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RESUMO 

 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia - SBU - o câncer de próstata é o segundo maior 

causador de mortes no Brasil e estima-se que 400 mil pessoas com mais de 45 anos tenham a 

doença e que a maioria não tenha conhecimento disso. Anualmente, são diagnosticados 35 mil 

casos, com oito mil óbitos. Mais recentemente, a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem, lançada em 2009 pelo Ministério da Saúde, tem por objetivo facilitar e 

ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, em resposta à observação de 

que os agravos do sexo masculino são um problema de saúde pública. No homem, o câncer de 

próstata propicia a emergência de conflitos sexuais, constitui-se em ameaça à integridade 

egóica e identidade masculina. Diante da comunicação diagnóstica do câncer de próstata, 

surgem inúmeras interrogações e a constatação inexorável de que somos finitos e limitados. 

Entre os mitos que sobrevivem até os dias atuais merece destaque o de que todo homem 

submetido à cirurgia na próstata se torna impotente e que o câncer, de forma geral, é visto 

como uma doença mortífera. Tem como objeto de estudo a percepção de homens adultos 

sobre o câncer de próstata e os objetivos foram: Analisar a percepção de homens adultos sobre 

o câncer de próstata e a implicação desta patologia para a sexualidade masculina. Trata-se de 

um estudo descritivo, exploratório e de natureza qualitativa. Realizado no ambulatório de 

urologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. Os participantes da pesquisa foram 15 

homens adultos, na faixa etária acima de 40 anos e para obter a coleta de dados foi realizada 

uma entrevista individual semiestruturada, a fim de obter dados sócio demográficos e 

referente às questões sexuais masculinas. Em termos de procedimento analítico, utilizou-se o 

método de interpretação de sentidos, baseando-se em princípios hermenêutico-dialéticos. Os 

depoimentos evidenciam que as mudanças que ocorreram devido ao câncer de próstata afetam 

os homens no que diz respeito com a sua sexualidade. Neste sentido, refletimos sobre a 

importância da atuação do enfermeiro como profissional de saúde nas consultas, onde pode 

colaborar de maneira positiva para inserção dos homens no processo de cuidado na saúde. 

 

 

Palavras-chave: Câncer de próstata, Sexualidade, Saúde do homem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

According to the Brazilian Society of Urology - SBU - prostate cancer is the second largest 

cause of deaths in Brazil and it is estimated that 400 000 people over 45 have the disease and 

that most are not aware of it. Annually, 35,000 cases are diagnosed, with eight thousand 

deaths. More recently, the National Integral Attention to Men's Health Policy, launched in 

2009 by the Ministry of Health, aims to facilitate and expand the access of the male 

population to health services, in response to the observation that male diseases are a public 

health problem. In men, prostate cancer provides the emergence of sexual conflict, constitutes 

a threat to male identity and ego integrity. Given the diagnostic communication of prostate 

cancer, there are many questions and the inexorable fact that we are finite and limited. Among 

the myths that survive to the present day worth noting the that every man underwent surgery 

in the prostate becomes impotent and that cancer, in general, is seen as a deadly disease. Its 

object of study the perception of adult men about prostate cancer and the objectives were to 

analyze the perception of adult men about prostate cancer and the implication of this disease 

to male sexuality. This is a descriptive, exploratory and qualitative. Held at the urology clinic 

of the University Hospital Antônio Pedro. The participants were 15 adult males, aged above 

40 years and for data collection A semi-structured individual interview was conducted in 

order to obtain socio-demographic data and related to sexual issues men. In terms of 

analytical procedure we used the method of interpretation of meanings, based on hermeneutic-

dialectical principles. The interviews show that the changes that have occurred due to prostate 

cancer affecting men in relation to their sexuality. In this sense, we reflect on the importance 

of the role of the nurse as a health professional in the consultations, which can contribute 

positively to inclusion of men in the care process in health. 

 

 

Keywords: Prostate cancer , Sex, Men's health 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

          A pesquisa que apresento resultou de uma trajetória que comecei a percorrer na 

graduação quando cursei em 2014 a disciplina optativa - Disfunções sexuais masculinas e 

femininas - em que experimentei uma inevitável empatia com a condição da sexualidade 

masculina, aliada ao desejo de compreender melhor o câncer de próstata no panorama do 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

 Ao me debruçar sobre o assunto, constatei que o câncer de próstata é o sexto tipo de 

câncer mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10 % 

do total de cânceres. Mais do que qualquer outro tipo de câncer, este é considerado o câncer 

da terceira idade, uma vez que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 

65 anos (BRASIL, 2010). 

 Em 2016, foram estimados 61.200 casos novos de câncer de próstata e esses valores 

correspondem a uma incidência de 61,82 casos novos a cada 100 mil homens (BRASIL, 

2015). Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o câncer de próstata é o segundo 

maior causador de mortes no Brasil e estima-se que 400 mil homens com mais de 45 anos 

tenham a doença e que a maioria não tenha conhecimento disso. Anualmente, são 

diagnosticados 35 mil casos, com oito mil óbitos (BRASIL, 2009; BRASIL, 2015). 

 Gomes et al. (2005) e Schraiber et al. (2005) afirmam que, a partir dos anos 1990, a 

temática saúde do homem começou a se consolidar como um diferenciado, voltando-se para 

as singularidades envolvidas no processo saúde e doença e articulando-as às noções de raça/ 

cor, etnia, orientação sexual, classe social, geração e religião. 

No que diz respeito à saúde do homem brasileiro, às ações que sinalizam para a 

preocupação relativa ao câncer masculino, conta-se com a Lei 10.289, de 20 de 

setembro de 2001 que dispõe sobre a Instituição do Programa Nacional de Controle do 

Câncer de Próstata e nela são estabelecidas, entre outras, as seguintes ações: I- 

campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que é o 

câncer de próstata e suas formas de prevenção; II- parcerias com as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, colocando-se à disposição da população masculina, 

acima de quarenta anos, exames para a prevenção ao câncer de próstata; III- parcerias 

com universidades, sociedades civis organizadas e sindicatos, organizando-se debates 

e palestras sobre a doença e as formas de combate e prevenção a ela; IV- outros atos 

de procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos desta instituição - a 

qual posteriormente necessitou sofrer alterações no Parágrafo II do Art. 4º para 

adequar-se a critérios técnico-científicos (BRASIL, 2001; BRASIL, 2010). 
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 Mais recentemente, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 

regulada pela Portaria do Ministério da Saúde n
o
. 1.944, de 27 de agosto de 2009, tem como 

diretriz central a integralidade da atenção à saúde da população masculina em dois eixos de 

atenção: atendimento às necessidades de saúde do homem, ao promover o acesso a graus de 

crescente utilização de complexidade tecnológica pelo SUS, garantindo acesso a ações de 

promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação; e entendimento transdisciplinar das 

questões de saúde do homem como fenômenos biopsicossociais e culturais (PAULA; 

SOUZA; ALMEIDA, 2014). 

A partir dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem (PNAISH), seria possível orientar as ações e serviços de saúde para a população 

masculina, com integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção, uma vez 

que apresenta como princípios a humanização e a qualidade, visando à promoção, 

reconhecimento e respeito à ética e aos direitos do homem, obedecendo às suas peculiaridades 

socioculturais (BRASIL, 2009). 

