doenças 
Prevalentes 

na Pop 
Masculina

- Cursos e campanhas sobre 
prevenção de violências e 
acidentes.

- Favorecer o acesso a
informações sobre direito sexual
e direito reprodutivo por meio
de palestras e rodas de
conversas.

- Promover a prevenção e o
controle das IST’s/AIDS

- Pré-natal do parceiro.

- Curso EAD- UFSC

-Guia do Pré-Natal do Parceiro para
profissionais da saúde.

- Materiais gráficos;

- Curso EAD em parceria com o
Instituto Promundo e CdP.

- Pesquisa com a Ouvidoria do
SUS sobre participação paterna

no pré-natal.

Campanhas de prevenção e/ou
conscientização; importância do
cuidado mais amplo com a saúde
(exercícios, alimentação e exames
de rotina).

Curso EAD sobre Saúde do

Homem em parceria com a

UFSC.

Saude do homem SMS Salvador-BA (2).VOB
paternidade e cuidado.pptx
curso UFSC.pptx
curso paternidade e cuidado.pptx
resultado pesquisa SHouvidoria.pptx


PATERNIDADE E CUIDADO



Questão da paternidade

De maneira ampla, o tema paternidade e cuidado abrange o envolvimento

ativo dos homens em todo o processo de gestação, parto, puerpério e

desenvolvimento infantil, dando oportunidade para a criação de vínculos

mais fortes e saudáveis entre pais, mães e filhos/as.

Para PNAISH a questão da paternidade é tomada como uma “porta de

entrada positiva” para os serviços de saúde, além do bem estar que pode

gerar para toda a família, a paternidade pode integrar os homens na lógica

dos sistemas de saúde ofertados e na realização de exames de rotina, como

HIV, sífilis, hepatites, hipertensão e diabetes, dentre outros.



Pré-natal do Parceiro

Chamamos esta estratégia de Pré-Natal do Parceiro,
quando se aproveita a presença dos homens que
acompanham suas parceiras nas consultas médicas
periódicas para ofertar exames de rotina e testes rápidos,
atualizar caderneta de vacina e convidar para que
participem de atividades educativas nos serviços de saúde
e se preparem para o exercício da paternidade com
cuidado e compromisso.



Fluxo do Pré-natal do Parceiro

Unidade Básica 
de Saúde

ACOLHIMENTO 
DO CASAL

Consulta médica 
ou de 

enfermagem

Entrega do TRG
(TESTE RÁPIDO 
DE GRAVIDEZ)  

Resultado

POSITIVO*

Vinculação a 
rotina do 

PRÉ-NATAL

Seguir os cinco 
passos do pré-

natal do parceiro

* Caso NEGATIVO, convidar o parceiro a se engajar nas 
atividades de planejamento reprodutivo nos serviços de 

saúde.



Passo a passo do Pré-natal do Parceiro

Passo 1

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

Passo 2
• Realização de exames de rotinas e testes rápidos;

Passo 3
• Atualização do cartão de vacinas;

Passo 4

• Desenvolvimento de temas voltados para o público masculino nas 
atividades educativas durante o pré-natal;

Passo 5
• Participação efetiva do homem no momento do parto e puerpério.



BENEFÍCIOS 
DO 

PNP

Vínculos afetivos 
saudáveis entre 
pai, mãe e filho.

Conscientizar a 
população 

masculina sobre 
autocuidado e 
cuidado com a 
parceira e filho

Prevenção de 
doenças, IST´s e 

AIDS

Redução da 
morbimortalidade 

masculina

Promoção de 
saúde



Caderneta da Gestante + E-SUS 



A Coordenação Nacional de Saúde do Homem em parceria com o

Departamento de Ouvidoria do SUS, está realizando uma

pesquisa inédita sobre Paternidade e Cuidado, até o momento

foram ouvidos em todo o pais 4.024 homens, cujo suas parceiras

realizaram parto nos estabelecimentos do SUS no ano de 2014,

segue o perfil dos homens que responderam ao questionário:

• 43,6% tem entre 30 e 39 anos;

• 36,6% tem nível médio completo;

• 65,7% tem uma renda familiar entre 1 e 2 salário mínimos;

• 54% relataram ser da cor parda;

• 45% relataram ser casados.



63% dos homens relatam que tem o hábito de ir ao serviço de saúde;

• 57,9 % costumam ir aos serviços de atenção básica

• Dos que não tem o hábito de ir aos serviços de saúde é de ao fato de nunca terem precisado (46,5%)

• 64% relatam que já receberam orientação sobre camisinha, vasectomia, planejamento familiar;

• 73% relatam que participaram das consultas de pré-natal com sua parceira;

• Dos 27% que não participaram é devido a questão laboral (78,9%);

• Em 58,3% das consultas os profissionais de saúde forneciam informações somente para a mãe/gestante;

• 81% dos pais não realizaram exames nas consultas de pré-natal;

• Dos 18% que realizaram o exame mais solicitado foi o de HIV.

