GRUPO DE ESTUDOS IEA/USP
SAÚDE MASCULINA
PROJETO
“DO FETO AO HOMEM ADULTO: UMA ABORDAGEM CULTURAL,
COMPORTAMENTAL, BIOLÓGICA, MÉDICA E AMBIENTAL”

COORDENAÇÃO GERAL: JORGE HALLAK (USP)

PERÍODO: DEZEMBRO 2017 – NOVEMBRO 2020

1
Grupo IEA Saúde Masculina – Por Andréa R. de Carvalho e Jorge Hallak – Dez2017

SUMÁRIO

I- RESUMO EXECUTIVO
II- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA GERAL
III- IMPACTOS CIENTÍFICOS E SOCIAIS
IV- OBJETIVOS
V- EIXO E AÇÕES PRINCIPAIS
VI- PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
VII- EQUIPE

2
Grupo IEA Saúde Masculina – Por Andréa R. de Carvalho e Jorge Hallak – Dez2017

I-RESUMO EXECUTIVO
Em pleno século XXI, a espécie humana e os riscos associados à sua preservação permanecem
determinados por um arcabouço de condutas preventivas cuja importância ainda não foi
compreendida e nem tampouco assimilada pela grande maioria da população do globo terrestre.
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, “em todas as idades” é um dos
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) estabelecido pela Organização das Nações Unidas
(ONU) que inclui a meta estratégica de intensificação da informação e educação em saúde sexual e
reprodutiva até o prazo de 2030. Contudo, até aqui, esta integração com estratégias e programas
nacionais brasileiros, sob o ponto de vista “prático”, avançou muito pouco ou quase nada. A despeito
do mérito de algumas iniciativas notadamente pontuais e isoladas, prevalecem as “culturas” do “ouvi
dizer” e das “curas milagrosas”.
De acordo com as conclusões finais do II Relatório da Pesquisa Saúde do Homem, Paternidade e
Cuidado Brasil – Ministério da Saúde/SAS/DAPES/CNSH – 2017, baseadas na análise de dados de
7.584 entrevistas finalizadas com sucesso, temos a seguinte situação: a) 48% (quase metade!) dos
homens entrevistados que disseram não procurar os serviços de saúde relataram que o principal
motivo é por não precisarem; b) mais de um terço não tem o hábito de ir ao estabelecimento de saúde
para cuidar de sua própria saúde e c) aproximadamente 35% nunca recebeu orientação sobre
planejamento familiar.
Também, por outro lado, dados preliminares do projeto POP-Brasil-Estudo Epidemiológico sobre
Prevalência Nacional de Infeção pelo HPV (população de 5.812 mulheres e 1.774 homens com a
média de idade de 20,6 anos) apontam que:
•
•
•
•
•

Das pessoas testadas (2.669 análises), a prevalência estimada de HPV foi de 54,6% sendo que
38,4% destes participantes apresentaram HPV de alto risco para o câncer;
16,1% dos jovens tem uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) prévia ou apresentaram
resultado positivo no teste rápido para HIV ou sífilis;
O comportamento sexual de risco foi observado em 83,4% dos entrevistados;
A média de idade de início da atividade sexual foi de 15,3 anos sendo 15,4 anos para mulheres
e 15,0 anos para homens e
Dos jovens entrevistados, 15,6% referiram fumar cigarro, 70,8% relataram já terem feito uso
de bebidas alcoólicas e 27,1% de drogas ao longo da vida.

