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TEM: A necessidade de desconstruir o tabu acerca dos cuidados masculinos 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo- argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema “A necessidade de desconstruir o tabu acerca dos cuidados masculinos”, apresentando 
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
 
TEXTO I 

31% dos homens não fazem exame de rotina, aponta pesquisa 
Assim como adotar hábitos saudáveis, realizar exames de rotina é de extrema importância. Homens 

e mulheres, especialmente a partir dos 35 anos, devem fazer, anualmente, um check-up, ou seja, uma 
bateria de exames solicitada por médicos especializados. 

Entre os exames requisitados pelos médicos em um check-up está o ecocardiograma, uma 
ultrassonografia do coração, que tem como objetivo diagnosticar problemas no órgão. 

“As mulheres são ensinadas, já há muitas décadas, a zelar pela própria saúde, fazer controles e 
prevenções [até por serem vistas como seres mais frágeis]. No caso dos homens, bem menos: mesmo com 
relação a campanhas, como o Novembro Azul, ainda é muito recente a ideia de que eles devam observar a 
própria saúde com calma e aceitação”, diz a psicóloga do Instituto do Coração (InCor) Andrea Torres. 

Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que barreiras socioculturais interferem na 
prevenção à saúde. Em muitos casos, os homens pensam que não ficam doentes ou têm medo de descobrir 
doença, além de sentirem que esse cuidado pode interferir na sua imagem de cuidado com a família. 

“Saúde é importante para que os homens participem ativamente das atividades familiares. Nossa 
chamada é para que os pais procurem os serviços e recebam orientações para cuidar de sua saúde e 
prevenir doenças, como manter as vacinas em dia. Filhos, lembrem seus pais de cuidar regularmente da 
saúde. Esse será o melhor presente para toda a família”, afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros. 

Uma das respostas mais comuns entre os homens (55%) é dizer que não buscaram os serviços de 
saúde pois nunca precisaram. Essa falta de cuidado, no entanto, esconde uma crescente consequência para 
a maioria dos brasileiros: eles morrem mais cedo do que as mulheres e de doenças que poderiam ser 
prevenidas, como acidentes vasculares, infartos, cânceres e doenças do aparelho digestivo. 
Disponível em: https://www.oswaldocruz.com/site/noticias-de-saude/noticias-de-saude/31-dos-homens-nao-fazem-exames-de-
rotina-aponta-pesquisa (Adaptado) 

 
TEXTO II 

70% dos homens não costumam ir ao urologista realizar exames de rotina 
Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica (IUCR) traz um 

dado preocupante: 70% dos homens não costumam ir ao urologista realizar seus exames de rotina. Vale 
lembrar que neste mês está sendo realizada a campanha Novembro Azul, que trata da prevenção do câncer 
de próstata. 

O questionário on-line contou com a adesão de 265 de homens com mais de 18 anos. Mais da 
metade dos entrevistados (56,6%) tinham, no mínimo, 45 anos. Em relação ao nível de instrução 
apresentado na amostra, 64,5% têm ensino superior completo. A principal ocupação apontada foi 
profissional liberal (29,4%), seguido por profissional CLT (27,2%).Gustavo Cardoso Guimarães, diretor da 
IUCR e coordenador dos Departamentos Cirúrgicos Oncológicos da Beneficência Portuguesa de São Paulo, 
afirma, em nota, que os resultados são importantes para avaliar se as campanhas de prevenção estão 
realmente atingindo todas as camadas sociais e sendo efetivas. 
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Entre os entrevistados, apenas 26,1% disseram não ter ou conhecer alguém que teve câncer de próstata, 
pênis, testículo ou bexiga. Ao todo, 73,1% disseram conhecer um familiar ou amigo diagnosticado com ao 
menos um destes tumores e outros 4,9% disseram ter a doença. Ao serem perguntados sobre qual tipo de 
câncer esses conhecidos ou eles próprios tinham, o mais comum foi o de próstata (84%). Quando 
questionados sobre o que os deixaria mais preocupados em caso de diagnóstico de câncer, 55% assinalou 
medo de morrer. “Chama a atenção também o fato de 16% terem apontado que o motivo de maior 
preocupação seria a doença interferir em sua vida sexual e outros 7,3% de ficar com incontinência urinária. 
São preocupações maiores do que a possibilidade de não poder ter filhos, que foi apontada por apenas 
2,3%”, analisa Guimarães. 
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/11/70-dos-homens-nao-costumam-ir-ao-urologista-
realizar-exames-de-rotina.html (Adaptado) 
 
TEXTO III 

 

Disponível em: https://painel.programasaudeativa.com.br/materias/calendario-saude/novembro-azul 
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