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RESUMO 

 

Olivieri M. Representações sociais de homens sobre o exame preventivo do câncer 

de próstata. 

 

O câncer de próstata é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo e o segundo 

mais prevalente no Brasil. Por isso a detecção precoce dos estágios iniciais pode 

reduzir taxas de morbidade e mortalidade. As concepções de gênero representam 

uma importante contribuição ao entendimento das barreiras culturais dos homens 

para a realização do exame preventivo, sobretudo o toque retal. Portanto desvelar o 

que os homens pensam e sentem sobre o exame preventivo do câncer de próstata 

poderá subsidiar novas abordagens educativas com vistas à adesão aos exames 

preventivos. O estudo teve como objetivo investigar, em homens que procuram o 

Ônibus do Homem, suas representações sociais sobre a prevenção do câncer de 

próstata. Foram entrevistados doze homens durante os atendimentos efetuados pelo 

Ônibus do Homem, que percorre diferentes bairros do município de Sorocaba, 

estado de São Paulo.  A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista oral 

gravada, buscando captar opiniões, sentimentos e motivos da adesão ou recusa dos 

entrevistados aos exames preventivos do câncer de próstata, além da aplicação de 

formulário sobre dados sociodemográficos e de adesão aos exames oferecidos pela 

unidade móvel. Os depoimentos foram organizados conforme a técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo. Para análise e interpretação dos dados foi utilizada a análise de 

conteúdo, modalidade de análise temática. Os resultados mostraram que 41,7% dos 

participantes realizam exames preventivos regularmente. As barreiras à realização 

do toque retal mais citadas foram o machismo, a vergonha e o preconceito; os 

indutores da adesão mais relatados foram a importância da prevenção, da 

manutenção do corpo, do exame para a prevenção, e a influência da mídia. Para 

que mais homens realizem a prevenção, foi sugerido: aconselhamento sobre o 

câncer de próstata aos resistentes, divulgação sobre a importância da prevenção e a 

evolução silenciosa do câncer, desmistificação e chamada para o exame, acesso a 

muita informação. 

Palavras-chave: Saúde do Homem, Representações Sociais, Neoplasia de 

Próstata, Gênero. 





 
 

 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Olivieri M. Social representation of men regarding prostate cancer preventive 

examination. 

 

Prostate cancer is the 6th most common type of cancer worldwide and the 2nd most 

prevalent in Brazil so precocious diagnosis in the early stages can reduce its 

morbidity and mortality rates. Gender conceptions represent an important 

contribution to understanding of the cultural barriers of men to carry out the 

preventive examination, especially the digital rectal examination. Therefore, to reveal 

what men think and feel about the preventive examination will be able to subsidize 

new educative approaches regarding the adoption of preventive examinations. This 

study had as the main goal to investigate the social representations of men who 

search the Bus of the Men (Ônibus do Homem) about prostate cancer prevention. 

Twelve men were interviewed during the medical consultation carried by the Bus of 

the Men that goes through different neighborhoods of Sorocaba city in the state of 

São Paulo. The data collection was made by recorded oral interview gathering 

opinions, feelings and reasons for the adoption or refusal of the prostate cancer 

preventive examinations by the interviewees, as well as adoption and 

sociodemographic question form offered by the mobile unit. The interviews were 

organized according to a collective subject speech, and for the data analysis and 

interpretation a content analysis was used, subject area analysis mode. The results 

have shown that 41,7% of the participants go through preventive examinations 

regularly. The most quoted barrier to the digital rectal examinations were sexism, 

embarrassment and prejudice. The most quoted reasons to adopt the examination 

were the importance of prevention and maintenance as well as media influence. In 

order to have more men adopting the prevention the following was suggested: 

prostate cancer counseling to the resistant, dissemination of information about 

prevention and the silent evolution of cancer, demystification and recruiting. 

Key words: men`s health Social Representations, neoplasm, prostate neoplasm, 

gender. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e Justificativas 

 

Ingressei* no Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) no ano de 2006. 

Durante a graduação, desenvolvi um projeto de pesquisa de Iniciação Científica, 

com bolsa CNPq, desafio esse que começou a me preparar para a jornada 

acadêmica futura.  

Conclui a graduação no ano de 2009 e me vi frente a muitas emoções, 

conflitos, medos. Pela dificuldade de encontrar o primeiro emprego, tive a 

oportunidade de trabalhar na Escola SENAI, em Sorocaba, como instrutora de 

primeiros socorros para o curso da Norma Regulamentadora de Serviços Elétricos – 

NR10.  

Em novembro de 2010, onze meses após minha colação de grau, fui 

aprovada no concurso da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Assumi o cargo e fiz 

minha escolha no Serviço de Atendimento Domiciliar aos Acamados, em que 

trabalhei durante quase quatro anos. Nessa época, vi a oportunidade de retomar às 

atividades acadêmicas e, em 2014, entrei no Mestrado Profissional em Educação 

nas Profissões de Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.         

Ainda em 2014, tive a oportunidade de participar do processo seletivo para 

preceptores da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Prefeitura 

Municipal de Sorocaba. Ao ser  selecionada para essa função, fui transferida para 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com o desafio de assumir a preceptoria em 

enfermagem e ter a missão de implantar uma equipe de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF).  

Eu me sinto honrada em poder fazer parte dessa proposta municipal de 

reformulação do modelo de saúde e participar da formação de enfermeiros 

especialistas na ESF pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Rememorando toda a minha trajetória profissional, não poderia me sentir mais 

orgulhosa de tantas conquistas e ainda ter o reconhecimento dos meus queridos 

mestres, nos quais tanto me espelhei. 

                                                           
*
 Obs.: Utilizei a 1ª pessoa porque se trata da história da pesquisadora. 



24 
 

Em 2010, fui convidada por um ex-colega de turma a conhecer a Unidade 

Móvel da Prefeitura Municipal de Sorocaba (PMS) voltada para a saúde do homem, 

onde passei a realizar plantões em finais de semana, trabalho que mantenho até os 

dias atuais.  

No município de Sorocaba, foi criada em 2009, a Unidade Móvel Ônibus do 

Homem, voltada para a população masculina, com o objetivo de atender o munícipe 

o mais perto da sua casa, propiciando-lhe consultas com urologista, para a 

prevenção do câncer de próstata, exames de rotina (tireoide, função renal, hepática, 

entre outros), planejamento familiar, oferecendo ao homem, assim, uma 

oportunidade de entender a importância do autocuidado, em consonância com a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).  

Durante esses cinco anos em que trabalhei no Ônibus do Homem, realizando 

orientações sobre o atendimento prestado pelo ônibus e doenças sexualmente 

transmissíveis (DST’S), presenciei diversas reações dos homens sobre o exame de 

prevenção do câncer de próstata. Muitos deles falavam que não estavam na idade, 

faziam alguma brincadeira machista sobre o procedimento e nunca adentravam para 

realizar o exame preventivo oferecido gratuitamente e de demanda espontânea. 

Na minha família, também vivencio tal situação com meu pai, que se recusa a 

fazer esse tipo de exame. Ao ser questionado por mim, sempre diz que nunca irá 

fazê-lo e prefere morrer a ter que se submeter a tal procedimento. 

Todas essas situações me fizeram levantar questões sobre a realização do 

exame preventivo. Por que os homens têm tanto receio em realizar o exame? Por 

que preferem ficar doentes a procurar ajuda antes? O que os colegas comentam em 

uma roda de conversa sobre esse assunto? Todas as piadas que existem são o 

reflexo da percepção dos homens sobre o exame? 

Assim surgiu a pergunta da pesquisa: Por que os homens não aderem ao 

exame preventivo do câncer de próstata? Quais são as representações sociais 

desses homens sobre o tema? 

Entendam-se as representações sociais como formas de conhecimento 

desenvolvidas e elaboradas socialmente, gerando uma visão prática e concorrendo 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social, na qual o sujeito 

da pesquisa dá sentido a um objeto da sua própria experiência. Um conhecimento 

específico, o saber do senso comum, que designa um pensamento social através do 
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contexto em que a pessoa está inserida pela comunicação que se estabelece entre 

elas, pelos códigos, valores e ideologias.1  

Portanto o entendimento das representações sociais dos homens que 

procuram o Ônibus do Homem, suas percepções, medos, conhecimentos sobre o 

exame preventivo de câncer de próstata (CaP) poderão subsidiar novas abordagens 

educativas com vistas à adesão dos homens aos exames preventivos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A saúde do homem 

 

Os temas relacionados com a saúde do homem têm sido abordados no meio 

científico, embora ainda sejam incipientes e com temáticas específicas.  

A solicitação de uma política de saúde integral aos homens tem se tornado 

uma oposição à ênfase aos programas voltados à saúde da mulher. A partir da 

abordagem de gênero, mulheres e homens devem ser vistos em sua singularidade e 

em suas diferenças no âmbito social. Dessa forma, cabe a questionar se a ausência 

do homem nos serviços de saúde está associada à invisibilidade não do sujeito, mas 

sim de políticas de saúde que tratem o homem como protagonista de suas ações.2  

Historicamente, a atenção primária à saúde (APS) no Brasil tem sido voltada 

para os cuidados materno-infantis, criada no modelo de educação sanitária na saúde 

pública, associada à medicina preventiva, com ações de cuidados com a gestante, o 

pré-natal e criança na puericultura. Com isso, tem-se a cultura profissional e popular 

de que os serviços de assistência à saúde são espaços feminilizados.2  

A ideia de a APS ser construída a partir de espaços feminilizados se dá pela 

apropriação do corpo da mulher apenas como reprodutivo e voltado para o 

atendimento do modelo biomédico, separado do domínio da sexualidade. Já o corpo 

masculino permaneceu como corpo reprodutor, investido na natureza social, dotado 

de maior liberdade sexual, ou seja, por meio do modelo hegemônico, em que essa 

sexualidade é estruturada em torno da heterossexualidade e da dominação das 

mulheres.3  

O homem é visto como alguém mais prático e objetivo, o que significa 

dificuldade quando se fala de adesão e vínculo com os serviços de saúde. Os 

homens procuram atendimento rápido, resolutivo e que demande menor tempo de 

sua disponibilidade de horário. Isso gera um problema, visto que muitos não 

retornam aos serviços, não mantendo um atendimento contínuo. Fato que, na APS, 

as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não atendem nos horários em que os homens 

necessitam.2  

O estudo de Gomes et al.4 sobre o atendimento de homens na atenção básica 

mostra que estes reivindicam serem atendidos em locais separados das mulheres, 

com assistência especializada de psicologia, sexologia e urologia, e que o 
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atendimento prestado deveria ser realizado por profissional do sexo masculino em 

casos específicos em que envolvesse exposição de partes íntimas do corpo. 

Referem que existem “coisas de mulher” e “coisas de homem”. Com isso, as 

perspectivas de gênero mostram que a socialização de homens e mulheres, tão 

segmentada, reforça a diferença entre eles. Essa mesma segmentação por gênero 

acentua as impossibilidades de se lidar com especificidades dos homens em termos 

de demandas de saúde.  

As temáticas mais privilegiadas nos estudos sobre homens englobam as 

voltadas para a saúde reprodutiva e sexual, violência doméstica e doenças 

associadas às atividades do trabalho e certas causas de morte. Também se 

destacam alguns aspectos da vulnerabilidade dos homens diante de agravos como 

neoplasias malignas (cânceres de estômago, pulmão e próstata), doenças 

isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares, além dos acidentes de carro e 

homicídios.5  

Um estudo sobre a saúde do homem na visão de enfermeiros de uma UBS 

mostra que os profissionais sentem a falta de infraestrutura organizacional para 

atender às necessidades dos homens, além de programas ou atividades específicas 

voltadas para esse público. Os próprios enfermeiros relatam a dificuldade em 

abordar os homens e em como prestar assistência bem como a dificuldade dos 

médicos generalistas em atender às demandas específicas do homem.6  

É importante ressaltar que a falta de responsabilidade dos homens pela sua 

saúde necessita de um olhar para a dimensão cultural do cuidado pelos profissionais 

de saúde, considerando a autonomia do sujeito frente a sua saúde, a 

responsabilização individual e a diminuição dos riscos de adoecimento.7  

Segundo Machin et al.8, os depoimentos de profissionais de saúde sobre as 

concepções de gênero, masculinidade e cuidados com a saúde na atenção primária 

a saúde observam atitudes distintas: adoção de práticas curativas pelos homens e 

adoção de práticas preventivas pelas mulheres. Os homens são ausentes, pouco 

participativos e impacientes, buscando práticas curativas; já as mulheres 

apresentam melhor cuidado, maior adesão ao tratamento, conhecem o 

funcionamento do atendimento da APS, o que mostra que o cuidar e o prevenir em 

saúde do homem é atrelado a sua cultura; já o da mulher está atrelado a sua 

natureza.  
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O cuidado com a saúde por meio do exame preventivo do toque retal afasta 

os homens por mexer com o imaginário masculino. Muitas vezes, a recusa em 

realizar o procedimento não está atrelada apenas à falta de informação, mas à ideia 

do senso comum de que os homens não se cuidam e ao medo da violação, da dor 

física, ou da possibilidade de ereção ao toque.9   

 

2.2 Gênero e saúde do homem 

 

O gênero, inicialmente, estava relacionado apenas a discussões sobre as 

mulheres dentro do movimento feminista. Quando se compreendeu que essa 

discussão trazia o aspecto relacional, a noção e a compreensão de gênero 

passaram a abranger também os homens e a relação entre homens e mulheres.10        

Para entender gênero é necessário realizar a distinção entre gênero e sexo, 

na qual o sexo é definido como um dado de natureza biológica que divide o ser 

humano em macho e fêmea e que determina o ser homem e o ser mulher. O gênero 

deixa de lado a visão de que as desigualdades entre homens e mulheres são 

resultados das diferenças biologicamente determinadas e tende a explicar as 

relações de poder entre homens e mulheres.11  

A noção de gênero é constituída de modo histórico, social e cultural ao longo 

dos séculos e continua em transformação dependendo da época, região ou cultura. 

Busca diferenciar a construção social de masculino e feminino do sexo biológico. 

Trata-se da estruturação social que define valores para homens e mulheres e como 

eles e elas se relacionam com a sociedade, estabelecendo diferenças no acesso ao 

trabalho e na autoridade para a tomada de decisão. Ou seja, ações que homens e 

mulheres devem praticar segundo o que a sociedade espera e impõe, em que 

homens têm comportamentos masculinos, e mulheres têm comportamentos 

femininos. Segundo Connel, gênero vai além do aspecto relacional, funciona como 

ordem da prática social, estabelecendo assim relações de poder, hierarquia de 

indivíduos, grupos, instituições, classe social, etnia, raça.11  

O gênero, enquanto princípio ordenador do pensamento e da ação que 

constrói atributos culturais na perspectiva relacional,leva os homens, muitas vezes, a 

negarem a existência de dor ou sofrimento, de vulnerabilidades, para reforçar a ideia 

de força do masculino na diferenciação com o feminino.  Associado a isso, há maior 
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dificuldade da busca de assistência em saúde em razão de sua autopercepção de 

necessidade de cuidados e pela noção de que essa é uma tarefa do feminino.8  

Muitas vezes, essa imagem do homem forte leva a práticas de poucos 

cuidados com o corpo, tornando-o mais vulnerável. Ainda na construção de gênero 

como identidade sexual, tem-se a criação de pares fixos em suas diferenças, sendo 

o masculino associado à força/razão/ativo, em oposição ao feminino, tido como 

frágil/emotivo/passivo.8  

O termo identidade de gênero é definido como “características que 

contribuem para a consciência que cada um tem do seu próprio sexo”. As diferenças 

de cada sexo são definidas e interpretadas dependendo da sociedade que temos 

como base. Com isso, os padrões culturais e históricos que definem o masculino do 

feminino vão além da condição biológica como exemplos socialmente aceitos da 

diferença entre as profissões, personalidades, do ser pai ou mãe.12 

As atitudes do sexo masculino, denominadas de masculinidade, vêm desde a 

era vitoriana e tem sua origem na sexualidade, apesar de essa época não ter uma 

denominação específica. No século XVIII, a sexualidade humana se afirmou pelas 

diferenças sexuais nas quais a mulher era entendida como um homem invertido em 

um modelo fisiológico inferior ao masculino.13  

No século XIX, com as transformações políticas e sociais da Revolução 

Francesa, surge uma nova concepção explicativa da diferença entre homens e 

mulheres. Com a nova sociedade burguesa capitalista, impôs-se a diferença moral 

de comportamentos, em que a mulher seria complementar e inferior aos homens, 

havendo assim a mudança da concepção biológica para a concepção política-

econômica-social, destacando a supremacia masculina.13  

Nessa época, tudo era entendido com base na diferença sexual entre 

homens, mulheres e ser parecido com o feminino, como os homossexuais, 

interferindo com o aumento do culto à masculinidade. A masculinidade hegemônica 

se consolida, e todos os homens deveriam provar constantemente o “ser macho”, 

caracterizando a primeira crise de masculinidade.11  

Historicamente, a mulher recebe imposições dos homens, seja no modo de 

vestir-se ou comportar-se, e tudo deve estar de acordo com o sistema patriarcal. O 

homem é visto como sujeito; e a mulher, como objeto. Percebe-se que, desde cedo, 

as meninas são educadas para executar tarefas domésticas e ter comportamentos 
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amáveis, dóceis, meigos e delicados, visando à vida no matrimônio, por influência 

machista.  A forma de criação de meninos e meninas é estabelecida através de 

crenças nas diferenças existentes entre homens e mulheres, em uma sociedade 

onde o homem é o líder da família.14   

Existe o mito religioso de que a mulher foi criada por Deus a partir da costela 

de Adão. Logo, mulher nasce do corpo do homem, fazendo com que surja a ideia da 

submissão feminina ao homem. Nesse sentido, podemos atribuir o predomínio do 

machismo a valores culturais e à herança histórica.15      

Historicamente, ainda, o machismo vem desde os primórdios da humanidade, 

quando o senso de sobrevivência do ser humano não fazia distinção de sexo por 

nível de importância, e homens e mulheres eram iguais. A mulher não se dirigia 

apenas às atividades domésticas, mas também à caça ao alimento. No entanto, com 

a criação da noção de divisão de trabalho, constituiu-se o que hoje chamamos de 

família e sistema patriarcal.15 

 Machismo é um termo popular usado, por um lado, como clichê originado na 

Europa e nos Estados Unidos para designar masculinidades sul-europeias e latino-

americanas, e por outro lado, também usado pelos próprios latino-americanos para 

realçar a virilidade.14  

Segundo definição de Castañeda apud Anjos et al.14, 

“O machismo pode ser definido como um conjunto de crenças, atitudes e 
condutas que se repousam na compreensão da polarização dos sexos, da 
contraposição do feminino e masculino não apenas como diferentes, mas 
como mutuamente excludentes, onde o masculino é representado como 
superior.”  

