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RESUMO 
 

O presente relato tem o objetivo de apresentar a vivência de alunos do 4° semestre 

do curso de enfermagem no projeto novembro azul, realizado em Centro Universitário 

da cidade de São Paulo em novembro de 2016. Visando o aprendizado desses 

graduandos e ressaltando a importância da descoberta precoce do câncer de próstata. 

O método utilizado nesse projeto foi distribuição de panfletos informativos, banners, 

laços azuis de cetim e chocolates em formatos de bigode (símbolo da campanha), 

com a finalidade de chamar a atenção masculina (para apresentar as informações 

prestadas). Dentre os principais resultados está a boa aceitação das informações 

prestadas demonstrado pelas pessoas abordadas (a maioria sendo o público 

masculina). 

 

Palavras-Chave: Câncer de Próstata; Saúde do Homem; Atenção Integral a Saúde 

do Homem e Relacionamento Interpessoal Enfermeiro. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva/Ministério da Saúde (INCA), o câncer de próstata é o quinto em taxa de 

mortalidade do mundo e o segundo no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele 

não melanoma (INCA, 2015). 

O câncer de próstata é uma neoplasia maligna, ou seja, um crescimento celular 

anormal sem controle, o tipo mais comum é o adenocarcinoma. Existem vários tipos 

de tratamento como cirurgia, radioterapia e quimioterapia, entretanto a chance de cura 

torna-se maior com o descobrimento precoce da doença. Visando o diagnóstico 

precoce foi desenvolvida uma campanha de conscientização no mês de novembro de 

2016, intitulada como novembro azul (INCA, 2017). 

Segundo Rhoden (2010), os sintomas de disfunção miccional (polaciúria, 

disúria, redução da força e calibre do jato urinário, noctúria, hesitação, sensação de 

repleção miccional) são historicamente mencionados como os sintomas mais comuns, 

porém não estão especificamente relacionados ao crescimento benigno ou maligno 

da glândula. A aparência clássica de uma lesão neoplásica na ultrassonografia(USG) 

transretal é de uma área hipoecóica (arredondado) na zona periférica da glândula. 



Contudo, somente um pequeno número de cânceres será detectado se os exames 

retal digital e o nível do PSA forem normais. Assim, o principal papel da USG é o de 

dirigir as biópsias prostáticas para obtenção de uma amostragem sistematizadas da 

glândula. 

Demonstrando a importância desse assunto o Ministério da Saúde (MS) emitiu 

uma nota em junho de 2015 (Nota Técnica nº 001/2015) acerca da integralidade da 

saúde do homem no contexto do Novembro Azul. O documento tem o intuito de 

orientar os gestores estaduais e municipais para uma série de ações como: programar 

e avaliar a promoção à saúde e prevenção aos agravos; promover qualificação técnica 

dos profissionais da Atenção Básica, para orientar sobre a saúde do homem, suas 

doenças e a sintomatologia do câncer de próstata; qualificar agentes comunitários de 

saúde e todos os profissionais das equipes de saúde da família, entre outros 

(COSEMS, 2015).  

Segundo o INCA (2017) o aumento das taxas de prevalência de câncer de 

próstata ao longo dos anos se deve ao aumento da expectativa de vida da população, 

e à disponibilidade do aumento de rastreamento e métodos diagnósticos. 

A Instituição de Ensino, dos relatores, promove com os discentes programas 

de incentivos para o descobrimento precoce do câncer de próstata, através de 

campanhas próprias, desenvolvidas por alunos em conjunto com professores da 

instituição, são realizadas distribuição de panfletos informativos, laços azuis (cor da 

campanha), banners, entre outros meios, sempre muito dinâmicos, com o intuito de 

passar as informações para o público, para que assim venham se precaver fazendo o 

autoexame e obtendo maiores conhecimentos de sinais e sintomas que podem 

apresentar.  

 

OBJETIVO 
 

Relatar a experiência vivenciada por graduandos de enfermagem no Centro 

Universitário e em seu entorno divulgando a importância da prevenção do câncer de 

próstata bem como os sinais, sintomas e a importância do diagnóstico precoce da 

doença.  