 No homem, o câncer de próstata propicia a emergência de conflitos sexuais, constitui-

se em ameaça à integridade egóica e identidade masculina. Diante da comunicação 

diagnóstica do câncer de próstata, surgem inúmeras interrogações e a constatação inexorável 

de que somos finitos e limitados. Carvalho (1998) esclarece que muitos mitos e medos em 

torno do câncer estão relacionados às crenças sobre sua etiologia, oriundas do século XIX. 

Acreditava-se que o câncer era doença sexualmente transmissível, ideia esta reforçada pelas 

deformidades causadas pelos tumores de mama e órgãos genitais femininos e masculinos. As 

lesões detectadas eram semelhantes às lesões provocadas por doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). Entre os mitos que sobrevivem até os dias atuais vamos destacar o de 

que todo homem submetido à cirurgia na próstata se torna impotente e que o câncer, de forma 

geral, é visto como uma doença mortífera. 

 

1.1 OBJETO DO ESTUDO 

A percepção de homens adultos, acima dos 50 anos, sobre o câncer de próstata 

atendidos no ambulatório de urologia do Hospital Universitário Antônio Pedro e suas 

implicações para a sexualidade masculina. Os maiores fatores de risco identificados para o 

câncer de próstata são: idade, história familiar de câncer e raça/cor. Entretanto, a idade é o 

único fator de risco bem estabelecido para o desenvolvimento do câncer de próstata 

(BRASIL, 2015).  
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1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

Como o homem adulto com idade acima dos 50 anos, percebe o câncer de próstata em 

sua vida? Quais as implicações desta patologia para a sexualidade masculina? 

 

1.3 OBJETIVO 

Analisar a percepção de homens adultos com idade acima dos 50 anos, sobre o câncer 

de próstata atendidos no ambulatório de urologia do Hospital Universitário Antônio Pedro e a 

implicação desta patologia para a sexualidade masculina. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A experiência profissional, de diversos pesquisadores, tem mostrado que, tanto nas 

instituições formadoras como nas Redes de Atenção à Saúde, o enfoque e o atendimento ainda 

se apresentam pautados pelo modelo tradicional, instrumentalizado e normativo, havendo 

dificuldades de abordagem integral sobre a saúde do homem. Segundo Garcia (2006) existe 

uma emergente necessidade de considerar os homens como sujeitos de estudos sobre 

comportamentos sexuais e reprodutivos no campo da Saúde Pública, uma vez que os modelos 

hegemônicos de masculinidade o colocam em situações de risco para sua saúde. 

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é o mais 

incidente entre os homens em todas as regiões do país, com 95,63/100 mil na região Sul, 

67,59/100 mil na região Centro-Oeste, 62,36/100 mil na região Sudeste, 51,84/100 mil na 

região Nordeste e 29,50/100 mil na região Norte (BRASIL, 2015). 

Nessa perspectiva, este estudo justifica-se por ter um caráter inovador devido a 

contribuição para sensibilizar docentes da área de saúde e correlatas acerca da necessidade de 

inserir a temática nos currículos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. Entende-se ser 

fundamental promover discussões, debates, pesquisas e atividades de extensão universitária 

envolvendo a questão da saúde do homem. Iniciativas como esta seguramente, irão contribuir 

para problematizar a realidade da formação e da atenção à saúde no âmbito da sexualidade 

masculina. 

O presente estudo está inserido na Linha de Pesquisa - Estudos da sexualidade nas 

sociedades contemporâneas e no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Sexualidade, Gênero e 

Reprodução Humana do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da 

Universidade Federal Fluminense. 
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2. REVISÃO DE LITERATUR 

2.1.  O CÂNCER DE PRÓSTATA E A SEXUALIDADE MASCULINA  

 

O desenvolvimento do câncer está relacionado com a modificação na qualidade e no 

crescimento do número de células. Transformam-se em agressivas, destrutivas independente 

das células normais e ganhando a capacidade de entrar e invadir os tecidos vizinhos, sendo 

assim assintomático. No Brasil, de 60% a 70% dos casos são diagnosticados quando a doença 

já está disseminada (LEFORT; ALMEIDA, 2004 apud MAIA; MOREIRA; FILIPINI, 2009). 

 A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz que se localiza logo abaixo da 

bexiga e atravessada pelo canal uretral (ver Figura 1). Ela participa da produção do sêmen, 

líquido que carrega os espermatozoides produzidos nos testículos (SROUGI, 2003; 

BRUNNER & SUDDARTH, 2006).  

O câncer da próstata aparece quando as células da próstata passam a se dividir e se 

multiplicar de forma desordenada, constituindo-se um tumor que pode se desenvolver 

rapidamente, disseminando-se para outros órgãos do corpo e podendo levar à morte. Uma 

grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta que não chega a dar sintomas durante a vida 

e nem a ameaçar a saúde do homem levando cerca de 15 anos para atingir 1 cm³. (VIEIRA, 

ARAUJO, VARGAS, 2012).  

 Segundo Ribeiro et al. (2006), os sintomas mais comuns relacionados ao câncer de 

próstata são: hematúria e poliúria, à noite; jato urinário fraco; dor ou queimação ao urinar e a 

prevenção se dá pela busca de homens assintomáticos através da prática do toque retal e pela 

dosagem do antígeno prostático específico (PSA), bem como ações educativas voltadas à 

população masculina que deverão procurar uma unidade ambulatorial para uma avaliação 

anual (INCA, 2009; BRASIL, 2015).  

 Os maiores obstáculos são a falta de informação da população, com crenças antigas e 

negativas sobre o câncer e seu prognóstico; o preconceito contra o câncer e o exame 

preventivo, como o toque retal; a falta de um exame específico e sensível para detectar em 

fase microscópica e a ausência de rotinas abrangentes programadas no serviço de saúde 

públicas e privadas que favorece a detecção do câncer, inclusive o da próstata (LEFORT; 

ALMEIDA, 2004 apud MAIA; MOREIRA; FILIPINI, 2009). 

 A maioria dos homens resiste ao exame por mero preconceito cultural, mas os que já 

realizaram o toque aceitam repeti-lo sem restrição. O problema talvez não seja cultural ou 

psicológico, mas apenas o medo infundado de possível dor (SROUGI; VARASCHIN, 1997 

apud MAIA; MOREIRA; FILIPINI, 2009).  



16 

 

 

O sofrimento do homem portador de câncer de próstata afeta seu bem-estar físico e 

emocional, assim como a qualidade de vida. Para um adequado tratamento profissional, 

inclusive quanto à aceitação da doença e como lidar com os sentimentos que surgem neste 

momento, é importante o diagnóstico médico associado ao exame psicodiagnóstico (TOFANI, 

2007).  

Por ser um órgão que afeta a sensibilidade sexual masculina, a depressão e o 

sentimento de impotência estão presentes em todos os pacientes, mesmo naqueles em que a 

impotência possa ser temporária. Giddens (1993) observa que a sexualidade masculina tende a 

expressar mais inquietação do que a feminina porque os homens separam a sua atividade 

sexual das outras atividades da vida, onde são capazes de encontrar um direcionamento 

estável e integral, e essas inquietações cada vez mais vêm deixando de ser encobertas. 