• 66% relataram que não atualizaram o cartão de vacinas;

• 82% dos homens não participaram de nenhuma atividade educativa durante o pré-natal;



• 69% dos homens participaram da decisão sobre o tipo de parto;

• 66% acompanharam o nascimento do filho;

• Dos 34% que não acompanharam foi devido ao impedimento pelo serviço de saúde em

33,2%.

• 52% dos homens relatam que tiraram a licença paternidade;

• Dos 48% que não usufruíram desse direito foi devido ao fato de trabalharem por conta

própria;

• 84% relatam que dividem as atividades de cuidado diariamente com a parceira, sendo a 

atividade de lazer/brincar a mais dividida (95,6%) seguido dos cuidados com a saúde (92,2%)



Curso no ar desde 
Novembro de 2015.

Mais de 2.500 inscritos.
Mais de 1.220
certificados



A Coordenação Nacional de Saúde
do Homem em parceria com o
AVASUS lança o curso “Pai
Presente - cuidado e
compromisso”, uma oferta
educacional desenvolvida para
estimular a paternidade ativa e
consciente que promove impactos
positivos para o desenvolvimento
das crianças e para a igualdade de
gêneros.

Curso totalmente gratuito em
EAD.

Acesse agora 
em https://goo.gl/qWyqGk

Curso no ar desde Agosto de 2016.
Mais de 500 inscritos.

Mais de 220 certificados

https://goo.gl/qWyqGk




Materiais Educativos 
e 

Publicitários

Vila_Saúde
Vila_Saúde
Vila_Saúde


http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guiaACS.pdf

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guiaACS.pdf


Local da capacitação Data do evento Quantidade de pessoas Público

São Paulo 01/08/2016 108 Coordenadores da AB da DRS, Enfermeiros, Médicos, ACS,Pisicólogos, Assistentes Sociais, 

Distrito Federal 03/08/2016 120

Enfermeiros, Médicos, ACS, Psicólogos, Assistentes Sociais, Cirurgiões dentistas, Técnicos de 

Enfermagem, Estudante e  Gerente.

Maranhão 18/08/2016 83

Coordenadores da AB e de região de saúde, Enfermeiros, Gestores, Médicos, 

ACS,Nutricionistas,Psicólogos e Dentista 

Pernambuco 24/08/2016 29

gerentes das  regionais de saúde; coordenadores municipais de saúde do homem; tec de saúde 

pop negra e coord estadual da pop LGBT

Alagoas 26/08/2016 45

Enfermeiros, Médicos, ACS,Psicólogos, Assistentes Sociais, Cirurgiões dentistas,  Estudante e  

Gerente de saúde.

Espirito Santo 30/08/2016 88

Enfermeiros, Médicos, ACS, Psicólogos, Assistentes Sociais, Cirurgiões dentistas,  Estudante e  

Gerente de saúde.

Total 473

Oficinas de lançamento e capacitação do Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde e 

do Guia de Saúde do Homem para Agente Comunitário de Saúde já realizadas



São Paulo Distrito Federal Maranhão

Pernambuco Alagoas Espírito Santo-Vitória



Oficinas de lançamento e capacitação do Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde e 

do Guia de Saúde do Homem para Agente Comunitário de Saúde já marcadas

Local da capacitação Data do evento

Mato Grosso do Sul 29 e 30/09/2016

Salvador – BA 10/10/2016

Rio Grande do Sul 20 e 21/10/2016

Macapá-AP 20/10/2016

Rondônia 25 e 26/10/2016

Mato Grosso 08/11/2016

Goiás 10/11/2016

Roraima 16/11/2016

Piauí 18/11/2016

FJN- Juazeiro do Norte-CE 07/12/2016

João Pessoa – PB 27/01/2017



Materiais gráficos produzidos: 
Paternidade e Cuidado



Materiais gráficos produzidos: 
Paternidade e Cuidado



Materiais gráficos produzidos: 
Paternidade e Cuidado



Outras publicações











• Coordenação Nacional de Saúde do Homem- DAPES/SAS/MS

• Telefone: 61-3315-6222

• E-mail: saudedohomem@saude.gov.br

• Site: www.saude.gov.br/homem

• Facebook: saúde do homem – Ministério da Saúde
•

ObrigadA!!!

mailto:saudedohomem@saude.gov.br
http://www.saude.gov.br/homem

