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Nota Técnica Nº 01/17                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                 Teresina, 25 de Agosto de 2017  
 

Para: Regionais de Saúde, Secretários Municipais de Saúde. 

Assunto: Saúde do Homem 

(Implementar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(PNAISH) e o Pré-natal do parceiro na Atenção Básica. 

 

Prezados Secretários de Saúde, 

  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), institucionalizada 
através da portaria N° 1.944 de 27 de agosto de 2009, tem como objetivo facilitar e ampliar o 
acesso com qualidade da população masculina, aos serviços de saúde. 

Um dos eixos da PNAISH é a Paternidade e Cuidado que tem como objetivo envolver 
ativamente o 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/filhas e visibilizar o homem também 
como sujeito de cuidado. 

Ponto fundamental para a consolidação deste eixo é expansão na rede SUS da 
estratégia Pré-Natal do Parceiro (EPNP), que visa, por um lado, colaborar para o 
exercício da paternidade ativa e por outro, integrar os homens na lógica dos serviços 
de saúde ofertados, possibilitando que eles realizem seus exames preventivos de rotina, 
tais como HIV, Sífilis e Hepatites, Hipertensão e Diabetes, e atualizem sua carteira de 
vacinação, entre outros, fortalecendo assim, o acesso com qualidade do homem na 
atenção básica. 

Visando expandir a estratégia por todo Estado do Piauí, a Coordenação Estadual de 
atenção à saúde do Adulto e do Idoso da SESAPI em parceria com o Ministério Público 
orientam a todos os gestores a se mobilizarem para adesão e implementação da referida 
política. 

Informações complementares: 

1- Para apoio técnico utilizar os 02 Guias de Saúde do Homem lançados pelo Ministério 
da Saúde\2016: 

Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde 

portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf 

Guia de Saúde do Homem para Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

portal.saúde.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.../guiadesaudedo_homemparaacs.pdf 

 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf
http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/guiadesaudedo_homemparaacs.pdf
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2- Divulgar na mídia dos municípios com destaque para participação dos homens na 
primeira consulta do pré-natal. 

 

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que 
desejamos um BOM TRABALHO A TODOS. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Valdite Barros da Costa 

COORDENADORA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO-SESAPI 

(86) 3216-3565 