A sexualidade extrapola o rígido determinismo biológico que rege o comportamento 

sexual animal, transcende os limites do sexo (coito) ao misturar-se às pulsões, às emoções, 

sentimentos, fantasias, desejos e significados. Formas que são incorporadas através de 

interações dinâmicas e contínuas do indivíduo com seu mundo relacional. Onde aceitações e 

interditos constituirão, consciente e inconscientemente, a sexualidade de cada um 

(PORTELA; SILVA, 2003). 

O homem foi considerado como sexo superior ao longo da história da humanidade, o 

que gera uma série de crenças e mitos arraigados ao imaginário social, determinando crenças 

e comportamentos estereotipados e dicotômicos para cada gênero. Os aspectos histórico-

culturais de representação do gênero masculino passam desde as primeiras organizações 

sociais até a sociedade moderna - do modelo patrilinear ao modelo patriarcal. Dieguez & 

Rogar (2001, p.118) ressaltam que "... com essa história de terem a obrigação de serem bem-

sucedidos, viris e seguros, os homens estão precisando desesperadamente de socorro".  

A sexualidade masculina continua secreta? O homem fica recolhido na solidão de seu 

próprio ser, sem espaço social para tratar de suas questões mais íntimas? Como fica a vida 

sexual dos homens após o diagnóstico de câncer da próstata? Há homens que antes da cirurgia 

tem expectativa em obter uma melhor função urinária e sexual após o procedimento com uma 

crença errônea que os pesquisadores dizem que está fora da realidade da cirurgia de câncer de 

próstata.  

Vasconcellos et al. (2004) ressalta quanto a maneira de se abordar a sexualidade dos 

homens que envelhecem e dizem que existem duas tendências na cultura contemporânea: uma 

delas enfatiza os estereótipos sociais que desqualificam a sexualidade dos idosos e outra que 

idealiza a possibilidade de vivê-la sem limites. Ou seja, essas tendências extremadas 
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prescrevem a abstenção, ora a obrigatoriedade de desempenho, quanto na verdade, cada 

homem deve encontrar um modelo de expressar a sexualidade de acordo com as suas 

aspirações pois cada homem é singular. 

Nos homens, o tratamento de câncer pode influenciar a capacidade de ereção, porque 

interfere no equilíbrio hormonal, na inervação e na vascularização pélvica. Algumas vezes, 

esses efeitos são permanentes, mesmo que o câncer esteja sobre o controle; nesses casos, 

pode-se lançar mão dos tratamentos clínicos ou cirúrgicos. No entanto, as intervenções 

cirúrgicas podem lesar os nervos que controlam o fluxo sanguíneo para o pênis. Os nervos 

circundam a próstata formando uma capa ou teia e, inevitavelmente, parte deles é seccionada 

durante a cirurgia. Apesar do desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, ainda não se conseguiu 

prevenir problemas de ereção (SEGAL, 1994; PÉREZ et al., 2002; SROUGI, 2003). 

As disfunções sexuais podem ser classificadas de formas diferentes; levando em 

consideração a cronologia, ou seja, as disfunções são primárias quando acontecem sempre 

durante a vida do indivíduo, já as secundárias se iniciam após um período de vida sexual 

saudável. Ou a fenomenologia, que seria a disfunção sexual geral ou global que ocorre em 

todas as circunstâncias da vida, e a disfunção situacional, que ocorrem apenas em algumas 

situações específicas (CABRAL; FARTA, 2007). Sendo assim, o câncer de próstata pode 

levar um homem a uma disfunção sexual que o impedem de ter um relacionamento sexual 

funcional e satisfatório resultantes de fatores psicossociais, culturais e fisiológicos.  

Existe a ideia pré-concebida de que o corpo fisicamente limitado será também um 

corpo sexualmente limitado [...] o que ainda pensa o senso comum é, na verdade, que a 

manifestação da sexualidade, a obtenção do prazer, inexiste para os homens com 

comprometimentos físicos: o preconceito como valor cultural cristaliza a ideia de que a 

pessoa portadora de deficiência é assexuada. (SALIMENE, 1995, p. 39) 

Scherb (1998, p. 144) observa: 

Com relação à identidade sexual, os homens se sentem esvaziados dos atributos 

masculinos socialmente transmitidos, tais como iniciativa, força, produtividade, 

responsabilidade e potência. As alterações operadas no desempenho sexual tendem a 

se refletir na identidade como um todo. 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a capacidade de ter novamente ereções 

após a cirurgia, muitas vezes, ocorre lentamente, podendo levar até dois anos. Durante os 

primeiros meses, o paciente provavelmente não será capaz de ter uma ereção espontânea, 

precisando usar medicamentos ou outros tratamentos. Se a impotência permanecer após a 

cirurgia, a sensação do orgasmo deve continuar a ser agradável, mas não existe a ejaculação 

do sêmen, o orgasmo é seco. Isto ocorre porque durante a prostatectomia, as glândulas que 
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produzem a maior parte do sêmen (vesículas seminais e próstata) foram removidas e os canais 

deferentes utilizados pelo esperma foram cortados (BRASIL, 2006). 

Em alguns homens, o orgasmo se torna menos intenso ou desaparece completamente e 

outros homens podem sentir dor com o orgasmo. Mesmo com problemas de impotência, ainda 

pode se ter um orgasmo. Com grande sensibilidade, Mattheus-Simonton (1990) comenta 

sobre a importância de se compreender que a necessidade de contato físico não é 

necessariamente a satisfação sexual. Os casais devem conversar francamente sobre a suas 

atividades sexuais, motivando a segurança do contato e da intimidade física, para que assim 

possam reajustar sua vida sexual, levando em conta o toque, carícias e beijos que também são 

de grande importância na hora da relação sexual podendo levar ao orgasmo. 

Os primeiros temores que aparecem ao se pensar em retornar à atividade sexual são a 

dor, a possibilidade de não atingir o orgasmo, a exposição do corpo modificado e o medo da 

rejeição. Sendo assim, a pouca intensidade do orgasmo nos pacientes submetidos ao 

tratamento de câncer pode decorrer na interferência na ejaculação, porque o tratamento pode 

causar dor na ejaculação devido a irritação da próstata ou da uretra cansada, que são efeitos 

colaterais do próprio tratamento (MATTHEUS-SIMONTON, 1990). 

Sendo assim, os homens são mais suscetíveis aos efeitos negativos de doenças, até 

mesmo porque eles e as mulheres são socializados de modos diferentes, não se desenvolvendo 

com isso a mesma expansão de habilidades e de enfrentamentos em relação à realidade vivida. 

 

2.2. O SUS E A SAÚDE DO HOMEM 

 

 Uma das propostas de atenção à saúde da população no contexto do SUS é a Estratégia 

da Saúde da Família (ESF) em que dentre as diretrizes dessa estratégia está à atenção 

específica a diferentes grupos de indivíduos englobando as diferentes etapas do ciclo vital: 

criança, adolescente, mulher, adulto e idoso (SCHRAIBER et al., 2005). Entende-se, porém 

que há um grupo que se torna invisível na atenção primária à saúde desenvolvida pelo SUS: 

os indivíduos do sexo masculino. Reconhece-se que o enfermeiro tem por propósito assistir as 

necessidades da clientela (ÂNGELO; BOUSSO 2001), e como tal este profissional deve ter 

em mente estratégias adequadas para o atendimento a pessoas do sexo masculino. Logo, será 

que a enfermagem está entendendo as necessidades de o homem como ser individual, com 

suas dúvidas e com suas crenças? Será que o tipo de assistência oferecido pelo SUS respeita a 

individualidade do homem? 
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 Schaiber et al. (2005) e Figueiredo (2005) destacam que há uma pequena quantidade 

de estudos científicos relacionados à saúde do homem, em qualquer área da saúde. Os estudos 

que vêm discutindo a saúde masculina visam a compreender as diferentes causas para os 

perfis de morbimortalidade e apontam como referência a perspectiva de gênero para entender 

o homem e seu processo saúde e doença, e os comportamentos que podem predispor a riscos 

de doenças e mortes. 