Nessa esteira, mais especificamente no que tange a saúde do contingente populacional de
adolescentes no mundo (1,2 bilhão), pais e mães em potencial, é clara a urgência expressa pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) com relação:
a) À prevenção de ao menos seis categorias comportamentais prejudiciais e líderes em matéria
de causas de morte, doenças e/ou incapacidades prematuras dentre a população jovem, com
destaque para o uso nocivo e abuso do consumo de álcool, drogas naturais, drogas sintéticas,
anabolizantes esteroides e outras substâncias nocivas.
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b) A necessidade de práticas e políticas educacionais, públicas e privadas, que abracem a “causa
da saúde do adolescente” como uma área especializada inserida em ambiente escolar.
O cenário aqui exposto, por si só, associado ao arcabouço legal vigente sobre a matéria Saúde do
Homem, em âmbito federal e no Estado de São Paulo, vai de encontro com a necessidade da
estruturação e concretização de estudos integrados no macro contexto da saúde masculina, a partir
de correlações e inter-relações principalmente, com as seguintes áreas e/ou subáreas do
conhecimento: 1) Saúde Sexual e Reprodutiva; 2) Saúde Ambiental; 3) Endocrinologia do
Desenvolvimento; 4) Nutrição Clínica e Esportiva; 5) Ginecologia e 6) Epigenética.
Ensinar a pensar na Saúde Masculina, em seu macro contexto de forma integrada e abrangente,
dentro da lógica sistêmica de que o tema não é uma entidade à parte de qualquer processo, baliza o
motivo de o Grupo ter escolhido o ambiente escolar como o mais propício e diversificado para
aplicações práticas. Este saber internalizado enquanto conhecimento extracurricular sob a proposta
holística de ganhos simultâneos de massa crítica (pais/cuidadores diretos, alunos, professores,
gestores e outros profissionais), deve transferir à comunidade escolar, principalmente, a lógica da
responsabilidade.
Sem dúvida, uma abordagem mais plena que provoque a conscientização massiva da importância da
prevenção primária relativa a comportamentos prejudiciais, riscos, doenças e outros agravos
recorrentes que progressivamente têm afetado a Saúde Masculina, e, consequentemente, toda a
família brasileira, trata de linha mestre para mudanças do panorama Brasil.
Nesse sentido são objetivos prioritários do Grupo de Estudos:
✓ Disseminar, junto ao público em geral, a importância do homem saudável principalmente no
que compete ao caráter imprescindível de sua participação nos processos de contracepção e
fecundação com ênfase na eliminação de estigmas, tabus e leque de preconceitos que,
todavia, perseveram com impactos negativos.
✓ Prover de forma sistemática o acesso fácil a informações críveis bem como promover
campanhas preventivas de autoexame contra doenças (câncer, entre outras) dos testículos
(saúde testicular) causadoras da infertilidade masculina e outras afecções sexuais e
reprodutivas, além de doenças crônicas;
✓ Abraçar a “causa da saúde do adolescente” e, para tanto, validar modelo aplicado junto à
comunidade escolar pautado na construção, de diferentes competências técnicas locais (Times
de Instrutores ou Times de Saúde Escolar), necessária à popularização da ciência enquanto
ferramenta fundamental aos processos de discernimento, conscientização e adesão em larga
escala;
✓ Realizar levantamentos loco-regionais combinados a avaliações em torno da saúde sexual e
reprodutiva de determinados contingentes populacionais para fins de intensificação da
prevenção primária relacionada:
a) Ao uso de álcool e drogas ilícitas;
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b) À utilização indiscriminada de anabolizantes esteroides;
c) A agentes gonadotóxicos e/ou químicos e/ou poluentes da atmosfera e ambientais e
d) A infecções urogenitais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
✓ Prover e ampliar, em caráter de fluxo contínuo, capacitações técnicas e/ou científicas em
Saúde Masculina nas modalidades presencial e a distância e
✓ Promover articulações diretas com outros Grupos de Estudos do IEA, em especial: 1) Espaço
Urbano e Saúde; 2) Educação Básica Pública Brasileira: Dificuldades Aparentes, Desafios Reais
e 3) Ciência Web.
Concomitantemente são antevistas alianças com toda a sorte de políticas públicas e/ou privadas
vigentes, no Brasil e no exterior, para que medidas preventivas via acesso ao conhecimento científico
decifrado e popular sejam, portanto, praticadas no país de forma universal, equânime,
descentralizada e permanente.
Por fim, à luz de soluções integradas exequíveis, os impactos científicos e sociais vislumbrados pelo
Grupo têm em essência o caráter prático aglutinador do saber híbrido, o aumento da oferta de capital
intelectual especializado, o ganho simultâneo de massa crítica (comunidade escolar e sociedade civil)
bem como novas oportunidades científicas extrapoláveis a outras áreas do conhecimento.
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II-INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Aspectos gerais da importância e urgência de uma abordagem mais plena e integrada em torno da
temática “Saúde Masculina”
A reprodução humana engloba diversas áreas e subáreas do conhecimento e consequentemente,
vasta gama de conceitos e circunstâncias complexas que envolvem questões polêmicas desde
princípios éticos, jurídicos, religiosos, preconceitos, entre tantas outras, até a total desinformação
relativa a riscos visíveis e invisíveis à saúde reprodutiva do indivíduo adulto, do adolescente, do jovem
e da criança. É clara a constatação de que esta importância ainda não foi compreendida e nem
tampouco assimilada pela grande maioria da população do globo terrestre.
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, “em todas as idades” é um dos
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) estabelecido pela Organização das Nações Unidas
(ONU) que inclui a meta estratégica de intensificação da informação e educação em saúde sexual e
reprodutiva até o prazo de 2030. Contudo, até aqui, esta integração com estratégias e programas
nacionais brasileiros, sob o ponto de vista “prático”, avançou muito pouco ou quase nada. A despeito
do mérito de algumas iniciativas notadamente pontuais e isoladas, são as “culturas” do “ouvi dizer” e
das “curas milagrosas” que prevalecem.
Também, muito embora a “Saúde do Homem” tenha sido objeto de tema federal no ano de 2006
(Indicadores e Dados Básicos – IDB) e posteriormente de legislação específica, “Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Homem – Princípios e Diretrizes – PNAISH (Portaria GM/MS nº 1944, em
27 de agosto de 2009)”, a tal “efetividade por força de lei” permanece frágil. Além disto, tudo que é
relacionado ao homem parece remeter a uma “entidade à parte”, alijada, especialmente no que
compete a sua participação necessariamente saudável nos processos da contracepção e fecundação.
Assim, no mundo real, de acordo com as conclusões finais do II Relatório da Pesquisa Saúde do
Homem, Paternidade e Cuidado Brasil – Ministério da Saúde/SAS/DAPES/CNSH – 2017, baseadas na
análise de dados de 7.584 entrevistas finalizadas com sucesso, quase metade (48%) dos homens
entrevistados que disseram não procurar os serviços de saúde relataram que o principal motivo é por
não precisarem, mais de um terço não tem o hábito de ir ao estabelecimento de saúde para cuidar de
sua própria saúde e aproximadamente 35% nunca recebeu qualquer orientação sobre planejamento
familiar. Algumas análises específicas merecem destaque:
a) A maior parcela de “super-homens” brasileiros que não procuram os serviços de saúde pelo
motivo de nunca precisarem, encontra-se concentrada na região Sul (53,5%). Por unidade
federativa, temos o estado de Mato Grosso do Sul (75%).
b) Aqueles que procuram “menos” por serviços de saúde estão assim regionalmente distribuídos:
Centro Oeste (43,9%), seguido da região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste com 36,3%; 34,2%;
34% e 32,9% respectivamente.
c) Por unidades federativas, a maior porcentagem de homens que não procuram os serviços
públicos de saúde se encontra no estado do Amapá (52%).
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Adicionalmente, dados preliminares do projeto POP-Brasil-Estudo Epidemiológico sobre Prevalência
Nacional de Infecção pelo HPV (população de 5.812 mulheres e 1.774 homens com a média de idade
de 20,6 anos), publicados em novembro de 2017, indicam que:
•