 

O machismo ao ser compreendido como uma ideologia que dita padrões de 

identidade entre homens e mulheres, cria um conjunto de mitos que justificam a 

exploração entre os sexos, conferindo à mulher uma posição inferior à do homem e 

levando-a a acreditar que esse é seu lugar de destino. A aceitação dessa ideologia 

faz que haja forte rejeição de qualquer comportamento diferente, tanto para homens 

quanto para mulheres. Com isso, o homem acaba sendo vítima do machismo 

dominante, pois o ideal de papel que lhe é atribuído também o condena e o 

marginaliza quando não cumprido.16   

Muito do comportamento machista na sociedade é influenciado pela mídia, 

que contribui para a “manutenção de estereótipos sexuais de uma cultura onde a 

generalização é a maior desculpa para comportamentos preconceituosos”.14  
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O eixo principal do preconceito se refere à relação entre os aspectos 

psíquicos e sociais. Ele se instala no desenvolvimento individual como um produto 

das relações entre os conflitos psíquicos e estereótipos presentes na cultura. 17 

Segundo Goldenberg18, a construção da identidade masculina se deu pela 

iniciação sexual com prostitutas, negação ao homossexualismo e a vontade de o 

homem ser aceito pela sociedade. Alguns padrões masculinos também podem ser 

definidos, como, por exemplo, o homem ser reservado em relação às emoções e 

prático na forma de  agir e realizar as atividades.9   

O homem, em relação à sexualidade, pode manter um comportamento 

agressivo e incontrolável como forma de manter sua identidade sexual e o poder 

frente às relações íntimas. Por isso os novos modelos em que o sexo se incorpora à 

afetividade geram uma crise masculina, resultante de igualdades dentro dos 

relacionamentos.9 

Damatta19 conta em seu livro uma brincadeira de amigos que “consistia em 

apalpar, desabusada e grosseiramente, o traseiro de um amigo, com o objetivo de 

avaliar qual a reação que este teria. “É esperado que um homem de verdade reaja 

de forma indignada, mostrando sua rejeição ao ato”. Portanto, segundo o autor, “um 

dos preços da masculinidade é a eterna vigilância das emoções, dos gestos e do 

próprio corpo”. Os padrões aceitos para a sexualidade do homem são 

caracterizados pela relação com o sexo oposto, medo da impotência e, sobretudo, 

da homossexualidade, ou seja, de virar mulher. 

O homem de algumas décadas atrás, o qual possuía características de 

racional, competitivo, agressivo, provedor da família, teve que desenvolver novas 

posturas a fim de conviver com as novas mulheres, tanto no ambiente de trabalho 

quanto no doméstico. Assim, a cada dia está mais difícil responder à questão: “o que 

é ser homem”. Esse contexto levou a que os homens tivessem que reavaliar seus 

papeis sociais e repensar os antigos valores relacionados à masculinidade.  Nos 

últimos anos, o homem passou a travar um debate sobre sua própria identidade 

masculina, gerando a crise de masculinidade do homem contemporâneo.20  

A identidade masculina passa, então, a ser mais estudada. Porém, muitas 

vezes, sem resposta, motivo pelo qual homens e mulheres ainda estão em processo 

de transformação entre valores antigos e novos. Valores esses do modelo de família 
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patriarcal, substituído por novas formas e dando espaço para novas alternativas de 

maternidade e paternidade.20  

Com o movimento feminista, o modelo de masculinidade não poderia mais se 

sustentar em decorrência das mudanças vivenciadas no campo de trabalho, 

relações afetivas, sociais e sexuais, confirmando assim a crise de masculinidade. O 

novo homem que rompe com o modelo tradicional e de dominação sobre as 

mulheres tem a capacidade de mostrar sentimentos, amar, emocionar-se, ser 

sensível, executar atividades domésticas, educar os filhos, exercer profissões tidas 

como femininas, admitindo ainda ganhar menos.21  

 O homem passa, agora, a assumir maiores exigências domésticas, 

compartilhando a educação dos filhos e enfrentando um mercado de trabalho mais 

competitivo, visto que as mulheres estão mais preparadas para disputar as mesmas 

vagas. A sociedade atual impõe exigências e obrigações sexuais aos homens, e isso 

faz que eles se sintam pressionados, muitas vezes se refugiando no uso abusivo de 

drogas, remédios, medicações para manter o corpo malhado, a fim de conseguir 

suprir essas necessidades da sociedade moderna.  

Com o novo modelo de masculinidade, o homem se permite ser mais sensível 

e mais aberto, porém não livre dos estereótipos que o aprisionam. Mas ainda assim 

pode se emocionar, sendo capaz de chorar sem se envergonhar ou temer ser visto 

como menos homem por isso.20  

Goldenberg18 completa:  

 
Talvez o machão esteja realmente em crise, mas é possível que até ele 
consiga sobreviver, só que será obrigado a coexistir com outras formas de 
ser homem. O que não sobrevive mais é um modelo hegemônico de 
masculinidade com base na força, poder e virilidade, embora homens (e 
mulheres!) continuem alimentando esse ideal. 

 

 

2.3 A Política Nacional da Saúde do Homem 

 

A primeira referência à abordagem de gênero nas práticas de saúde, 

considerando a perspectiva da integralidade na APS, correspondeu à formulação do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), nos anos 80. Nesse 

contexto, os homens foram incorporados por meio do atendimento de suas 

mulheres. Contudo, muitas vezes, foram identificados mais como problema para a 
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assistência integral à saúde da mulher do que como parceiros. Posteriormente, o 

avanço da epidemia HIV/AIDS impulsionou a necessidade de incorporação dos 

homens nas ações de prevenção e promoção da saúde, devido ao aumento dos 

casos de transmissão por via heterossexual.8 

Dados epidemiológicos mostram o aumento da morbimortalidade de homens 

comparada à das mulheres, devido à ideia dos homens de não se cuidar e por 

associar o cuidado com fragilidade e insegurança, fazendo com que o homem seja 

mais vulnerável que as mulheres, levando a mais doenças e morte precoce. Diante 

dessa necessidade real da população masculina, justificou-se a integração da saúde 

do homem nas políticas públicas.  

Fatores históricos e os movimentos sociais voltados para a atenção do 

homem não se efetivaram com os movimentos feministas, fazendo que se perdesse 

a abordagem assistencial a essa população.22 O modelo de atenção vigente 

privilegia quatro grupos populacionais – crianças, adolescentes, mulheres e idosos – 

até então não contemplando ações referentes a 25% da população brasileira de 

homens na faixa etária dos 25 a 59 anos.23  

Assim, para que se efetive a equidade proposta pelo SUS, todas as 

diferenças, diversidades, sujeitos e suas necessidades devem ser reconhecidos, 

para que haja interlocução com outras políticas públicas, como Humanização e 

Homofobia, implicando assim serviços que atendam a todas as singularidades.22  

A Portaria n°1.944/GM24 do Ministério da Saúde, de 27 de agosto de 2009, 

institui no Sistema Único de Saúde (SUS) a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem25 (PNAISH), explicitando em seu parágrafo único: 

 
A Política de que trata o caput deste artigo visa promover a melhoria das 
condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de 
modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa 
população por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e 
mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência 
integral à saúde.  

 

O PNAISH promove ações de saúde e atende a todas as particularidades do 

homem, organizando-se em três eixos principais: saúde sexual, reprodutiva e 

paternidade; violências e acidentes em geral; e o acesso/acolhimento dos homens 

na atenção básica, porta de entrada prioritária na Rede SUS. Essa política vem ao 

encontro da Política Nacional de Atenção Básica e tem como objetivo o 
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fortalecimento da rede de atenção a saúde, auxiliada pela Estratégia Saúde da 

Família, resultando em comunicação intersetorial, gerando uma melhor assistência e 

interferindo em determinantes da saúde.23   

Instituições, entidades e atores sociais se mobilizaram por meio de reuniões 

para que se desse a implantação do programa, cujos resultados foram 

encaminhados a Consulta Pública, para que houvesse um maior engajamento por 

parte da população, o que não se efetivou em um movimento social.23   

O estudo de Romeu Gomes et al.23 mostrou o processo de implantação da 

política em vários estados brasileiros, revelando o reducionismo a problemas 

urológicos, como o câncer de próstata, indo contra os princípios de prevenção e 

atendimento integral preconizados pela atenção básica e comprometendo o foco em 

outros grandes problemas que afetam a saúde do homem. A ênfase maior sobre 

problemas urológicos deu-se pelas campanhas realizadas pela Sociedade Brasileira 

de Urologia (SBU), nas quais os urologistas eram os personagens principais no 

atendimento às demandas masculinas.  

Esse mesmo estudo mostrou que os profissionais de saúde, dentre eles 

médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais não conseguem olhar o 

homem de modo diferenciado e criar instrumentos para que ele procure mais os 

serviços de saúde. Essas afirmações se justificam pelo fato de que os trabalhadores 

em saúde têm um maior relacionamento com mulheres e crianças e ainda mantêm a 

visão voltada para a doença, e não para a saúde como um todo. Isso faz com que as 

desigualdades de gênero se efetivem na assistência prestada a essa população.23   

Os grandes desafios do PNAISH são atender às necessidades individuais e 

coletivas dos homens e participar dos três níveis de gestão – federal, estadual e 

municipal - com a integração em rede  dos serviços oferecidos.22   

 

2.4 O Câncer de Próstata  

 

Devido ao processo de urbanização populacional, industrialização e avanços 

da ciência e tecnologia, o Brasil tem sofrido mudanças no seu perfil demográfico, 

associado aos novos estilos de vida e fatores de risco. Esse processo de mudança 

demográfica é descrito como envelhecimento da população, o que leva a uma 

transformação entre as pessoas e seu ambiente, trazendo alterações no perfil de 
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morbimortalidade com a diminuição das doenças infectocontagiosas e o aumento 

das doenças crônico-degenerativas (DCN).26 

A transição epidemiológica e demográfica é relacionada com alterações no 

processo saúde e doença e reflete sobre a ocorrência de doenças e mortalidade 

entre homens e mulheres. As diferenças de gênero são fundamentais para 

descrever o aumento da expectativa de vida em mulheres e aumento da faixa etária 

de mulheres idosas.27  

O estudo de Lourenço e Lins27 sobre aspectos demográficos e 

epidemiológicos do envelhecimento masculino mostra o aumento da expectativa de 

vida, entre os anos de 1999 a 2003, para maiores de 60 anos, explicado pela maior 

proporção de mulheres idosas. A mortalidade é maior entre homens quando 

comparada à de mulheres, levando em conta os fatores de risco, sendo essa 

diferença mantida com a idade avançada. Esses dados são justificados pela questão 

de gênero quando se trata do papel social de o cuidar ainda  ser exclusivo da 

mulher.  Relacionado ao câncer, de 2002 a 2004, a taxa de mortalidade foi maior 

para homens (83,80 por 100mil habitantes) em relação às mulheres (69,19 por 

100mil habitantes).  

O câncer inclui um conjunto de mais de 100 tipos de diferentes doenças que 

têm em comum o crescimento desordenado de células anormais com potencial 

invasivo, além de sua origem se dar por diversas condições multifatoriais. As causas 

podem agir em conjunto ou em sequência para disparar ou promover o câncer.  

Atualmente é um problema de saúde pública mundial não apenas pelo aumento da 

prevalência de casos, mas também devido aos investimentos em ações nos diversos 

níveis de atenção, na comunicação e mobilização social, na gestão do Sistema de 

Saúde, entre outros.28   

Para que haja mudança no panorama atual do câncer no país, é necessária à 

implantação de políticas públicas que levem à concretização de ações eficazes, 

visando à redução de taxas de mortalidade bem como o estudo de prevalência e 

incidência da doença nas populações.28  

No Brasil, o marco central do ingresso do câncer na saúde pública foi a 

criação, em 1923, da Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas, 

ligadas ao Departamento Nacional de Saúde Pública, que estudava estatísticas de 

câncer para melhor compreender a ocorrência da doença.29   
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Porém, com a necessidade de ampliar as ações de controle do câncer, houve 

um aumento das iniciativas filantrópicas, surgindo, assim, as primeiras ligas e 

associações de combate ao câncer, culminando com o Primeiro Congresso de 

Câncer, em 1935, e com a criação do Instituto Nacional do Câncer (INCA), na 

década de 40. Dessa forma, reforçava-se a necessidade de ampliar as ações 

públicas e filantrópicas para o controle da doença.29  

Na segunda metade do século XX, houve um grande desenvolvimento da 

cancerologia no país com a ampliação do número de instituições vinculadas ao 

Centro Nacional de Controle do Câncer, o desenvolvimento de campanhas 

educativas e a maior atualização da tecnologia de diagnóstico e tratamento.29
  

De acordo com estimativas mundiais da Agência Internacional para Pesquisa 

em Câncer e da Organização Mundial da Saúde (OMS), houve 14,1milhões de 

casos novos de câncer e um total de 8,2 milhões de mortes por câncer em todo o 

mundo em 2012. A expectativa é que esses casos continuem a aumentar nos países 

em desenvolvimento e desenvolvidos se medidas preventivas não forem aplicadas.26   

Os casos mais frequentes na população masculina foram o câncer de 

próstata, pulmão, colón e reto.  Nas mulheres, mama, colón e reto e pulmão. Em 

2030, estimam-se 21,4 milhões de casos novos de câncer e 13,2milhões de mortes 

por câncer.  No Brasil, a estimativa é de aproximadamente 576 mil casos novos de 

câncer em 2015, incluindo os cânceres de pele não melanoma (182mil casos 

novos), seguidos por tumores de próstata (69 mil), mama feminina (57mil), colón e 

reto (33mil), pulmão (27mil), estômago (20 mil) e colo de útero (15 mil). Sem 

considerar câncer de pele não melanoma, estimam-se 395 mil casos novos de 

câncer, 204 mil para o sexo masculino e 190 mil para o sexo feminino.26     

O câncer de próstata é a segunda e mais comum neoplasia entre os homens, 

atrás apenas do câncer de pele não melanoma no país. No mundo, é o sexto tipo 

mais comum e o mais prevalente entre os homens, representando cerca de 10% do 

total dos casos de câncer. A sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos 

países desenvolvidos em comparação com os países em desenvolvimento. Entre 

2003 e 2012, a taxa de mortalidade por câncer em homens passou de 103,12 para 

104,95 para cada grupo de 100 mil. Em mulheres, o índice passou de 72,5 para 

75,19 no mesmo período para cada 100 mil mulheres. 26 

 Estimava-se a ocorrência de 68.800 casos novos de câncer de próstata 

(CaP) no Brasil, em 2014, o que correspondia a um risco estimado de 70,42 casos 
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novos a cada 100.000 homens. Com o aumento da expectativa de vida mundial, é 

esperado que o número de casos de CaP aumente cerca de 60% até o final do ano 

de 2105.26  

O CaP é reconhecido como o câncer da terceira idade, visto que, no mundo, 

cerca de ¾ dos casos ocorrem em homens a partir dos 65 anos de idade e menos 

de 1% afeta homens com idade inferior a 40 anos.30 O aumento da incidência desse 

tipo de câncer no Brasil é parcialmente justificado pela evolução dos métodos 

diagnósticos, pela melhora na qualidade dos sistemas de informação bem como pelo 

aumento da expectativa de vida dos homens.26  

Estudo sobre a mortalidade por CaP, em São Paulo, mostrou que houve 

aumento desse coeficiente entre 1980 e 2007, de acordo com a faixa etária. Na 

população entre 50-59 anos, o aumento da mortalidade foi de 58,7%; na faixa entre 

60-69 anos, o aumento apresentou-se em torno de 75,7%; no grupo etário entre 70-

79 anos, o aumento ficou ao redor de 80,5%; e, no grupo de 80 anos ou mais, esse 

valor atingiu o percentual de 85,3%.31   

Todavia verificou-se a queda das taxas de mortalidade a partir de 200,5 

atribuída ao diagnóstico em fases menos avançadas da doença e a tratamentos 

mais efetivos, tanto do câncer localizado quanto do avançado. 31 

Como em outros cânceres, a idade é apontada como o único fator de risco 

bem estabelecido para o CaP, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade 

aumentam consideravelmente após os 50 anos. Segundo o INCA, 62% dos casos 

diagnosticados no mundo ocorrem após os 65 anos. O histórico familiar de pai ou 

irmão (hereditariedade) com CaP após os 60 anos também é considerado um 

marcador, podendo aumentar o risco de três a dez vezes em relação à população 

em geral, assim como as características herdadas quanto a hábitos de vida entre os 

membros da família. Negros têm duas vezes mais chances de terem CaP do que 

brancos.26,32,33  

 Sabe-se que dietas ricas em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais 

integrais e pobre em gordura, principalmente de origem animal, podem diminuir o 

risco não só câncer, mas de doenças crônicas não degenerativas (DCN). O alto 

consumo energético e a ingestão de carne vermelha e gorduras apresenta relação 

positiva com o risco de CaP, bem como o consumo excessivo de álcool, tabagismo. 