Considera-se que os modelos de masculinidade e a maneira como se dá a socialização 

masculina podem fragilizar ou mesmo afastar os homens das preocupações com o 

autocuidado e com a busca pelos serviços de saúde (GOMES et al., 2008). Dentre as questões 

mais frequentemente consideradas estão os valores da cultura masculina, que envolvem 

tendências à exposição a riscos, associação da masculinidade à invulnerabilidade e também a 

própria educação familiar, a qual orienta o homem para um papel social de provedor e 

protetor. Esta cultura tende a gerar modelos masculinos pouco aderentes a práticas de 

autocuidado e pode estimular o comportamento agressivo, violento e de descuido com ele 

mesmo (GOMES e NASCIMENTO, 2006). 

A forma como o sistema de saúde no Brasil vem se organizando revela que a maior 

parte do atendimento de atenção básica privilegia grupos populacionais considerados mais 

vulneráveis, por meio de ações programáticas voltadas para a saúde da mulher, da criança e 

do idoso, pouco favorecendo a atenção à saúde do homem. Pode-se constatar essa 

incongruência quando se analisam os programas voltados para prevenção e campanhas de 

autocuidado, as quais são direcionadas somente para as categorias de usuários supracitados. 

Um fator que se vincula a esta problemática é a consideração de que há dificuldade, 

neste grupo, em reconhecer suas próprias necessidades em saúde, cultivando o pensamento 

que rejeita a possibilidade de adoecer, mantendo até hoje a questão cultural da 

invulnerabilidade masculina, de seu papel social de provedor e de herói (BRASIL, 2008). 

Alia-se a isso a conformação do acesso aos serviços de atenção básica, historicamente 

estruturados para atender mulheres e crianças, e cujos horários de funcionamento coincidem 

com as jornadas laborais dos trabalhadores. Esta situação dificulta o atendimento de pessoas 

do sexo masculino, culturalmente os provedores da família e a referência como trabalhadores 

(SCHRAIBER et al., 2010). 

Schraiber et al. (2010) ressaltam que deve-se considerar, ainda, que, mesmo quando 

esses homens comparecem aos serviços de atenção básica, não significa que eles tenham suas 

necessidades de saúde atendidas, já que a lógica das ações programáticas não tem buscado 
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historicamente contemplá-las, pois muitas vezes elas permanecem na lógica curativa e/ou de 

reabilitação 

     Os enfermeiros devem estar atentos aos aspectos culturais e sociais que se entremeiam 

no mundo empírico dos homens e constituem obstáculos para sua adesão às ações de 

prevenção. Visto isso, precisam promover educação e assistência, na perspectiva de mudança 

de entendimento do masculino quanto aos cuidados com sua saúde (MACIEL, 2009). 

A atuação do profissional de enfermagem na prevenção do câncer de próstata visa a 

mudança de comportamento, levando a promoção da saúde do homem. É necessário 

desenvolver estratégias, realizando campanhas educativas, levando em consideração as 

percepções, crenças, nível de informações dos homens para que possam traçar estratégias 

educativas no sentido de melhor orientá-los, com vista à adesão aos hábitos preventivos, 

gerando impacto social em saúde nas comunidades para assim ter resultados significativos na 

redução dos índices de hospitalização e morbimortalidade pela doença.     

   É necessário que os profissionais de saúde tenham uma maior sensibilidade para as 

interações entre as concepções de gênero e as demandas trazidas pelos homens, discutindo 

questões relacionadas à sexualidade como, por exemplo, o conhecimento sobre o corpo 

masculino, a importância da atividade sexual e a vivência do prazer para ambos os sexos, as 

concepções de gênero e sua importância no cotidiano dos relacionamentos (relações de 

confiança e fidelidade) e sua importância na prevenção das doenças (BRASIL, 2008). 

     A magnitude e a importância das questões sexuais em pacientes com câncer são pouco 

exploradas. Após o diagnóstico de câncer, o interesse sexual dos doentes e seus parceiros são 

afetados. Deve-se questionar a vida sexual em consultas, estimular os pacientes a ter 

momentos de intimidade durante o tratamento e conversar com seus familiares, procurando 

minimizar preocupações e promover qualidade de vida.     

Por fim, embora haja a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem - 

PNAISH - é grande a necessidade de conhecer as políticas e os programas e implementar um 

programa de capacitação para os profissionais de saúde, principalmente os de enfermagem, 

para que esses possam assistir à população masculina, atendendo a suas demandas a partir de 

suas características. 
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3. METODOLOGIA 

 

           3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e de natureza qualitativa. Nascimento 

(2002) descreve que a pesquisa de natureza exploratória, tem por objetivo permitir um 

aprofundamento maior sobre temas ou questões com as quais o pesquisador não esteja ainda 

muito familiarizado ou que dispusesse de poucas informações. 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa exploratória é um tipo de estudo que 

objetiva estudar, analisar e entender determinada cultura com base nos pontos de vista dos 

participantes da pesquisa. Figueiredo (2004, p. 103) entende que as pesquisas exploratórias:  

 

São pesquisas que geralmente proporcionam maior familiaridade com o problema, ou 

seja, têm o intuito de torná-lo mais explícito. Essas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

 

 

Vale lembrar que para Minayo (2014, p.10), as metodologias da pesquisa qualitativa 

são entendidas como:  

[...] aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às estruturas sociais, sendo estas últimas tomadas tanto no 

seu advento, quanto na sua transformação como construções humanas significativas 

[...]. 

 

A abordagem qualitativa em Ciências Sociais pode ser ancorada em diferentes 

referenciais teórico-metodológicos. Neste estudo, optou-se pela perspectiva hermenêutico-

dialética. A hermenêutica é a busca de compreensão de sentido que se dá na comunicação 

entre seres humanos, tendo na linguagem seu núcleo principal. A dialética é a ciência e a arte 

do diálogo, da pergunta e da controvérsia. Na articulação, a hermenêutico-dialética projeta um 

caminho de pensamento e valoriza elementos de outras abordagens. Essa ferramenta não se 

ancora em nenhuma técnica específica e vem a ser bastante produtiva para fundamentar as 

avaliações qualitativas. Tanto a hermenêutica quanto a dialética trazem em seu núcleo a ideia 

fecunda dos condicionamentos históricos da linguagem, das relações e das práticas 

(MINAYO et al., 2005).   
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3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

  Os participantes da pesquisa foram 15 homens adultos, na faixa etária acima de 50 

anos com diagnóstico de câncer próstata e que expressaram um desejo de participar da 

pesquisa, tendo-se cumprido a formalidade legal exigida na Resolução nº 466/12, assinando o 

Termo do Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A). Os critérios de inclusão foram 

homens adultos, na faixa etária acima de 50 anos com diagnóstico de câncer próstata e os 

critérios de exclusão foram homens adultos, na faixa etária acima de 50 anos com diagnóstico 

de câncer próstata e com comprometimento mental. A partir dos princípios da amostragem da 

pesquisa qualitativa de Minayo (2002), foi escolhido os participantes que detinham os 

atributos relacionados ao que pretendíamos estudar. Foi escolhido, assim, um número de 

protagonistas suficiente para que pudéssemos ter certa reincidência das informações e a 

possibilidade de incluir outros até que fosse possível uma discussão densa das questões da 

pesquisa. Na definição de nossa amostragem, desta forma, não buscamos uma 

representatividade numérica e sim um aprofundamento de nossa temática (GOMES, 2003). 

