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Resumo 

 

Em 2008 a Política Nacional de atenção integral à saúde do homem foi implantada pelo 

Ministério da Saúde Brasileiro. Os objetivos da política norteiam ações de atenção básica à 

saúde na perspectiva de atrair a população masculina para os serviços de saúde, já que 

históricamente estes sujeitos acessam menos os serviços que as mulheres  e os motivos que 

acarretam tal comportamento estão conectados com fatores sociais, cultuirais e psicológicos. 

Neste trabalho é feito um relato de experiencia na perspectiva etnográfica sobre a condução e 

a organização de um grupo de prevenção e promoção à Saúde do Homem, realizado na 

periferia do municipio de  Porto Alegre. O método utilizado para coleta de dados é o Diario 

de Campo, onde são registrados tanto situações de grupo, como falas de participantes e 

profissionais da saúde, incluindo os Agentes Comunitários de Saúde como figuras chave na 

construção do projeto. Nisto a análise de necesidades em comunidades é considerada uma 

ferramenta para organizar o grupo a partir das demandas dos usuários do serviço. As ações 

desenvolvidas consideram tanto aspectos biológicos quanto sociais da atenção à saúde e a 

organização das equipes. Por fim assinala-se as relações entre a masculinidade e a suas 

diversas expressões na formação identitária do grupo e como os ACS contribuem para 

efetivação de práticas no campo da aetnção básica. 
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