A vasectomia também é considerada fator de risco.26,32,34  
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Estágios iniciais do câncer de próstata dificilmente apresentam sintomas. Na 

fase mais tardia, pode haver a obstrução urinária, quando o jato urinário pode ficar 

mais fraco, ou com aumento das micções. Porém esses sintomas também são 

comuns no crescimento benigno da próstata. Com isso, a presença dos sintomas 

referidos deve ser avaliada, pois não indicam necessariamente a existência de 

câncer.35  

A próstata é uma glândula que se localiza na parte baixa do abdômen 

masculino. Ela é um órgão endócrino muito pequeno, tem a forma de maçã e se 

situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto, envolve a porção inicial da uretra e 

produz fluidos constituintes do sêmen, além de produzir nutrição para a 

sobrevivência dos espermatozoides, liberados durante o ato sexual. 26,35,36 

Figura 1 -  Anatomia da próstata 

 

Fonte: INCA.
26

 

 

Na infância, a próstata é muito pequena; na adolescência, com o aumento da 

produção de hormônios, o seu tamanho aumenta. Esse crescimento se mantém 

durante a vida do homem. Em alguns, o crescimento é mais rápido que em outros. E 

por razões ainda desconhecidas, após os 50 ano, esse crescimento é mais 

acelerado.35  

Alguns tumores de próstata podem crescer de forma rápida, espalhando-se 

para outros órgãos e podendo levar à morte. A grande maioria, porém, cresce de 

forma tão lenta (leva cerca de 15 anos para atingir 1 cm³) que não chega a dar sinais 

durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem.26,37
 

As crenças do século XIX fundamentaram mitos e medos relacionados ao 

câncer de próstata, em que se acreditava que o câncer era uma doença 

sexualmente transmissível por serem as lesões tumorais semelhantes às das 
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doenças venéreas. Outro mito que se mantém até os dias contemporâneos é o de 

que todo homem submetido à cirurgia de próstata se torna impotente, configurando 

um obstáculo para que eles se submetam ao exame preventivo.37  

Outrossim, a região genital é tida como o símbolo de virilidade dentro da 

cultura machista, o que também impede que muitos homens procurem a assistência; 

e quando procuram, o câncer já se encontra em estágios avançados.38    

Após o tratamento radioterápico para CaP, 30 a 45% dos pacientes apresenta 

disfunção erétil. Estudo sobre a sexualidade de homens após tratamento de CaP 

mostra que 24,9% dos entrevistados declaram ter ereção péssima ou ruim após seis 

meses do término do tratamento radioterápico, 43,8% tem ereção boa ou excelente 

e 31,3% corresponde à ereção regular ou prejudicada. Os entrevistados revelam 

que, mesmo o tratamento tendo afetado a função sexual, sentem que o mais 

importante é estarem vivos.39  

 

2.4 A Prevenção do câncer de próstata 

 

O conceito de prevenção em saúde se refere a uma ação antecipada com a 

finalidade de tornar improvável o progresso da doença. Assim, para que a prevenção 

seja possível, é preciso considerar os fatores causais e predisponentes. O modelo 

preventivo de Leavell e Clark estabelece a prevenção em três níveis: primário, 

secundário e terciário. A prevenção primária é composta pela promoção da saúde e 

proteção específica e refere-se à adoção de ações no período pré-patogênico, como 

hábitos saudáveis de vida.40  

A prevenção secundária inclui o diagnóstico e o tratamento precoce, além da 

limitação da invalidez, permitindo que aquelas pessoas que não realizaram a 

prevenção primária sejam diagnosticadas e tratadas, uma vez que se tem claro que 

tal atitude favorece o prognóstico. 

Já na prevenção terciária, a incapacidade do paciente se torna definitiva, 

procurando-se então todas as maneiras possíveis de reabilitá-lo na  comunidade.40  

Nesse sentido, a prevenção do CaP tem como objetivo a redução da 

incidência e prevalência da doença na população, de modo que a prevenção 

primária do câncer seria a limitação dos agentes causais, como tabagismo, 
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sedentarismo e dieta inadequada; e a prevenção secundária, a detecção precoce do 

CaP.36  

A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer41 é iniciativa do 

Ministério da Saúde (MS) com o propósito de: 

[...] reduzir a incidência e a mortalidade por câncer no Brasil por meio de 
ações contínuas que levem à conscientização da população quanto aos 
fatores de risco de câncer, promovam a detecção precoce dos cânceres 
passíveis de rastreamento e propiciem o acesso a um tratamento equitativo 
e de qualidade em todo território nacional.  

 

Cabe ao INCA “coordenar e executar essa política de prevenção e controle 

em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais, visando à promoção, 

intervenção sobre os fatores de risco, diagnóstico e tratamento especializado”.41   

O CaP pode ser detectado precocemente por meio de alguns métodos, sendo 

o diagnóstico precoce a única maneira de evitar e reduzir a mortalidade desse tipo 

de câncer. A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda para o diagnóstico 

precoce do CaP a idade mínima de 45 anos para homens com casos da doença na 

família ou negros e 50 anos para os demais, mesmo assintomáticos, sendo esta 

uma tendência mundial.35,42  

A Sociedade Americana de Cancerologia adota uma postura agressiva em 

ralação ao rastreamento da população para o CaP e postula a necessidade do toque 

retal associado com o Prostatic Specific Antigen (PSA) com periodicidade anual, 

conforme as faixas etárias preconizadas pela SBU.33,43  

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, “prevenir o aparecimento de 

qualquer tipo de câncer diminui a chance de a pessoa desenvolver essa doença e 

aumenta as chances de cura”. O toque digital da próstata, a ultrassonografia 

transretal e o exame de sangue para a dosagem do antígeno prostático específico, 

conhecido por PSA, são exames preventivos para CaP.35  

Grande parte dos homens tem receio em realizar o exame de toque retal, 

levando ao diagnóstico tardio da doença. De acordo com estatísticas do SUS, para 

cada oito consultas ginecológicas realizadas em 2007, uma era consulta urológica. 

Em relação às consultas entre homens e mulheres, 17 milhões de mulheres foram 

ao ginecologista em 2007, e somente 2,6 milhões de homens passaram em 

consultas com urologista.33  

A detecção precoce do CaP é essencial, pois quanto mais inicialmente a 

doença for diagnosticada, maiores são as chances de cura e de um tratamento 
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menos agressivo, além da redução dos altos custos decorrentes do tratamento do 

câncer em estágios mais avançados ou metástases. Porém, a detecção precoce 

desse câncer esbarra na falta de conhecimento sobre a história natural da doença.43   

O toque retal (TR) é um procedimento exclusivo do profissional médico, 

podendo ser realizado por clínicos, geriatras ou urologistas. É um método importante 

devido à simplicidade do procedimento, baixo custo e ausência de complicações. 

Pode ser realizado nas posições genupeitoral ou decúbito lateral, conforme a 

habilidade do profissional e limitações físicas do paciente.30 O exame clínico da 

glândula prostática tem o objetivo de avaliar o tamanho, a forma e a consistência da 

próstata e identificar nódulos.36  

Figura 2 - Exame de Toque retal 

 

Fonte: http://vivasemcancer.com.br/wp-content/uploads/2013/06/cancer-de-prostata.jpg
44

 

 

O TR é o teste mais utilizado, porém possui algumas limitações, pois somente 

porções posterior e lateral da próstata podem ser palpadas, deixando creca 40% a 

50% dos tumores fora do seu alcance. As estimativas de sensibilidade variam entre 

55% e 68%. Quando utilizado em associação à dosagem do PSA com valores entre 

1,5 ng/ml e 2,0 ng/ml, a sensibilidade do TR pode chegar a 95%. Em casos de 

pacientes que só realizam o exame de dosagem PSA, 72% deles são submetidos a 

biópsias desnecessárias.43  

O PSA “é um produto do epitélio prostático e normalmente é secretado no 

sêmen humano”. “Trata-se de uma protease sérica, cuja função é clivar e liquefazer 

o coágulo seminal formado após a ejaculação”. Nos homens normais, apenas 

minúsculas quantidades de PSA circulam no sangue. Níveis elevados de PSA 
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ocorrem em associação com câncer, tanto localizados quanto avançados, e são 

proporcionais ao volume tumoral.30 O exame de PSA possui alta sensibilidade e 

baixa especificidade, sendo indicada a realização do toque retal em paralelo.30,36  

Na presença de outras doenças, como prostatite, hiperplasia benigna de 

próstata e após ejaculação, a dosagem do PSA pode estar alterada, não 

especificamente pelas células tumorais, mas por células epiteliais normais da 

próstata, não configurando o câncer. Aceita-se como valores normais do antígeno 

prostático específico até 4 ng/ml, porém podem existir tumores com PSA abaixo 

desse valor. Quando o PSA estiver acima de 10 ng/ml, há indicação formal para 

biópsia. Para valores entre 4-10 ng/ml, deve-se também  avaliar a possibilidade de 

outro exame, o PSA livre.43 

A realização do PSA é considerada mais verdadeira quando associado ao 

exame de toque retal. Essa associação mostrou, em pesquisa, que, ao se utilizar o 

PSA associado com o exame de TR, 18% dos tumores não poderiam ser 

diagnosticados sem o exame de toque retal, e que 45% dos tumores não seriam 

detectados sem o exame de PSA. Com isso, o valor do PSA é de fundamental 

importância para detectar o estadiamento do carcinoma de próstata. Cerca de 80% 

dos pacientes com concentração de PSA menor do que 4ng/mL possuem tumor 

restrito à próstata.33  

Pode-se então considerar o PSA o marcador tumoral mais importante para 

rastrear, detectar, estagiar e monitorar o câncer de próstata. Porém o mais 

adequado é ser associado ao TR para avaliação inicial das doenças prostáticas.33,45 

Em  fase inicial, o tumor tem 80% de cura, favorecendo uma melhor qualidade de 

vida.30  

O ultrassom transretal pode ser usado para orientar a biópsia da próstata. 

Também tem finalidade na determinação do volume prostático e na avaliação da 

extensão local do agravo.43   

 O fechamento do diagnóstico de CaP é realizado com o estudo 

histopatológico do tecido obtido por meio da biopsia de próstata, sempre que houver 

alterações no toque retal e dosagem de PSA. O resultado do exame anátomo- 

patológico fornece o resultado da graduação histológica conforme o sistema de 

Gleason, “que tem o objetivo de mensurar a provável taxa de crescimento do tumor 

e sua disseminação”. 
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Figura 3 - Biopsia de Próstata 

 

Fonte: http://vivasemcancer.com.br/wp-content/uploads/2013/06/cancer-de-prostata.jpg
44

 

 

No sistema de Gleason, as células tumorais são comparadas com células 

prostáticas normais. Quanto maior for a diferença entre essas células, mais 

agressivo será o câncer e maior será a disseminação. Os tumores são classificados 

de 1 a 5, sendo o grau 1 o mais diferenciado e o grau 5 o mais indiferenciado.36  

 

Figura 4 - Estágios do Tumor 

 

Fonte: http://vivasemcancer.com.br/wp-content/uploads/2013/06/cancer-de-prostata.jpg
44

 

 

Apesar de o homem ter conhecimento sobre o diagnóstico do câncer de 

próstata, a adesão às medidas preventivas ainda é baixa em relação ao toque retal. 

Ainda há dificuldade para o público masculino incorporar esse exame na sua rotina, 

e mesmo os homens que já realizaram o exame preventivo não o fazem 

regularmente, mas intercalando longos espaços de tempo. A escolaridade e renda 

familiar são consideradas fatores importantes ao acesso dos homens aos exames 

preventivos, porém a baixa adesão não se restringe a homens com baixo poder 

aquisitivo e baixa escolaridade.46  

O afastamento dos homens frente aos exames preventivos e ao autocuidado 

não se justifica apenas pela falta de conhecimento ou informação. Esbarra em 
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questões socioculturais, por isso é necessário que sejam criados espaços 

educativos, onde temas de gênero e masculinidade sejam discutidos e, assim, 

ressignificados.46  

O estudo de Ramos e colaboradores indica que o aumento dos casos de 

câncer se deve à falta de regularidade de divulgação de campanhas preventivas, 

além da falta de  alcance nacional delas. Cita, também, que as campanhas 

específicas têm que ser sensíveis às questões de gênero, já que homens e 

mulheres têm reações diferentes a tais campanhas.47  

Iniciativas nesse sentido têm sido adotadas, como o Dia do Homem, 

celebrado, no Brasil, em 15 de julho, e no mundo todo, no dia 19 de novembro. As 

datas têm o objetivo de chamar a atenção da sociedade para problemas que 

atingem os homens.  No Brasil, essa data foi proposta pela Ordem Nacional dos 

Escritores em 1992, e desde então vem chamando a atenção das autoridades 

políticas e especialistas na saúde do homem.48  

Outro dos objetivos da reflexão que o Dia do Homem propõe é a igualdade 

entre os gêneros masculino e feminino. O alvo principal dessa proposta é a 

mudança de comportamento, tanto por condutas machistas quanto por condutas do 

radicalismo feminista.48
 

O Instituto Lado a Lado pela Vida49 criou, em 2008, a campanha Um Toque, 

Um Drible, que tem o objetivo de promover mudanças no paradigma em relação à 

ida do homem ao médico para realização de exames preventivos.  

Já em 2012, o mesmo Instituto lançou no Brasil a campanha Novembro Azul, 

com o objetivo de mostrar aos homens o quanto é importante fazer o teste que 

diagnostica o câncer de próstata. O público-alvo da campanha, que é realizada o 

ano todo, mas tem seu ápice no mês de novembro, são os homens a partir de 40 

anos de idade, para os quais se reforça a importância da realização de exames 

periódicos a fim de rastrear alterações de próstata.49  

Finalizando,  é importante destacar as recomendações do Programa Nacional 

de Controle do Câncer de Próstata,43 documento de consenso do Instituto Nacional 

do Câncer 50. São elas: 

• não indicar o rastreamento populacional, baseado na ausência de 
evidências da efetividade das modalidades terapêuticas propostas para o 
câncer em estágios iniciais e do risco de seus efeitos adversos.  
• sensibilizar a população masculina para a adoção de hábitos saudáveis de 
vida (dieta rica em fibras e frutas e pobre em gordura animal, atividade física 
e controle do peso) como uma ação de prevenção do câncer; 
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• indicar o rastreamento oportunístico, ou seja, a sensibilização de homens 
com idade entre 50 e 70 anos que procuram os serviços de saúde por 
motivos outros que o câncer da próstata sobre a possibilidade de detecção 
precoce deste câncer por meio da realização dos exames do toque retal e 
da dosagem do PSA total, informando-os sobre as limitações, os benefícios 
e os riscos da detecção precoce do câncer da próstata.  
• sensibilizar os profissionais de saúde (generalistas e especialistas), 
capacitando-os e reciclando-os quanto a novos avanços nos campos da 
prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos 
no câncer da próstata; 
• estabelecer parcerias com instituições universitárias visando ao melhor 
conhecimento de temas relacionados à prevenção, detecção precoce, 
tratamento e cuidados paliativos no câncer da próstata e sua inclusão no 
currículo das escolas biomédicas.  

                                   

Com isso, nota-se que as políticas de saúde do homem têm avançado para a 

realização de ações integrais, com incentivo da mídia e da SBU, destacando o 

protagonismo do homem no cuidado da sua saúde. Há recomendações que 

divergem em relação ao exame preventivo, com modelos de atendimento diversos 

nos serviços públicos e privados. Porém não se pode deixar de lado o fato de que 

homens, culturalmente, buscam menos assistência à saúde e adoecem e morrem 

mais, comparados às mulheres. Nesse sentido, o presente estudo busca 

compreender a visão do homem sobre os exames preventivos e contribuir para 

mudanças no contexto vivido atualmente pela população masculina. 
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3. PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Os homens têm dificuldade em realizar e aderir à prevenção do câncer de 

próstata por meio do exame de toque retal.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar as representações sociais de homens que procuram o 

Ônibus do Homem sobre a prevenção do câncer de próstata. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico e de aderência aos exames 

oferecidos pelo Ônibus do Homem.  

 Identificar as opiniões e sentimentos sobre o exame preventivo do 

câncer de próstata. 

 Evidenciar os motivos para adesão ou recusa aos exames preventivos. 

 Contribuir para melhor adesão aos exames preventivos, propondo 

novas abordagens educativas. 
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5. MÉTODO 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de estudo descritivo que busca descrever as características que 

estão sendo pesquisadas, e exploratório, visando conhecer os fatos e fenômenos 

relacionados ao tema, com abordagem qualitativa. Apresenta a Teoria das 

Representações Sociais como Referencial Teórico, o Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC) e a Análise de Conteúdo como Referencial Metodológico. 

 A pesquisa qualitativa é capaz de incorporar as questões do significado, das 

relações e das estruturas sociais, relacionadas às transformações como construções 

humanas. Com isso, a abordagem qualitativa aplica-se ao estudo das relações, das 

representações, das crenças, opiniões, fruto das interpretações que os seres 

humanos fazem de como vivem, pensam e sentem.51  

O trabalho teve início em março de 2014, com o levantamento bibliográfico, 

leitura de resumos sobre a temática e sobre o referencial teórico.  

A busca da literatura foi realizada nas bases de dados eletrônicos, 

consideradas fidedignas no meio científico: Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Latino-Americano em 

Ciências da Saúde (LILACS) e buscador Google acadêmico. Os descritores 

utilizados para busca foram: Saúde do Homem, Representações Sociais, Neoplasias 

de Próstata e Atenção Primária à Saúde. 

 

5.2 Referencial Teórico 

 

A teoria das Representações Sociais (RS) surgiu da obra de Serge Moscovici, 

intitulada La psychanalyse: son image ET son public, na França, em 1961. A partir 

dessa época, houve um aumento dos estudos referentes ao domínio simbólico 

voltado para explicações relacionadas com a consciência e imaginário humano. 