 

3.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário utilizado foi o ambulatório de urologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro. O Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP - foi inaugurado no dia 15 de janeiro 

de 1951 e denominado Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome é em homenagem ao 

clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade Fluminense de 

Medicina, que se destacou no estudo de doenças infecciosas. Atualmente, o HUAP é a maior 

e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia 

do SUS como hospital de nível terciário e quartenário, isto é, unidade de saúde de alta 

complexidade de atendimento. Ele atende a população da Região Metropolitana II que 

engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois 

milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também 

parte da população desse município.   

A unidade do ambulatório do HUAP localiza-se no pavimento térreo do complexo 

hospitalar. Atualmente contempla consultórios para atendimento nas seguintes especialidades: 

cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, 

hematologia, mastologia, nefrologia, neonatologia, neurologia, obstetrícia, oftalmologia, 
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ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, urologia, fisioterapia, 

obstetrícia, reumatologia, oncologia, nutrição, serviço social, estomatologia, buco-

maxilofacial, realizando inclusive pequenas cirurgias. Tais especialidades são organizadas 

segundo a demanda por quatro infraestruturas físicas específicas. Neste sentido, as 

especialidades de ginecologia e obstetrícia, urologia, otorrinolaringologia, ortopedia e 

traumatologia, estomatologia e buco-maxilo-facial constituem-se em ambulatório específico 

composto de um conjunto de consultórios preparados para a demanda das especialidades. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, foi utilizado um formulário de entrevista individual 

semiestruturado, constituído de duas partes; a primeira contendo dados de caracterização 

sócio demográficos e história sexual dos homens adultos (Apêndice 1), e a segunda, dados 

relacionados com a sexualidade masculina (Apêndice 2). 

A entrevista é um procedimento utilizado na investigação com o objetivo de coletar 

dados ou auxiliar na elaboração de um diagnóstico ou tratamento de um problema social. 

Trata- se de um encontro de entrevistador e entrevistado, face a face, afim de que o primeiro 

obtenha informações a respeito de um determinado assunto ou problema: averiguação de 

fatos; levantamento de opiniões; determinação de sentimentos e descoberta de planos de ações 

(LAKATOS; MARCONI, 2001; GIL, 2002). 

As entrevistas individuais foram realizadas de segunda a sexta-feira no horário de 13 

às 17 horas, no ambulatório de urologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. Nesta 

investigação, as entrevistas foram gravadas em mp4 da Samsung, fabricado no Brasil e 

transcritas pela pesquisadora, como recomendado por Bertaux (1980). As transcrições 

imediatas das entrevistas permitiram organizar as ideias em relação aos questionamentos, as 

entrevistas se findaram após atingir o ponto de saturação, ou seja, quando as falas se repetem. 

Foram realizadas 15 entrevistas, que totalizaram 3 horas, 50 minutos e 30 segundos 

de gravação e dez páginas de transcrição. As entrevistas totalizaram em média de 25 minutos. 

Foram escolhidos os codinomes de times de futebol para manter a confidencialidade dos 

participantes, por ser notório que o universo do futebol caracteriza-se por ser, desde sua 

origem, um espaço eminentemente masculino e é um espaço não apenas esportivo, mas 

também sociocultural, onde os valores nele embutidos e dele derivados estabelecem limites 

(FRANZINI, 2005). 
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Em termos de procedimento analítico adotado neste estudo, foi utilizado o método de 

interpretação de sentidos, ferramenta baseada em princípios hermenêutico-dialéticos para a 

interpretação das entrevistas. A partir dos dados coletados foram formuladas categorias de 

sentido nas quais foram agrupados elementos, ideias, expressões e palavras que se repetem ou 

são frequentes, para estabelecer classificações. A categorização dos dados significa apontar 

categorias de sentido nas quais se encaixam as expressões emitidas sobre um tema. O assunto, 

assim, é organizado de acordo com as palavras que costumam ser frequentes e que podem 

fornecer explicação consensual (LEOPARDI, 2001). 

Uma pesquisa deve estar sempre intimamente relacionada com as transformações da 

sociedade, de um grupo social ou de uma profissão, de modo que seus objetivos, sua dinâmica 

e seus resultados têm como cliente alvo, direta ou indiretamente, o ser humano, sua vida e seu 

ambiente. Portanto, a preocupação fundamental da pesquisa necessariamente deve estar 

centrada na busca do bem-estar das pessoas. 

  

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (CEP/HUAP), etapa obrigatória a todos os levantamentos que envolvem seres 

humanos. O procedimento obedece aos ditames da Resolução nº 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde, que estabeleceu as regras para a constituição desses Comitês e fixou as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(FIGUEIREDO; SOUZA, 2004, p. 141), sendo aprovado sob o Protocolo CAAE: 

57072016.0.0000.5243. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS HOMENS ADULTOS ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO 

DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO 

 

Tabela 1: Dados de caracterização sócio demográfica dos homens adultos do 

Hospital Universitário Antônio Pedro segundo idade, grau de escolaridade e estado civil. 

_____________________________________________________________________ 

Legenda: N=total no estrato. %= porcentagem. 

 

O nível de escolaridade, a faixa etária e o estado civil estão expressos na Tabela 1. 

Observou-se que a maior parte dos participantes se encontrou na faixa etária de 71 a 80 anos 

(67%), seguido das faixas etárias de 51 a 60 (13%), 61 a 70 anos (13%), e ainda a menor 

proporção dos participantes apresentou a idade de mais de 80 anos (7%).  

Quanto ao nível de escolaridade, verifica-se que a maior proporção dos entrevistados 

possui ensino fundamental incompleto (40%), sendo seguido pelo ensino médio incompleto 

          _________________________________________________________ 

VARIÁVEIS SÓCIO DEMOGRÁFICAS N % 

IDADE 

  51 a 60 2 13% 

61 a 70 2 13% 

71 a 80 10 67% 

+ de 80 1 7% 

      

ESCOLARIDADE 

  Fundamental Incompleto 6 40% 

Médio Incompleto 4 26% 

Médio Completo 3 20% 

Superior Incompleto 1 7% 

Superior Completo 1 7% 

      

SITUAÇÃO CONJUGAL 

  Casado 12 80% 

Viúvo 2 13% 

Separado 1 7% 
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(26%), e ainda ensino médio completo (20%), ensino superior incompleto e ensino superior 

completo correspondendo a 7% cada. Em relação ao estado civil dos participantes, foi 

verificado que 80% eram casados, 13% eram viúvos, enquanto 7% eram divorciados. 

