
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: FATORES QUE INFLUENCIAM NO COMPORTAMENTO DE DETECÇÃO PRECOCE DO
CÂNCER DE PRÓSTATA.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ERICK LOURENÇO GOMES DA COSTAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROSE MEIRE I FUGITAORIENTADOR(ES): 



1. Resumo 

Foi realizado um estudo, por meio da pesquisa bibliográfica, com o objetivo de 

investigar os fatores que influenciam no comportamento de detecção precoce do 

câncer de próstata. Os resultados foram discutidos utilizando categorias que 

abordam fatores socioculturais, preconceito, desconhecimento e medo da doença. 

2. Introdução 

O Câncer de próstata (CP) pode ser considerado uma neoplasia maligna com 

grande incidência entre os homens brasileiros, ficando apenas atrás do câncer de 

pele não melanoma (MIGOWISKI; SILVA, 2010). 

Ribeiro et al. (2013) relatam que a idade é um grande marcador para se 

estabelecer um risco para o desenvolvimento do CP e os números de mortalidade 

aumentam exponencialmente após os 50 anos. 

Por mais que o CP seja uma das neoplasias mais comuns entre o sexo 

masculino, infelizmente é uma das menos discutidas por diversos fatores, onde em 

alguns momentos acabam esbarrando em conceitos de estereótipo de gênero e 

masculinidade, sendo esta, uma patologia muito discriminada, envolvendo questões 

de preconceito e tabus por outros (MOSCHETA; SANTOS, 2012). 

Porém, apesar dos programas de saúde existentes que visam incentivar e 

alertar os homens quanto à necessidade de se fazer exames nas faixas etárias 

recomendadas para detecção precoce da doença, muitos pacientes parecem 

apresentar resistência em fazer os exames demonstrando baixa aderência a 

comportamentos adequados de saúde. 

Neste contexto, questionamos quais são os fatores que influenciam na 

tomada de decisão pelo homem quanto à adotar ou não este comportamento de 

saúde. 

3. Objetivo 

Identificar os fatores que influenciam no comportamento de detecção precoce 

do câncer de próstata. 

4. Metodologia 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos 

científicos publicados no período de 2008 a 2017. As buscas bibliográficas foram 

realizadas na BVS, e nas bases de dados virtuais SCIELO, LILACS e SIBI. As 

palavras chave investigadas foram: Câncer de próstata, crenças, valores, 

assistência de enfermagem, comportamentos de saúde. 



5. Desenvolvimento 

A detecção precoce do CP é fundamental, pois assim pode haver maior 

possibilidade de cura. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o 

rastreamento da neoplasia deve ser feito pela dosagem anual do antígeno prostático 

especifico (PSA) e o toque retal em homens de 50 a 80 anos (BELINELO et al., 

2014). 

Bacelar Júnior et al. (2015) afirmam que na sua fase inicial o CP é silencioso. 

Pode causar dificuldade em urinar ou necessidade de urinar mais vezes (polaciúria) 

e, na fase avançada, os sintomas se tornam bem mais evidentes como, por 

exemplo, a dor óssea e a insuficiência renal. O tratamento pode ser feito conforme o 

nível da doença; para o CP localizado, pode ser feito uma cirurgia radical ou 

radioterapia, porém a cirurgia de prostatovesiculectomia radical é o tratamento 

padrão para o CP localizado. O tratamento da doença localmente avançada 

geralmente é feito com um bloqueio hormonal e cirurgia radical; porém, quando o CP 

é caracterizado como disseminado, uma das únicas terapêuticas eficazes é a 

endócrina. 

Com relação à assistência de enfermagem, conforme Medeiros; Menezes; 

Napoleão (2011), o enfermeiro é altamente capacitado para poder realizar uma 

abordagem de pacientes que possuem fatores de risco para o desenvolvimento do 

CP, orientando-os em relação à detecção precoce da doença.  

6. Resultados preliminares 

Os fatores que influenciam no comportamento de detecção precoce do câncer 

de próstata são discutidos utilizando as categorias: 

6.1 Preconceitos e tabus com relação aos exames de detecção precoce - Um dos 

grandes problemas para a detecção precoce do câncer de próstata é o preconceito 

em relação à realização do exame, especialmente o toque retal (MOSCHETA; 

SANTOS, 2012; BELINELO et al, 2014). 

6.2 Fatores socioculturais - Fatores culturais estão diretamente ligados ao homem e 

sua procura a serviços de saúde e realização do autocuidado. Assim, a influência 

que o homem sofre pela sociedade pode facilitar ou dificultar a aderência a exames 

preventivos para a detecção precoce do Câncer de próstata (AMTHAUER, 2016; 

GOMES et al, 2008). 

6.3 Desconhecimento da doença - Conforme Maia (2012) e Belinelo et al. (2014) o 

desconhecimento acerca do CP é um fator influenciador para a não detecção 



precoce da doença, já que alguns homens não acham importante ou não sentem a 

necessidade de procurar assistência médica. 

6.4 Medo – O medo na realização do exame do toque retal é algo que dificulta a 

aderência do publico masculino para a realização de exames necessários para a 

detecção do câncer de próstata (BELINELO et al, 2014; MAIA, 2012). 
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