Nesse âmbito, a partir 1960, as noções de representação e memória tomam 

força.52,53
   

 Anteriormente, o sociólogo Emile Durkheim já abordava as representações 

coletivas, colaborando para o desenvolvimento da teoria de Moscovici.  A teoria 

possui suas raízes na sociologia e atravessa a psicologia de Freud, desenvolvendo-
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se na psicologia social de Moscovici, posteriormente aprofundada por Denise 

Jodelet.53,54  

A psicologia social aborda as representações sociais no campo das relações 

do indivíduo na sociedade, reflete sobre como os indivíduos, os grupos, os sujeitos 

sociais constroem seu conhecimento mediante sua condição social, cultural e, com 

isso, como a sociedade se dá a conhecer e construir esse conhecimento com os 

indivíduos.  A teoria das RS trabalha com o conceito do pensamento social em sua 

dinâmica e diversidade, partindo da ideia de que existem diferentes formas de se 

conhecer e de se comunicar, orientadas por objetos diferentes.52  

As Representações Sociais são um conjunto de conceitos, proposições e 

explicações originados na vida cotidiana e no desenrolar das comunicações 

interpessoais, relacionadas com mitos, crenças da sociedade, detectando uma visão 

atual do senso comum.53
 Elas refletem sobre como os indivíduos constituem suas 

ações acerca da  realidade cotidiana. Essa teoria trabalha com o intelectual do 

indivíduo e sua relação com o meio social transformando-o, reconhecendo como o 

grupo constrói uma realidade.55  

As RS são definidas por Jodelet “como sendo uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado com um objeto prático e que contribui para a 

construção da realidade comum a um conjunto social”.53,56
 O objetivo das 

Representações Sociais é extrair o sentido do mundo por meio das percepções que 

reproduzem o seu significado.  

A representação social funciona como um sistema de interpretação da 
realidade que regula as relações dos indivíduos com seu meio ambiente 
físico e social; ela vai orientar seus comportamentos e suas práticas. É 
óbvio que as representações sociais não determinam inteiramente as 
decisões tomadas pelo indivíduo, mas elas limitam e orientam o universo de 
possibilidades colocadas a sua disposição.

57
  

                                  

A representação não é apenas uma expressão simbólica da realidade, refere-

se à transformação do não familiar em familiar, quando o novo é incorporado a 

categorias e se torna o senso comum. O que, nessa teoria, significa apreender a 

ancoragem e objetivação em que são geradas e desenvolvidas. Em tal processo o 

sujeito busca o que lhe é familiar para fazer a conversão daquilo que é novidade, e 

participa disso com os demais membros do grupo em que está inserido, legitimando 

comportamentos, atitudes e crenças.53  
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Quanto mais significativo for o objeto representado para aquele que o 

representa, mais profundamente este estará envolvido na representação de forma 

mais radical, relacionado com a sua identidade. Com isso, o estudo das 

representações implicará a consideração de identidade do sujeito ao representar um 

objeto. Conforme explica Moscovici, “uma representação é uma representação de 

alguém tanto quanto uma representação de alguma coisa”.58  

A Representação Social como referencial teórico na área da pesquisa sobre o 

câncer de próstata favorece a identificação do conhecimento dos participantes sobre 

o objeto de estudo, o que pode contribuir para o entendimento de certos 

comportamentos dos homens que influenciam no processo saúde-doença, 

autocuidado e prevenção. Ao acessar o conhecimento sobre sua própria realidade 

por meio de seus próprios discursos, adentra-se nas representações sociais em que 

esses sujeitos estão inseridos, podendo-se identificar aspectos culturais, 

psicológicos e entender suas práticas de saúde quanto à prevenção do câncer de 

próstata. 

            

5.3 Cenário do Estudo 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida durante os atendimentos realizados pelo 

Ônibus do Homem, que percorre diferentes bairros de Sorocaba, município do 

interior do estado de São Paulo.   

 

5.3.1  Município de Sorocaba 

 

Sorocaba é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo. 

Possui uma área de 449,122 km², sendo 55% de área urbana e 45% de área rural. 

Sua população estimada em 2015 é de 640.916 habitantes. É o terceiro município 

mais populoso do interior paulista e o quarto mercado consumidor do estado fora da 

região metropolitana da capital, além de ser a oitava cidade brasileira com maior 

potencial de consumo. Regiões muito próximas a Sorocaba são consideradas as 

maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo. São elas: Jundiaí, São 

Paulo, Campinas e Santos cujas populações, somadas à de Sorocaba, ultrapassam 

29 milhões de habitantes, ou seja, mais de 80% da população do estado.59  
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A cidade está localizada na região sudoeste do estado de São Paulo, a 87 

quilômetros de distância da capital do Estado. As principais rodovias são a Castelo 

Branco (SP-280) e a Raposo Tavares (SP-270).  Encontra-se em processo de 

tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei 

Complementar nº 33/2005, que cria a Região Metropolitana de Sorocaba e o 

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba.60 

O sistema de saúde é servido por uma infraestrutura composta por 75 

estabelecimentos de saúde do SUS, estruturados em atenção plena da saúde em 

todos os níveis de atenção: primária, secundária e terciária. Na área hospitalar, 

conta com treze hospitais, sendo seis especializados; os demais são hospitais 

gerais, como o Hospital Santa Lucinda, da PUC-SP, e o Conjunto Hospitalar de 

Sorocaba- CHS (Hospital Regional e Leonor Mendes de Barros).60 

O Conjunto Hospitalar de Sorocaba é responsável pelo atendimento de nível 

terciário de 48 municípios do sudoeste paulista, com uma população de mais de 

2.243.016 habitantes59 é referência em trauma e queimados, sendo o maior hospital 

público da região.  

Sorocaba abriga, ainda, a sede da Divisão Regional de Saúde XVI (DRS) e 

conta, também, com o Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Atualmente o Banco de 

Olhos de Sorocaba é considerado referência no Brasil para as pessoas que 

necessitam de transplante de córnea. O hospital responde por 30% dos transplantes 

de córneas realizados em todo Brasil. A Faculdade de  Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC-SP e o número de hospitais e clínicas fazem de Sorocaba um centro 

de referência para a saúde no Brasil.61  

Atualmente, o município possui 31 UBS, das quais cinco são unidades 

básicas de saúde da família, e nove estão em processo de transição para Estratégia 

Saúde da Família. Também possui uma rede secundária de ambulatórios e 

laboratórios, além de convênios com vários hospitais para o atendimento 

municipalizado. 

 

5.3.2 Unidade Móvel Ônibus do Homem 

 

O Ônibus do Homem é a unidade móvel da Prefeitura Municipal de Sorocaba 

que oferece atendimento gratuito à população em vários pontos da cidade. Este 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_Santa_Lucinda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hospitalar_de_Sorocaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hospitalar_de_Sorocaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hospitalar_de_Sorocaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
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equipamento móvel encontra-se em funcionamento desde agosto de 2010, após sua 

idealização pelos gestores da Prefeitura Municipal de Sorocaba. 

Conforme relatos do coordenador do ônibus do Homem, Fernando G. Russo, 

médico urologista, a composição da política de saúde do homem impulsionada pela 

SBU iniciou-se entre 2004 e 2006, primeiramente voltada para atenção urológica e, 

posteriormente, com abertura para as demais necessidades da saúde masculina. 

Nesse período, a idealização da incorporação de tal política para o município 

começou a ser abordada. 

A única iniciativa existente até então no município de Sorocaba eram os 

mutirões realizados anualmente, a partir de 2004 até 2008, que atendiam cerca de 

600 homens para avaliação urológica, sendo realizado na Policlínica Municipal. 

Como no município já havia um protótipo de unidade móvel que atende às 

demandas da saúde da mulher, um médico urologista começou atender nessa 

unidade, chamada de Ônibus Rosa, realizando planejamento familiar com enfoque 

na vasectomia, quando percebeu um grande interesse da população masculina na 

criação de um ônibus voltado para o atendimento de homens.  

Para que os gestores entendessem a necessidade dessa população, foi 

realizado um trabalho de atendimento urológico na Praça Central da Cidade, no 

encontro mundial do diabetes, em 2009, que surpreendeu pela adesão masculina. A 

iniciativa gerou tanta procura, que os gestores decidiram investir nesse projeto. O 

idealizador do ônibus, então, buscou parceria com a Prefeitura Municipal de 

Sorocaba para a efetivação do projeto. Em 2009, ele foi até Brasília buscar parceria 

por meio de uma emenda parlamentar que havia sido aprovada. 

Sorocaba, à vista disso, foi escolhida como cidade piloto para as ações do 

PNAIS, e o incentivo para a criação da unidade móvel veio da Prefeitura Municipal 

de Sorocaba como promessa de campanha da gestão vigente, no ano de 2009. 

Em 16 de agosto de 2010, um ano após a vigência da PNAIS, a unidade 

móvel Ônibus do Homem foi entregue em um evento, visando a ações dentro do 

Programa Municipal de Atenção à Saúde do Homem, juntamente com a 

comemoração do aniversário de Sorocaba. 

Nesse mesmo ano, o projeto da unidade móvel foi levado até Brasília e 

recebeu o título de Projeto Piloto  para ações de Saúde do Homem, sendo  

Sorocaba considerada cidade que incrementa tais ações. O programa, inclusive, 

tornou Sorocaba destaque no 33º Congresso Brasileiro de Urologia, realizado em 
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Florianópolis (SC), que reconheceu a unidade como melhor política pública 

municipal para ações da saúde do homem. 

A unidade móvel desenvolve atividades voltadas para o atendimento 

urológico, principalmente para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, 

solicitação de exames de rotina, aconselhamento e coleta de material para doenças 

sexualmente transmissíveis (Programa Fique Sabendo), além de orientações sobre 

planejamento familiar. 

O homem que procura o atendimento da unidade móvel pela primeira vez é 

acolhido com o recebimento de informações sobre todas as atividades que são 

oferecidas. Eles são atendidos por livre demanda e também são referenciados pelas 

unidades básicas de saúde. Atuam no ônibus profissionais do sexo masculino da 

equipe de enfermagem e médica. Já nos finais de semana, pela ausência de 

profissional do sexo masculino para cobertura da escala de trabalho, existe a 

presença feminina na unidade, realizando as atividades assistências do enfermeiro, 

no caso esta pesquisadora. 

Atualmente o Ônibus do Homem funciona todos os dias da semana          

(incluindo feriados e finais de semana). Nos dias úteis, o atendimento é realizado 

das 8h às 17h, e nos demais dias, das 8h às 14h, com o objetivo de atender à 

população trabalhadora. A escala de rodízio nos bairros é efetivada conforme 

solicitação e conforme áreas de maior concentração de pessoas, (supermercados, 

praças, eventos ou bairros distantes). 

Desde que a unidade móvel da Prefeitura foi criada, em 2010, a média de 

consultas médicas mensais aumentou. Em 2010, eram 630 por mês, número que 

aumentou para 673/mês em 2011, passou para 778 em 2012, chegou a 829 por mês 

em 2013 e, no ano de 2014, alcançou a marca de 877. De janeiro a agosto deste 

ano foram realizadas 7.018 consultas, além de outros atendimentos.62  Percebe-se 

que a procura pelos atendimentos oferecidos pelos ônibus do homem vem 

aumentando  ano a ano. 
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5.4 Participantes da Pesquisa 

 

Participaram do estudo 12 homens que procuraram por atendimento no 

Ônibus do Homem. Foram incluídos munícipes que procuraram o atendimento pela 

primeira vez e também aqueles que procuraram o atendimento de rotina. 

Considerando o tipo de estudo e o contexto subjetivo do tema, foi utilizada 

amostragem por acessibilidade. Procurou-se obter uma amostra representativa das 

ideias de homens que já frequentavam o Ônibus do Homem, daqueles que 

procuraram a unidade pela primeira vez para exames preventivos e dos que 

procuram a unidade móvel, mas se recusam a realizar os exames preventivos, 

possibilitando que diferentes opiniões existentes surgissem nas entrevistas. 

 

5.5. Coleta de Dados 

  

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista oral gravada, orientada 

por um roteiro de questões norteadoras, buscando captar as opiniões, sentimentos e 

motivos da recusa ou adesão dos entrevistados aos exames preventivos do câncer 

de próstata (APÊNDICE A).  Além disso, os participantes responderam a um 

formulário com dados sociodemográficos referentes à adesão aos exames 

oferecidos pelo Ônibus do Homem (APÊNDICE B).  

Foi realizado um  pré-teste com cinco participantes, como forma de validar o 

instrumento de coleta de dados. Com o pré-teste, observou-se que as respostas 

eram muito diretas, esgotando rapidamente o tema abordado e o diálogo. Muitos 

homens não souberam responder a qual tipo de exame do câncer a entrevistadora 

estava se referindo. Com isso, as questões foram adequadas conforme o perfil dos 

participantes, sendo realizado novo pré-teste com mais cinco participantes.  

As questões modificadas incluíram uma introdução ao assunto e opções 

explicativas para as respostas, deixando os participantes mais à vontade para 

responder, e favorecendo o entendimento. Dessa forma, o pré-teste foi validado e 

deu-se continuidade às demais entrevistas.  

A maior dificuldade foi realizar as entrevistas com os homens que não 

queriam realizar o exame, visto que eles só buscavam a informação do serviço 

prestado pelo ônibus. Além disso, nos dias úteis, a procura dos homens era bem 

menor, aumentando muito nos finais de semana. 
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A abordagem para participar do estudo foi efetuada pela pesquisadora no 

momento que o homem chegava ao Ônibus do Homem para atendimento inicial ou 

de rotina. As entrevistas foram realizadas aos finais de semana, no período de 

novembro de 2014 a junho 2015. 

 

5.6 Organização e Análise dos Dados 

 

O conteúdo das entrevistas gravadas foi transcrito e organizado em um 

quadro por questão com as expressões chave e ideias centrais do discurso de cada 

sujeito (APÊNDICE C). Com o material das expressões chave e das ideias centrais 

foram construídos discursos-síntese, na primeira pessoa do singular, que são os 

Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), no qual o pensamento de um grupo ou 

coletividade aparece como se fosse um discurso individual.63 Os sujeitos foram 

denominados com a letra S e enumerados de 1 a 12 (número de participantes). 

 As expressões chave (E-CH) são trechos dos depoimentos que foram 

selecionados por revelar a essência do conteúdo do depoimento ou discurso, sendo 

fundamentais para a confecção do DSC. A ideia central (IC) é uma expressão que 

revela e descreve, da maneira mais sintética e precisa, os sentidos presentes nas 

expressões chave e também no conjunto de discursos de diferentes sujeitos que 

possuem semelhança de sentido, possuindo uma função discriminadora e 

classificatória e permitindo identificar e distinguir os vários sentidos ou 

posicionamentos contidos no discurso.64 As expressões chaves  destacadas foram 

coloridas  nas mesmas cores das respectivas ideias centrais. 

Para análise e interpretação dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, 

modalidade análise temática. As ideias centrais dos discursos coletivos foram 

consideradas subtemas e categorizadas em grandes temas visando a uma síntese 

interpretativa que respondesse ao problema da pesquisa. Os dados 

sociodemográficos e de adesão foram organizados em tabelas, sendo analisados 

segundo a frequência das suas variáveis. 
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5.7 Referencial Metodológico 

 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), desenvolvido por Lefèvre F. e Lefèvre 

A. M. C.63, no final da década 90, é uma técnica de tabulação e organização de 

dados qualitativos que tem como fundamento a Teoria das Representações Sociais. 

Consiste em uma síntese elaborada com partes de discursos semelhantes por meio 

de procedimentos sistematizados e padronizados. 

Os procedimentos a serem seguidos nas pesquisas do discurso do sujeito 

coletivo são planejados de forma a garantir o livre discurso, procurando resgatar o 

pensamento, o comportamento discursivo, preservando as características 

qualitativas.48 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) mostra diferentes tipos ou categorias de 

pensamento coletivo entre o público envolvido em uma pesquisa. Ele é uma ação 

organizadora e de tabulação de dados verbais e qualitativos que consiste 

basicamente em analisar o material extraído de cada depoimento, criando-se uma 

resposta única sob a forma de um ou vários discursos-síntese, escritos na primeira 

pessoa, utilizando-se o vocábulo original, não interpretado, como se a coletividade 

fosse o emissor do discurso.47  

A construção do DSC segue alguns princípios, como: coerência, em que há a 

agregação dos pedaços isolados dos depoimentos, formando um discurso síntese; 

posicionamento próprio, em que o discurso expressa opinião, ideia ou ideologia 

próprias; originalidade e especificidade em relação ao tema; distinção entre os 

discursos, pois são identificados discursos diferentes ou complementares; 

artificialidade natural, como se uma pessoa falasse pelo grupo, porém, se trata de 

uma construção artificial.58  

O sujeito coletivo se expressa através de um discurso na primeira pessoa do 

singular, sendo que, ao mesmo tempo em que sinaliza a presença do sujeito 

individual do discurso, expressa uma referência coletiva, na medida em que esse 

“eu” fala em nome de uma coletividade, viabilizando um pensamento social. Com 

isso, pode-se dizer que o DSC é uma forma de fazer a coletividade falar 

diretamente. 

Os instrumentos básicos do DSC são compostos pelas seguintes figuras 

metodológicas: 
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Expressões chaves (ECH) – são pedaços ou trechos literais do discurso que 

devem sem sublinhados ou coloridos pelo pesquisador e que revelam a essência do 

depoimento. 

Ideia Central (IC) – é um nome ou expressão linguística que revela, nomeia 

de maneira mais sintética e precisa, os sentidos presentes em cada uma das 

respostas analisadas de um conjunto de ECH que vai constituir, posteriormente, os 

discursos do sujeito coletivo. 

A análise de conteúdo trata de compreender melhor um discurso, 

aprofundando suas características e retirando das mesmas os trechos mais 

importantes, para qualificar a vivência dos sujeitos. Deve-se basear em uma teoria 

relevante, que sirva de marco de explicação para as descobertas da pesquisa.64  

A modalidade de análise de conteúdo escolhida foi a análise temática que 

consiste em propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos. Os dados são classificados em temas principais, que resultam de 

reagrupamentos analógicos das categorias temáticas definidas pela descoberta dos 

núcleos de sentidos, preocupando-se com a frequência desses núcleos, sob a forma 

de dados segmentáveis, comparáveis e classificados como subtemas.65 
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6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

    O projeto de pesquisa foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, de acordo com a Resolução Nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Todos os participantes 

que concordaram em participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice D), sendo garantido o sigilo das suas identidades. A 

pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em 11 de novembro 

de 2014. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Perfil sociodemográfico e de aderência aos exames oferecidos pelo Ônibus 

do Homem. 