 

 



 METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência, vivenciada pelos alunos de Enfermagem 

do 4º semestre, de uma Instituição de Ensino superior da zona sul de São Paulo, na 

disciplina de Processo de Cuidar da Saúde do Adulto e do Idoso sobre a importância 

da conscientização da população masculina em realizar exames preventivos e 

procurar tratamentos para seus respectivos problemas de saúde como Câncer de 

Próstata. 

Para a realização da ação os alunos foram divididos em grupos os quais foram 

responsáveis por desenvolver as ações que seriam realizadas na campanha para o 

público da instituição de ensino e o público em torno. 

Foram traçados planos estratégicos para determinar as ações que foram 

executadas: abordagem do público masculino para conscientização da importância do 

diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de próstata, a divulgação do projeto se 

deu por meio de panfletagem, distribuição de laços de cetim que foi o símbolo da 

campanha e chocolates em formato de bigode que representavam o sexo masculino, 

registros dos momentos (fotos e vídeos).  

As equipes atuaram no pátio da instituição de ensino e aos redores, todos 

uniformizados com camisetas personalizadas com o objetivo de chamar a atenção 

para o evento que estava sendo realizado, foram abordados homens de todas as 

idades e até mesmo o público feminino se envolveu, levando os informativos para 

seus familiares, de forma a atingir todo o público masculino, incentivando os mesmos 

a multiplicar as informações obtidas através da campanha. Os graduandos tiveram 

orientações e supervisão do docente titular da disciplina de Processos de Cuidar da 

Saúde do Adulto e do Idoso. 

Para o desenvolvimento da ação foi utilizado as bases de dados eletrônicos 

como SCIELO. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

A fase inicial do câncer de próstata pode não apresentar sintomas, geralmente 

pode aparecer na terceira idade devido à presença de testosterona e em homens que 

já tem histórico de câncer de próstata na família. Na fase avançada, pode provocar 



dor óssea, sintomas urinários e quando mais grave, infecção generalizada ou 

insuficiência renal (MENESES et.al., 2015 e INCA, 2017). 

O rastreamento é realizado mesmo que o homem não apresente sinais e 

sintomas, para que possa ser identificado precocemente, através de um exame 

laboratorial de sangue chamado antígeno prostático específico (PSA) que é uma 

proteína produzida pela próstata no sangue, responsável pela liquefação do sêmen, 

doenças tumorais benignas e malignas podem provocar o aumento dessa proteína no 

sangue. E o mais temido e que causa mais ansiedade para os homens, o exame do 

toque retal que avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata e tem por objetivo 

detectar alterações nessa glândula, neste exame, o médico introduz o dedo no reto 

do paciente, utilizando uma luva com lubrificante (INCA, 2017). 

O toque retal junto com a dosagem de PSA havendo indícios de alterações, é 

indicado ao homem a realização de USG pélvica ou prostática transretal, após 

avaliado o resultado é indicado a biópsia quando há anormalidades, o diagnóstico 

portanto só é fechado quando se recebe o resultado histopatológico (MENEZES et.al., 

2015). 

Medidas simples, porém, de muita eficiência na atenção primária podem ser 

realizadas para prevenir o câncer de próstata, as recomendações são evitar: 

tabagismo, o aumento de peso, o sedentarismo, e a ingestão excessiva de álcool 

(BERTONE et.al., 2007). 

Visando o aprendizado dos graduandos de Enfermagem e ressaltando a 

importância que esses profissionais têm na educação em saúde, conscientizando a 

população, os docentes da universidade citada anteriormente, incentivaram a ação e 

estimularam os alunos a participar do projeto Novembro Azul. 

 A ação teve o objetivo de instruir o autocuidado, orientar a população a realizar 

exames preventivos, buscar acompanhamento médico, participar de grupos de apoio 

e melhorar, assim, a saúde do homem, aumentando a sua perspectiva de vida, e 

quebrando as barreiras do preconceito que existe na sociedade, pois se trata de uma 

população bastante resistente devido ao déficit de educação sanitária. 