Das pessoas testadas (2.669 análises), a prevalência estimada de HPV foi de 54,6% sendo que
38,4% destes participantes apresentaram HPV de alto risco para o câncer;

•

16,1% dos jovens tem uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) prévia ou apresentaram
resultado positivo no teste rápido para HIV ou sífilis;

•

O comportamento sexual de risco foi observado em 83,4% dos entrevistados;

•

A média de idade de início da atividade sexual foi de 15,3 anos sendo 15,4 anos para mulheres
e 15,0 anos para homens.

•

Dos jovens entrevistados, 15,6% referiram fumar cigarro, 70,8% relataram já terem feito uso
de bebidas alcoólicas e 27,1% de drogas ao longo da vida.

Nesse universo, é certo que a infertilidade, presente em homens e mulheres de todo o planeta, tem
sido frequentemente negligenciada. De acordo com estudo envolvendo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), o número absoluto de casais afetados pulou de 42 milhões em 1990 para 48,5 milhões
em 2010. No mesmo período 1990-2010, os níveis da infertilidade primária (incapacidade total de
gerar filhos) e secundária (incapacidade de gerar mais de um filho) sofreram poucas alterações na
maior parte das regiões do mundo. Múltiplos fatores – infecções, meio ambiente, genética e até
mesmo de origem dietética– podem contribuir para a infertilidade. Esses fatores podem afetar a
mulher, o homem ou ambos os parceiros em uma união. Com poucas exceções, evidências
resultantes em sua maioria de estudos clínicos indicam que as diferenças na incidência e prevalência
de doenças infecciosas, levando ao bloqueio das trompas de falópio em mulheres, são as razões
principais para mudanças ao longo do tempo e diferenças entre populações. Alguns têm partido da
hipótese de que a qualidade do esperma está em declínio, mas a evidência não é conclusiva.
Ainda de acordo com estudo da OMS realizado entre 1994 e 2000, a estimativa para o número de
homens inférteis no mundo variava entre 30.625.864 e 30.641.262 com uma maior concentração na
Europa. O mesmo também concluiu que quase 50% dos casos de infertilidade estariam relacionados
às mulheres, enquanto 30% eram atribuídos a problemas de infertilidade masculina e o restante seria
uma combinação de problemas de infertilidade masculina e feminina.
Merecem atenção também dados finais recentes resultantes do trabalho, “Tendências temporais na
contagem de espermatozóides: uma análise sistemática e análise de meta-regressão”, publicado na
Human Reproduction Update. Nesta meta-análise abrangente, a contagem de esperma medida por SC
(concentração de esperma) ou TSC (contagem total de espermatozóides) diminuiu significativamente
entre os homens da América do Norte, Europa e Austrália durante o período de 1973 a 2011, co m
declínio de 50-60% entre homens não selecionados por fertilidade, sem evidência de "nivelamento"
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nos últimos anos. Essas descobertas sugerem fortemente um declínio significativo na saúde
reprodutiva masculina, que tem sérias implicações além das preocupações com a fertilidade.
Nessa esteira, mais especificamente no que nos remete a saúde do contingente populacional de
adolescentes no mundo (1,2 bilhão), pais e mães em potencial, é clara a urgência expressa pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) com relação:
c) À prevenção de ao menos seis categorias comportamentais prejudiciais e líderes em matéria
de causas de morte, doenças e/ou incapacidades prematuras dentre a população jovem, com
destaque para o uso nocivo e abuso do consumo de álcool, drogas naturais, drogas sintéticas,
anabolizantes esteroides e outras substâncias nocivas.
d) A necessidade de práticas e políticas educacionais, públicas e privadas, que abracem a “causa
da saúde do adolescente” como uma área especializada inserida em ambiente escolar.
No Brasil, conforme definições estabelecidas pela Lei n° 8069 de 13.07.1990 que criou no país o
Estatuto da Criança e do Adolescente, são classificadas como crianças aquelas compreendidas na faixa
etária de 0 a 12 anos de idade incompletos e como adolescentes a população na faixa etária de 12 a
18 anos de idade incompletos.
De acordo com dados extraídos da Sinopse do Censo Demográfico 2010 – Distribuição da População
Segundo Grupos de Idade - do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que por sua vez
não utiliza o mesmo agrupamento etário do Estatuto, teríamos o seguinte panorama quantitativo por
gênero incluindo, portanto, crianças de 10 a 11 anos de idade e jovens com 19 anos de idade:
REGIÕES
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

CENTRO OESTE

TOTAL BRASIL

Meninos (10 a 14 anos)
Meninos (15 a 19 anos)
TOTAL MENINOS
Meninas (10 a 14 anos)
Meninas (15 a 19 anos)
TOTAL MENINAS