Quanto ao quesito raça/cor, 47% se autodeclaram brancos, 47% pardos, 6% se 

declarou preto. No aspecto religioso, observa-se que dos 15 homens entrevistados 66% (10) 

são católicos, 20% evangélicos, 7% espírita e 7% declarou não ter nenhuma religião, 

conforme pode-se constatar na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Dados de caracterização sócios demográfica dos homens adultos do 

Hospital Universitário Antônio Pedro segundo quesito cor/raça e religião  

_________________________________________________________ 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS N % 
  RAÇA/COR 

    Branca 7 47% 
  Preta 1 6% 
  Parda 7 47% 
  

     RELIGIÃO 

    Católica 10 66% 
  Evangélica 3 20% 
  Espirita 1 7% 
  Nenhuma 1 7% 
       

            _________________________________________________________ 

 Legenda: N=total no estrato. %= porcentagem. 

 

 

Figura 1: Distribuição dos homens adultos atendidos no Hospital Universitário 

Antônio Pedro segundo atividade remunerada e renda familiar  

 

Em relação a atividade remunerada, observa-se que 73% dos participantes não 

possuem atividade remunerada e 27% possuem atividade remunerada. Dentre os participantes 

da pesquisa, 40% ganham até 1 salário mínimo, 33% têm entre 2 e 3 salários, 20% tem entre 1 

e 2 salários, 7% tem entre 3 e 4 salários.  
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Na vida sexual e reprodutiva, o preservativo masculino é um recurso disponível a 

homens e mulheres que atende à dupla função de proteção contra a gravidez e contra doenças 

sexualmente transmissíveis. Mesmo assim, são comuns as resistências explícitas ou veladas 

ao seu uso tanto por parte de homens como de mulheres (MADUREIRA; TRENTINI, 2008). 

Em relação as questões sexuais, 80% não tem o hábito de usar preservativo e 20% tem o 

hábito de usar preservativo, conforme destaca a figura 2 a seguir: 

Figura 2: Distribuição dos homens adultos atendidos no Hospital Universitário 

Antônio Pedro segundo a utilização de preservativo e se já tiveram alguma DST 

 

A maioria dos homens entrevistados justificou o não uso dizendo “que em sua época 

não havia camisinha, acabando não adotando o hábito de usá-la, além da confiança em suas 

parceiras”.  Silva et al. (1993) e Grandin (2007) levantam a questão de que este grupo etário 

viveu uma juventude sem instruções sobre DST/HIV/AIDS e sem apelo à utilização de 
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preservativo e talvez por esta razão que hodierno seja difícil a incorporação desta necessidade. 

Além disso, nos leva a pensar que em sua infância os pais não conversavam sobre o tema sexo 

e da adolescência à fase adulta conviveu-se pouco com os métodos preventivos por isso os 

levam a serem mais conservadores. 

O ser humano é um ser sexual do nascimento até a morte. É capaz de sentir pulsões 

eróticas em qualquer que seja sua idade, apenas, com o passar dos anos as manifestações 

físicas e psíquicas se modificam, sem jamais desaparecerem. A idade não dessexualiza o 

indivíduo ao contrário da sociedade (TERRA, 2003).  

Já em relação a história reprodutiva desses homens, 93% tem filhos e 7% não possui 

filhos, conforme mostra a figura 3 a seguir: 

Figura 3: Distribuição dos homens adultos atendidos no Hospital Universitário 

Antônio Pedro segundo o número de filhos  

  

 

 Homens e mulheres inserem-se na vida familiar segundo referenciais de gênero, 

apreendidos ao longo da vida e que determinam funções socialmente legitimadas. “Homem, 

masculino e pai são qualificações que definem um modo de inserção do sujeito na cultura da 

qual ele faz parte [...] juntas definem um padrão de comportamento a ser seguido pelos 

homens” (BUSTAMANTE, 2005).  

Ter um relacionamento conjugal e sexual franco e honesto ocupa um papel importante 

na vida. As parceiras experimentam diferentes sentimentos como consequência da doença do 

marido, um aumento da sobrecarga psicológica e a diminuição da atividade sexual, podem 

levar a decepções, aumento de insegurança e conflitos no relacionamento, às vezes podendo 

acarretar em relacionamentos extraconjugais. Sanches (2014) esclarece é preciso criar 
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mecanismos de fortalecimento emocional para que possa exercer a sexualidade adaptada à 

condição atual, mas de forma bastante saudável. 

A figura 4 abaixo destaca o número de parceiras relatado pelos homens da seguinte 

maneira: até 10 (40%), mais de 10 (33%) e mais de 50 (27%). A respeito da idade da coitarca, 

dos 15 participantes, 4 (27%) começaram sua atividade sexual aos 13 anos, 3(20%) aos 14 

anos e 13 anos, 4 (27%) aos 15 anos, 1 (6%) aos 16 anos.  

 

Figura 4: Distribuição dos homens adultos atendidos no Hospital Universitário Antônio 

Pedro segundo idade da coitarca e número de parceiros 

 

 

 

Uma grande dificuldade para abordar a saúde do homem sob o aspecto de gênero é o 

fato de que pesquisas e estudos sobre saúde da população masculina sempre abordaram as 

diferenças entre homens e mulheres sob o aspecto biológico relacionado às patologias 

(COURTENAY & KEELING, 2000; SCHOFIELD, 2000; JONES, 2004). Assim, as práticas 

sociais de gênero tenderiam inibir o homem de cuidar de sua saúde, deixando de perceber ou 

valorizar qualquer sinal de patologia e de frequentar serviços de atenção primária à saúde - 

lócus identificado como feminino (COURTENAY, 2000; RUTZ, 2004; GIFFIN, 2005; 

COUTO & SCHRAIBER, 2005). 

A influência de comportamentos específicos adotados, por homens e mulheres, que 

varia cultural, histórica e socialmente, é hoje entendida como importante fator de risco para o 

adoecimento dos homens. Dessa forma, olhar a saúde sob perspectiva de gênero interfere na 
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saúde de homens e mulheres e possibilita pensar e organizar os serviços de saúde com ações 

voltadas à saúde do homem de forma integra (SCHOFIELD, 2000; BANKS, 2004), 

procurando-se garantir que essas ações possam interagir com aquelas já desenvolvidas na 

saúde da mulher, mantendo-se o caráter relacional de gênero também no desenvolvimento de 

ações de saúde em geral dos indivíduos (COURTENAY & KEELING,2000; 

SCHOFIELD,2000; STWEART, 2004; COUTO & SCHRAIBER, 2005; 

FIGUEIREDO,2005). 

  Figura 5: Distribuição dos homens adultos atendidos no Hospital Universitário 

Antônio Pedro segundo idade que passou a ir ao urologista 

 

 

 

Ao concluir as entrevistas, percebi o quanto essa pesquisa foi intermediado por 

grandes emoções. Fui ouvinte de seus sofrimentos e angustias, notei que no decorrer das 

entrevistas, os homens se encorajavam a contribuir com riquezas de dados para compreensão 

da sexualidade masculina diante do diagnóstico de câncer de próstata, na qual emergiram dois 

núcleos de sentidos: (1) “Ser homem depois dos 50 anos”: trajetórias e perspectivas 

masculinas diante do câncer de próstata e (2) O câncer de próstata nos serviços de saúde: as 

vozes masculinas pedem atenção. 

