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INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem visa
qualificar a atenção à saúde da população masculina na perspectiva de linhas de
cuidado que resguardem a integralidade da atenção. Para que o mesmo possa ter a
garantia do atendimento qualificado na atenção básica, não restringindo assim
apenas a recuperação e reabilitação da saúde. A PNAISH tem o objetivo de
promover melhorias nas condições de saúde de homens, na faixa etária de 20 a 59
anos, contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade masculina.
OBJETIVO: Identificar as dificuldades de implementação da Política nacional de
atenção integral a saúde do homem na atenção básica. METODOLOGIA: Trata-se
de uma pesquisa bibliográfica, concernente à produção no campo das Ciências da
Saúde, relacionados com a temática e disponibilizados em periódicos online da
referida área (Scielo, PUBMED e Lilacs), no período compreendido entre 2008 a
2013. Os descritores utilizados foram: dificuldade de implementação da PNAISH e
saúde do homem. Os critérios de inclusão foram trabalhos disponíveis, que
abordassem a temática no Brasil e que pelo menos um dos autores fosse
profissional de Enfermagem. O universo do estudo foi constituído por 09
publicações, no qual proporcionou a aquisição de 09 artigos científicos para
composição da amostra da pesquisa, uma vez que atenderam aos critérios
previamente estabelecidos. Para compreender a temática investigada, os resultados
foram organizados considerando o número de publicações por ano. RESULTADOS
E DISCUSÃO: Percebe-se que a PNAISH, é de difícil implementação, por falta de
capacitação técnica de profissional, por falta de insumos e equipamentos e por falta

de informação para a população sobre a prevenção primária, podemos identificar
vários fatores que implica a real implementação. CONCLUSÃO: ainda são escassas
as publicações acerca dessa temática, sendo de fundamental importância uma
maior capacitação técnica dos profissionais de saúde, para poderem assim
realmente implementar a PNAISH.
Palvras-chave: Saúde do homem. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde.
Atenção básica.

