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Apresentação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) foi criado pela Lei nº 8.315, de 
23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo Decreto nº 566, com a missão de 
realizar a Educação Profi ssional (FPR), a Assistência Técnica e as atividades de Pro-
moção Social (PS), contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da 
produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. 

Desenvolve e dissemina metodologia educacional própria para a realização da FPR 
e da PS em todo o Brasil, nos ambientes reais do trabalho rural, em centros comu-
nitários, escolas e outros.

Essa metodologia é baseada em princípios pedagógicos e andragógicos, primando 
por estratégias que conjugam teoria e prática, a experiência do educando e a atu-
ação do educador, possibilitando ainda que o participante contextualize e aplique, 
de forma efetiva e efi caz, as suas competências tanto nas práticas laborais quanto 
na vida em sociedade. 

Para aplicar a metodologia em campo, o SENAR conta com a participação funda-
mental dos mobilizadores, instrutores, supervisores e técnicos dos Departamen-
tos de Educação, que são continuamente capacitados nas premissas educacionais 
e diretrizes referentes à operacionalização das ofertas de formação profi ssional 
rural e promoção social.

Promoção Social é um conjunto de atividades com enfoque educativo que possibi-
lita ao trabalhador, ao produtor rural e às suas famílias a aquisição de conhecimen-
tos, o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e mudanças de atitude, 
favorecendo, assim, uma melhor qualidade de vida e participação na comunidade 
rural.



As atividades de Promoção Social constituem-se em um processo educativo, não formal, 
participativo e sistematizado, vinculado à realidade do meio rural. Contribuem para o de-
senvolvimento da pessoa, como cidadã, em uma perspectiva de crescimento e bem-estar 
social, promovendo atividades de saúde, alimentação e educação ambiental, por exem-
plo. Enfatiza-se que não cabe ao SENAR executar ações tipicamente assistencialistas. 

Quanto ao foco preventivo, na área da saúde, os programas oferecidos pelo SENAR de-
vem combinar experiências de aprendizagem delineadas para promover ações individu-
ais e comunitárias que repercutam em médio e longo prazo, impactando positivamente 
na condição global de vida das pessoas. 

Por isso, é tão importante realizar diagnósticos e pesquisas constantes nas áreas rurais 
para expor, quantificar e qualificar os problemas e orientar as propostas que caminhem 
para sua solução ou mitigação. Analisando os principais indicadores de qualidade de 
vida e desenvolvimento humano, é possível desenhar iniciativas e fomentar boas práti-
cas orientadas às áreas de educação e saúde, em articulação com parceiros municipais, 
estaduais e federais, de forma a levar ao maior número possível de cidadãos do meio 
rural possibilidades de transformação da condição social em que estão inseridos.

Para o planejamento das atividades, as Administrações Regionais do SENAR deverão 
levar em conta o perfil de entrada dos participantes (idade, acessibilidade, proximidade 
do local de moradia do público etc.), a elaboração do levantamento de necessidades e os 
seguintes princípios e diretrizes: o caráter educativo, o foco preventivo e a melhoria 
da qualidade de vida, priorizando as atividades relacionadas à saúde.
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Saúde do 
homem rural1

Saúde e doença não são estados ou condições estáveis, mas sim conceitos vitais, 
sujeitos a constante avaliação e mudança. Em um passado recente, a doença era 
vista como “ausência de saúde”, sendo atualmente defi nida pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) como “um completo bem-estar físico, mental e social”. Apesar 
de todos os avanços na pesquisa biomédica, o desejo de atingir ou manter uma 
saúde física e mental permanece um sonho no qual, além de tudo, vale prosseguir 
face aos efeitos da doença nos indivíduos e na sociedade. Estes são determinados 
pelo modo como esta se organiza, vive e produz. 

Na Constituição Federal, o Artigo 196 declara que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univer-
sal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Diante desses aspectos, fi ca claro que a promoção da saúde depende de com-
portamentos individuais e também de aspectos de dimensão coletiva sendo, 
este último caso, uma questão intimamente relacionada às políticas públicas. 
Nesse contexto, propiciar às pessoas condições dignas de vida é um fator determi-
nante na prevenção contra a ausência de saúde – o que não signifi ca que devemos 
esperar somente intervenções externas para que, de fato, sejamos saudáveis.

As transformações pelas quais a sociedade brasileira vem passando ao longo de 
sua história têm levado a mudanças, igualmente profundas, de seu quadro epide-
miológico, no modo de produção e distribuição social da saúde e da doença. Em 
uma sociedade desigual e contraditória como a nossa, a saúde e a doença também 
se distribuem desigualmente, entre homens e mulheres, brancos e negros, pobres 
e ricos, meio urbano e meio rural, seja pelas diferentes situações sociais e vulne-
rabilidades, seja pela desigualdade no acesso às ações e aos serviços de saúde e à 
qualidade de vida.
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Muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem, com regulari-
dade, as medidas de prevenção. A resistência masculina à atenção com sua saúde 
aumenta não somente a sobrecarga financeira da sociedade, mas também, e so-
bretudo, o sofrimento físico e emocional do paciente e de sua família, na luta pela 
conservação da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas.

Grande parte da não adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, 
decorre das variáveis culturais. Os estereótipos de gênero enraizados potenciali-
zam práticas baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. A doença é 
considerada como um sinal de fragilidade que os homens não reconhecem como 
inerentes à sua própria condição biológica. 

Uma questão apontada pelos homens para a não procura pelos serviços de saúde 
está ligada a sua posição de provedor. Alegam que o horário do funcionamento 
dos serviços coincide com a carga horária do trabalho. Não se pode negar que, na 
população masculina, a atividade laboral tem um lugar destacado, sobretudo em 
pessoas de baixa condição social, o que reforça o papel historicamente atribuído 
ao homem de ser responsável pelo sustento da família. 

Outro ponto igualmente assinalado é a dificuldade de acesso aos serviços assisten-
ciais, alegando-se que, para marcação de consultas, há de se enfrentar filas inter-
mináveis que, muitas vezes, causam a “perda” de um dia inteiro de trabalho, sem 
que necessariamente tenham suas demandas resolvidas em uma única consulta1.

Para mudar este quadro, em 2009, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), com o objetivo de promover 
ações de saúde que possibilitem a apreensão da realidade dos homens entre 20 e 
59 anos de idade nos seus diversos contextos. De acordo com MOURA (2012), “as 
diferenças de morbimortalidade2 entre homens e mulheres são amplamente co-
nhecidas: os homens morrem mais cedo, principalmente por causas externas (aci-
dentes e violência), são mais suscetíveis às doenças cardiovasculares, possivelmen-
te pelos comportamentos de risco mais frequentes e procuram menos os serviços 
de saúde, por limitação de tempo e, principalmente, pela falsa autopercepção da 
sua infalibilidade física e mental”.

Reconhecendo este cenário que diz respeito à Saúde do Homem Rural, o SENAR 
busca promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compre-
ensão da realidade singular masculina dentro do seu contexto sociocultural e polí-
tico-econômico, possibilitando o aumento da expectativa de vida e a redução dos 
índices de morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis nessa população.

1 (Gomes et all, 2007; Kalckmann et all, 2005; Schraiber, 2005).

2 Morbimortalidade:  é a presença de um determinado tipo de doença em uma população. A mortalidade, por sua vez, 

é a estatística sobre as mortes em uma população. Assim, ambos os subconceitos podem ser entendidos com a ideia de 

morbimortalidade, ou seja, aquelas doenças causadoras de morte em determinadas populações, espaços e tempos.



11

SAÚDE DO HOMEM | MANUAL DE PROCEDIMENTOS

Diante disso, o SENAR se junta à Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e organiza 
campanhas de prevenção, diagnóstico e educação para a promoção da saúde do 
homem rural, por meio do Programa Saúde do Homem Rural.

Objetivo Geral 

Gerar oportunidades de educação, informação, prevenção e diagnóstico de do-
enças, possibilitando o cuidado da saúde integral do homem rural, contribuindo, 
assim, para aumentar sua autoestima e melhorar sua qualidade de vida. 

Objetivos Específicos 

 » Sensibilizar e conscientizar os homens do meio rural, para mudanças de 
atitudes, sobre temas relevantes sobre câncer de pênis, câncer de próstata, 
doenças sexualmente transmissíveis, alimentação saudável e nutrição, gêne-
ro, violência doméstica, doenças crônicas não transmissíveis e demais temas 
de interesse da comunidade local;

 » Viabilizar acesso a exames: físicos e/ou laboratoriais com foco na saúde do 
homem (PSA e toque retal), testes rápidos de HIV/Aids, hepatites virais e 
sífilis; 

 » Viabilizar acesso à vacinação: hepatites virais, gripe (para portadoras de 
doenças crônicas e pessoas acima de 60 anos), entre outras disponíveis no 
Sistema Único de Saúde – SUS;

 » Promover treinamentos/oficinas: alimentação alternativa (valor nutritivo, 
aproveitamento, receitas), cuidados com o corpo (unhas, dentes, pele e ca-
belo), cuidados com o meio ambiente, cuidados com o ambiente doméstico 
(vestuário da casa e pessoal), educação postural, atividade física, controle do 
orçamento familiar, entre outros de interesse local.
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Temas prioritários 
para a saúde do 
homem rural

2
“Entende-se Educação para a Saúde como fator de promoção e proteção à 
saúde e estratégia para a conquista dos direitos de cidadania.”