     

Tabela 1 - Distribuição dos participantes do estudo segundo idade, estado civil, 

escolaridade, renda familiar e ocupação (Sorocaba, 2014 a 2015). 

Idade Nº % 

40 a 50 3 25,0 

51 a 60 3 25,0 

61 a 70 4 33,3 

71 ou mais 2 16.7 

Estado Civil Nº % 

Casado 8 66,7 

Solteiro 2 16,7 

União Estável 1 8,3 

Separado 1 8,3 

Escolaridade Nº % 

Sem escolaridade 3 25,0 

1º grau incompleto 4 33,4 

1º grau completo 1 8,3 

2º grau completo 2 16,7 

Superior completo 1 8,3 

Superior Incompleto 1 8,3 

Renda Familiar (R$) Nº % 

788,00 a 1000,00 6 50,0 

Entre 2000,00 a 3000,00 5 41,7 

6100,00 1 8,3 

Ocupação Nº % 

Aposentado 6 50,0 

Eletricista 1 8,3 
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Motorista 1 8,3 

Carpinteiro 1 8,3 

Pedreiro 2 16,7 

Metalúrgico 1 8.4 

Fonte: Autora 

 

         A Tabela 1 revela que 50% dos homens têm 61 anos ou mais de idade, em 

sua maioria são casados, possuem primeiro grau incompleto e são aposentados 

com renda familiar entre R$788,00 a 1000,00. Vale destacar que 25% deles não 

possuem escolaridade. 

         

Tabela 2 - Distribuição dos participantes conforme histórico familiar de câncer de 

próstata, participação nas atividades do ônibus do homem e sua frequência, 

realização de exames preventivos e sua frequência (Sorocaba, 2014 a 2015) 

Histórico familiar  Nº %  

Sim  2 16,7 

Não  10 83,3 

Atividades no Ônibus  Nº % 
Não participa 2 16,6 
Participou pela primeira vez 3 25,0 
Participa há1 ano 2 16,7 
Participa há 2 anos 2 16,7 
Participa há 3 anos 2 16,7 
Participa há mais de 4 anos 1 8.3 

Realização de exames preventivos no 
Ônibus 

Nº % 

Sim  5 41.7 

Não  4 33.3 

Realizou uma vez 3 25,0 

Frequência de exames preventivos no 
Ônibus 

Nº % 

Realiza anualmente 5 41.7 

Não realiza 4 33.3 

Fez apenas uma vez 3 25,0 

Fonte: Autora 
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A tabela 2 mostra que a maioria dos participantes não apresenta histórico 

familiar de câncer de próstata, participa das atividades do ônibus do homem, porém 

41,7% realiza exames preventivos regularmente.  

          

7.2 Temas e subtemas dos discursos dos participantes sobre o exame 

preventivo do câncer de próstata 

 

Quadro 1 - Temas e subtemas dos discursos dos participantes sobre o exame 

preventivo do câncer de próstata 

Temas Subtemas 
 

Barreiras à realização do exame preventivo Machismo  
Preconceito 
Vergonha 
Receio  
Despreparo 
Ausência de sintomas 
Exame invasivo 
Formação familiar 
 Falta de tempo 
Falta de informação 
Dificuldade de acesso 

Indutores da adesão ao exame preventivo Influência da mídia 
Opinião das pessoas 
Apoio da companheira 
Vínculo médico-paciente 
Conscientização 
Prevenção do câncer 
Evitar sofrimento 
Manutenção do corpo 
Sintomas urinários 
Melhor método  
Histórico familiar de câncer 

Abordagens educativas para ampliação da 

adesão ao exame preventivo 

Evolução do câncer 
Aconselhamento para resistentes 
Importância da prevenção 
Muita informação 
Desmistificação do exame 
 Chamada para o exame 

Fonte: autora 
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7.3 Discursos do sujeito coletivo sobre o exame preventivo do câncer de 

próstata segundo as categorias definidas 

 

7.3.1 Barreiras à realização do exame preventivo 

 

DSC 1. Receio, homens são fechados (S1)  

Muitas pessoas dizem que tem um pouco de receio, porque os homens são mais 

fechados.  

 

DSC 2. Machismo (S1, S3, S4,S7, S8, S11) 

 Os homens acham que eles são masculinos e ninguém vai tocar neles, machão. Os 

homens evitam isso, acham esse exame coisa chata, que ninguém pode tocar neles; 

tem muito homem que além de ignorante é machista. tem muitas pessoas que além 

de não saber a importância disso acha que –“Ah eu vou lá no médico pra chega e 

ele ficar enfiando o dedo em mim. Ainda mais que tem muitos homens que além de 

ignorante é machista. O machismo atrapalha.  Falam: -“ah, foi lá no ônibus azul fazer 

toque?” Daí eu falo, -“o que é que tem? Não tem nada demais, to fazendo pro meu 

bem”, falei pra ele. Mas falei mesmo, porque ele disse pra eu não viciar. Eu falei que 

não vou viciar. A turma tira sarro, pega no pé, eu não dou bola. Falam se vai virar 

bichinha.  Eu falo que não tem nada de bichinha. É problema meu sabe, uma época 

ele também pode ter problema sabe. Isso não é o natural. É desconforto mesmo. 

Tudo pra fugir do toque, é um exame que o homem se sente desconfortável para 

fazer.  

 

DSC 3. Vergonha (S2, S4, S12) 

Como eu nunca fiz, acho meio chato, mas se é pela saúde da gente fazer o 

que?...Mais é vergonha, o homem leva para outro lado... fala que é um exame 

vergonhoso, mas eu acho que eu pelo menos não penso assim.  

 

DSC 4. Preconceito (S9, S10, S11) 

Tem homem que não gosta muito... Geralmente a gente conversa pelos bares 

falando de enfiar do dedo, falam que tem médico que tem dedão assim oh. Tem um 

que frequentava bar, então todo mundo tem preconceito, ninguém gosta. O de 

sangue hoje se ele tem a mesma eficácia que o de toque eu acho que seria o mais 
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ideal. Os antigos ainda têm essa questão e muitos ainda tem esse preconceito; é 

que muitas pessoas da minha idade o pai não fazia, não tinha isso de falar, de fazer 

exame 

 

DSC 5. Método invasivo (S11) 

O pequeno número de homens que fazem o enxame é por causa do método que é 

utilizado hoje. Acho que o exame quanto mais invasivo dificulta, dai se facilitasse 

mais homens poderiam fazer. 

 

DSC 6. Falta de informação (S3, S8)  

A pessoa nunca se informou; ignorância no sentido de não ter se prevenido ou se 

orientado, daí o negocio ficou num estado avançado que trouxe sequelas piores pra 

ele. No meu entendimento tem a necessidade, embora tenha muitos homens que 

tem tabu ainda, não seria machismo, mas talvez pelo falta de informação. 

 

DSC 7. Influência da formação (S11) 

Fui criado em uma época em que essas coisas eram tratadas de uma forma bem 

diferente do que é tratado no caso hoje Então isso influência muito a mentalidade da 

pessoa. Eu acho que quando você chega a certa idade, você tem que começar uma 

preparação mental. 

 

DSC 8. Ausência de sintomas (S6, S12)  

Eu não sei não, nunca fiz, não vou ao médico... Eu dei uma chegada. ...Eu não sinto 

nada. Eu acho que não preciso... Não eu vim fazer um jogo aqui. Se não tá sofrendo 

com nada, não procure. Ah porque às vezes esse negócio de procurar as coisas, vai 

se danar. Graças a Deus não tenho um problema de saúde. A gente não acusa 

problema nenhum de próstata. Hoje eu vim pra outros assuntos, não vim fazer o 

exame, sobre outros problemas de fazer sexo essas coisas 

 

DSC 9.  Despreparo (S11)  

Hoje eu não estou me sentindo preparado pra fazer o exame. 

 

DSC 10. Dificuldade de acesso (S2) 
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Por causa de encaminhar, não se encaminha fácil. Não, é bom. Não é ruim, é que se 

torna meio difícil porque a gente mora do outro lado da cidade e tem que perder dia 

de serviço... 

 

DSC 11. Falta de tempo (S3) 

Se acham muito ocupados com muitas coisas no seu dia a dia que não possa se 

ocupar com ele mesmo também, as preocupações da pessoa, sua correria do dia a 

dia. Porque ele tem que ter tempo pra todo mundo, menos pra ele. 

 

7.3.2 Indutores da adesão ao exame preventivo 

 

DSC 1. Importância da prevenção (S1, S2, S3, S4, S7, S9 )  

Não tem como a gente se defender. ...então esse retal é importante fazer, porque é 

bem pra nossa saúde. Se você consegue detectar o problema antes de estar bem 

degenerativo, consegue resolver mais rápido...se tiver alguma coisa já pega desde o 

começo, Esperar avançar mais a doença pra depois, ir ver fica mais difícil pra 

segurar... se tiver alguma coisa já trata a tempo. 

 

DSC 2. Manutenção do corpo  (S1, S2, S3, S7, S8, S10) 

 É uma prevenção para a saúde, se a gente não fizer o que acontece? Ai ele sabe 

se tá com problema sério. É importante... O médico enfiando o dedo, ele sabe se é 

maligno, não importa o tamanho da próstata. Mesmo eu não sentindo nada agora e 

achando que não é to fazendo isso só por causa da idade, mas pra... nossa 

manutenção. O corpo também precisa de manutenção. Com o passar dos anos todo 

o organismo fica comprometido, o corpo da gente vai tendo certos desgastes.  

 

DSC 3. Melhor método (S2, S4, S5, S8, S9, S10) 

a) Precisa ser feito, porque deve ser o melhor; se é uma coisa que é importante pra 

detectar problema se tiver, tem que ser aceito, tem que imaginar que é uma coisa 

para o bem próprio.   

b) Deve ser pra descobrir o problema. É fundamental, necessário, uma boa coisa 

porque através do PSA se pode constatar qualquer irregularidade, então há 

necessidade de fazer esse exame e o toque retal que complementa. E exame de 
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toque é legitimo, porque o de toque que a gente vê o que o médico conhece; pelo 

toque ele conhece se é maligno ou benigno, não importa o tamanho da próstata.  

 

DSC 4. Evitar sofrimento (S1, S3, S4,S7,S12) 

É uma necessidade porque a gente tem visto que a próstata tá matando muita 

gente. Um câncer é perigoso, é difícil. Um tratamento, evitar sofrer mais tarde. Eu 

mesmo prefiro fazer o exame do que uma hora ficar sofrendo ai, igual à gente vê 

muito gente. Daí o negocio ficou num estado avançado que trouxe sequelas piores. 

Vai chegando uma idade que a gente fica preocupado, sabe que é um negócio 

complicado câncer. Se todo mundo fizesse, a pessoa não vai sofrer mais tarde 

dessa doença. 

 

DSC 5. Obrigação (S12) 

É exame. Não tem nada a ver, se mulher passa por certos tipos de exames o 

homem também tem que passar. É obrigação porque se já acontecer de estar com... 

alguma coisa, um câncer é perigoso, é difícil. 

 

DSC 6. Maioria está consciente ( S4)  

A maioria está aceitando. Eu acho que a maioria está consciente que deve fazer o 

exame. 

 

DSC 7. Influência da opinião das pessoas (S2, S6) 

Já faz sete anos que está todo mundo falando na minha cabeça –“tem que ir!”.... 

Não consigo urinar. Ela fala sempre –“é bom fazer” daí eu vim. 

 

DSC 8. Sintomas urinários (S5, S7) 

Eu senti uma queimadura no canal da urina, daí eu vim. ... A gente vem quando 

sente o problema. Pra mim como não tenho nada sério, tudo bom, só inflamatório... 

é que segura e não faz xixi. Vem da próstata. Inflamatório da próstata 

 

DSC 10. Influência da mídia (S1, S4, S8, S9) 

A gente ouve muito pela televisão também... essas campanhas que são feitas por 

causa dessa doença do câncer de próstata...hoje em dia foi muito importante a 
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mídia, novembro azul... Muita gente tá se conscientizando eu achei que de 

novembro pra cá, pra marcar aqui no ônibus tive que esperar passar uns dias para 

conseguir as vagas; a mídia traz muita informação... Então eu acredito que seja mais 

fácil hoje... 

 

DSC 11. Apoio da companheira (S1) 

...Eu tenho minha esposa que faz todos os tipos de exame e ela... falou: -“ó que não 

tem nada a ver”,  então isso nos ajuda muito. 

 

DSC 12. Histórico familiar ou de pessoas conhecidas (S1, S9, S10) 

Muitas famílias já têm pessoas na família que sofreram... eu vejo há muito e muito 

tempo as pessoas falando, o meu cunhado deixou de fazer isso aí e quando ele foi 

fazer o toque, já não é que tava tarde, tava avançado, ele teve que fazer a operação. 

Então eu acho que isso daí é uma boa coisa... Eu já vi o histórico de muitas pessoas 

lá atrás fazendo isso e já estava bem avançado... meus irmãos já foram operados da 

próstata, três irmãos meus... 

 

7.3.3 Abordagens educativas para ampliação da adesão ao exame preventivo 

 

DSC 1. Divulgação  sobre o início silencioso do câncer (S1) 

Passar um slide mostrando para as pessoas a respeito de como essa doença 

começa, que ela começa com sigilo. Começa devagarzinho, ninguém percebe e 

quando menos espera ela está avançada. 

 

DSC 2. Aconselhamento sobre o câncer (S1,S7, S9) 

Conversar com uma pessoa que rejeita fazer esse tipo de exame. Explicar pra ela 

como é um câncer, o que provoca um câncer, que nós vemos aí que a pessoa sofre 

muito tempo e tá condenado a perder sua vida. Eu falo que fiz daí ele fala que não 

faz; falo que é azar dele, que pode ser câncer de próstata, daí ele falou que vai 

fazer...  

 

DSC 3. Divulgação da importância da prevenção (S1, S2, S3) 

Fazer a prevenção antes não vai ter problema nenhum; é uma grande vantagem 

fazer esse tipo de exame, o único jeito para prevenir um câncer. Porque se não for 
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assim, ninguém vem. A divulgação não adianta esconder as coisas.... Às vezes você 

colocar certo medo na pessoa ou divulgar a importância disso dá mais resultado do 

que simplesmente falar pra fazer o exame de próstata, mas não dar muito exemplo 

do negócio. 

 

DSC 4. Muita informação (S4) 

Eu acho que teria que trabalhar mais, como tá tendo campanha em novembro azul e 

isso já está abrindo a mente deles pra isso; só muita informação faz o cara mudar de 

ideia 

 

DSC 5. Desmistificação do exame (S1, S3, S8) 

 Falar onde fazer o exame e em relação ao exame que é simples, um toque leve, é 

normal, rapidinho, porque não é nada que eles pensam, é tudo muito reservado, 

respeito dos profissionais que são de primeira hoje em dia; um médico falar do 

procedimento e até colocar em pauta um caso mais drástico.  

 

DSC 6. Chamada para o exame (S5, S8, S10) 

Fala venha fazer o exame, porque não é nada que eles pensam que tem que vir 

fazer, que o legítimo é esse aí; o exame de sangue não é o legítimo.  
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8 DISCUSSÃO  

  

 Os homens que procuram o Ônibus do Homem demonstram que estão 

preocupados com questões de saúde, e esse comportamento se acentua com o 

avançar da idade, como uma tentativa para minimizar efeitos de uma vida sem 

muitos cuidados. O envelhecer se traduz em preocupação, tornando o homem mais 

vulnerável às questões de saúde, momento em que ele busca o cuidado.66–68 

Neste estudo, 50% dos homens têm 61 anos ou mais de idade, e 70% dos 

entrevistados referiram participar das atividades ofertadas pela unidade móvel. 

Porém 20% são homens que não aderiram ao exame, apenas demonstraram 

curiosidade sobre a finalidade dos atendimentos. Percebe-se que a maioria dos 

homens que procura se informar sobre as atividades deseja realizar testes rápidos 

de glicemia capilar e pressão arterial. Esse fato se justifica por o homem ser  visto 

como alguém mais prático e objetivo, o que significa dificuldade quando se fala de 

adesão e vínculo com os serviços de saúde.  

A falta de informação sobre a prevenção do câncer de próstata costuma estar 

associada ao nível de escolaridade e poder socioeconômico, atingindo a população 

masculina com menores níveis, como os participantes deste estudo,  demandando 

ações educativas mais intensas.  

Um estudo de Gomes, em 2008, mostra que homens de maior escolaridade 

são mais informados sobre o câncer de próstata e apresentam uma maior adesão ao 

toque retal, comparados aos de um grupo de menor escolaridade. Além disso, 

trazem críticas sobre o modelo hegemônico de masculinidade que influencia 

negativamente a busca de diagnósticos precoces. Afirmam, ainda, que o exame 

deve ser ressignificado como um mal menor em vista de um bem maior. Todavia, 

nem sempre  informação é  garantia de  adesão ao exame preventivo, pois 20,7% 

dos participantes com nível superior nunca havia realizado o exame preventivo do 

câncer de próstata.69  

Os sentimentos referidos, no presente estudo, em relação ao toque retal, 

como receio ou machismo contribuem para a não adesão às práticas preventivas e 

têm relação com os estereótipos culturais de masculinidade que engessam os 

valores e crenças sobre o ser homem. Pautada nos modelos hegemônicos de 

masculinidade, a fraqueza ou a fragilidade associadas à noção de doença são 

aspectos atribuídos habitualmente a mulheres, gerando um comportamento nos 
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homens de não valorização da sua saúde e reprimindo suas necessidades de 

atenção à saúde.70  

A subjetividade masculina de dominação das mulheres e força atreladas ao 

machismo não são concebidas aleatoriamente, mas culturalmente, pois, desde que 

o homem cresce, esse papel lhe é destinado. A opinião sobre o machismo é muito 

relatada nos discursos dos participantes, como: “...é que os homens são, vamos 

dizer uma palavra assim, machão. Os homens acham que eles são masculinos, e 

ninguém vai tocar neles”...  A aceitação dessa ideologia faz com que  haja forte 

rejeição de qualquer comportamento diferente.  

