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RESUMO 

 

O Câncer de Próstata é hoje considerado o segundo mais comum entre os 

homens da Terceira Idade. Este, por sua vez, possui crescimento lento o que 

possibilita a identificação da doença em estado precoce, através do exame de 

Toque Retal e PSA que são disponibilizados pela Unidade Pública de Saúde. A 

busca, no entanto, pela prevenção é inferior ao esperado. Objetivo identificar o nível 

de conhecimentos dos pacientes que freqüentam uma Unidade de Reabilitação de 

São José do Rio Preto, em relação ao câncer de próstata. Metodologia Foi aplicada 

um questionário contendo 08 perguntas fechadas de múltipla escolha, que foi 

respondido por uma amostra de 56 homens com idade acima de 50 anos de idade, 

usuários da unidade. Que passarem por triagem e concordaram em responder este. 

O questionário foi aplicado no período de primeiro de junho de 2015 até o presente 

momento.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Câncer de Próstata ainda possui sua etiologia desconhecida, mas alguns 

fatores de risco podem contribuir para o seu aparecimento sendo elas: o 

envelhecimento, histórico familiar, etnia negra (AMORIM et. al, 2011)  

  Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreamento do câncer de 

próstata é realizado por avaliações anuais em homens a partir dos 50 anos de idade, 

o autor supracitado, preconiza o rastreamento para os pacientes com maior nível de 

risco, a partir dos 40 anos de idade.  

Através do seu crescimento lento, permite a identificação a partir do exame 

de toque retal e PSA, em estágio inicial. Esses exames ainda são pouco realizados 

pela população masculina devido: medo, vergonha, falta de informação, cultura, 

crenças, costumes e até mesmo por se considerarem saudáveis. (GOMES , 2007). 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 

 

O presente estudo tem como objetivo identificar  o nível de conhecimento  

dos pacientes que frequentam uma das unidades de Reabilitação de São José do 

Rio Preto. 

 

METODOLOGIA 

 

O método utilizado foi através de um questionário contendo 08 perguntas 

fechadas de múltipla escolha, por ser algo simples, objetivo e de fácil acesso ao 

público-alvo. Esta sendo aplicado aos pacientes que adentrarem ao Núcleo 

Integrado de Reabilitação, a partir 01 de junho a 31 agosto  2015. Esse Questionário 

foi retirado de um artigo cientifico, tendo como autores (PAIVA et al, 201O). Sendo 

modificadas pelas autoras.  Anexo I 

 Foi aprovado pelo comitê de ética da União das Faculdades dos Grandes 

Lagos. Ofício n° 141/15. 

Critérios para a inclusão: 

Homens acima de 50 anos de idade. 

Após passarem por triagem.  

Concordar em responder o questionário. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Até o presente momento, 31 Julho de 2015 foram aplicados 56 

questionários, contendo 08 perguntas fechadas de múltipla escolha pelos 

profissionais de fisioterapia, sendo esses contratados e concursados da rede pública 

de saúde de São José do Rio Preto. Tais colaboradores concordaram em participar 

do projeto firmado em uma reunião de equipe. Esses por sua vez, foram treinados 

quanto à aplicação dos questionários. 

 

 

 

 



RESULTADOS PARCIAIS 

 

Os resultados foram calculados através dos questionários respondidos de 01 

Junho de 2015 a 31 de Agosto 2015. Dos pacientes que responderam os 

questionários, 52 homens realizaram exames preventivos e 4 desses pacientes não 

realizaram nenhum tipo de exame preventivo.  

Dos exames preventivos realizados o maior índice foi o dos pacientes que 

realizaram PSA e Toque Retal 69 % seguido pelo exame de PSA 27% e por fim o 

Toque Retal com 3%.  

Dentre os que realizaram exames preventivos, possuía o ensino médio 49% 

ensino superior 4% dos pacientes que não realizam os exames preventivos 50% 

eram analfabetos e 50% possuía apenas o ensino fundamental.  

  

 

REFERÊNCIAS  

 

 AMORIM, Vivian Mae Schnidt Lima. et al. Fatores Associados à 

Realização dos Exames de Rastreamento para o Câncer de Próstata: Um 

Estudo de Base Populacional. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, 

n. 2, p. 347-356, 2011.  

 

GOMES, Romeu. Por que os homens buscam menos os serviços de 

saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade 

e homens com ensino superior. Caderno de Saúde Pública. v.23, n. 3, mar, 2007. 

 

SFANOS, Karen S; MARZO, Angelo M de. Prostate Cancer and 

Inflammation: the evidence. Histopathology. January, 2012. 

 