Como enfatizado na Série Metodológica – Processo da Promoção Social, as atividades 
relacionadas à área de saúde devem ter enfoque educativo e preventivo, objetivan-
do mudanças de comportamento individual e coletivo, em adequação às condições 
ambientais e com perspectiva de melhoria da qualidade de vida da população rural. 

Devem ser ofertados, aos trabalhadores, aos produtores rurais e às suas famílias, 
conhecimentos básicos na área de saúde, de forma que eles se conscientizem da 
responsabilidade de cada indivíduo e da comunidade como um todo, em busca de 
suas satisfações físicas, mentais e sociais. 

Sugere, como possíveis temas a serem trabalhados:

2.1 Câncer de Pênis

De acordo com o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), o tumor representa 2% 
de todos os tipos de câncer que atingem 
o homem, sendo mais frequente nas re-
giões Norte e Nordeste. Segundo o Data/
SUS, há cerca de mil amputações por ano 
do órgão. A doença está relacionada às 
baixas condições socioeconômicas e de in-
formação, à má higiene íntima e a homens 
que não se submeteram à circuncisão (re-
moção do prepúcio, pele que reveste a 
glande – a “cabeça” do pênis). O estreita-
mento do prepúcio é um fator de predis-
posição ao câncer peniano, assim como a infecção pelo vírus HPV.

*Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
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Principais fatores de risco

• Higienização local precária e acúmulo de esmegma (combinação de células epi-
teliais esfoliadas com óleos e gordura = sebo), determinando irritação crônica e 
alterações celulares;

• Fimose - dificuldade de exposição da glande (cabeça do pênis) devido ao estrei-
tamento do prepúcio (pele que reveste a glande);

• Baixo nível socioeconômico e falta de informação; e
• Doenças sexualmente transmissíveis (infecção pelo vírus HPV tipos 16 e 18 con-

forme evidências de alguns estudos epidemiológicos).

Prevenção

• Lavar o pênis diariamente com água e sabão, principalmente após relações 
sexuais ou masturbação;

• Ensinar ao menino, desde cedo, como fazer a higiene do pênis; 
• Realizar autoexame mensalmente;
• Usar preservativo nas relações sexuais; e
• Visitar o urologista ao notar qualquer alteração no pênis.

Sintomas

O autoexame do pênis é fundamental para detectar as características apresenta-
das abaixo:

• Perda de pigmentação ou manchas esbranquiçadas;
• Feridas e caroços no pênis que não desapareceram após tratamento médico e 

apresentam secreções e mau cheiro;
• Tumoração no pênis e/ou na virilha (íngua); e
• Inflamações de longo período com vermelhidão e coceira, principalmente nos 

portadores de fimose.
Ao observar qualquer um desses sinais, é necessário procurar um médico imedia-
tamente.

Diagnóstico

O paciente apresenta, inicialmente, lesão vegetante ou úlcero-vegetante, que aco-
mete a glande (80%), o prepúcio (15%) ou o sulco coronal (5%). Quando diagnos-
ticado em estágio inicial, o câncer de pênis apresenta elevada taxa de cura. No 
entanto, de acordo com o INCA, mais da metade dos pacientes demoram até um 
ano após as primeiras lesões aparecem para procurar o médico.
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Tratamento

O tratamento depende da extensão local do tumor e do comprometimento dos 
gânglios inguinais (ínguas na virilha). Radioterapia, quimioterapia e cirurgia podem 
ser oferecidas, sendo esta última o tratamento mais frequentemente realizado 
para controle local da doença. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o 
crescimento desse tipo de câncer e a posterior amputação do pênis, que traz con-
sequências físicas, sexuais e psicológicas ao homem. 

2.2 Câncer de Próstata

*Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)

A próstata é uma glândula que pesa em torno de 20 gramas e tem a forma de 
uma castanha. Localiza-se abaixo da bexiga e na frente do reto, tendo a função de, 
juntamente com as vesículas seminais, produzir o esperma, líquido que ajuda no 
transporte dos espermatozoides.

O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais comum entre os homens, resul-
tado de uma multiplicação anormal das células da próstata. O quanto antes for 
detectado, maiores são as chances de cura, pois o tratamento impede que essas 
células se espalhem para outros órgãos (metástase).

Em sua fase inicial não há sintomas, por isso, a ida anual ao urologista é essencial 
para o acompanhamento da glândula. Em 2013, a Sociedade Brasileira de Urolo-
gia iniciou uma nova recomendação, baseada nos trabalhos científicos publicados 
nos últimos anos: o exame de toque retal deve ser feito a partir dos 50 anos para 
homens sem casos na família e aos 45 anos para homens com casos na família e 
negros.
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Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a incidência do câncer de próstata 
vem crescendo no Brasil. O tempo de duplicação celular é de cerca de 2 a 4 anos, 
fazendo o tumor levar, em média, 15 anos para atingir 1 cm3. Em fases iniciais, os 
tumores são, em geral, assintomáticos e descobertos devido à elevação do PSA, to-
que retal alterado (indispensável) ou incidentalmente após tratamento cirúrgico de 
hiperplasia prostática. Admite-se que o risco de diagnóstico de câncer de próstata 
durante a vida é de 16,4% e de óbito, 3,7%. 

Principais fatores de risco

Dentre vários fatores responsáveis pelo câncer de próstata, pode-se destacar a 
hereditariedade, principalmente se houve dois ou mais parentes de primeiro grau 
portadores da doença e se esta for descoberta antes dos 60 anos de idade. A do-
ença pode ser definida como hereditária quando:

• Três ou mais parentes de primeiro grau forem afetados;
• Dois parentes de primeiro grau forem diagnosticados antes dos 55 anos de 

idade; e
• Ocorrer em três gerações consecutivas (avô, pai e filho). 
Outros fatores de risco envolvem a alimentação (dieta rica em gordura e carne ver-
melha, pobre em legumes, vegetais e frutas), sedentarismo e obesidade, elevada 
taxa de estrogênio, etnia (negros têm maior incidência, enquanto descendentes 
asiáticos apresentam menor), nível de poluição ambiental, assim como contato 
com derivados de borracha e substâncias como ferro, cromo, chumbo e cádmio.

Sintomas 

Na fase inicial, a maioria dos pacientes não apresenta sintomas relevantes, mas 
pode apresentar sintomas relacionados a outra doença comum que acompanha o 
envelhecimento do homem. Em 95% dos casos, os sintomas aparecem em estágio 
avançado. Portanto, é fundamental que haja a procura espontânea do paciente 
pela consulta médica. Na fase mais avançada, os sintomas mais comuns são dor 
óssea, sangramento na urina e dificuldade para urinar. 

Diagnóstico de câncer de próstata

Em homens acima de 50 anos, pode-se realizar o exame de toque retal e dosagem 
de Antígeno Prostático Específico (PSA), proteína do sangue produzida pelas célu-
las da próstata e detectada pelo exame de sangue. O toque retal e a dosagem de 
PSA não dizem se o indivíduo tem câncer, e apenas sugerem a necessidade ou não 
de realizar outros exames.
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O toque retal identifica outros problemas além do câncer de próstata e é mais sen-
sível em homens com algum tipo de sintoma. O PSA tende a aumentar de acordo 
com o avanço da idade. Cerca de 75-80% dos homens com aumento de PSA não 
têm câncer de próstata.

Cerca de 20% dos homens com câncer de próstata sintomático apresentam um 
PSA normal. Dependendo da região da próstata, o câncer também pode não ser 
palpável pelo toque retal. A melhor estratégia é realizar os dois exames, já que são 
complementares.

Pacientes considerados de alto risco (com parentes com câncer de próstata) devem 
realizar o primeiro exame aos 40 anos de idade. Atualmente, conforme o achado 
desta investigação, o paciente é aconselhado a realizar seus exames anualmente, 
bianualmente ou a cada 3 anos, a depender do toque e da idade do paciente sob 
investigação clínica.

Prevenção

Não foi descoberta ainda uma vacina ou uma medicação que previna o câncer 
de próstata. Porém, os estudos mostram que alguns hábitos saudáveis podem 
diminuir sua incidência, ainda que não a evite completamente. São basicamente 
hábitos alimentares que também ajudam a prevenir outros tumores e outras do-
enças (como as do coração). Recomenda-se a ingestão de pouca gordura animal, 
grande quantidade de vegetais (verduras, legumes e frutas), além do consumo de 
chá verde, das vitaminas A e D, de selênio (presente na castanha-do-Pará) e de 
tomate – fonte de licopeno.