Deve-se reconhecer que existem preconceitos contra o gênero masculino, 

nos quais esse processo de estereotipagem e discriminação do homem é visto como 

forte na dimensão física e emocional, implicando falta de cuidado. Outro preconceito 

masculino é relacionado ao manuseio de partes íntimas, que é visto pelos homens 

como uma violação à sua condição heterossexual, como demonstrado no discurso: 

“Geralmente a gente conversa pelos bares, falando de enfiar o dedo, falam que tem 

médico que tem dedão assim oh. Tem um que frequentava bar, então todo mundo 

tem preconceito, ninguém gosta”.71  

Para Jones (citado por Goldstein, 1983), autor ligado à Psicologia Social, o 

preconceito é definido como:72
 

[...] um julgamento negativo dos membros de uma raça ou religião, dos 
ocupantes de qualquer outro papel social significativo, uma avaliação não 
válida de um grupo ou de seus membros, ou ainda uma atitude ou 
sentimento que predispõe o indivíduo a atuar, pensar e sentir de modo 
desfavorável sobre outra pessoa ou objeto. 

 

A generalização de características de um determinado grupo para todos os 

indivíduos que pertencem a esse grupo é um elemento do preconceito. Os 

preconceitos são difíceis de desfazer, visto que o indivíduo que os possui não 

necessariamente tem que ter contato com o objeto do preconceito para desenvolvê-

lo, as experiências são racionalizadas para que o estereótipo se mantenha. Ou seja, 

a experiência não é necessária para constituir o preconceito .17
 

O fato de não haver necessidade do contato com o objeto do preconceito para 

que este exista mostra que ele pode se dar sem conexão alguma com a realidade. 

Assim, os estereótipos do preconceito são produções individuais ou culturais, os 
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indivíduos se apropriam de algumas representações culturais para que, junto à 

hostilidade ou estranhamento relacionado ao objeto, configure-se o preconceito.17
 

O maior fator de risco de adoecimento para os homens é a mentalidade de 

sustentar o ideal de que cabe ao homem ser forte, viril, o que resulta em descuido 

com seu próprio corpo, permitindo, assim, que as doenças evoluam para 

complicações. Com isso, a questão de gênero ditada pela sociedade influencia na 

conduta e hábitos de vida, gerando não só modos de vida masculina, mas modos 

masculinos de adoecer e morrer.71  

O modo como o homem vê e cuida do seu corpo é explicado na perspectiva 

da construção social, na qual homens e mulheres pensam e agem de modos 

diferentes porque são influenciados por  feminilidades e masculinidades impostas 

por uma cultura em que a pessoa é estimulada a se ajustar a estereótipos e assumir 

normas pertencentes a cada gênero.69
  

Pesquisa sobre a aderência ao exame de toque retal entre usuários do SUS e 

de convênios mostra que a adesão masculina ao exame foi igual nos dois grupos e 

identifica o preconceito relacionado ao procedimento.  Esse fato se confirma no 

presente estudo com o discurso “eu não sinto nada; não sofro de nada”.73Por isso, é 

fundamental a oferta de ações educativas visando à superação de comportamentos 

equivocados e prejudiciais à saúde do homem.  

Em estudo sobre a saúde de homens e mulheres idosos, essa afirmação 

também é referida, demonstrando que idosos não procuram os serviços de saúde 

por não se sentirem doentes e, consequentemente, julgarem não necessitar de 

cuidados médicos. Essa lógica é uma característica do imaginário social dos 

homens que só procuram atendimento apenas em situações limítrofes por 

acreditarem estar saudáveis  e livres de doenças, deixando o cuidado para segundo 

plano.66  

O homem, ao admitir fraqueza ou sentir que a doença possa diminuir  sua 

capacidade produtiva, coloca em  risco a  sua invulnerabilidade, afetando sua 

masculinidade. Assim, o homem que realiza o exame preventivo para detecção de 

um câncer tem a fantasia da perda da sua virilidade.67
 

 A construção do corpo masculino remete a questões culturais e de gênero 

que envolvem a ideia de oposição ao corpo feminino. Nesse sentido, essa oposição 

não se dá pela parte posterior do corpo, a nádega. O orifício anal como parte aberta 

e frágil se associa à parte mais feminina do corpo masculino. Então, ser tocado em 
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uma área que não deve ser explorada é sinônimo de comprometimento da 

masculinidade.69   

A representação social dos homens que não aderem ao toque retal se baseia 

nos modelos hegemônicos de masculinidade, que podem ser definidos como um 

conjunto de elementos como crenças, atitudes e práticas que definem o que é ser 

homem em uma sociedade. Na sociedade ocidental atual, algumas características 

são relacionadas ao ser homem: força, controle, virilidade, heterossexualidade, 

provimento moral e financeiro. Esse modelo hegemônico de masculinidade pode 

dificultar as práticas de saúde por receio dos homens em procurar assistência 

médica, vista como fraqueza, vulnerabilidade, associação entre autocuidado e 

feminilidade, ou por falta de tempo devido ao trabalho, além da percepção de que os 

serviços de saúde são voltados para as mulheres, entre outros fatores.8,74  

A vergonha ou despreparo ao realizar o exame preventivo mostra a 

dificuldade de se ter que ficar à mostra para outra pessoa, resistência em se 

desnudar, fato que leva os homens a não procurarem os serviços médicos.70  

A razão de ter que passar por uma penetração durante o toque retal traz 

constrangimentos e resistências por parte dos homens, pelo fato de associarem o 

masculino como “penetrador” e não o “ser penetrado”. Com isso, estar passivo no 

momento do exame conjura contra o modelo masculino e pode estar associado 

também a sentimento de inversão ao masculino, devido à associação com o 

homossexualismo. Outro fator importante a se considerar é a possibilidade de 

ereção, que suscita o medo do prazer em ser tocado, podendo colocar em risco o 

modelo hegemônico de masculinidade. 69
 

Esse dado se confirma com a opinião de um participante ao defender, para 

detecção precoce do câncer de próstata, a substituição do toque retal por outro 

método menos constrangedor. O fato de o toque retal ser considerado invasivo 

dificulta a aderência dos homens ao exame preventivo. O toque retal não é apenas 

um exame físico que toca a próstata, ele também toca aspectos simbólicos e 

culturais do homem, os quais, se não trabalhados adequadamente, podem 

inviabilizar a prevenção do câncer de próstata e a atenção à saúde de modo geral.69
  

A falta de tempo referida no discurso de um participante é um aspecto a ser 

considerado sobre o horário de funcionamento das UBS, o qual sempre é 

incompatível com as jornadas de trabalho da maioria das pessoas. Os homens, ao 



72 
 

contrário das mulheres, não priorizam o cuidado com a saúde em relação as suas 

tarefas laborais. Para o gênero masculino, procurar atendimento de saúde seria 

ausentar-se do trabalho, o que, nesse caso, na visão masculina, estaria colocando 

em risco a subsistência econômica. 6 

Um dos motivos para a não realização da prevenção é a falta de informação, 

que está associada a baixos níveis de escolaridade e poder socioeconômico. Esses 

fatores estão intimamente ligados à aderência ou não ao exame de toque retal. 

Nascimento, em 2008, refere que homens mais novos e com maior nível de 

escolaridade não teriam impedimento para a realização do exame, já homens mais 

velhos e com menor escolaridade não realizam os exames pela falta de sintomas, ou 

seja, pelo conhecimento fragmentado da doença, influenciado pela baixa instrução.69
 

Uma das barreiras ao exame de toque retal é a ausência da solicitação 

médica, pois os homens não se sentem no direito de solicitar que o médico realize o 

exame no momento das consultas. Nesses casos, a oportunidade de detecção da 

doença, muitas vezes, é perdida. Esse fato não foi encontrado nos depoimentos dos 

entrevistados deste estudo visto que os atendimentos médicos são realizados no 

Ônibus do Homem por demanda espontânea, dessa forma todos têm direto a 

acesso de modo igualitário. Por conseguinte, percebe-se um grande avanço na 

mudança de paradigma em relação ao exame de detecção precoce de câncer de 

próstata no município de Sorocaba, onde o homem tem suas expectativas atendidas 

durante a busca pelas consultas.75  

A dificuldade de acesso para a realização do exame preventivo foi 

considerada, por um participante, uma barreira, já que ele trabalha o dia todo e para 

acessar a unidade de saúde, que é distante, teria que perder o dia de serviço. Nesse 

aspecto, Daniels apud Braz71 considera que 

[...] as pessoas têm direito ao acesso à atenção dos serviços de saúde para 
o restabelecimento de sua condição fisiológica normal, porque só desse 
modo elas poderão ter garantido igualdade de oportunidades, que são as 
características de sociedades justas. 
 

Um estudo sobre o olhar de homens acerca da atenção básica mostra que 

eles reivindicam uma maior oferta de atendimento, facilitação na marcação de 

consultas e maior remuneração salarial dos profissionais, para que estes possam 

prestar uma melhor assistência aos homens. Além disso, recomendam que o 

atendimento seja pautado em especificidades masculinas e atendimento separado 

de crianças e mulheres, reivindicando atendimento urológico. O fato de os homens 
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não acharem importante a prevenção e desconhecerem todos os aspectos da 

doença está atrelado a desigualdades de acesso do usuário aos serviços de 

saúde.75,76  

Sabe-se que a implantação do PAISM, em 1983, como decorrência da luta 

dos movimentos sociais feministas, tinha o objetivo de romper com a concepção 

tradicional de saúde materno-infantil e incorporar uma política que abordasse a 

autonomia feminina em sua vida sexual e reprodutiva. Nessa lógica, a população 

feminina se torna visível, enquanto a população masculina permanece invisível 

perante as políticas públicas. 

Entre 1930 e 1940, o médico e sexólogo José de Albuquerque enunciava a 

criação da andrologia, que, ao lado da ginecologia, seria subespecialidade da 

sexologia e deveria agregar conhecimentos biológicos, psicológicos e sociológicos.  

A urologia deveria se ater, então, a problemas urinários de homens e mulheres, 

porém manteve-se como uma subespecialidade que “cuida do sistema reprodutor, 

da função sexual e da regulação de hormônios sexuais masculinos”, tratando, 

sobretudo, de problemas como o Distúrbio Androgênico do Envelhecimento 

Masculino (DAEM), a infertilidade masculina, as disfunções eréteis, a ejaculação 

precoce. Nessa perspectiva, a urologia, que atende homens e mulheres, é 

apresentada com especialidade das questões masculinas.77  

O discurso “fui criado em uma época em que essas coisas eram tratadas de 

uma forma bem diferente” mostra que os padrões de masculinidade interferem nos 

cuidados com a saúde na medida em que, ao longo do tempo, os pais passam para 

os filhos as diferenças dos estereótipos de gênero referentes a masculinidade e 

feminilidade, influenciando nas percepções que cada um têm de sua saúde.78  

A saúde varia de acordo com as experiências obtidas ao longo da vida, 

influenciando o modo de agir e pensar dos homens. O toque retal é importante para 

a prevenção do câncer de próstata segundo alguns entrevistados. Também é 

considerado por seis participantes o método mais eficiente. A melhor opção  para a 

detecção precoce do CaP36 é a realização de exames preventivos (toque retal e 

PSA), embora a prevenção primária seja possível com a limitação de agentes 

causais, como tabagismo, sedentarismo e dieta inadequada.66  

Presenciar o sofrimento causado pela doença entre membros da família ou 

pessoas conhecidas pode motivar a busca pelo exame preventivo. Para alguns 
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entrevistados, a detecção do problema estaria associada a evitar sofrimento. Nesse 

sentido, a prevenção do câncer de próstata seria mais complexa do que outras 

prevenções na medida em que mexe com as representações do câncer como um 

mal, já que o senso comum o associa como fatal ou historicamente ligado a 

experiências malditas, sendo lembranças de “cânceres sociais”, como violência e 

drogas. As representações do câncer podem dificultar a realização do toque retal 

pelo medo de a detecção precoce e o diagnóstico estarem associados ao câncer e à 

morte.69 

Uma investigação realizada em 2013 com homens portadores de câncer de 

próstata mostrou que eles veem a próstata como responsável pela liberação da 

secreção prostática, responsável pelo prazer sexual e vitalidade, o que os associa 

ao universo masculino como homens  viris, fortes, dominantes do prazer. Nesse 

contexto, a retirada da próstata em estágios avançados ocasionaria a ausência da 

secreção prostática e menor número de vitalidade dos espermatozoides e liquido 

seminal, o que, para os homens, repercute na diminuição da ereção peniana, prazer 

e desenvolvimento sexual. 55 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, “prevenir o aparecimento de 

qualquer tipo de câncer diminui a chance de a pessoa desenvolver essa doença e 

aumenta as chances de cura”.35 O entendimento da prevenção como uma obrigação 

para os homens pode estar atrelado aos dados epidemiológicos que mostram a 

diferença entre homens e mulheres em relação à mortalidade, segundo os quais 

homens morrem mais por doenças cardíacas, cerebrovasculares, câncer e acidentes 

de carro. Esse fato se justifica pela diferença de gênero no risco de adoecer, que 

varia de acordo com os hábitos de vida, fatores genéticos ou hormonais. Porém 

poucos estudos associam a morbimortalidade com a subjetividade masculina. 71 

A queixa urinária trazida por dois depoentes também é evidenciada no estudo 

sobre a representação de homens com câncer de próstata, no qual a disúria foi a 

manifestação clínica mais relatada, sendo esse sintoma só valorizado quando a 

uretra está totalmente comprimida, configurando necessidade de busca por 

atendimento médico. Nesses casos, muitas vezes, o câncer já se encontra em 

estágios avançados. Sendo assim, o sintoma diz respeito apenas ao doente, sendo 

parte invisível da doença, que só pode ser percebida quando for expressa pelo 

paciente.55 
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O discurso “o corpo também precisa de manutenção” remete ao imaginário do 

corpo como uma máquina, o que envolve apenas a condição biológica do indivíduo.  

Este fenômeno tem suas raízes na história da ciência ocidental, quando a biologia 

caminha atrelada à medicina. Com isso, a concepção mecanicista definida pela 

biologia influenciou o modelo biomédico no qual o corpo humano é analisado como 

uma máquina com suas peças. O funcionamento das peças passa a ser estudado 

sob a referência da biologia celular e molecular, cabendo ao médico a função de 

consertar as peças com defeito.79   

Um indutor ao exame preventivo observado neste estudo foi a influência e o 

apoio de pessoas, como a esposa ou companheira. Uma pesquisa realizada no 

Centro de Referência em Saúde do Homem, de São Paulo, apontou que 70% das 

pessoas procuram o consultório médico por influência da mulher ou dos filhos, que 

metade desses pacientes já adiaram a ida ao médico e muitos deles chegaram com 

doenças em estágios avançados. O fato de o cuidado estar atrelado a uma atividade 

feminina se justifica pelo modelo de atenção da APS voltado para mulheres e 

crianças, de modo que o espaço de saúde tem sido visto pelos homens como 

espaços feminilizados.2,80 

A situação conjugal também tem se mostrado indutora da realização de 

exames preventivos, pois a menor prevalência de sua realização é vista em homens 

sem cônjuges. O incentivo da família também tem promovido o comportamento 

preventivo de homens.81,82 

Outro potencializador da adoção de medidas preventivas contínuas por parte 

dos homens seria o vínculo médico-paciente. Nesse aspecto, o homem espera uma 

boa relação, incorporada a um atendimento humanizado e respeitoso.  Necessita, 

ainda, da articulação de novas tecnologias que se pautem pela escuta, comunicação 

e uma boa relação interpessoal.76  

Em relação à influência da mídia, ela tem um papel importante na 

disseminação de conteúdos sobre o câncer bem como na conscientização da 

população sobre  a detecção precoce e prevenção da doença. O INCA trabalha com 

a informação midiática, auxiliando na desmistificação do imaginário da população 

sobre a doença e contribuindo para que a população não deixe de procurar auxilio 

médico por medo do diagnóstico de câncer.83  
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Porém, ao se levar em conta os princípios do SUS de universalidade e 

equidade, deve-se pensar quais vozes e interesses estão sendo favorecidos no que 

se refere à veiculação da mídia sobre alguns temas específicos da saúde, pois a 

comunicação deve visar ao direito de todos e à ampla cobertura.84  

A mídia é entendida como o conjunto dos meios de comunicação que têm um 

espaço importante na sociedade como formadora de opinião. Isso quer dizer que ela 

repercute os assuntos na sociedade, ou seja, as pessoas incluem ou excluem 

assuntos na sua vida na medida em que estes são veiculados pela mídia. Com isso, 

a mídia acaba construindo cada vez mais as representações sociais das pessoas. 

Segundo Habermas, ela “é uma espécie de palco contemporâneo do debate público, 

onde as representações substituem a própria realidade”. Nesse sentido a mídia, no 

combate ao câncer, contribui para a construção social do conhecimento sobre a 

doença.85  

Atualmente percebe-se um movimento maior de campanhas jornalísticas, 

telenovelas, depoimentos de celebridades motivados pela implantação e divulgação 

da Política Nacional de Saúde do Homem. Tais matérias realçam uma maior 

preocupação com o bem-estar da população masculina ao estimular novos 

comportamentos e visam à diminuição de riscos. 85 

Como exemplo dessa movimentação, surgiu a campanha Novembro Azul, 

com o propósito de conscientização da população masculina sobre o câncer de 

próstata, apesar de a cor azul reforçar os estereótipos de gênero. A ideia da 

campanha é a educação dos homens para livrá-los dos preconceitos e desmistificar 

o toque retal. Resultados positivos sobre a cura do câncer veiculados pela mídia 

fomentam o combate à doença e encorajam a população para o seu 

enfrentamento.86 

A investigação de reportagens na mídia brasileira sobre o câncer mostra que, 

de 195 reportagens analisadas, 124 eram sobre o câncer. Essa investigação avaliou 

o tipo de abordagem das matérias, detectando que 97 delas se referiam  à 

importância da prevenção do câncer, porém apenas 47 abordavam de forma 

explicativa os métodos preventivos. Separados por temas, só houve uma 

reportagem que citava o câncer de próstata. Quanto aos aspectos epidemiológicos, 

todas as reportagens nacionais indicaram preocupação  com a morbimortalidade do 

câncer. 87 
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Como orientação do INCA, a prevenção primária do câncer deve focar na 

mudança de hábitos de vida. Portanto reportagens com essa abordagem têm papel 

fundamental na mudança de comportamento da população e devem ser amplamente 

divulgadas.  