 

4.2 “SER HOMEM DEPOIS DOS 50 ANOS”: TRAJETÓRIAS E PERSPECTIVAS 

MASCULINAS DIANTE DO CÂNCER DE PRÓSTATA 

 Chegar aos 50 anos de idade pode ser um momento de satisfação pelas 

realizações conquistadas, mas para muitos homens é uma fase de conflitos existenciais. 

É uma fase da vida onde se repensa a história de sua vida, e as perspectivas em relação 
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ao futuro (ROHDEN, 2011). Cada vez mais nos últimos anos, estudos têm observado que o 

modo como os homens são socializados relaciona-se com o processo de adoecer e a sua 

mortalidade. Mas o que é ser homem? Provavelmente, as pessoas, ao responderem essa 

pergunta, irão se referir ao caráter biológico, ao papel masculino e à construção social do 

homem. Outros dirão que ser homem é ser viril, forte, trabalhador, chefe de família, 

agressivo, firme, honesto, responsável, inteligente, competitivo e de uma sexualidade 

incontrolável.  

 Com base em concepções socioculturais (CONNELL, 2007; KEIJZER, 2003; 

OLIVEIRA, 2004, PETERSEN, 1998), se compreende “a masculinidade com o um espaço 

simbólico que serve para estruturar a identidade de ser homem, modelando atitudes, 

comportamentos e emoções a serem adotados” (GOMES, 2008). Nesse sentido, situada no 

âmbito do gênero, a masculinidade representa um conjunto de atributos, valores, funções e 

condutas que se espera que um homem tenha em uma determinada cultura. Esses atributos, 

por sua vez, não só se diferenciam ao longo do tempo como também no interior das classes e 

dos segmentos sociais.  

Braz (2005), Figueiredo (2005) e Gomes et al. (2006) afirmam que a busca dos 

homens por sustentar ideias de masculinidade, tais como a necessidade de ser ativo, de prover 

ao invés de cuidar, de não expressar fragilidade, nem ter atitudes de cuidado está relacionada 

à menor procura pelos serviços de saúde, a fuga aos exames preventivos e a exposição a 

riscos. 

Dentre os vários marcos na vida do homem, sem dúvida é a iniciação sexual que 

recebe um papel de destaque por ser descrita como um ganho, sustentando o poder da 

masculinidade (BORGES; NAKAMURA, 2009).  

A vida sexual do homem se destaca, no cenário dos estudos orientados pela 

perspectiva de gênero, como um dos pilares da construção do masculino e como esfera na 

qual, especialmente, se expressam os valores hegemônicos de masculinidade, representados 

pela virilidade, potência e dominação, e ancorados na ‘naturalização’ de uma sexualidade 

instintiva, incontrolável e mais acentuada que a feminina. Cecarelli (2013) aponta que sobre a 

sexualidade masculina, observa-se um inquietante silêncio, como se o fato de ter um pênis 

constituísse em si uma garantia, espécie de salvo-conduto, permitindo a passagem “natural” 

da fase masculina à masculinidade, conforme aponta os trechos dos relatos abaixo: 

“A sexualidade masculina é um desejo. É uma necessidade. Quando 

descobri que estava com câncer de próstata tive medo porque eu 

preciso me satisfazer. É isso que me faz sentir homem”. (Vasco, 65 

anos) 
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“Sexualidade masculina significa um calmante. É prazer. Quando 

descobri a cinco anos atrás o câncer, minha vida ficou péssima 

porque não tinha mais uma vida sexual prazerosa”. (Fluminense, 71 

anos) 

 

“A sexualidade masculina está voltada para o desejo. Quando 

descobri o câncer na minha próstata fiquei muito chateado pois 

minha vida sexual diminui. Fiquei muito triste por não me sentir 

mais homem”. (Grêmio, 54 anos) 

“A sexualidade faz parte da minha vida. Todo homem se sente mais 

homem quando tem a penetração”. (Botafogo, 76 anos) 

 

 

Em geral, as representações de ser homem reforçam o modelo hegemônico de 

masculinidade que se estrutura por meio dos eixos da heterossexualidade e da dominação. Em 

outras palavras, fazem eco às concepções sobre a dominação masculina e sobre o mundo 

heterossexuado que atravessam as relações homens/mulheres e homens/homens (WELSER-

LANG, 2001) e quando se pesquisa sobre a sexualidade masculina ao longo da história da 

cultura ocidental, se vê que a regulamentação do sexo sempre foi um assunto do Estado, das 

elites dominantes e da religião (SALLES; CECCARELLI, 2010). 

Corinthians, um homem de 69 anos de idade destacou o lado religioso sobre a 

sexualidade masculina. Coutinho e Miranda-Ribeiro (2014, p.333) apontam que a possível 

influência da religião no conhecimento, atitudes e práticas relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva reforça a necessidade de se devotar mais esforço científico com relação às 

variáveis de religião. De formas diferentes, mas sempre se apresentando como um foco de 

intensa elaboração, a sexualidade desperta interesse às religiões e é um ponto importante de 

preocupações éticas discutidas pelos teólogos. Além disso, a religião tem sido no decorrer da 

história, um fator determinante sobre a sexualidade humana, ora impondo regras rígidas, em 

outros momentos procurando orientar o ser humano nessa dimensão tão importante da vida 

(ELIADE, 2001), conforme pode-se constatar no depoimento a seguir: 

“A sexualidade é um fator importante na vida do homem e também 

da mulher, seguindo os padrões bíblicos é para a procriação”. 

(Corinthians, 69 anos) 

 

A discussão sobre sexualidade masculina, reprodução e saúde tem sido objeto de 

extensa literatura científica no campo da Saúde Coletiva, que tem destacado a 

heterogeneidade das vivências de homens, referentes à vida afetivo-sexual, à reprodução e aos 

cuidados com a saúde (VONK; BONAN; SILVA, 2013). Muitas vezes, por falta de tempo, 

medo ou preconceito, os homens se recusam a realizar o exame retal (GOMES et al., 2008), 

conforme pode-se observar nos trechos abaixo: 
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“Devia ter feito o exame de toque. Mas fiquei com medo desse 

negócio de ter que colocar o dedo em mim”.  (Corinthians, 69 anos) 

 

“Nunca fiz exame devido ao medo”.  (Figueirense, 71anos) 

 

“Nunca fiz exame e nem nunca conversei com o meu médico sobre 

isso. Sempre tive medo e vergonha”. (Cruzeiro, 76 anos) 

 

 

A falta de informação, o preconceito ao exame de toque retal, a inexistência de 

procedimentos específicos e sensíveis que podem detectar o tumor na fase microscópica e a 

dificuldade de implantação de rotinas nos serviços públicos de saúde são alguns dos fatores 

responsáveis pelo diagnóstico tardio da doença (LIMA,2007).  