As campanhas educativas objetivam fornecer materiais que facilitem a 

compreensão do público alvo como forma de prevenção da saúde, levando em 

consideração as crenças e níveis de informações dos homens para que estratégias 

educativas sejam traçadas com o objetivo de proporcionar uma melhor orientação, 



visando à adesão de hábitos saudáveis que prolongue a qualidade de vida do 

indivíduo (BERTONE, et.al.,2007). 

É de responsabilidade da rede pública oferecer exames necessários aos 

homens que desejam realizá-los, e passar informações sobre os riscos e benefícios 

do tratamento reduzindo assim a mortalidade por esta neoplasia (ESTRATÉGICAS, 

2008). 

O Instituto Nacional do Câncer mantém a recomendação de que não se 

organizem programas de rastreamento para o câncer da próstata e os homens que 

demandam espontaneamente a realização de exames de rastreamento sejam 

informados por seus médicos sobre os riscos e provável ausência de benefícios 

associados a esta prática (INCA, 2015) 

O Ministério da Saúde, entretanto é a favor de programas de rastreamento 

baseados na redução de morbidade e mortalidade, quando identificados em estágios 

iniciais, sendo o prognóstico favorável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) 

Com ênfase na humanização do atendimento, no qual nossa graduação nos 

proporciona, os alunos sentem a necessidade de capacitação para detecção precoce 

do câncer de próstata, sentindo que não se deve perder a oportunidade de orientar os 

fatores de risco e medidas preventivas para a população masculina, buscar sinais e 

sintomas que possam apontar alterações relacionadas e viabilizar o acesso. 

Enfermeiros que desenvolvem programas educativos na atenção primária, 

devem ser capazes de realizar conversas informais, pois trazem benefícios para o 

paciente e para o profissional, saindo do padrão de investigação e cobranças e 

priorizando a mudança de comportamento. Para que essas estratégias educacionais 

sejam traçadas pelos profissionais de enfermagem, é necessário não apenas 

habilidade técnica, mas também conhecimento adequado do perfil da população em 

questões: educacionais, percepções, crenças, dinamismo e comprometimento do 

profissional (BERTONE et.al.,2007). 

A atividade desenvolvida se deu no horário da manhã, das 8 às 11 horas, onde 

o grupo se dividiu em várias atividades, um graduando distribuiu panfletos educativos, 

o qual o grupo produziu. Este graduando além de distribuir o panfleto fazia orientações 

e incentivava a população masculina a fazer exames de prevenção, paralelamente 

outro graduando colocava lacinhos de cetim azul e distribuía chocolates em forma de 

bigode, fazendo uma simbologia da campanha, e um terceiro registrava o momento, 

fotografando e filmando a ação. 



A abordagem foi adaptada conforme o grupo sentia a necessidade do indivíduo, 

com ética e clareza de informações. Esses grupos atuaram na comunidade de alunos 

do Campos, funcionários de diversos departamentos (Recursos Humanos, Secretaria, 

Lanchonetes, Docentes, Copiadora, Colaboradores da higiene e manutenção), dentro 

e fora do pátio do Centro Universitário, nas redondezas abrangendo, os comércios, 

pontos de ônibus e veículos que paravam nos faróis.   

O enfermeiro deve ser capaz de escutar o paciente e usar expressões claras e 

objetivas baseadas em empatia e respeito, pois muitas vezes os scripts frios e 

robotizados, tende a deixar de lado a humanização e afasta o paciente do enfermeiro.  

Os profissionais devem se importar como corpo e a mente de forma integral, não 

apenas focada na agilidade e quantidade de atendimentos, “isso exige do profissional 

um bom preparo na área da comunicação, pois há necessidade de clareza na 

transmissão da informação e interpretação das mensagens” (BERTONE, 2007). 