Alguns médicos recomendam a realização do toque retal e da dosagem do PSA a todos 
os homens acima de 50 anos. Para aqueles com história familiar de câncer de próstata 
(pai ou irmão) antes dos 60 anos, os especialistas recomendam esta realização a partir 
dos 40 anos. Entretanto, vale lembrar que somente o médico pode orientar quanto 
aos riscos e benefícios da realização desses exames.

Alguns homens ainda ficam incomodados em pensar no toque retal, mas é impor-
tante salientar que é apenas um exame indolor, realizado em segundos, e essen-
cial, pois cerca de 1 em cada 5 homens com câncer na próstata têm o exame do 
PSA normal. É também necessário enfatizar que somente um médico especialista 
pode fazer a intrepretação correta do exame PSA, pois várias circunstâncias po-
dem alterá-lo além do câncer.
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Tratamento

O tratamento depende das características do paciente, da doença e de seu estágio. 
Os métodos disponíveis atualmente são:

• Vigilância ativa: é o acompanhamento clínico do paciente. Pode ser indicada 
nos casos de câncer de baixo grau e daqueles que crescem lentamente. Tem a 
vantagem de evitar cirurgias e outros tratamentos desnecessários.

• Cirurgia: compreende a retirada da glândula, das vesículas seminais e dos 
linfonodos pélvicos. É indicada para pacientes que têm o câncer localizado 
somente na próstata, quando ainda não se espalhou.

• Radioterapia: é indicada para o câncer localizado, a fim de matar as células 
cancerosas.

• Terapia hormonal: utiliza medicamentos que interrompem a ação da 
testosterona sobre as células cancerosas, suspendendo seu crescimento por 
um período.

• Quimioterapia: é utilizada quando a doença já se disseminou pelo organismo 
(metástase) e está resistente aos tratamentos hormonais.

• Novos tratamentos orais: eles atuam nos mecanismos de crescimento da 
doença, auxiliam no aumento da sobrevida, principalmente na melhora da 
qualidade de vida dos pacientes.

• Tratamento com radiofármacos: é indicado para tratamento das metástases 
ósseas resistentes à castração. Melhora a sobrevida dos pacientes e traz 
benefícios em qualidade de vida, pois retarda as compilações ósseas sintomáticas. 

2.3 Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Anteriormente conhecidas como Doenças Sexualmente Transmissíveis  (DSTs), as 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias ou 
outros microrganismos. São transmitidas, principalmente, por meio do contato se-
xual (oral, vaginal, anal) sem o uso de  preservativo  masculino ou feminino com 
uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, 
da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação.

São consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo 
o mundo. Em ambos os sexos, elas tornam o organismo mais vulnerável a outras 
doenças, como a Aids, além de terem relação com a mortalidade materna e infan-
til. No Brasil, as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de infecções 
de transmissão sexual na população sexualmente ativa, a cada ano, são:
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IST Estimativa/ano

Sífilis 937.000

Gonorreia 1.541.800

Clamídia 1.967.200

Herpes genital 640.900

HPV 685.400

• Sífilis
É uma doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível, causada pela bac-
téria Treponema pallidum. Pode ser transmitida verticalmente, da mãe para o 
feto (sífilis congênita – que pode causar má formação do feto, aborto espontâ-
neo e morte fetal), por transfusão de sangue ou por contato direto com sangue 
contaminado. Se não for tratada precocemente, pode comprometer vários ór-
gãos como olhos, pele, ossos, coração, cérebro e sistema nervoso.

Manifesta-se em três estágios diferentes: sífilis primária, secundária e terciária. 
Nos dois primeiros, os sintomas são mais evidentes e o risco de transmissão é 
maior. Depois, há um período praticamente assintomático, em que a bactéria 
fica latente no organismo, mas a doença retorna com agressividade acompa-
nhada de complicações graves, causando cegueira, paralisia, doença cardíaca, 
transtornos mentais e até a morte.

• Hepatite B e C
Grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, a hepatite é a infla-
mação do fígado. Pode ser causada por vírus, uso de remédios, álcool e ou-
tras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Geralmente 
são doenças silenciosas, mas podem apresentar sintomas como cansaço, febre, 
mal-estar, tontura, enjoo, vômito, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina 
escura e fezes claras.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. 
Existem, ainda, os vírus D e E, sendo este último mais frequente na África e na 
Ásia. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras dos vírus B ou C e não sabem. 
Elas correm o risco de as doenças evoluírem (tornarem-se crônicas) e causarem 
danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer. Por isso, é importante ir ao 
médico regularmente e fazer os exames de rotina que detectam a hepatite.

O Ministério da Saúde tem a estratégia da testagem rápida das hepatites virais, 
objetivando o diagnóstico precoce e, consequentemente, acesso ao tratamento 
e maior qualidade de vida para as pessoas vivendo com estas doenças.
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2.4 Saneamento básico 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de to-
dos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos 
nocivos sobre seu bem-estar físico, mental e social. É o conjunto de medidas ado-
tadas em um local para melhorar a vida e a saúde dos habitantes. Estas medidas 
devem ser adotadas pelos três níveis de governo (Municipal, Estadual e Federal) e 
contemplar o abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, lim-
peza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. 

2.5 Saúde e Segurança no trabalho rural 

Sendo o SENAR um importante agente de disseminação de conhecimentos, é im-
prescindível que os eventos de saúde enfatizem a importância de que, em todas 
as linhas de ação – agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, extrativismo, 
agroindústria, atividades de apoio agrossilvipastoril e atividades relativas à pres-
tação de serviços – sejam previstos, no plano instrucional, conteúdos de saúde e 
segurança no trabalho rural. 

Além disso, os cenários educativos estruturados para a execução dos eventos de-
verão proporcionar condições favoráveis e modelares de saúde, bem como segu-
rança aos participantes e instrutores, devendo ser conferida especial atenção à 
adequação de mobiliário, instalações, ventilação, luminosidade, banheiros, confor-
to sonoro e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que devem estar em quan-
tidade e qualidade compatíveis com os riscos oferecidos. 

Segundo os manuais de saúde e segurança, os riscos para o trabalhador rural, nes-
se campo, são divididos em cinco categorias:

a) Risco de acidente
Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar 
sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. São exemplos de risco de aciden-
te: máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, 
arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado etc.
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b) Risco ergonômico
Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalha-
dor, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonô-
mico: levantamento de peso, ritmo de trabalho excessivo, monotonia, repetitividade, 
postura inadequada, entre outros. (Vide material “Educação postural no campo”).

c) Risco físico
Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam 
estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, calor, frio, pressão, umidade, 
radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração etc. 

d) Risco biológico
Consideram-se agentes de risco biológico bactérias, vírus, fungos, parasitos, entre 
outros.

e) Risco químico
Consideram-se agentes de risco químico substâncias, compostos ou produtos, flui-
dos biológicos ou não, que possam penetrar no organismo do trabalhador, pela 
natureza da atividade de exposição, por meio da pele ou por ingestão (sólida ou 
líquida), ou ainda por via respiratória, na forma de poeiras, fumos, gases, neblinas, 
névoas ou vapores.

*** É importante salientar que, para o desenvolvimento destes temas, são necessários profissionais habilitados.
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Principais parceiros 
do Programa Saúde do 
Homem Rural

3

3.1 Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), fundada em 13 de maio de 1926, é uma 
associação científi ca e de defesa profi ssional para fi ns não econômicos, represen-
tativa dos médicos brasileiros especializados em urologia, tendo duração indeter-
minada, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro (RJ), sendo representada nos 
estados por meio de seccionais.

A Sociedade Brasileira de Urologia tem por objetivos:

I) Expandir, zelar, divulgar, discutir e incentivar, em todos os níveis, a urologia 
brasileira, promovendo a união, o intercâmbio e a evolução técnico-científi-
ca de todos os seus associados com entidades e pessoas, tanto no âmbito 
nacional quanto internacional;

II) Promover, estruturar e desempenhar ações em defesa dos interesses da 
atividade urológica no país e dos interesses sócio-econômico-profissionais 
dos associados; 

III) Reconhecer especialistas, outorgando-lhes certificados, de acordo com as 
normas estabelecidas no presente estatuto e no regimento interno, respei-
tada a legislação vigente; e

IV) Instituir prêmios com o objetivo de estimular o estudo da urologia.

A SBU, por meio de suas seccionais, articulará a presença de médicos urologistas 
para a realização de palestras e exames, conforme acordado com a Administração 
Regional, responsável também por sua contratação. 
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3.2 Secretarias de Saúde

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) é responsável pela formulação da Política 
Estadual de Saúde e de suas diretrizes, norteada pelos princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS), que tem como propósito promover a saúde priorizando as ações 
preventivas e democratizando as informações relevantes, para que a população 
conheça seus direitos e os riscos à sua saúde. 