As práticas educativas quanto ao câncer de próstata não têm sido 

mobilizadas pelas autoridades em saúde, bem como os homens não se mostram 

sensíveis a elas.6 As concepções de gênero representam uma contribuição 

importante ao entendimento das barreiras culturais dos homens, portanto requerem 

abordagens educativas e programáticas mais adequadas. 

A desmistificação do exame preventivo sugerida neste estudo pode ser 

trabalhada na educação em saúde com a estimulação da mudança de hábitos de 

vida, não devendo ser uma simples transmissão de informações. A prevenção deve 

se voltar ao contexto sociocultural, baseando-se nos valores, conhecimentos e 

comportamentos das pessoas, para se conseguir intervir em seus estilos de vida.88 

Uma das sugestões para atrair os homens ao exame preventivo foi ampliar a 

divulgação e propiciar muita informação, já que alguns entrevistados se sentiram 

influenciados a fazer o exame devido às campanhas da mídia. O sucesso da 

campanha Novembro Azul foi tanto em 2015, que nesse período a procura para 

atendimentos no Ônibus do Homem foi extremante alta, dificultando a coleta de 

dados para este estudo. Essas ações têm sensibilizado homens, porém são 

medidas pontuais que não garantem a continuidade da assistência. 

Um estudo sobre a influência de um programa de educação na saúde do 

homem avaliou o nível de conhecimento prévio sobre algumas doenças, incluindo o 

câncer de próstata. O resultado mostrou que, quanto maior o nível educacional, 

maior o número de pessoas conscientes. Porém o que se notou é que esse 

conhecimento não é suficiente para mudanças individuais, sendo necessário maior 

trabalho educativo e mais programas específicos a longo prazo. Sabe-se que a 

educação em saúde é um instrumento de transformação social e um caminho para 

mudanças de hábitos e adoção de novos valores.89  

As unidades de saúde desenvolvem rotinas de serviços e trabalhos 

educativos que reforçam o imaginário social de gênero. Os profissionais reproduzem 

os estereótipos de masculinidades e feminilidades associados ao cuidado com a 

saúde. Ao desenvolver processos educativos, os profissionais de saúde têm de 
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considerar a perspectiva de gênero como melhor oportunidade para as atividades 

voltadas ao cuidado dos homens.90 

A literatura sobre programas e trabalhos educativos direcionados a saúde do 

homem, os quais busquem mudanças de paradigma quanto ao autocuidado e a 

atenção integral dessa população, ainda é pequena, sem registro dos resultados das 

intervenções  educativas na APS. 

A segregação por gênero foi observada em um estudo do homem na Atenção 

Primária, o qual mostra que o espaço feminilizado vai além da presença física de 

mulheres e crianças, mas é percebido também nos vários cartazes produzidos pelo 

MS e pelos profissionais, com mensagens de promoção da saúde voltados apenas 

para o público feminino. Essa prática corrobora o menor pertencimento dos homens 

às unidades  e deve ser superada  com a inclusão das referências de gênero na 

confecção de tais materiais. 90 

A APS, ao abordar a equidade de gênero, deve considerar que ela é 

“compreendida [...] como uma equivalência no desenvolvimento da vida de mulheres 

e homens, reconhecendo seus diferentes interesses e necessidades, e 

redistribuindo poder e recursos a partir de tal reconhecimento”.  Isto implica pensar 

nas especificidades masculinas e não apenas restringir-se a problemas voltados 

para sexualidade e reprodução.90 

Os modelos assistenciais centrados na produção de procedimentos faz que a 

necessidade do usuário passe a ser secundária. As reformas curriculares das 

graduações em saúde, em curso na atualidade, substituem essa visão inspirada no 

paradigma flexneriano que fragmentou o conhecimento, dificultando a visão do 

paciente no seu conjunto. Tais reformas são voltadas à ação acolhedora e ao 

vínculo com o usuário, buscando o cuidado à saúde e à cura baseados na 

necessidade individual e coletiva. Com essa reformulação, pretende-se induzir 

mudanças no processo de formação profissional e no modo de se trabalhar em 

cenários reais de prática.91  

Uma das recomendações do Programa  Nacional de Controle do Câncer e do 

INCA é estabelecer “parecerias com instituição universitárias visando ao melhor 

conhecimento de temas relacionados à prevenção, detecção precoce, tratamento e 

cuidados paliativos e sua inclusão no currículos das escolas biomédicas”. Tal 

recomendação tem como objetivo o estreitamento da articulação ensino-serviço para 

a mudança do cenário atual de prática e formação voltada para o SUS.43 
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Para reduzir as taxas de morbidade da população masculina deve ser 

ofertado pelas UBSs ações educativas de estímulo a práticas cotidianas de 

promoção à saúde que incluam os homens, embora seja um desafio para o sistema 

público de saúde, visto que ainda não se aborda a saúde masculina de modo 

integral. Essa integralidade seria necessária para um melhor entendimento das 

demandas masculinas tanto pelos próprios homens quanto pelos profissionais de 

saúde.70 

Há que se considerar também que os serviços de saúde são voltados para o 

atendimento individual, com valorização de consultas médicas rápidas e resolução 

de problemas agudos.55 

A UBS deve construir estratégias para atender às diversas necessidades da 

população masculina e reverter a ideia de ser espaço voltado para atendimento 

feminino. Não se tratando da criação de espaços específicos ou mudanças na 

quantidade de trabalhadores da saúde, mas sim da inclusão de profissionais do sexo 

masculino, de modo a contribuir para uma maior percepção e pertencimento dos 

homens nesses locais. Porém sabe-se que, mais do que homens prestando 

assistência, é preciso ter profissionais, independente do sexo, com mudança de 

postura em relação aos homens, com maior sensibilidade em lidar com as questões 

de gênero e as barreiras culturais trazidas por essa população aos serviços de 

saúde.92 

Portanto só deste modo será possível transcender a visão do biologicismo 

para as questões de gênero que tanto influenciam nos cuidados com a saúde do 

homem. Os profissionais devem entender o contexto histórico e cultural em que o 

homem está inserido para poder trabalhar com novas abordagens educativas 

visando à prevenção e promoção da saúde com consequente redução dos 

indicadores de morbidade e mortalidade masculina.92 
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9 CONCLUSÃO                  

 

Neste estudo, constatou-se que uma parcela considerável dos participantes 

possui pouca ou nenhuma escolaridade e que apenas 41,7% deles realiza exames 

preventivos do câncer de próstata regularmente no Ônibus do Homem. 

As opiniões e sentimentos dos homens entrevistados bem como os motivos 

da adesão ou recusa ao exame de toque retal foram classificados nas categorias 

temáticas: barreiras à realização do exame, indutores da adesão ao exame e 

abordagens educativas para ampliação da adesão ao exame preventivo. 

As barreiras à realização do exame preventivo relatadas foram: machismo, 

preconceito, vergonha, receio, despreparo, exame invasivo, ausência de sintomas, 

formação familiar, falta de tempo, dificuldade de acesso, falta de informação. 

A importância da prevenção do câncer, da manutenção do corpo, do exame 

para a prevenção, a influência da mídia, das pessoas, da companheira, das histórias 

de familiares e pessoas conhecidas com câncer de próstata, do vínculo médico-

paciente, da conscientização, além da presença de sintomas urinários e evitar 

sofrimento foram os indutores da adesão ao exame citados. 

As sugestões dos participantes para ampliar a adesão ao exame preventivo 

abrangeram as abordagens educativas: importância do exame para a prevenção do 

câncer de próstata, evolução silenciosa do câncer, aconselhamento para resistentes 

ao exame, oferta de muita informação, desmistificação do exame e chamadas para 

sua realização. 

Os resultados confirmaram que os padrões de gênero interferem na saúde do 

homem, que se vê invulnerável, forte, viril e, por isso, não sente necessidade de 

procurar ou realizar cuidados com a saúde, resultando na baixa aderência aos  

exames preventivos. Fortemente atrelado a isso, o machismo e os modelos 

hegemônicos de masculinidade levam à recusa do toque retal, procedimento que 

toca em aspectos simbólicos e culturais dos homens. 

A saúde do homem tem sido objeto de estudos e, após a implantação do 

PNAISH, passou a ter visibilidade na Atenção Primária em Saúde. Porém ainda há 

muito por fazer com vistas à oferta de atenção e desenvolvimento de projetos 

educativos voltados à subjetividade masculina.          

Os profissionais de saúde necessitam lidar com as questões de gênero em 

novas abordagens educativas e intervir no ciclo de adoecimento dos homens. 
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Outrossim, da mesma forma que os homens devem romper com o modelo de 

masculinidade que os eterniza como invulneráveis, a oferta de atenção à saúde do 

homem deve garantir o acesso dessa população em suas necessidades e 

singularidades. 

Tecnologias leves, voltadas para o vínculo, escuta qualificada, atendimento 

humanizado auxiliarão no processo de pertencimento dos homens às unidades de 

saúde. A educação permanente se faz necessária para que os profissionais de 

saúde consigam intervir no processo saúde-doença, de modo integral, com o olhar 

para além do biológico, incluindo as dimensões de ordem psicológica, cultural, 

econômica e política. 

Acredita-se que o tema não se esgote com o conhecimento produzido neste 

estudo, demandando ser ampliado. É importante que sejam realizadas novas 

pesquisas e estudos sobre abordagens educativas que promovam adesão a exames 

preventivos assim como contemplem a associação entre morbimortalidade e 

subjetividade masculina. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1. O exame preventivo do câncer de próstata é realizado pelo toque retal e pelo 

exame de sangue chamado PSA. O que você pensa ou sente em relação a esses 

exames? Em sua opinião qual a importância desses exames? 

 

2. Você já fez esses exames antes? Se não explique por que. O que motivou sua 

procura pelo exame preventivo caso já tenha feito ou esteja procurando pela 

primeira vez. 

 

3. O que você sugere para atrair os homens a realizarem o exame preventivo? 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO 

 

1. Iniciais do nome: 

2. Idade: 

3. Estado Civil: 

4. Escolaridade: 

5. Ocupação: 

6. Renda Familiar: 

7. Histórico Familiar Ca próstata 

Sim (   )   Não (   ) 

8. Participa das atividades do Ônibus do Homem  

Sim (    )  Há quanto tempo________      Não  (    ) 

9. Realiza exames preventivos  

Sim (    )  Com que frequência_________      Não  (    ) 
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APÊNDICE C - QUADROS  COM AS EXPRESSÕES CHAVE E IDEIAS     

CENTRAIS DO DISCURSO DE CADA SUJEITO 

 

QUESTÃO 1. O exame preventivo do câncer de próstata é realizado pelo 

toque retal e pelo exame de sangue chamado PSA. O que você pensa ou sente 

em relação a esses exames? Em sua opinião qual a importância desses 

exames? 

 

 

SUJEITOS 

 

 

EXPRESSÕES-CHAVE 

 

IDÉIAS CENTRAIS 

S1 Muitas pessoas dizem que tem um pouco de 
receio, porque os homens são mais fechados. 
 
 Não tem como a gente se defender. ...então 
esse retal é importante fazer, porque é bem 
pra nossa saúde. É uma necessidade porque 
a gente tem visto que a próstata tá matando 
muita gente. . . Nesse exame vai constar o 
que você tem como está sua saúde, um 
tratamento, Evitar sofrer mais tarde. 
 
É que os homens, vamos dizer uma palavra 
assim, machão.  Os homens acham que eles 
são masculinos e ninguém vai tocar neles 
 

Tem receio, são fechados 
 
 
 
Importante para a 
prevenção 
 
 
 
 
 
Machismo 
 
 
 
 

S2 

 

Precisa ser feito, porque deve ser o melhor, 
que tenha mais certeza que está sendo feito... 
registrado o problema...O por laser, mas só 
que dizem que não é bom esse exame, 
porque disse que não tem certeza que tem o 
problema. Evitar um câncer 
 
Como eu nunca fiz, acho meio chato, mas se 
é pela saúde da gente fazer o que?...Mais é 
vergonha.  
 
 
..mas já faz sete anos que está todo mundo 
falando na minha cabeça –“tem que ir!”.... 
Não consigo urinar 
 

Prevenção do câncer 
 
 
 
 
 

 
Sente vergonha 
 
 
 
 
Influência opinião das 
pessoas 

S3 Necessário... com o passar dos anos todo o 
organismo fica comprometido... o tempo é 
como peças, e o corpo da gente vai tendo 
certos desgastes. Precisa de certa 
manutenção... 

 Manutenção do corpo 
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Muito importante, porque se você consegue 
detectar o problema antes de estar bem 
degenerativo, consegue resolver mais 
rápido...  
 
...aliás, nunca se informou às vezes 
ignorância no sentido de não ter se prevenido 
ou se orientado, com relação ao negócio, 
 
 daí o negocio ficou num estado avançado 
que trouxe sequelas piores... 

Muito importante para 
prevenção 
 
 
 
Falta de informação 
 
 
 
 
Sofrer do câncer 

S4   Eu acho que se é uma coisa que é 
importante pra detectar problema se tiver, tem 
que ser aceito, tem que imaginar que é uma 
coisa para o bem dele próprio... 
 
 ...o homem leva para outro lado... fala que é 
um exame vergonhoso, mas eu acho que eu 
pelo menos não penso assim.  
 
 ... A maioria está aceitando... Eu acho que a 
maioria está consciente que deve fazer o 
exame. 
 
. ...se tiver alguma coisa já pega desde o 
começo, Esperar avançar mais a doença pra 
depois, ir ver fica mais difícil pra segurar... se 
tiver alguma coisa já trata a tempo. 

Importante para detectar o 
problema 
 
 
 
O homem acha que é 
vergonhoso 
 
 
 
Maioria consciente 
 
 
 
 
Prevenção 
 
 
 

S5 1. Eu não entendo nada disso, deve ser pra 
descobrir o problema. 
 
 

Importante para detectar o 
problema 
 

S6 

 

Se eu falar pra você que eu nunca fiz. Eu não 
sei não. Eu não vou ao médico......Eu não 
sinto nada. Não sofre nada. Eu acho que não 
preciso... Não eu vim fazer um jogo aqui.  
 
Ela fala sempre –“é bom fazer” daí eu vim. 
 

 
Não tem sintomas 
 
 
 
Influência opinião das 
pessoas 

S7  A pessoa tem que fazer. É pro bem da 
pessoa... a pessoa tem que se prevenir.  
 

Importante para prevenção 

S8 

 

...é fundamental, necessário, porque através 
do PSA se pode constatar qualquer 
irregularidade... Então há necessidade de 
fazer esse exame e o toque retal que 
complementa... 
 
...No meu entendimento tem a necessidade, 
embora tenha muitos homens que tem tabu 
ainda, como às mulheres esse negócio de 

Detecção de 
irregularidades  
 
 
 
 
 
 
Falta de informação 
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mama todo ano... Pelo fato de não seria 
machismo, mas talvez pelo fato de 
informação... 
 

 
 
 
 

S9 Eu acho uma boa coisa, porque quando eu fiz 
com o outro médico... tava um pouco inchada, 
ai eu tomei aquele remédio ...  
 
...Ai na outra vez que eu fui fazer já não 
estava mais, fiquei só fazendo prevenção. 

Detecção e tratamento de 
problemas 
 
Prevenção 

S10 ...Esse exame de toque que a gente fica 
sabendo, o exame de sangue às vezes dá 
variado. Exame de toque é legitimo. É bom 
fazer toque pelo menos, porque o de toque 
que a gente vê o que o médico conhece. Pelo 
toque, a palpar ele conhece se é maligno ou 
benigno, não importa o tamanho da próstata, 
pelo toque é o legítimo.  
 
Tem homem que não gosta muito... 
Geralmente a gente conversa pelos bares 
falando de enfiar do dedo, falam que tem 
médico que tem dedão assim oh. Tem um 
que frequentava bar, então todo mundo tem 
preconceito, ninguém gosta... 
 

Importante para detectar o 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preconceito 

S11 Acho que o exame quanto mais invasivo 
dificulta, dai se facilitasse mais homens 
poderiam fazer. 
 
Acho que é um pouco de preconceito de 
homem ainda. 
 
Eu pretendo fazer, estou me preparando pra 
isso. 
Então isso influência muito ma mentalidade 
da pessoa. então eu acho que quando você 
chega em uma certa idade, você tem que 
começar uma preparação mental 
 
É o de sangue hoje se ele tem a mesma 
eficácia que o de toque eu acho que seria o 
mais ideal 
Tem o mesmo resultado? Da a mesma 
eficácia? Se sim o de sangue. 
 
Fui criado em uma época em que essas 
coisas eram tratadas de uma forma bem 
diferente do que é tratado no caso hoje. 
 

Exame invasivo dificulta 
 
 
Preconceito 
 
 
Tem que ter um preparo 
emocional 
 
 
 
 
 
 
Prefere o exame de 
sangue 
 
 
 
 
Influência da informação 

S12 Porque tem homem que acha que 
vergonhoso por causa disso 
 
É exame. Não tem nada a ver, se mulher 
passa por certos tipos de exames o homem 

Tem homem que acha 
Vergonhoso 
 
Obrigação  
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também tem que passar. A, é obrigação 
porque se já acontecer de estar com. alguma 
coisa. 
 
 Um câncer é perigoso, é difícil. Eu mesmo 
prefiro fazer o exame do que uma hora ficar 
sofrendo ai, igual à gente vê muito gente. 
 