893.174
827.916

2.665.495
2.581.556

3.361.910
3.325.399

1.167.122
1.188.344

637.712
635.653

8.725.413
8.558.868

1.721.090

5.247.051
2.580.595
2.555.575

6.687.309
3.258.502
3.269.589

2.355.466
1.123.515
1.161.210

1.273.365

17.284.281

615.646
629.055

8.441.348
8.432.002

863.090
816.573

TOTAl GERAL

1.679.663

5.136.170

6.528.091

2.284.725

1.244.701

16.873.350

3.400.753

10.383.221

13.215.400

4.640.191

2.518.066

34.157.631

Fonte IBGE - Elaboração Própria

Ainda assim, de acordo com a informação abaixo capturada de página do site do MCTI referente ao
Semiárido Brasileiro (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte,
Sergipe, Maranhão e norte de Minas Gerais), havia no Brasil no ano de 2010 o total de 24.033.743 de
adolescentes distribuídos da seguinte forma:
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Tabela 11 - População total residente por faixa etária segundo as grandes regiões - 2010.

Contudo, em 2011, salvaguardadas classificações distintas, distorções, discrepâncias e/ou
desatualizações impeditivas para efeito da obtenção de um número final preciso deste contingente
populacional, a UNICEF publicou relatório exclusivamente dedicado “aos cerca de mais de 21
milhões” de adolescentes brasileiros. Tal documento intitulado “O Direito de Ser Adolescente”
alertava para a total desatenção com este grupo populacional e respectiva situação de pobreza (38%).
Nesse contexto, no que concerne ao mundo real do cenário escolar público e privado brasileiro
(Ensino Fundamental e Médio), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP/MEC) - Censo Escolar da Educação Básica 2016 - publicou as seguintes notas
estatísticas em fevereiro do presente ano:
Ensino Fundamental (anos iniciais 1° ao 5°)
•
•
•

•

Do total das escolas (116,3 mil) que oferecem anos iniciais do ensino fundamental (1° ao 5°
ano) 71,2% são Municipais, 10,3% são Estaduais, 0,02% são Federais e 18,5% são privadas.
Do total das escolas que oferecem anos iniciais do ensino fundamental (1° ao 5° ano) 64,5%
não dispõem de quadra de esporte.
Do total das escolas que oferecem anos iniciais do ensino fundamental (1° ao 5° ano) 61,3%
dispõem de acesso à internet sendo que a existência de computador para uso administrativo
(64,5%) supera o percentual de escolas que dispõem deste recurso para uso dos alunos
(54,4%).
As matrículas do ensino fundamental nos anos iniciais somam o total de 15,3 milhões onde
18% correspondem a escolas privadas.

Ensino Fundamental (anos finais 6° ao 9°)
•
•

Do total das escolas (62,5 mil) que oferecem anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano)
47,2% são Municipais, 31,7 % são Estaduais e 21% são privadas.
Apenas 25,2% das escolas de anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) dispõem de
laboratório de ciências.
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•

•

•
•

60,4 % das escolas de anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) oferecem quadra de
esporte. Contudo, ao serem consideradas apenas quadras cobertas, o percentual cai para
42,7%.
81,0% das escolas de anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) dispõem de acesso à
internet sendo que a existência de computador para uso administrativo (85,1%) supera o
percentual de escolas que dispõem deste recurso para uso dos alunos (75,6%).
As matrículas do ensino fundamental nos anos finais somam o total de 12,2 milhões onde
14,8% correspondem a escolas privadas.
Há quase duas escolas de anos iniciais (116,3 mil) para cada escola de anos finais do ensino
fundamental (62,5 mil).

Ensino Médio
•
•
•
•
•

•

O ensino médio é oferecido em 28,3 mil escolas no Brasil.
Do total das escolas do ensino médio 68,1% são estaduais, 29,2% são privadas, 1,8% são
federais e 0,9% são municipais.
Do total das escolas do ensino médio, 77,0% dispõem de quadra de esporte sendo que
quadras cobertas estão presentes em 57,9%.
O laboratório de ciências está presente em pouco mais da metade das escolas do ensino
médio (51,3%).
94,5% das escolas do ensino médio dispõem de acesso à internet sendo que a existência de
computador para uso administrativo (94,8%) supera o percentual de escolas que dispõem
deste recurso para uso dos alunos (88,8%).
As matrículas do ensino médio somam o total de 8,1 milhões onde 12,5% correspondem a
escolas privadas.

No tocante a alguns indicadores oficiais pertinentes à saúde de adolescentes (13 a 17 anos de idade)
do 9° ano do Ensino Fundamental público e privado brasileiro, contamos com os seguintes panoramas
de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2015) do IBGE:
Fonte: http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=sp&tema=pense2015;

Tabela 1
PeNSE 2015
INDICADORES x PERCENTUAIS ALUNOS DO 9° ANO
Escolares que tomaram uma dose de bebida alcoólica
Escolares que experimentaram drogas ilícitas
Escolares com consumo de legumes ou verduras igual ou
superior a cinco dias na semana
Escolares do 9o ano com consumo de guloseimas e
refrigerantes igual ou superior a cinco dias
Escolares que realizaram 300 min/semana ou mais de
atividade física globalmente estimada

RO
62,0
8,2

AC
49,4
8,6

REGIÃO NORTE
AM
RR
PA
53,7 56,6 46,6
9,7 12,0 4,6

AP TO
43,8 53,4
6,6 6,1

40,2

30,4

39,1

37,1

34,6

34,8 39,8

39,2

41,8

34,3

36,6

35,4

36,7 37,1

20,9

21,4

26,0

24,0

21,6

22,9 24,7

Escolares do 9° ano que faltaram aula por motivos relacionados
48,2
à própria saúde nos 12 meses anteriores a pesquisa