Estabelecer a parceria entre o SENAR e as Secretarias Estadual e Municipal de Saú-
de é fundamental, tendo em vista as várias articulações que deverão ser feitas 
para o êxito das ações em saúde. 

Dentre as articulações junto às Secretarias estão: a mobilização do público-alvo 
pelos agentes de saúde nos territórios, já que conhecem bem a população local, a 
identificação e disponibilização de local para a realização do evento, com estrutura 
física adequada (consultórios equipados com maca, mesa, cadeira e demais itens 
necessários), salas para palestras e oficinas com capacidade para 100 pessoas, ali-
mentação etc. Cada regional deverá avaliar e identificar as necessidades que envol-
vem cada ação e definir, conjuntamente, quais as responsabilidades que caberão 
a cada instituição. 

Para as ações específicas de vacinação, coleta de sangue, teste rápido para HIV/
Aids, sífilis e hepatites virais, a Secretaria deverá disponibilizar espaço com estru-
tura específica, equipe de profissionais com capacidade de executar a vacinação e 
o teste rápido, inclusive com sala para a entrega do resultado do exame de teste 
rápido de HIV/Aids, que é sigiloso.

Ressalta-se que a parceria com a Secretaria de Saúde se faz fundamental, pois a 
mesma é responsável pelos devidos encaminhamentos e acompanhamentos do 
participante com resultado positivo agravado.

3.3 Secretaria de Ação/Assistência Social

A atenção à saúde não leva em consideração apenas o enfoque médico, mas tam-
bém as diferentes intervenções cujas práticas estimulam a prevenção. 

O assistente social tem como competência intervir junto aos fenômenos sociocul-
turais e econômicos, possibilitando a redução da prestação de serviços no setor 
em todos os níveis, seja o da promoção, proteção e/ou recuperação da saúde. 
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A prática profissional dos assistentes sociais vem se desenvolvendo e a cada dia 
tem se tornado necessária para a promoção e atenção à saúde. Sua intervenção 
tem se ampliado e consolidado diante da concepção de que o processo saúde-do-
ença é determinado socialmente e reforçado pelo conceito de saúde.

Sua atuação tem, ainda, uma função educativa importante, pois busca o engaja-
mento do usuário em seu processo saúde-doença, com o objetivo de reforçar ou 
substituir hábitos, no âmbito individual ou coletivo. Diante disso, esta Secretaria 
poderá contribuir com a disponibilização de assistentes sociais para auxiliarem no 
levantamento do público e nos encaminhamentos que se fizerem necessários, tais 
como: mobilização do público; reuniões com lideranças comunitárias; articulação 
com a rede local, de modo a favorecer o exercício do direito à saúde com autono-
mia; trabalhos em grupos; visitas domiciliares e esclarecimentos acerca dos direi-
tos sociais dos usuários.

3.4 Parceiros locais

De acordo com a realidade local, pode haver outros parceiros, como 

• Sindicatos rurais;
• Prefeituras municipais;
• Secretaria Municipal de Saúde;
• Secretaria Municipal de Educação;
• Secretaria Municipal de Ação/Assistência Social;
• Comércio local; e
• Rádio/TV local.
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Estratégias do 
Programa Saúde do 
Homem Rural

4
O programa tem como estratégia promover o Circuito da Saúde do Homem Rural 
com as seguintes ações:

• Cadastramento do participante;
• Palestras;
• Coleta do material para análise – Exame PSA;
• Realização do exame físico – Toque retal (de acordo com os critérios estabeleci-

dos pela equipe médica);
• Teste rápido para HIV/Aids, sífi lis e hepatites virais;
• Vacinação;
• Ofi cinas;
• Realização de exames laboratoriais de sangue: glicose, hemograma completo, TSH, 

T4 livre, colesterol + LDL colesterol + HDL + colesterol não LDL + triglicerídios.
• Barbearia;
• Sorteio de brindes; e
• Entrega do kit.

Recomenda-se a realização destes exames em articulação com a Secretaria 
Estadual de Saúde.

Importante

4.1 Metas (um dia de atendimento)

• Realização de 120 exames de PSA;
• Realização de 80 exames de toque retal;
• Realização de 80 testes rápidos para HIV/Aids, sífi lis e hepatites virais;
• Realização de 100 vacinas;
• Participação de 70 homens na ofi cina; e
• Participação de 200 homens na palestra.
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4.2 Antes da ação

• Definir município/comunidade e firmar parceria com gestores municipais;
• Realizar reuniões com órgãos do governo (Prefeitura, Secretarias de Saúde, 

Educação e Ação/Assistência Social), Sindicato Rural e demais parceiros para:
 » Definir data do evento;

 » Disponibilizar local (posto de saúde, escola, CRAS, entre outros);

 » Disponibilizar equipamentos na sala de exames e palestras (datashow, com-
putador, mesa cadeiras);

 » Disponibilizar voluntários (enfermeiros, agentes de saúde, de assistência so-
cial e de educação, motoristas, mobilizadores e instrutores do SENAR);

 » Mobilizar os participantes (reunião com a comunidade, rádio local, carro de 
som, triagem pelos agentes de saúde, divulgação do preparo para o exame);

 » Definir local para colocação de faixas de divulgação;

 » Divulgar o evento (rádio local, carro de som, reunião com a comunidade, en-
tre outros);

 » Providenciar transporte para o público;

 » Providenciar alimentação e água para o público e a equipe de trabalho;

 » Proceder à contratação dos profissionais (médicos, enfermeiros, palestrantes 
etc.);

 » Informar a data do evento com antecedência;

 » Contratar laboratório de análises clínicas, levando em consideração os se-
guintes critérios:

 – Busca por melhor preço e qualidade na prestação dos serviços (verificar as 
normas da Administração Regional);

 – Agilidade na entrega dos exames (em até 15 dias);

 – Disponibilização de funcionários para o dia do evento, que ficarão respon-
sáveis pela coleta e pelo correto acondicionamento do material; e

 – Responsabilidade pelo descarte dos materiais usados;

 » Proceder à contratação dos médicos da SBU;

 » Estabelecer agenda de eventos a ser informanda à SBU regional com, pelo 
menos, 45 dias de antecedência;

 » Adquirir o kit higiene – conforme normas da Administração Regional; e

 » Estabelecer estratégias para entrega e encaminhamento dos resultados dos 
exames para a sociedade.
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4.3 Dia da ação

 » Organizar a logística do transporte para o público (homens/equipe de trabalho);

 » Prover alimentação e água para a equipe de trabalho e os participantes;

 » Verificar o funcionamento dos equipamentos (datashow/som no local de 
realização da palestra);

 » Verificar se os móveis e/ou materiais estão na sala e/ou locais adequados;

 » Eleger coordenadores (1 pessoa) por área – recepção e senhas, cadastra-
mento, encaminhamento para os exames e vacinação, limpeza dos consul-
tórios e do local do evento, alimentação, palestra, oficina, entrega de kits, 
sorteio de brindes, entre outros.

• Voluntários: 
 » Recepção e senhas (2 pessoas): recepção do público e distribuição de senhas;

 » Cadastro (4 pessoas): preenchimento de formulário (dependendo da quan-
tidade de pessoas a serem atendidas, disponibilizar um número maior ou 
menor de cadastradores);

 » Limpeza (2 pessoas): consultórios e local do evento (dependendo da quanti-
dade de consultórios);

 » Exames (4 pessoas): encaminhamento para coleta de exames/sangue, exame 
físico e vacinação;

 » PSA (3 enfermeiras): coleta (dependendo do número de pacientes);

 » Alimentação (2 pessoas): distribuição (dependendo da quantidade de partici-
pantes);

 » Palestra (1 pessoa): organização e encaminhamento do público para assistir 
a palestra;

 » Oficina (2 pessoas): organização e encaminhamento do público para partici-
par da oficina;

 » Kit (1 pessoa): entrega para os participantes (Regional);

 » Brindes (1 pessoa): sorteio ao final do evento; e

 » Comunicação (2 profissionais): registro fotográfico e matéria jornalística (Re-
gional).

• Contratados:
 » Laboratório: coleta dos exames – XX técnicos de acordo com o combinado 

com o laboratório; e

 » Barbearia (2 barbeiros): dependendo da quantidade de participantes e do 
serviço prestado.
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A quantidade de voluntários envolvidos nas ações poderá variar de acordo com 
a quantidade de participantes do evento e a disponibilidade da Administração 
Regional e dos parceiros. 

Importante

4.4 Pós-evento

• A Regional e seus parceiros deverão assumir o compromisso da entrega dos 
resultados dos exames;

• A Secretaria de Saúde do município deverá ser a responsável não apenas pela 
entrega dos resultados e dos encaminhamentos necessários, mas também 
pelos cuidados caso o resultado seja positivo para algum agravo; e

• Os dados consolidados deverão ser enviados à administração central (modelo 
anexo).