 
 
 
 
Evitar sofrimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2: Você já fez esses exames antes? Se não explique por que. O 

que  motivou sua procura pelo exame preventivo caso já tenha feito ou esteja 

procurando pela primeira vez. 
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SUJEITOS 

 

EXPRESSÕES-CHAVE 

 

IDÉIAS CENTRAIS 

S1 Já fiz 
 
 
... A gente ouve muito pela televisão 
também   
 
... Muitas famílias já têm pessoas na 
família que sofreram então muitas 
pessoas antes do 40 já podem fazer. 
 
 ... É a prevenção, uma prevenção para 
a saúde. Isso eu acho importante. 
 
... Os homens evitam isso... Os homens 
acham que são machões, ninguém pode 
tocar neles 
 
...eu tenho minha esposa que faz todos 
os tipos de exame e ela... falou: -“ó que 
não tem nada a ver”, não é verdade? 
Então isso nos ajuda muito.  

Realização do exame 
anteriormente 
 
Informação pela mídia 
 
 
Histórico Familiar  
 
 
Importância da Prevenção 
 
 
Os homens evitam o toque 
por machismo 
 
 
Apoio das companheiras  

S2 Nunca fiz... 
 
 
Por causa de encaminhar. Não se 
encaminha fácil. Não, é bom. Não é 
ruim, é que se torna meio difícil porque a 
gente mora do outro lado da cidade e 
tem que perder dia de serviço, se você 
chega ao PA ou no postinho, resolveu lá, 
pronto. 
 
-”porque é chato”... Então é vergonha, o 
problema é esse. A verdade é essa 

Nunca fez o  exame 
anteriormente 
 
Dificuldade de acesso 
 
 
 
 
 
 
 
Nunca veio por Vergonha 
 
 

S3 
 
 

Uma vez 
 
 
...mesmo eu não sentindo nada agora e 
achando que não é to fazendo isso só 
por causa da idade, mas pra manter a 
nossa manutenção. O corpo também 
precisa de manutenção 
 
... Se acham muito ocupados com muitas 
coisas no seu dia a dia que não possa se 
ocupar com ele mesmo também.  
... As preocupações da pessoa, sua 
correria do dia a dia. 
 ... Porque ele tem que ter tempo pra 
todo mundo, menos pra ele. 
 

Realização do exame 
anteriormente 
 
 
Manutenção do corpo 
 
 
 
 
Os homens têm falta de 
tempo 
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...tem muitas pessoas que além de não 
saber a importância disso acha que –“Ah 
eu vou lá no médico pra chega e ele ficar 
enfiando o dedo em mim.” A pessoa leva 
pra esse lado, mas não é.... Ainda mais 
que tem muitos homens que além de 
ignorante é machista.. O machismo 
atrapalha. 
 
...essa falta de informação leva danos 
piores. 
 

 
Os homens são Machistas 
 
 
 
 
 
 
 
Os homens são 
desinformados 

S4 Fiz umas duas vezes 
 
 
...essas campanhas que são feitas por 
causa dessa doença do câncer de 
próstata. Fico preocupado. Vai chegando 
uma idade que a gente fica preocupado 
que a gente sabe que é um negócio 
complicado câncer 
 
Acho complicado porque tem cara que 
põe negócio na cabeça –“não, não quero 
e pronto”. Não está preocupado com as 
consequências futuras.  Ah sei lá se 
levam pro lado machista, se é isso. Não 
dá pra entender. “ alam –” ah, fez esse 
exame, que coisa chata. 
...eu já vejo como normal. Não vejo nada 
de... igual pra mulher que tem esses 
exames todos e não comenta muito 
como os homens. Acho que é a parte 
machista. Eu acho que pra mulher 
também não é confortável.  Não tem 
outro porque, se é um exame que tem 
que ser feito, normal. 

Realização do exame 
anteriormente 
 
Influência da mídia 
 
 
 
 
 
 
 
Os homens que não fazem o 
exame são machistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5 Já fiz 
 
 
. Eu senti uma "queimura" no canal da 
urina, daí eu vim. ... A gente vem quando 
sente o problema. 
 

Realização do exame 
anteriormente 
 
Sintomas urinários 
 
 

S6 ...eu ia passar dar uma perguntada, não 
custa. 
 
... Se não tá sofrendo com nada, não 
procure. Ah porque às vezes esse 
negocio de procurar as coisas, vai se 
danar. .. Graças a Deus não tenho um 
problema de saúde. 
 

Nunca fez o exame 
anteriormente 
 
 
Ausência de sintomas 
 

S7 Ele encaminhou do postinho de saúde Realização do exame 
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 para o hospital Evangélico... Todo ano 
eu ia lá fazer o exame. 
 
Eu acho que é bom, a gente precisa, se 
a gente não fizer o que acontece? Ai ele 
sabe se tá com problema sério, não 
sabe? Pra mim como não tenho nada 
sério, tudo bom, só inflamatório.  
 
Se todo mundo fizesse, a pessoa não vai 
sofrer mais tarde dessa doença.  
 
Pra mim como não tenho nada sério, 
tudo bom, só inflamatório... é que segura 
e não faz xixi. Vem da próstata. 
Inflamatório da próstata. 
.  
 
. Falam: -“ah, foi lá no ônibus azul fazer 
toque?” Daí eu falo, -“o que é que tem? 
Não tem nada demais, to fazendo pro 
meu bem”, falei pra ele. Mas falei 
mesmo, porque ele disse pra eu não 
viciar. Eu falei que não vou viciar. A 
turma tira sarro, pega no pé, eu não dou 
bola. Falam se vai virar bichinha.  Eu falo 
que não tem nada de bichinha. É 
problema meu sabe, uma época ele 
também pode ter problema sabe.  
 

anteriormente 
 
 
Prevenção/Diagnóstico 
precoce 
 
 
 
 
Evitar sofrimento 
 
 
Sintomas urinários 
 
 
 
 
 
Preconceito 

S8 
 

Sim, começou com o PSA, depois agora 
PSA e toque.  
 
Esses exames são importantes. Inclusive 
esse último que eu fiz agora acho que 
constatou qualquer coisa e o médico 
pediu biopsia e foi feito... Espero que se 
Deus quiser seja só hiperplasia. 
 
...hoje em dia foi muito importante à 
mídia, novembro azul, tal, muita gente tá 
se conscientizando e isso foi muito 
importante, eu achei que de novembro 
pra cá, eu pra marcar aqui no ônibus tive 
que esperar passar uns dias para 
conseguir as vagas.  
 
...ainda tem dos antigos essa coisa, os 
novos nem tanto porque hoje em dia a 
mídia traz muita informação, então esses 
que acompanham a informação não é 
tão. 
 
...os antigos ainda tem essa questão, 
coisa de machismo que homem não tem 

Realização do exame 
anteriormente 
 
Prevenção/Diagnóstico 
precoce 
 
 
 
 
 
 
Importância da mídia 
 
 
 
 
 
 
 
Influência da informação 
 
 
 
Machismo 
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que fazer esse tipo de coisa. Foi o que 
pelo menos eu ouço por aí. 
 

S9 Já, fiz aqui, na Policlínica. 
 
 
...eu vejo há muito e muito tempo às 
pessoas falando, o meu cunhado deixou 
de fazer isso aí e quando ele foi fazer o 
toque, já não é que tava tarde, tava 
avançado, ele teve que fazer a 
operação. Então eu acho que isso daí é 
uma boa coisa... eu já vi o histórico de 
muitas pessoas lá atrás fazendo isso e já 
estava bem avançado 
 
... Eu acredito que é o machismo, e 
todas as pessoas que eu chego a 
perguntar, fala que não precisa, -
“ninguém vai por a mão em mim, fazer, e 
deixa pra lá”. 
 
 Então eu acho que a maior parte é isso 
daí, muitos e muitos ainda tem esse 
preconceito. Isso daí eu acredito é que 
muitas pessoas que é da minha idade 
daquela época atrás o pai não fazia, não 
tinha isso de falar, de fazer exame. 
 
...eu acredito que já seja mais fácil, 
porque já está acompanhando, já vem 
avisando na televisão uma coisa e outra, 
então eu acredito que seja mais fácil 
hoje, do que tempo mais atrás, acho que 
é um pouco mais difícil.  
 

Realização do exame 
anteriormente 
 
Influência do histórico de 
outras pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
 
As pessoas não fazem o 
exame por Machismo 
 
 
 
 
Preconceito 
 
 
 
 
 
 
 
Informações pela mídia 
facilitam 

S10 
 

...Eu já fiz eu conheço. 
 
 
É importante... O médico enfiando o 
dedo ele sabe se é maligno, não importa 
o tamanho da próstata. 
 
... Meus irmãos já foram operados da 
próstata, três irmãos meus.  Mas eles 
não morreram disso, já tratavam já, 
faziam exame de próstata. 

Realização do exame 
anteriormente 
 
Prevenção/ Diagnóstico 
Precoce  
 
Histórico Familiar 

S11 Não. Eu acho que os próprios órgãos de 
saúde não fazem se não tiver uma certa 
suspeita, acho que tanto pra homem 
como pra mulher abaixo da idade. 
Então eu acho que não estou tanto 
nessa faixa etária, por isso que eu não 
me preocupei em fazer. 

Nunca fez o exame 
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Isso não é o natural. Se daqui dois ou 
três meses tem uma forma de fazer o 
exame que tenha a mesma eficácia, eu 
vou optar pelo que eu me sinta melhor. É 
desconforto mesmo. Tudo pra fugir do 
toque, é um exame que o homem se 
sente desconfortável para fazer.  
 
Hoje eu não estou me sentindo 
preparado pra fazer o exame que eu 
acho invasivo pra mim, então eu sei que 
eu vou ter que fazer uma hora e se não 
tiver outra opção vou ter que fazer, mas 
agora eu não estou preparado pra fazer 
ele. 
 

 
 
Sente-se desconfortável 
 
 
 
 
 
 
 
Sente-se despreparado  

S12 Eu fiz o ano passado... só exame de 
sangue. Só que eu fiz só exame de 
sangue, uns exames que foram feitos só 
para ver, daí o médico viu e falou que 
não acusou o problema de câncer de 
próstata.   
 
Porque graças a Deus não tenho 
problema, graças a Deus a gente não 
acusa problema nenhum de próstata. 
Hoje eu vim pra outros assuntos, não 
vim fazer o exame, sobre outros 
problemas de fazer sexo essas coisas. 
 
É que no postinho já avisaram que é 
depois dos 45 anos que tem procurar, é 
obrigação fazer esse exame, então eu fiz 
45 e então eu procurei fazer o exame. 
 

Já fez o exame de sangue 
 
 
 
 
 
 
Ausência de sintomas 
 
 
 
 
Obrigação 
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Questão 3: O que você sugere para atrair os homens a realizarem o exame 

preventivo? 

 
SUJEITOS 
 

 
EXPRESSÕES-CHAVE 

 
IDÉIAS CENTRAIS 

S1 ... Olha é mostra pra eles. Passar um 
slide mostrando para as pessoas a 
respeito de como essa doença começa 
... Que ela começa com sigilo... Começa 
devagarzinho, ninguém percebe e quando 
menos  espera ela está avançada.  
 
Eu acho que sentar conversar com ele, 
por tem uma pessoa que se rejeita fazer 
esse tipo de exame. Então sentar, com 
ela explicar pra ela a realidade como 
funciona o câncer, como é um câncer, o 
que provoca um câncer, que nós vemos 
aí que a pessoa sofre muito tempo e tá 
condenado a perder sua vida. 
 
... E como a pessoa fazer a prevenção 
antes não vai ter problema nenhum, 
porque pra ele e uma grande vantagem 
fazer esse tipo de exame.  
 
... É simples, eu já fiz o exame, é um 
toque leve, é normal. Não tem como você 
explicar, mas é normal, é um toque 
normal, rapidinho. 

Divulgar que o câncer tem 
início silencioso 
 
 
 
 
 
Conversar sobre o câncer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversar sobre a 
importância da prevenção 
 
 
 
Desmistificação do exame 

S2 
 

 

... O único jeito, é porque tá se 
prevenindo, para prevenir um câncer, é o 
único meio. Porque se não for assim, 
ninguém vem. 
 

Prevenção do câncer 
 
 
  

S3 
 

A divulgação... não adianta você esconder 
as coisas.... Às vezes você colocar um 
certo medo na pessoa ou você divulgar a 
importância disso, dá mais resultado do 
que simplesmente falar pra fazer o exame 
de próstata, mas não dar muito exemplo 
do negócio, e uma forma aberta. 
 
 
... Falar em relação ao exame, 
exatamente...... Onde fazer aquele exame 
é um médico aparecer de uma forma mais 
aberto, e falar do procedimento e até 
colocar em pauta um caso mais drástico. 

Divulgar a importância do 
exame preventivo 
 
 
 
 
 
 
 
Desmistificação do exame 
 

S4 ... Eu acho que teria que trabalhar mais... 
Como tá tendo campanha em novembro 
azul e isso já está abrindo a mente deles 
pra isso... Acho que só assim... Muita 

 
Muita divulgação 
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informação fazer o cara mudar de ideia. 
 

S5 ...Tem que vir, fala que tem ir lá. Chamar para o exame 

S6  Não respondeu 

S7 
 

... Eu falo que pra eles que fiz daí falam 
se eu fiz o exame e eu falo que fiz, daí ele 
fala que não faz, Falo que é azar dele, 
que pode ser câncer de próstata. Daí ele 
falou que vai fazer 
 

Aconselhamento pessoal  
 
 
 
 

S8 Venha fazer o exame, porque não 
é nada que eles pensam... é tudo muito 
reservado, respeito dos profissionais, digo 
assim que os profissionais são de 
primeira hoje em dia. Então abrir mão 
desse preconceito e faça o exame que é 
essencial.  
 

Desmistificação do exame 
 
 

S9 A gente fala e eles não fazem. Isso daí 
eles só vão fazer quando tiver precisando, 
daí que já é tarde vão querer fazer, daí 
fica difícil. 
 
Fui fazer o exame no postinho mesmo, 
daí eu conversei com o Dr. Cláudio e já 
conhecia a tempo ele, e ele falou que ia 
marcar o exame pra mim, daí que ei fui lá 
na policlínica. Daí eu fiz lá o exame de 
toque e toda vez que fazia era com ele. 

Aconselhamento sobre 
complicação do câncer 
 
 
 
Vínculo com o médico 

S10  
 
 

... Pra vir fazer que o legítimo é esse aí, o 
exame de sangue não é o legítimo. 
Porque vários laboratórios dá uma coisa, 
 

Então médico nossa, varia muito... 
Duro de falar pra você doutora, porque eu 
não confiava e minha mulher confiava 
nele. Fazia ir com ele... Ele falou pra eu 
fazer exame. Por isso doutora. É bom pra 
um, mas pra outro não. 

Chamar para o exame 
 
 
 
Vínculo com o médico 

S11 Falar para vir fazer o de sangue vai lá que 
agora esta mais fácil 
 
Eu estou arranjando meu jeito ainda, 
então eu não sei falar pra algo que nem 
você faz. Pra você convencer alguém, 
você precisa acreditar naquilo que você 
está falando, e como eu tenho ainda esse 
pouco de resistência, para falar para 
alguém, fica até complicado.  
 
Por questão de saúde eu sei que tem que 
fazer, 

Fazer apenas o de 
sangue 
 
 
 
 
 

S12 Não sabe responder  
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TÍTULO DA PESQUISA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS HOMENS SOBRE O 

CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

             Eu,___________________________________Idade______RG____________ 

Concordo em participar como voluntário desta pesquisa e fui informado que:  

A divulgação dos cuidados para a prevenção do câncer de próstata não têm 

sido suficiente para convencer os homens que se mostram resistentes à realização 

dos exames preventivos. Portanto o entendimento das opiniões, medos, 

conhecimentos sobre o exame preventivo de câncer de próstata será importante 

para ajudar os homens a se convencerem da importância da realização dos exames 

preventivos.  

O objetivo da pesquisa é conhecer as opiniões dos homens que procuram o 

Ônibus do Homem sobre a prevenção do câncer de próstata. Para participar desta 

pesquisa eu serei entrevistado e responderei perguntas sobre o que é o exame de 

prevenção do câncer de próstata, qual sua importância e se já realizei esses 

exames. Também responderei perguntas sobre minha idade, escolaridade, 

ocupação, renda familiar, estado civil, se existem pessoas na família com câncer de 

próstata e se participo das atividades do Ônibus do Homem. A entrevista será 

gravada. 

Eu não sou obrigado a participar da entrevista e poderei desistir de 

participar a qualquer momento. A recusa em participar do estudo não trará 

qualquer consequência ao meu atendimento no Ônibus do Homem. Os 

pesquisadores se comprometem a manter em sigilo sobre a minha identidade. 

Caso existam dúvidas sobre a participação na pesquisa, a qualquer 

momento posso entrar em contato com a pesquisadora Marcela Olivieri pelos 

telefones 15-981453759 (celular) e 15- 32424136 (domicílio), ou email: 

marcela_olivieri@hotmail.com e Profa. Dra. Lucia Rondelo Duarte é a 

orientadora da pesquisa que pode atender nos telefones 15-3231254 

(residência) ou (celular) 15-981123538.  

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: 

mailto:marcela_olivieri@hotmail.com
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Rua Joubert Wey, 290 – Sorocaba/SP aprovou este estudo e caso necessite 

outros esclarecimentos ou tenha algo a comunicar ao Comitê o telefone é: 15-

3212-9896 em horário comercial. 

Ao final do estudo os pesquisadores se comprometem a me comunicar os 

resultados e as orientações que possam ser úteis para os cuidados com minha 

saúde. Uma cópia deste consentimento informado será mantida em arquivo da 

pesquisadora responsável pelo estudo e outra será guardada comigo. Minha 

participação no estudo não acarretará custos e não haverá qualquer compensação 

financeira adicional. 

 

Data: ____/____/_______ 

 

Assinatura do entrevistado___________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora_________________________________ 

 

1ª via participante/2ª via pesquisadora 
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ANEXO A – FOTOS ÔNIBUS DO HOMEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