49,5

48,3

40,6

42,0

64,4 47,5

Fonte IBGE. Elaboração Própria.
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Tabela 2
PeNSE 2015

REGIÃO NORDESTE

INDICADORES x PERCENTUAIS ALUNOS DO 9° ANO
Escolares que tomaram uma dose de bebida alcoólica

MA
50,2

PI
44,7

CE
50,9

RN
43,9

PB
48,3

PE
AL
46,2 47,0

SE
59,2

BA
56,9

Escolares que experimentaram drogas ilícitas

3,4

3,0

6,2

4,1

6,8

6,1

5,6

3,5

5,3

30,6

27,8

31,7

31,3

32,0 33,2

38,1

32,6

31,2

39,4

36,0

21,2

38,5 37,9

41,2

41,0

19,2

18,8

21,2

17,2

17,9 18,9

20,6

19,1

48,0

58,1

51,7

47,2

51,1 49,9

44,4

45,3

Escolares com consumo de legumes ou verduras igual ou
28,1
superior a cinco dias na semana
Escolares do 9o ano com consumo de guloseimas e
31,9
refrigerantes igual ou superior a cinco dias
Escolares que realizaram 300 min/semana ou mais de
19,7
atividade física globalmente estimada
Escolares do 9° ano que faltaram aula por motivos relacionados
47,1
à própria saúde nos 12 meses anteriores a pesquisa
Fonte IBGE.
Elaboração Própria.

Tabela 3

PeNSE 2015
INDICADORES x PERCENTUAIS ALUNOS DO 9° ANO
Escolares que tomaram uma dose de bebida alcoólica
Escolares que experimentaram drogas ilícitas
Escolares com consumo de legumes ou verduras igual ou
superior a cinco dias na semana
Escolares do 9o ano com consumo de guloseimas e
refrigerantes igual ou superior a cinco dias
Escolares que realizaram 300 min/semana ou mais de
atividade física globalmente estimada

REGIÃO SUDESTE
MG
ES
RJ
SP
57,1 53,6 55,7 56,1
8,6 10,2 8,0 12,5
48,4

39,7

34,3

39,4

43,0

42,7

41,0

47,7

19,4

21,0

20,9

19,9

Escolares do 9° ano que faltaram aula por motivos relacionados
57,3
à própria saúde nos 12 meses anteriores a pesquisa

59,3

56,0

60,1

Fonte IBGE.
Elaboração Própria.

Tabela 4

PeNSE 2015
INDICADORES x PERCENTUAIS ALUNOS DO 9° ANO
Escolares que tomaram uma dose de bebida alcoólica
Escolares que experimentaram drogas ilícitas
Escolares com consumo de legumes ou verduras igual ou
superior a cinco dias na semana
Escolares do 9o ano com consumo de guloseimas e
refrigerantes igual ou superior a cinco dias
Escolares que realizaram 300 min/semana ou mais de
atividade física globalmente estimada

REGIÃO SUL
PR
SC
RS
64,2 66,4 68,0
12,2 12,7 13,2
41,2

37,3

36,9

43,9

35,3

37,1

21,8

19,5

20,0

Escolares do 9° ano que faltaram aula por motivos relacionados
50,9
à própria saúde nos 12 meses anteriores a pesquisa

54,1

54,4

Fonte IBGE. Elaboração Própria.
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Tabela 5

PNSE 2015
INDICADORES x PERCENTUAIS ALUNOS DO 9° ANO
Escolares que tomaram uma dose de bebida alcoólica
Escolares que experimentaram drogas ilícitas
Escolares com consumo de legumes ou verduras igual ou
superior a cinco dias na semana
Escolares do 9o ano com consumo de guloseimas e
refrigerantes igual ou superior a cinco dias
Escolares que realizaram 300 min/semana ou mais de
atividade física globalmente estimada

REGIÃO CENTRO - OESTE
MS
MT
GO
DF
63,2 59,8 56,9 59,8
12,0 7,5
8,7 17,8
41,4

42,4

44,7

44,0

45,1

44,4

45,7

46,8

24,1

23,4

22,5

22,1

Escolares do 9° ano que faltaram aula por motivos relacionados
52,2
à própria saúde nos 12 meses anteriores a pesquisa

51,1

56,1

51,9

Fonte IBGE .
Elaboração Própria

Nota-se que ao final teríamos o seguinte ranking (Top Five) de estados brasileiros com os maiores
percentuais relativos a:
a) Escolares que tomaram uma dose de bebida alcoólica: RS (68%), SC (66,4%), PR (64,2%), RO
(62,0%) e na 5ª posição empatados o DF (59,8%) e MT (59,8%).
b) Escolares que experimentaram drogas ilícitas: DF (17,8%), RS (13,2%), SC (12,7%), SP (12,5%) e
PR (12,2%).
c) Escolares que faltaram aula por motivos relacionados à própria saúde nos 12 meses
anteriores a pesquisa: AP (64,4%), SP (60,1%), ES (59,3%), MG (57,3%) e RJ (56,0%).
Ainda, a título de ilustração contrastante, salienta-se que:
✓ O estado de São Paulo é constituído de 645 Municípios (sendo aproximadamente 57% com até
20.0000 habitantes) distribuídos em 15 Mesorregiões, 63 Microrregiões e de uma população total
estimada em 44.396.484 habitantes onde agrupamento etário de 10 a 19 anos de idade
representa o total de 6.628.821 ou, aproximadamente 15% assim distribuídos por gênero:
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO PAULO
Meninos (10 a 14 anos)
Meninos (15 a 19 anos)