4.5 Orientações de infraestrutura, equipamentos e materiais 
necessários no local do evento

• Consultórios com estrutura simples: 3 (três) salas de espera para aproxima-
damente 50 pacientes, com mesas e cadeiras, macas, extensão, biombos (se 
necessário), ventiladores e/ou ar condicionado;

• Ambulatório: 1 (um) para realização dos exames de sangue e testes rápidos;
• Ambulatório: 1 (um) para aplicação de vacinas;
• Auditório/sala: 1 (uma) para palestra com datashow, telão e som;
• Sala: 3 (três), sendo duas para oficinas e uma para recreação;
• Alimentação: cozinha e espaço para alimentação do público;
• Material básico para consultório (canetas, blocos de receituários e folhas de 

papel carbono), além de:
 » Luvas de borracha descartáveis para a coleta do exame físico – 01 (uma) cai-

xa para cada consultório (a depender da quantidade de atendimentos);

 » Lençol com elástico (um para cada maca);

 » Rolo de papel toalha para forrar a maca (um para cada consultório);

 » Máscaras para cada consultório;

 » Vaselina sólida (um pote para cada consultório);

 » Álcool glicerinado ou sabonete laboratorial (um para cada consultório); e

 » Descarte adequado de todo o material ao final do evento.
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4.6 Estratégia de prevenção e diagnóstico

 » Teste rápido 

O teste rápido para HIV/Aids, sífilis e hepatites virais é uma estratégia de testagem 
para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, cujas execução, leitura e interpreta-
ção dos resultados são feitas em, no máximo, 30 minutos. Além disso, é de fácil re-
alização e não necessita de estrutura laboratorial. Está disponível, gratuitamente, 
na rede básica de saúde, para toda a população brasileira, e qualquer profissional 
de saúde pode realizá-lo, desde que tenha sido capacitado.

No momento da coleta da amostra para o teste rápido para HIV/Aids, sífilis e he-
patites virais deverá ser exigida a apresentação de um documento oficial do indi-
víduo. Caso isso não ocorra, fica assegurada a testagem anônima, mas o indivíduo 
deverá ser informado no momento da coleta de que não será fornecido resultado 
por escrito. Vale ressaltar a importância dessa informação quando da mobilização 
pelos agentes de saúde e/ou pelos mobilizadores do SENAR.

Para contemplar a estratégia de teste rápido para HIV/Aids, sífilis e hepatites virais, 
nas ações do Programa de Saúde do Homem Rural, é necessária a articulação 
da Administração Regional com a Secretaria Estadual e/ou Municipal de Saúde - 
Coordenação de DSTs/Aids e Hepatites Virais do seu estado ou município.

Importante

 » Teste de colinesterase

O teste de colinesterase é aplicado, principalmente, em agricultores para detectar 
envenenamento com algum produto tóxico como pesticidas, herbicidas ou adu-
bos, já que estes têm contato direto com tais produtos. Trata-se de um exame de 
sangue simples com recomendação de jejum de, pelo menos, 4 horas.

A colinesterase é uma enzima presente no organismo, responsável pela degradação 
de uma substância chamada acetilcolina, neurotransmissor responsável por contro-
lar os impulsos nervosos para os músculos. Existem duas classes de colinesterase: 

 – Colinesterase eritrocitária: é a colinesterase transportada pelos glóbulos 
vermelhos do sangue; e

 – Colinesterase plasmática ou sérica: colinesterase produzida pelo fígado 
e que circula no plasma do sangue.
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• Vacinação
A estratégia de acesso à vacinação é uma das medidas mais importantes na pre-
venção contra doenças, tendo em vista o impacto na redução ou eliminação de 
doenças que, por muitos anos, dizimaram vidas ou deixaram sequelas. A vacinação 
não protege apenas aqueles que recebem a vacina, mas toda uma comunidade. É 
melhor e mais fácil prevenir uma enfermidade do que tratá-la. 

Vale ressaltar que as vacinas não são necessárias apenas na infância. Dentre várias 
vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde, algumas que poderão ser dispo-
nibilizadas no Programa de Saúde do Homem Rural são: hepatites, febre amarela, 
tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e a dTpa (coqueluche, tétano e difteria), 
gripe, pneumonia e tétano. 

Para ser incluída essa estratégia nas ações do Programa Saúde do Homem Rural, a 
Administração Regional de cada estado deverá se articular com as Secretarias Es-
tadual e/ou Municipal de Saúde - Programa de Imunização. As vacinas estão dispo-
níveis para a população brasileira, gratuitamente, em toda a rede básica de saúde. 

Modelo de controle de vacinação
Idade Vacinas Número de doses Data Carimbo

20 a 49 anos Tríplice Viral - SRC Dose única de 20 até 49 anos             
(a depender da situação vacinal)

Dose única

____/____/_____

20 a 59 anos

Hepatite B 3 doses (a depender da situação 
vacinal) - 30 e 180 dias

1ª. Dose 

____/____/_____

2ª. Dose 

____/____/_____

3ª. Dose

____/____/_____

dT (difteria e tétano, 
dupla adulto)

3 doses (a depender da 
situação vacinal) - 30 e 180 dias          
(reforço a cada 10 anos)

1ª. Dose 

____/____/_____

2ª. Dose 

____/____/_____

3ª. Dose

____/____/_____

Febre Amarela 1 dose

1ª. Dose

____/____/_____

Reforço:

____/____/_____

- Influenza

Disponível nas campanhas de 
vacinação para públicos específicos 
(gestantes, idosos e pessoas 
portadoras de doenças crônicas)



Das Responsabilidades5
5.1 Responsabilidades da Administração Central

• Articular e orientar as Administrações Regionais quanto às estratégias de 
execução do programa;

• Disponibilizar Formulário – Ficha de Cadastro (participantes e profi ssionais);
• Solicitar às Administrações Regionais o envio do número de atendimentos e 

acompanhar os relatórios físicos dos eventos;
• Disponibilizar um técnico para acompanhamento do evento;
• Confeccionar e distribuir material promocional do programa, contendo (modelo 

nos anexos):
 » Squeeze;

 » Mochila saco;

 » Cartão de acompanhamento;

 » Adesivo “Praguinha”;

 » Folder;

 » Camiseta para a equipe de trabalho; e

 » Cartilhas:

 – Câncer de pele e melanoma;

 – Câncer de próstata;

 – Cuidados com o coração; e

 – Incontinência urinária.

Os materiais deverão ser solicitados à Administração Central com antecedência, 
pelo GAS e/ou SENAR nas nuvens por meio de ofício à Secretaria Executiva. Para 
otimizar os processos de produção e envio, recomenda-se que a Administração 
Regional faça uma previsão de uso dos materiais de forma a evitar desperdícios 
e demandas intempestivas, que só serão atendidas mediante disponibilidade em 
estoque e autorização do Secretário Executivo.

Importante



34

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR

5.2 Responsabilidades da Administração Regional

• Articular com os parceiros locais as estratégias do programa;
• Apresentar o programa aos parceiros e orientá-los;
• Coordenar todas as ações no dia do evento;
• Mobilizar os participantes e a comunidade;
• Providenciar transporte para a equipe técnica;
• Definir e adquirir produtos que irão compor o kit (sabonete e demais itens);
• Disponibilizar equipe técnica para acompanhamento do evento;
• Fornecer alimentação (lanche/almoço) e água para os participantes e a equipe 

técnica;
• Pactuar com a Secretaria de Saúde o encaminhamento e acompanhamento do 

paciente com resultado positivo e agravado;
• Articular junto às Secretarias Estaduais (Saúde, Educação, Ação/Assistência 

Social) a disponibilização de insumos (vacinas, testes rápidos e preservativos 
masculinos e femininos) e voluntários (enfermeiros, agentes de saúde, técnicos, 
pessoal de serviços gerais, médicos, assistentes sociais, motoristas, entre 
outros);

• Contatar os parceiros (Prefeitura e Sindicato Rural), antes da ação, sobre as 
providências quanto a estrutura física, equipamentos e materiais necessários 
para realização do evento;

• Contratar laboratório de acordo com as normas da Administração Regional;
• Providenciar material básico para os consultórios:

 » Canetas, grampeador, blocos receituários e folhas de papel carbono para 
cada consultório;

 » Luvas cirúrgicas descartáveis para o exame físico – 1 (uma) caixa para cada 
consultório;

 » Vaselina sólida – 1 (uma) para cada consultório;

 » Rolo de papel toalha para forrar a cama – 1 (um) para cada consultório;

 » Álcool glicerinado ou sabonete laboratorial – 1 (um) para cada consultório;

 » Papel toalha – 1 (um) para cada consultório;

• Controlar a entrega dos kits aos participantes; e
• Enviar os dados/relatório físico dos atendimentos do dia do evento para a Ad-

ministração Central (modelo nos anexos).
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5.3 Responsabilidades dos parceiros locais (Prefeituras, Secre-
tarias Municipais e Sindicatos Rurais)

• Disponibilizar insumos: vacinas, testes rápidos e preservativos feminino e mas-
culino para a população;

• Disponibilizar estrutura física para o evento (salas, consultórios e auditório);
• Disponibilizar voluntários (Prefeitura, Secretaria de Saúde, Ação/Assistência 

Social, Educação);
• Divulgar o evento (carro de som, rádio, fixação de faixas, banner);
• Mobilizar os participantes e a comunidade;
• Disponibilizar água e alimentação para a equipe de trabalho e os participantes;
• Providenciar mobiliário (mesas, cadeiras, maca, equipamentos, datashow, te-

lão, som, entre outros);
• Providenciar a limpeza do local no dia do evento;
• Fornecer transporte aos participantes;
• Cadastrar os participantes; e
• Dar feedback para comunidade atendida.

Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde:

• Disponibilizar equipamentos e mobiliário para realização dos exames;
• Disponibilizar os insumos de teste rápido, vacina e equipes para realização dos 

mesmos, bem como preservativos (masculino e feminino);
• Disponibilizar um médico (clínico geral e/ou ginecologista) para realização da 

anamnese, caso seja necessário; 
• Devolver os exames ao público com o compromisso de realizar os 

encaminhamentos necessários, bem como acompanhar os casos com resultados 
positivos agravados.

Importante
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Fluxo das Atividades



Orientações básicas 
sobre o Sistema Único 
de Saúde (SUS)

6

Entendendo o SUS

O que é o SUS?

O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma “Política de Estado”, ma-
terialização de uma decisão adotada pelo Congresso Nacional, em 1988, por oca-
sião da promulgação da Constituição Federativa do Brasil, de considerar a saúde 
como um “direito de cidadania e um dever do Estado”.

O SUS representa uma conquista da sociedade brasileira porque promove a justiça 
social, dando acesso e atendimento a todos os indivíduos. É considerado o maior 
sistema público de saúde do mundo, disponível para 190 milhões de pessoas, sen-
do que 80% delas dependem exclusivamente do sistema para tratar da saúde.

Nesse sentido, o SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da Univer-
salidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde da população brasileira.

Princípios Doutrinários do SUS

• Universalidade: É a garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e 
qualquer cidadão (Art. 196 da Constituição Federal de 1988 – “A saúde é direito 
de todos e dever do Estado”). Com a universalidade, o indivíduo passa a ter 
direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles 
contratados pelo poder público de saúde, independente de sexo, raça, renda, 
ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Saúde é um direito de 
cidadania e dever do Governo: Municipal, Estadual e Federal.

• Equidade: O objetivo da equidade é diminuir desigualdades. Mas isso não signifi ca 
que a equidade seja sinônimo de igualdade. Apesar de todos terem direito aos 
serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades diferentes. 
Então, equidade é a garantia a todas as pessoas, em igualdade de condições, 
de acesso às ações e dos serviços dos diferentes níveis de complexidade do 
sistema.
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• Integralidade: As ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde não po-
dem ser fracionadas. Sendo assim, os serviços de saúde devem reconhecer na 
prática que: se cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunida-
de, as ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde também não podem 
ser compartimentalizadas, assim como as unidades prestadoras de serviço, com 
seus diversos graus de complexidade, configuram um sistema capaz de prestar 
assistência integral.

Princípios que regem a organização do SUS 

• Regionalização e Hierarquização - Os serviços devem ser organizados em 
níveis de complexidade tecnológica crescente (primário, secundário e terciário), 
dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população 
a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma 
determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o 
acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de 
resolubilidade (solução de seus problemas). O acesso da população à rede 
deve ser através dos serviços de nível primário de atenção, que devem estar 
qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam 
os serviços de saúde. Os demais deverão ser referenciados para os serviços de 
maior complexidade tecnológica.

• Resolubilidade - É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento 
ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço 
correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da 
sua competência. O nível primário de atenção corresponde às Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e deverá resolver 80% dos problemas que absorverem. O nível 
secundário corresponde aos Centros de Especialidades, ambiente ambulatorial 
ou hospitalar, que exigem a utilização de equipamentos e profissionais 
especializados e de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. 
Os 5% restantes correspondem ao nível terciário, conjunto de procedimentos 
que envolvem alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população 
acesso a serviços qualificados.

• Descentralização - É entendida como uma redistribuição das responsabilidades 
quanto às ações e os serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a 
partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais 
chance haverá de acerto. Assim, o que é abrangência de um município deve 
ser de responsabilidade do governo municipal; o que abrange um estado ou 
uma região estadual deve estar sob responsabilidade do governo estadual, e 
o que for de abrangência nacional será de responsabilidade federal. Deverá 
haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo 
com um nítido reforço do poder municipal sobre a saúde – é o que se chama 
municipalização da saúde.



39

SAÚDE DO HOMEM | MANUAL DE PROCEDIMENTOS

• Participação dos cidadãos - É a garantia constitucional de que a população, por 
meio de suas entidades representativas, participará do processo de formulação 
e avaliação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os 
níveis, federal, estadual e municipal. A participação se dá por meio dos conselhos 
de saúde, que têm poder deliberativo, de caráter permanente. Sua composição 
deve ser paritária, com metade de seus membros representando usuários e 
a outra metade representando governo, profi ssionais de saúde e prestadores 
privados de serviços de saúde.

Saúde da Família

Princípios e Diretrizes

Universidade
Hierarquização

Regionalização

Intersetorialidade

Descentralização

Participação

Social

Integralidade Equidade
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Quem é o responsável pelo atendimento ao doente e pela saúde 
da população?

A estratégia adotada no país reconhece o município como o principal responsável 
pela saúde de sua população.

Os municípios coordenam e planejam o SUS em nível municipal, respeitando a 
normatização federal e o planejamento estadual. Possuem secretarias específicas 
para a gestão da saúde, aplicando as políticas nacionais e estaduais, mas podendo 
também formular suas próprias políticas de saúde. 

Sempre que a complexidade do problema extrapolar a capacidade do município, 
o próprio serviço municipal de saúde deve enviar o paciente para outro município 
mais próximo, capaz de fornecer a assistência adequada, ou encaminhar o pro-
blema para suportes regionais e estaduais nas áreas de alimentação, saneamento 
básico, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. 

Deverá haver, sempre que possível, uma integração entre os municípios de uma 
determinada região para que sejam resolvidos os problemas de saúde da popula-
ção. Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as Secreta-
rias Estaduais de Saúde e/ou o próprio Ministério da Saúde.

Quem financia a saúde pública do país?

A União é o principal financiador da saúde pública do país. Historicamente, metade 
dos gastos é responsabilidade do governo federal e a outra metade é responsabilida-
de dos estados e municípios. A esfera federal formula políticas nacionais, mas a imple-
mentação é feita por seus parceiros (estados, municípios, ONGs e iniciativa privada).

O papel da Atenção Básica ou Primária

“A Atenção Básica ou Primária (ABS ou AB) caracteriza-se por um conjunto de ações 
de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde”.

A atenção básica tem como funções: ser ordenadora e coordenadora do cuidado, 
nas seguintes etapas:

1) Ser base: ser a modalidade de atenção e serviço de saúde com o mais eleva-
do grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz 
sempre necessária.

2) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando 
e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio 
de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções 
clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de au-
tonomia dos indivíduos e grupos sociais.
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3) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singu-
lares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos 
de atenção das RAS. Atua como o centro de comunicação entre os diversos pon-
tos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer 
destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o 
objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articula, tam-
bém, as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comuni-
tárias e sociais. 

4) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta em relação aos outros 
pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços 
de saúde parta das necessidades dos usuários.

No Brasil, a atenção primária ou básica (AB) avançou de forma substancial nos 
últimos anos e a cada dia se fortalecem as evidências da importância da Atenção 
Primária no processo de qualificação do Sistema Único de Saúde.

A APS é desenvolvida com alto grau de descentralização, capilaridade e próxima da 
vida das pessoas. Deve ser o centro de comunicação com toda a rede de atenção 
à saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universali-
dade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade 
da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 
social.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão instaladas perto de onde as pessoas 
moram, trabalham, estudam e vivem e desempenham um papel central na garan-
tia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade. Devem ser dotadas 
de infraestrutura necessária a este atendimento.

A porta de entrada do usuário no sistema de saúde deve ser, preferencialmente, a 
atenção básica (postos de saúde, centros de saúde, unidades da saúde da família 
etc). A partir desse primeiro atendimento, o cidadão será encaminhado para os 
outros serviços de maior complexidade da saúde pública (hospitais e clínicas espe-
cializadas).

As Redes de Atenção à Saúde

A implantação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) tem como objetivo organizar os 
serviços de saúde no Sistema Único de Saúde para prestar a atenção integral, de 
qualidade e resolutiva, que atenda às reais necessidades da população, tendo em 
vista a situação epidemiológica e demográfica do país.