Na atividade vivenciada, ao ser abordado, um senhor muito simpático 

comentou: “tenho 54 anos e não sou ingnorante não, já foi 14 dedadas que tumei, e 

num deixo de ir fazer exame de próstata, Deus mi livre di te essas coisa”. 

Durante a panfletagem nas ruas ao redor da universidade, tivemos a 

oportunidade de observar a reação e a importância que alguns indivíduos dão a sua 

saúde e/ou a falta de interesse dos mesmos em relação ao conhecimento das doenças 

que acometem a população masculina.  

Em um dado momento passamos em frente uma rua e uma pessoa em situação 

vulnerável que estava sentado na calçada nos acompanhou com o olhar, observando 

nosso trabalho, porém não conversamos com ele, continuamos nos direcionando a 

um grupo de trabalhadores que estavam tomando o desjejum em uma lanchonete, 

orientamos esse grupo, tiramos as dúvidas que tiveram naquele momento e 

retornamos para a universidade, no entanto aquele mesmo senhor não parava de nos 

olhar, sensibilizadas com a atenção que ele dispensou a ação, duas alunas se 

aproximaram e entregaram para ele o panfleto, observando a simplicidade do mesmo, 

a aluna perguntou se o indivíduo sabia ler e se já tinha feito alguma vez exames 

preventivos, gentilmente ele sorriu e respondeu “ sei ler sim moça, aqui está falando 

de câncer de próstata, “... nunca fiz exame não moça, mais to precisando i no posto” 

, agradeceu (e continuou lendo o panfleto).   

 



RESULTADOS 
 

Com base no conhecimento que temos como graduando, nas entregas dos 

panfletos, observamos que alguns homens já realizaram os exames (conforme eles 

mesmo relataram), outros procuraram o serviço de saúde, outros mostraram 

indiferença ou vergonha à abordagem, devido ao tabu sobre o assunto. 

Devido a abordagem ser realizada com diferentes públicos, foram feitas 

adaptações de linguagem para atingir sem preconceitos, desde moradores em 

situações vulneráveis aos executivos. 

Obtivemos resultados favoráveis, diante da população abordada, pois fomos 

bem aceitas pela maioria do público alvo, que além de aceitar a colocação do laço 

azul (símbolo da campanha), ainda aceitaram as orientações sobre o tema. E muitos 

ainda relataram que muitas de suas dúvidas foram esclarecidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através da campanha “Novembro Azul”, verificamos que boa parte dos homens 

permanece com grande preconceito sobre o que é divulgado, quanto às visitas 

periódicas e consultas médicas. 

A importância dessa campanha realizada pelos graduandos, se realizou de 

modo descontraído para que houvesse uma maior aceitação já que ainda há muito 

preconceito sobre esse assunto. Foram observados uma boa aceitação das 

informações prestadas, assim como interesse por parte das pessoas abordadas.  

Apesar dessa boa aceitação sabe-se que ainda há muito a se fazer uma vez que essa 

procura deve ter iniciativa própria por parte desse público. 

Mediante aos nossos resultados verificamos que durante o período do 

novembro azul de 2016 que a população masculina ainda deve ser sensibilizada 

quanto ao risco de câncer de próstata que afligem principalmente homens acima de 

40 anos, tal como conhecer os sinais e sintomas que a patologia pode apresentar.  

Portanto, é de suma importância que nós da enfermagem como educadores e 

conscientizadores façamos um trabalho frequente, a fim que possamos atingir o 

objetivo de prevenção. 

Fizemos fotos e vídeos que registraram esses momentos no campo da 

faculdade, a atividade favoreceu o aprendizado como profissional, mas acima de tudo 



como seres humanos, todos graduandos da turma se emocionaram ao assistir na sala 

de aula os momentos vivenciados através das fotos e vídeo, apresentado pelo 

professor titular evidenciando a importância da atividade realizada. Ficando claro com 

esta atividade que estamos no caminho certo, que a enfermagem é aprendizado, 

humanização, empatia e acima de tudo amor pelo cuidar. 
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