1.687.826
1.667.482

TOTAL MENINOS
Meninas (10 a 14 anos)
Meninas (15 a 19 anos)

3.355.308

TOTAL MENINAS

3.273.513
6.628.821

TOTAL GERAL

1.637.087
1.636.426

Fonte IBGE .
Elaboração Própria
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✓ O estado do Amapá é constituído de 16 Municípios e de uma população total estimada em
782.295 habitantes onde agrupamento etário de 10 a 19 anos de idade representa o total de
152.505 ou, aproximadamente 19% assim distribuídos por gênero:
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Meninos (10 a 14 anos)
Meninos (15 a 19 anos)
TOTAL MENINOS
Meninas (10 a 14 anos)
Meninas (15 a 19 anos)
TOTAL MENINAS
TOTAL GERAL

AMAPÁ
39.930
36.543
76.473
39.301
36.731
76.032
152.505

Fonte IBGE .
Elaboração Própria

✓ A educação brasileira tem 53% de obras federais paradas ou não iniciadas.
✓ 1.311 municípios brasileiros apresentam situação climática crítica com impacto negativo na
qualidade de vida da população (em estado de emergência).
O cenário aqui exposto, por si só, associado ao arcabouço legal vigente sobre a matéria Saúde do
Homem, em âmbito federal e no Estado de São Paulo, vai de encontro com a necessidade da
estruturação e concretização de estudos integrados no macro contexto da saúde masculina, a partir
de correlações e inter-relações principalmente, com as seguintes áreas e/ou subáreas do
conhecimento: 1) Saúde Sexual e Reprodutiva; 2) Saúde Ambiental; 3) Endocrinologia do
Desenvolvimento; 4) Nutrição Clínica e Esportiva; 5) Ginecologia e 6) Epigenética.
Sem dúvida, uma abordagem mais plena que provoque a conscientização massiva da importância da
prevenção primária relativa a comportamentos prejudiciais, riscos, doenças e outros agravos
recorrentes que progressivamente têm afetado a Saúde Masculina, e, consequentemente, toda a
família brasileira, trata de linha mestra para mudanças do panorama Brasil.
Ensinar a pensar na Saúde Masculina, em seu macro contexto de forma integrada e abrangente,
dentro da lógica sistêmica de que o tema não é uma entidade à parte de qualquer processo, baliza o
motivo de o Grupo ter escolhido o ambiente escolar como o mais propício e diversificado para
aplicações práticas. Este saber internalizado enquanto conhecimento extracurricular sob a proposta
holística de ganhos simultâneos de massa crítica (pais/cuidadores diretos, alunos, professores,
gestores e outros profissionais), deve transferir à comunidade escolar, principalmente, a lógica da
responsabilidade.
Finalmente, observadas as especificidades natas dos “vários países” que constituem o Brasil, esperase que o ato de colocar uma grande lente de aumento na importância da saúde masculina, com
ênfase na fase da adolescência, possa também ampliar a percepção da sociedade civil em torno das
muitas distintas e discrepantes realidades brasileiras, sob todos os aspectos. Ou seja, o país não é
constituído apenas do estado de São Paulo. Essa conscientização plena é essencial para ganhos de
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musculatura sob as formas de adesão e consequentemente ganhos de audiência junto a esta questão
que parece estar, até então, adormecida no país.
Porque a proposição do IEA como sede do Grupo de Estudos “Saúde Masculina”
O Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, tem ao longo de suas três décadas
de existência se dedicado ao desafio de estruturar o não estruturado, com sucesso. Neste ritmo,
enquanto usina de projetos e fonte inesgotável do saber, reúne condições ideais de versatilidade,
pluralidade e colaboração necessárias a criação do Grupo de Estudos “Saúde Masculina” sob o escopo
de uma abordagem mais ampla e integrada. Tal engajamento de diferentes expertises,
independentemente de áreas, especialidades ou representatividades institucionais deve, portanto,
suscitar nos impactos considerados a seguir.
III- IMPACTOS CIENTÍFICOS E SOCIAIS
No Brasil, o Sistema Nacional de CT&I e consequentemente seu ecossistema de inovação
propriamente dito ainda prossegue na busca pela compreensão das diferenciações em torno de seus
atores, relações reais de interdependência e conceitos. Ou seja, ainda não alcançamos condições
tranquilas e favoráveis que permitam avanços significativamente positivos nessa matéria.
Contudo, por outro lado, é urgente que a ciência brasileira seja não só amplamente difundida como
também “aplicada” de forma mais contundente e acessível. Muito provavelmente, mazelas expressas
por demandas infinitas e progressivamente mais complexas no âmbito da saúde-educação já estejam
apontando hoje para o aspecto mandatório da necessidade de uma participação mais direta da
comunidade científica na solução de problemas sistêmicos na “ponta”, atuais e futuros.
Também, é nítida a necessidade por iniciativas cada vez mais transformativas, multidisciplinares e
solutivas pautadas, sobretudo, em aprimoramentos do elemento humano que suscitem em
incrementos de capital intelectual e massa crítica. Especialmente quando manifesta em países em
desenvolvimento como o Brasil, esta demanda crucial de suma importância aponta para o aspecto
inexorável da construção de competências técnicas ainda não estabelecidas compatíveis e adaptáveis
a realidades sabidamente muito distintas, seja no que compete ao gigantismo do país (5.572
Municípios) ou, seja diante de iniquidades históricas peculiares à lógica dos sistemas de saúde &
educação brasileiros, mormente intensificadas por cenários político-econômicos majoritariamente
desfavoráveis.
À luz de soluções integradas exequíveis, os impactos científicos e sociais vislumbrados pelo Grupo têm
em essência o caráter prático aglutinador do saber híbrido, o aumento da oferta de capital intelectual
especializado, o ganho simultâneo de massa crítica (comunidade escolar e sociedade civil) bem como
novas oportunidades científicas extrapoláveis junto a outras áreas do conhecimento.
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IV- OBJETIVOS
Constituem em objetivos de curto, médio e longo prazo:
✓ Disseminar, junto ao público em geral, a importância do homem saudável principalmente no
que compete ao caráter imprescindível de sua participação nos processos de contracepção e
fecundação com ênfase na eliminação de estigmas, tabus e leque de preconceitos que,
todavia, perseveram com impactos negativos
✓ Abraçar a “causa da saúde do adolescente” e, para tanto, validar modelo aplicado junto à
comunidade escolar pautado na construção, de diferentes competências técnicas locais (Times
de Instrutores ou Times de Saúde Escolar), necessária à popularização da ciência enquanto
ferramenta fundamental aos processos de discernimento, conscientização e adesão em larga
escala;
✓ Prover de forma sistemática o acesso fácil a informações críveis bem como promover
campanhas preventivas de autoexame contra doenças (câncer, entre outras) dos testículos
(saúde testicular) causadoras da infertilidade masculina e outras afecções sexuais e
reprodutivas, além de doenças crônicas;
✓ Realizar levantamentos loco-regionais combinados a avaliações em torno da saúde sexual e
reprodutiva de determinados contingentes populacionais para fins de intensificação da
prevenção primária relacionada:
e)
f)
g)
h)