São cinco as redes prioritárias de atenção à saúde: Urgência e Emergência; Atenção 
Especializada; Vigilância e Monitoramento; Vigilância Sanitária; e Atenção Hospitalar.
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Urgência e 
Emergência

APS

Atenção
Especializada

Vigilância e
Monitoramento

Atenção
Hospitalar

Vigilância 
Sanitária

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) apresentam três elementos constitutivos: a 
população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde. O primeiro 
elemento das RAS é uma população, colocada sob sua responsabilidade sanitária 
e econômica. É isso que marca a atenção com base na população, uma caracterís-
tica essencial das RAS. A população de responsabilidade das RAS é a população 
cadastrada e vinculada a uma unidade de Assistência Primária à Saúde (APS). Essa 
população vive em territórios sanitários singulares, organiza-se socialmente em fa-
mílias e é cadastrada e registrada em subpopulações por riscos sociais e sanitários.

Após a publicação da Portaria GM/MS nº 4.279/2010, que organiza as RAS no SUS, 
cinco redes temáticas prioritárias foram pactuadas para serem implantadas nas 
regiões de saúde do país:

• Rede Cegonha (consiste em assegurar planejamento reprodutivo, atenção 
humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como a redução da 
mortalidade materno-infantil, com ênfase no componente neonatal);

• Rede Urgência e Emergência (as prioridades dessa rede temática são as linhas 
de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos);

• Rede de Atenção Psicossocial (linhas de cuidado para as pessoas com sofrimento 
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas);
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• Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (a prioridade dessa rede é ampliar 
o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiências temporárias ou 
permanentes, tendo como diretriz o respeito aos direitos humanos e a garantia 
de autonomia – faz parte do Programa Viver Sem Limites-2011); e

• Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (a prioridade 
dessa rede são as doenças crônicas não transmissíveis (DNCT), como doenças 
do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas, 
obesidade, entre outras).

Buscou-se mencionar, acima, os principais aspectos que devem ser conhecidos a 
respeito do SUS, para que seja possível avançar nas ações de saúde do SENAR.

Levar conhecimentos sobre saúde para a população rural faz parte da missão do 
SENAR, sendo necessária a parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde para garantir este direito aos cidadãos.

Ter conhecimento sobre os serviços que são oferecidos nos municípios onde a 
ação vai acontecer é fundamental, pois podemos potencializá-la com o que já está 
disponível no SUS. Ex.: vacinação, aferição de pressão, glicose, saúde bucal, testes 
rápidos para HIV/Aids, hepatites B e C e sífilis.

Os municípios ou as regionais de saúde (que abrangem vários municípios) que têm 
as RAS estabelecidas dispõem de profissionais que podem nos auxiliar com pales-
tras sobre álcool e drogas, planejamento familiar, gravidez precoce, higiene pesso-
al, prevenção às DSTs/Aids e hepatites virais, prevenção à obesidade, entre vários 
outros temas.

A proposta é que, quando as Regionais possuírem o cronograma semestral das 
ações de saúde definido no estado, elaborem um ofício (anexo) para comunicar a 
ação aos Secretários Estadual e Municipal de Saúde, ou às áreas de Coordenação, 
Vigilância em Saúde, Atenção Básica etc., solicitando a parceria nos respectivos 
municípios.

Comunicar o estado?

Porque os insumos para algumas das ações – como vacinação, testes rápidos, pre-
servativos etc – são de responsabilidade do estado que deve estar de acordo para 
dar suporte aos municípios onde a ação vai acontecer.

Há outras parcerias que podem ser articuladas no território para ampliar nossas 
ações de saúde, como por exemplo, as universidades e faculdades públicas e priva-
das que oferecem cursos de medicina, enfermagem, nutrição, dentre outros. Estas 
podem disponibilizar médicos residentes para atuarem em parceria com o SENAR 
e os serviços de saúde, ampliando o atendimento ao nosso público-alvo. 
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Modelo de Ofício 

Excelentíssimo Senhor Prefeito (ou Secretário),

Gostaríamos de convidar Vossa Excelência para participar, como parceiro, de 
uma ação de saúde que o SENAR-__, por meio do sindicato dos produtores rurais 
de________________, irá promover no dia ___/___/______, data pré-estabelecida en-
tre o SENAR -___ e os parceiros.

Esse evento tem como finalidade, por meio de dois grandes programas elaborados 
pelo SENAR Administração Central - Brasília, a promoção e prevenção à saúde do 
homem e da mulher rural, com ações de cuidados relativos ao câncer de próstata 
e de pênis, disfunção erétil, câncer do colo do útero, prevenção às DSTs/Aids, he-
patites virais, sífilis e vacinação.

Entendemos que essas ações são de grande importância para o município na pre-
venção e promoção à saúde dessa população, tendo em vista as dificuldades de 
acesso aos serviços de saúde e, muitas vezes, a falta de conhecimento da neces-
sidade do autocuidado. Para o êxito dessa ação, o SENAR -___ irá arcar com a con-
tratação de médicos da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU),  do laboratório com 
todos os materiais e técnicos necessários para a coleta e análise dos exames.

Diante do exposto, e sabedores de que a ação terá mais êxito se houver de fato 
o envolvimento da Secretaria de Saúde, que é responsável pelo cuidado da saúde 
da população desse município, aguardamos um posicionamento dessa Prefeitura 
para estabelecermos a referida parceria.

Certos de contarmos com vossa apreciação e apoio, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

_________________________________________

Presidente 



Anexo I7
Materiais Promocionais

Adesivo Cartão de acompanhamento

Squeeze Mochila
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Camisetas para a equipe de trabalho Folder dobrado

Folder (aberto - frente e verso)
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Materiais Instrucionais

Guia de conscientização abordando:
• O que é câncer de pele;
• Tipos de câncer de pele;
• Fatores de risco;
• Como prevenir;
• Sinais de alerta;
• Sintomas;
• Diagnóstico;
• Tratamentos; e
• Mitos e verdades.

Guia de conscientização abordando:
• Panorama das doenças do coração;
• Doenças cardíacas no homem e na mulher;
• Doenças cardíacas com maior incidência;
• Previna-se! Como cuidar do seu coração?; e
• Links importantes.

Guia de conscientização abordando:
• O que é incontinência urinária;
• Principais sintomas;
• Fatores de risco;
• IU em mulheres;
• IU em atletas;
• Opções de tratamento;
• Fisioterapia do assoalho pélvico;
• Dicas de prevenção; e
• Links úteis.

• Guia de conscientização abordando:
• Eu tenho câncer de próstata. O que isso signifi ca?
• Todos os diagnósticos são iguais?
• Como lidar com a minha família?
• Meu fi lho também poderá desenvolver câncer de próstata?
• Como será o meu tratamento?
• Posso evitar desconfortos no tratamento?
• Como será a minha vida pós-tratamento?
• A minha vida sexual será afetada?
• Posso entrar em depressão?
• Hábitos saudáveis contribuem para o sucesso do 

tratamento?
• Quais são meus direitos e deveres?
• Links úteis.
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Anexo II

Convite

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e a Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) unem esforços para garantir mais saúde aos brasileiros do campo.

Para prevenir o Câncer de Próstata, é fundamental a detecção precoce. Por 
isso, no dia ____/____/______ haverá o recolhimento de amostras de sangue 
para a realização do exame PSA (Antígeno Prostático Específi co) e exame físico/
toque retal de acordo com os critérios médicos, no endereço _____________
_____________________________________________________________________
________. Não se esqueça de levar sua carteira de identidade e seguir estas 
recomendações:

• Estar em jejum de 3 horas;
• Não ter relações sexuais ou ejaculação 48 horas (02 dias) antes da coleta;
• Não andar de bicicleta/moto ou a cavalo nas 48 horas (02 dias) antes da 

coleta;
• Aguardar 4 dias para a coleta da amostra, após o uso de supositórios, 

sondagem uretral ou toque retal;
• Aguardar 7 dias, após ultrassom transretal;
• Após colonoscopia, aguardar 15 dias para a coleta da amostra; e
• Após biópsia de próstata, aguardar 30 dias para a coleta de amostra.
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Anexo III

Sugestão de Cronograma

Município:

Local:

Data: 

Horário Atividades Responsável

  Abertura  

Palestra

  Coleta do material - Exame PSA, exame fi síco e colinesterase 
(se houver)  

  Barbearia  

  Vacinação  

  Testes rápidos  

  HIV  

  Hepatite  

  Sífi lis  

  Entrega do kit SENAR  

  Outras atividades a defi nir (sorteio de brindes, ofi cinas)  

 

Palestras Educativas e Entrega das Cartilhas

  Prevenção de câncer de próstata e de pênis  

  Incontinência urinária  

  Prevenção de câncer de pele e melanoma  

  Cuidados com o coração  

  Saúde – Emoções e Relacionamentos  

  Nutrição e prevenção de doenças  

Violência doméstica

  Atividade física  

  Outros temas conforme necessidade local  
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Anexo IV