Ao uso de álcool e drogas ilícitas;
A utilização indiscriminada de anabolizantes esteroides;
A agentes gonadotóxicos e/ou químicos e/ou poluentes da atmosfera e ambientais e
A infecções urogenitais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

✓ Traduzir, difundir e popularizar a ciência relacionada à saúde masculina com o propósito de
democratizar o acesso à informação compreensível junto ao público em geral com ênfase em
sua internalização enquanto conhecimento extracurricular do ambiente escolar.
✓ Proporcionar ganhos de massa crítica (pais, alunos, professores e administradores)
disseminadora dos cuidados da saúde do grupo populacional de adolescentes.
✓ Formar alianças com instituições públicas e/ou privadas que permitam a divulgação dirigida
dos principais riscos relacionados à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes.
✓ Prover e ampliar capacitações técnicas e científicas em Saúde Masculina.
✓ Garantir que novos conhecimentos na área da saúde do homem sejam direcionados para o
benefício e alcance da sociedade como um todo.
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✓ Promover articulações diretas com outros Grupos de Estudos do IEA, em especial: 1) Espaço
Urbano e Saúde; 2) Educação Básica Pública Brasileira: Dificuldades Aparentes, Desafios Reais
e 3) Ciência Web.
V- EIXO E AÇÕES PRINCIPAIS
O eixo de sustentação para o alcance do que se propõe está calcado nas grandes áreas indissociáveis
da saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação e comunicação. As ações principais incluem, porém
não se limitam, ao desenvolvimento das seguintes atividades previstas para execução ao longo do
prazo de 36 meses:
1) Prognósticos: Detalhamentos de demandas oriundas das deficiências atuais e projetadas.
2) Criação e estabelecimento de módulos educacionais regulares para a difusão do
conhecimento especializado e treinamento in situ compreendendo conjunto de atividades
didáticas, teóricas e práticas tais como aulas, palestras, workshops, seminários, fórum
permanente e outras.
3) Desenvolvimento de métodos e ferramentas Courseware (material educativo off-line e/ou on
line, instrutivo e/ou de apoio) sob a forma da concepção customizada e produção de
conteúdos exclusivos de multimídia necessária para: a) treinamento in situ; b) aprendizado
eletrônico; c) biblioteca digital; d) canais de comunicação para intercâmbios interinstitucionais
de informações & imagens (vídeo aulas, vídeo conferências, webinars e live webcasts) e mídias
sociais.
4) Análises e Estudos de Performance/Desempenho.
5) Articulações com vistas à obtenção/adesão de parcerias estratégicas para a validação de novos
métodos e/ou processos.
6) Curadoria Técnico-Científica permanente.
7) Produções Científicas e Técnicas sob as formas de publicações, matérias jornalísticas, guias
para profissionais da educação e módulos educacionais online compreensivos, interativos e de
fácil acesso.
8) Delineamento e estudos de viabilidade: Subprojetos.
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VI- PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O presente plano de trabalho foi concebido sob a ótica da consecução logística das atividades,
concomitantes ou não (cronograma de execução abaixo), essenciais ao sucesso do modelo pleno
requerido. Encontram-se igualmente consideradas, naturalmente, todas as especificidades científicas
inerentes aos desenvolvimentos do Grupo.
A planificação do trabalho envolve:
a) O estabelecimento de mecanismos gerenciais de execução a partir da designação de funções e
atividades;
b) A priorização das atividades a serem empreendidas para a consecução do Projeto;
c) A revisão semestral do Projeto para efeito de aprimoramentos e
d) A avaliação periódica dos resultados obtidos.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - ANO I
ATIVIDADES PRINCIPAIS

dez/17

jan/18

fev/18

mar/18

abr/18

mai/18

jun/18

jul/18

ago/18

set/18

ou/18

nov/18

1.1- Consolidação de mecanismos e fluxos
gerenciais
1.2-Análises de públicos-alvos (prognósticos) e
priorizações de targets/audiências + aderências +
linguagens
1.3- Criação e estabelecimento de módulos
educacionais + planificação de conteúdos
programáticos
1.4- Planejamento, Desenvolvimento, Produção
e Atualizações de conteúdos multimídia
1.5- Adequações /streaming
1.6- Produção: Courseware
1.7- Análises e Estudos de
Performance/Desempenho
1.8- Publicações Técnicas e Científicas
1.9- Reuniões Técnicas e Científicas
1.10- Fomentos e articulações estratégicas:
Alianças, Celebração de Parcerias e Captação de
Recursos Financeiros
1.11- Divulgações/Disseminações
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - ANO II
ATIVIDADES PRINCIPAIS

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

jun/19

jul/19

ago/19

set/19

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

jun/20

jul/20

ago/20

set/20

out/20

nov/20

1.1- Produção e Atualizações de conteúdos
multimídia
1.2- Atualizações Courseware
1.3- Análises e Estudos de
Performance/Desempenho
1.4- Publicações Técnicas e Científicas
1.5- Reuniões Técnicas e Científicas
1.6- Fomentos e articulações estratégicas:
Alianças, Celebração de Parcerias e Captação de
Recursos Financeiros
1.7- Divulgações/Disseminações

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - ANO III
ATIVIDADES PRINCIPAIS
1.1- Produção e Atualizações de conteúdos
multimídia
1.2- Atualizações Courseware
1.3- Análises e Estudos de
Performance/Desempenho
1.4- Publicações Técnicas e Científicas
1.5- Reuniões Técnicas e Científicas
1.6- Fomentos e articulações estratégicas:
Alianças, Celebração de Parcerias e Captação de
Recursos Financeiros
1.7- Divulgações/Disseminações

No tocante aos recursos financeiros, são previstos fomentos direcionados a captações
predominantemente associadas a parcerias com instituições privadas. Pretende-se ainda que esta
proposta de projeto seja adequada e/ou induza, na medida do possível, a chamadas públicas
(financiamentos) junto a todas as esferas governamentais.
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VII- EQUIPE
Responsável pela Coordenação Geral: Jorge Hallak (USP)
É Professor Colaborador Doutor em Medicina - Urologia (1999) pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP), Médico Assistente Doutor da Divisão de Clínica Urológica do
Hospital das Clínicas da FMUSP, Pesquisador - Coordenador da Unidade de Toxicologia Reprodutiva
do Departamento de Patologia da FMUSP e médico integrante de Corpo Clínico do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz e Hospital Sírio-Libanês - Núcleo Avançado em Urologia (SP). Enquanto orientador
coordena projetos em cinco linhas de pesquisa. Como coordenador de curso de pós-graduação
conduz a disciplina Planejamento e Execução de Pesquisa Clínica, do Programa de Pós-Graduação da
FMUSP. Regularmente, organiza e ministra cursos de capacitação bem como palestras pautadas na
construção de competências médicas e não médicas dedicadas a avanços em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) com ênfase em ações de caráter preventivo na grande área da saúde sexual e
reprodutiva do homem. Igualmente, neste âmbito, reúne realizações aplicadas à transformação d o
saber científico-tecnológico em informação educacional, formatada e acessível ao público em geral. É
coordenador de parceria estratégica, calcada em investigações dos Efeitos da Poluição Atmosférica na
Fertilidade Humana. Áreas de atuação: urologia; andrologia; reprodução humana; infertilidade
masculina; microcirurgia; hipogonadismo; testes de função espermática, básicos e avançados (ROS,
LPO, TBARS, DNA fragmentation, entre outros.) e criopreservação de espermatozoides. Expertises:
anatomia do sistema reprodutivo e sexual masculino; testículos; epidídimos; próstata; bioquímica e
fisiologia de espermatozoides; espermatogênese humana; histologia testicular; criobiologia celular;
análise seminal e testes de função espermática; radicais livres de oxigênio; fragmentação de DNA e
microscopia eletrônica dos espermatozoides; genética da infertilidade masculina; saúde ambiental;
pesquisa translacional e empreendedorismo social.
Membros Permanentes:
Paulo Hilário Nascimento Saldiva (USP) - http://lattes.cnpq.br/5450805572417395
Elaine M. Frade Costa (USP) - http://lattes.cnpq.br/9350693131163741
Roberto Luis Troster (USP) - http://lattes.cnpq.br/9411127285860640
Silmara Rascalha Casadei (PUC/SP) - http://lattes.cnpq.br/9707144837109303
Andréa R. de Carvalho (Centro Androscience) - http://lattes.cnpq.br/3985965898811691
Daniela Sallum (Centro Androscience)
Thiago Afonso Carvalho Celestino Teixeira (UNIFAP) - http://lattes.cnpq.br/8677445395617587
Consultores Colaboradores:
Luiz Renato de França (INPA e UFMG)
Ivo Lourenço Dias Fouto (CENERBIO)
Maria Cristina Werneck de Avellar (UNIFESP)
Alexandre Faisal Cury (USP)
Juliana Risso Pariz (USP)
Inari Ciccone (Centro Androscience)
Luis Carlos Hespanhol Junior (UNICID)
Graziela Zlotinik Chehaibar (USP)
Fernanda Giordano O. Leite (PUC/SP)
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