Ficha de Cadastro do Participante

Perfi l do Participante
1.  Nome do participante: 

2. Nome da mãe:

3. CPF: 4. RG:

5. Endereço:

6. Bairro: 7. Município:

8. Telefones: (     ) 9. N° Cartão do SUS:

10. Data de Nascimento: 11. Idade:

12. Qual é a sua cor ou raça/etnia 
          (     ) Branca     
          (     ) Preta
          (     ) Parda   

          (     ) Amarela     
          (     ) Indígena 
          (     ) Outra___________________

13. Possui algum tipo de defi ciência?                              (      ) Sim                (      ) Não
          Se sim, qual defi ciência?            (    ) Auditiva   
                                                                 (    ) Intelectual    
                                                                 (    ) Visual       
                                                                 (    ) Física 

14. Escolaridade (última concluída)
          (      ) Analfabeto
          (      ) Ensino fundamental incompleto 
          (      ) Ensino fundamental completo
          (      ) Ensino médio incompleto
          (      ) Ensino médio completo
          (      ) Formação Profi ssional Técnica de Nível Médio
          (      ) Ensino Superior Incompleto
          (      ) Ensino Superior Completo
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15 Tipo de ocupação no mercado de trabalho
         (      ) Produtor Rural
         (      ) Trabalhador rural assalariado com carteira de trabalho
         (      ) Trabalhador rural assalariado sem carteira de trabalho
         (      ) Autônomo com previdência social
         (      ) Autônomo sem previdência social
         (      ) Aposentado/pensionista
         (      ) Desempregado
         (      ) Outro

16 Perfil do participante

(       ) Produtor Rural (       ) Grande
(       ) Médio
(       ) Pequeno

(       ) Trabalhador (       ) Registrado
(       ) Diarista
(       ) Meeiro
(       ) Arrendatário
(       ) Parceiro
(       ) Sem registro

(       ) Outro ________________________
(       ) Familiar (       ) Marido

(       ) Filho

(       ) Outro _________________________

Declaração
Declaro, para os devidos fins, que autorizo expressamente o uso da 
minha imagem, em caráter definitivo e gratuito, em fotos, filmagens 
e demais publicações relacionadas ao Programa Especial – Saúde 
do Homem Rural, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR) - Administração _______________________ 
no dia ____/____/20____, no município de ________________, UF_____.
Data: ____/____/20___.

___________________________________
Assinatura



Anexo V

Ficha de Anamnese

Situação de Saúde Sim Não Não 
sei dizer

1. No momento está em tratamento médico? |___| |___| |___|

2. Está tomando alguma medicação no momento? |___| |___| |___|

3. Tem ou teve alguma doença como hepatite, sífi lis? |___| |___| |___|

4. Às vezes sente o coração bater muito rapidamente? |___| |___| |___|

5. Sofre de alguma doença no coração? |___| |___| |___|

6.  Sente falta de ar com frequência? |___| |___| |___|

7. Tem tosse persistente com frequência? |___| |___| |___|

8. Costuma ter os pés ou pernas inchados? |___| |___| |___|

9. É diabético? |___| |___| |___|

10. Costuma sentir muita sede? |___| |___| |___|

11. Sangra muito quando se fere ou extrai um dente? |___| |___| |___|

12. Tem algum tipo de alergia? |___| |___| |___|

13. Alguma vez precisou de transfusão de sangue? |___| |___| |___|

14. É alérgico a algum medicamento? |___| |___| |___|

15.  Tem ou teve algum tipo de câncer? |___| |___| |___|

16. Teve alguma internação nos últimos 12 meses? |___| |___| |___|

17. Fez ou faz tratamento com psiquiatra? |___| |___| |___|

18. Já esteve internado por problema de saúde mental? |___| |___| |___|

19. Está com tuberculose? |___| |___| |___|

20. Teve caso de câncer na família?
21. Sente difi culdade para urinar? |___| |___| |___|

22. Pratica atividade física regularmente? |___| |___| |___|

23. Quantas vezes já foi ao médico Urologista:
|__| Nenhuma  |__| 1 a 2 vezes  |__| Mais de 3 vezes
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Observações:

___________________________________
Nome/CRM

As informações obtidas por meio da prática profissional configuram 
segredo profissional e devem ser manipuladas com ética e cuidados. Tais 
dados só poderão ser compartilhados nos casos previstos em lei ou com 
a autorização do titular da informação. A responsabilidade de manter a 
guarda do prontuário é do profissional, podendo o paciente solicitar o 
acesso a qualquer momento.

Importante



Anexo VI

Ficha de Cadastro de Profi ssionais
1) Nome:
2) CPF:_______________________________  RG____________________________________
3) CRM: _______________________________________ (se for médico)
4) Telefones: ________________________________________________________________
5) Endereço: _________________________________________________________________
6) Bairro:__________________________Município:_______________________UF:______
7) Função no programa: 
(      ) Atendente       (      ) Enfermeiro (a)              (      ) Médico (a)         (      ) Técnico do SENAR
(      ) Outro:_____________________________________________

Perfi l do Profi ssional
8) Grau de Escolaridade:
          (      ) Analfabeto
          (      ) Ensino Fundamental Incompleto 
          (      ) Ensino Fundamental Completo
          (      ) Ensino Médio Incompleto
          (      ) Ensino Médio Completo
          (      ) Formação Profi ssional Técnica de 
Nível Médio
          (      ) Ensino Superior Incompleto
          (      ) Ensino Superior Completo 

9) Idade:
 (      ) Entre 21 e 30 anos
 (      ) Entre 31 e 40 anos
 (      ) Entre 41 e 50 anos
 (      ) Acima de 51 anos

10) Sexo:
 (      ) Feminino
 (      ) Masculino

Declaração
Declaro, para os devidos fi ns, que autorizo expressamente o uso da minha 
imagem, em caráter defi nitivo e gratuito, em fotos, fi lmagens e demais 
publicações relacionadas ao Programa Especial – Saúde do Homem 
Rural, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 
- Administração ______________________ no dia ____/____/20____, no 
município de __________________________UF_____.

___________________________________
Assinatura
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Anexo VIII

Termo de Compromisso

Eu,__________________________________________________________________, RG 
nº ________________________, CPF nº ___________________, representante legal 
da Secretaria e/ou Prefeitura _____________________________________, CNPJ nº 
____________________, e atuando em seu nome, venho declarar os compromissos 
da Proponente abaixo discriminados:

(a) que prestará os serviços a que se propõe de forma adequada, em conformida-
de com o disposto no ofi cio de intenção nº ___/201_, “estabelecimento de parceria 
com a Secretaria de Saúde e/ou Prefeitura Municipal do _________”;

(b) que assume a responsabilidade exclusiva e integral das ações de assistência, 
fi rmadas e descritas na ata da reunião, onde fi caram estabelecidos e pactuados os 
serviços que serão oferecidos por esta Secretaria de Saúde na ação da Saúde do 
Homem e/ou da Mulher Rural,  que o SENAR/__ está promovendo em parceria com 
o Sindicato Rural de _________________.

(c) que disponibilizará e manterá, durante todo o período da ação, os serviços, re-
cursos humanos e materiais necessários para o atendimento dos usuários que 
comparecerem ao evento.

(d) que fi cará responsável pelo encaminhamento e cuidado de todo e qualquer 
resultado positivo que vier a ocorrer nas ações de saúde, para qualquer agravo.

Declaro, ainda, estar ciente de que o não cumprimento dos compromissos aqui es-
tabelecidos poderá ocasionar a suspensão da ação, tendo em vista que o cuidado 
da saúde da população é de responsabilidade do município.

(local e data) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal com poder para fi rmar declaração e compromisso)

Nome: 

CPF/MF: 

Função:
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Anexo IX

Termo de Autorização de uso de nome, imagem e voz

Eu, ______________________________________________________, brasileiro, músico, 
RG n° _____________________, inscrito no CPF sob o n° ________________________, 
residente e domiciliado ___________________________________________________, 
neste ato, e para todos os fi ns em direito admitidos, AUTORIZO expressamente a 
utilização de meu nome, imagem e voz, em caráter defi nitivo e gratuito, em fotos, 
fi lmagens e demais peças publicitárias da Campanha de Saúde do Homem Rural, 
que será realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR Administra-
ção Regional de ______________________________, em [município] ________________, 
no dia ____/____/2017.

Meu nome, imagem e voz poderão ser exibidos em relatórios relativos à mencionada 
campanha, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações de modo 
geral, inclusive por meio da rede mundial de computadores em sítios do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) fi ca autorizado a executar a edição 
e montagem das fotos e fi lmagens, conduzindo as reproduções que entender neces-
sárias, bem como a produzir os respectivos materiais de comunicação, respeitando 
sempre os fi ns aqui estipulados. 

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos 
conexos ao meu nome, imagem e voz ou qualquer outro.

_______________________, ______ de _________________ de 20__.

____________________________________

Assinatura
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