O sofrimento do homem portador de câncer de próstata afeta seu bem-estar físico e 

emocional, assim como a qualidade de vida. Para um adequado tratamento profissional, 

inclusive quanto à aceitação da doença e como lidar com os sentimentos que surgem neste 

momento, é importante o diagnóstico médico associado ao exame psicodiagnóstico (TOFANI, 

2007) devido ao fato dos homens ficarem com sua identidade prejudicada. O homem antes 

poderoso, sisudo e opressor, ao identificar sua disfunção sexual, coloca em dúvida sua 

masculinidade, sua identidade e o poder de sua genitália: “Assim, o dominante é também 

dominado, mas por sua dominação” (BOURDIEU, 1995, p.158), conforme se pode perceber 

no relato de Vasco, um homem de 65 anos de idade. 

“Tenho medo de pegar uma mulher e ela espalhar que eu sou brocha. 

Então não chamo ninguém para sair e isso esta me criando um pavor 

terrível dentro de mim, porque eu não consigo me satisfazer”. 

(Vasco, 65 anos) 

 

Um dos obstáculos enfrentados pelo sexo masculino é a sua fantasia de perda de 

virilidade, devido ao encargo de assumir a performance sexual, confundindo masculinidade 

com desempenho sexual (GIANINI, 2007). As relações conjugais podem começar a ficar 

abaladas. O casal deve conversar e procurar a melhor maneira para encarar as dificuldades 

que serão encontradas, proporcionando um bem-estar mútuo e dando ao seu parceiro 

equilíbrio emocional devido à diminuição do desejo sexual que acontece. Ao levantar a 

questão da satisfação sexual após o aparecimento do câncer de próstata, alguns dos 

participantes mostram estar satisfeitos por não ter outra opção a não ser aceitar a condição de 

vida que estão levando após o diagnóstico de câncer de próstata. 

    

“Não estou satisfeito com a minha vida, porque eu não tenho feito 

nada que me dê prazer. Só me resta aceitar”. (Flamengo, 80 anos) 

 

“Infelizmente, tenho que me conformar, não tem outro jeito 

mesmo”. (Figueirense,71 anos) 
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“Não estou satisfeito com minha situação conjugal, mas a gente tem 

que se conformar. Fazer o que”. (Cruzeiro, 76 anos) 

 

 

Com grande sensibilidade, Mattheus-Simonton (1990) comenta sobre a importância de 

se compreender que a necessidade de contato físico não é necessidade de satisfação sexual. Os 

casais devem conversar francamente sobre suas necessidades sexuais, motivando a segurança 

do contato e da intimidade física.  

“O que o homem pensa é que o sexo é tudo, mas não é. Você tem 

que saber dividir as coisas. Viver bem não é fazer sexo todo dia”. 

(América,71 anos) 

 

 

 Das muitas possibilidades que a vida nos oferece, uma delas é a de adoecer. A 

experiência que o ser humano tem com a doença é uma das que mais mobiliza seu ser, 

principalmente quando a doença é considerada grave ou incurável como o câncer (SILVA, 

2005). 

As repercussões do câncer vão além da esfera pessoal. Pela abrangência de sua 

ocorrência, é uma doença que traz impactos sociais e econômicos importantes. Há que se 

considerar, ainda, que na maioria dos casos, é uma doença crônica de prognóstico nem sempre 

favorável exigindo tratamentos demorados e difíceis de serem tolerados pelo doente. Por isso 

é que tem surgido, nas últimas décadas, uma mobilização científica e profissional no sentido 

de se procurar novas abordagens para o problema do câncer, seja no tratamento, na prevenção, 

na organização dos serviços ou na organização de entidades que lutam pelos direitos dos 

portadores da doença. 

Sant´anna (2000) entende que a história do câncer é tão cheia de medo e vergonha que 

faz o imaginário social recuar a receios ancestrais fazendo com que persistam temores e 

expectativas que resistem aos avanços técnico-científicos. Esses sentimentos ainda são 

resquícios de uma época em que se associava o câncer à imundície e ao pecado. É por isso 

que, segundo a autora, o câncer ainda é um segredo difícil de ser partilhado, detectado, 

narrado e ouvido. 

 

4.3 O CÂNCER DE PRÓSTATA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: AS VOZES 

MASCULINAS PEDEM ATENÇÃO 

 

 Uma vez diagnosticado o câncer de próstata assumir o tratamento não é fácil. Passar 

pelos procedimentos e pelos efeitos consequentes das indicações médicas para cada caso é 

experimentar sentimentos de revolta, de impotência, e principalmente, de não se reconhecer 
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mais como homem. A vivência é permeada por sentimentos de mutilação que extrapolam as 

mutilações físicas. É uma experiência de perdas e de incerteza acerca do porvir.  

“Eu recebi o diagnóstico que estava com câncer quando fui procurar 

um médico porque ao ir ao banheiro urinar começou a sair sangue. 

Vim para aqui [no hospital]. Viram a minha bexiga. Fizeram uma 

porção de exames em mim. Foi muito difícil. Minha vida sexual 

diminui”. (Flamengo, 80 anos) 

 

“Quando descobri o câncer, fui tratado com bloqueio hormonal. Fiz 

quimioterapia leve na barriga. Tive disfunção erétil. Me senti muito 

mal. Não estava vivendo porque a minha vida sexual paralisou 

depois do câncer”. (Vasco, 65 anos) 

 

“Eu descobri o câncer uns cinco anos atrás mais ou menos. Fiz 

radioterapia após a cirurgia. A minha vida ficou péssima porque 

minha vida sexual acabou”. (Fluminense, 71 anos) 

 

“Após eu descobri o câncer, me senti um fracassado”. (Cruzeiro, 76 

anos) 

 

 

 No campo da saúde, atentou-se para a influência da construção social das 

masculinidades na produção de comportamentos de risco à saúde e em dificuldades 

relacionadas à prática do cuidado (COURTENAY, 2000). Figueiredo (2005) aponta que o 

próprio modo de atendimento e a dificuldade de acesso as Unidades Básicas de Saúde - UBS - 

fortalecem esse distanciamento masculino do serviço de saúde, uma vez que o tempo de 

espera pela consulta surge como incompatível à realidade masculina. Soma-se a esse 

afastamento, a ausência de programas ou estratégias direcionadas aos homens, favorecendo a 

maior dificuldade de interação entre a população masculina e os serviços de saúde. 

A PNAISH reconhece os determinantes sociais da vulnerabilidade dos homens às 

doenças, destacando que a não adesão masculina aos serviços de saúde revela estereótipos de 

gênero baseados em características culturais, que normatizam certo tipo de masculinidade tida 

por hegemônica, obedecendo a uma ordem simbólica na qual a doença expressa a fragilidade 

do corpo e, por extensão, do seu portador (BRASIL, 2009).  

Como sugerido nos trabalhos de Paschoalick e colaboradores (2006) e Pinheiro e 

Couto (2008), para se modificar o cenário atual, devem ser enfocadas estratégias pontuais de 

políticas de saúde e de ação dos profissionais da saúde, visando ampliar a atenção integral à 

saúde masculina, com a presença e participação efetiva dos homens nos serviços, o que 

significa rever maneiras e posturas de atenção e atendimento que ainda se baseiam numa 

masculinidade estereotipada. 

Outro fator que contribui para a não adesão dos homens às medidas de promoção e 

prevenção à saúde refere-se ao estereótipo de masculinidade, que se encontra enraizado na 
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cultura, com valores e crenças cristalizados sobre o ser masculino. Ou seja, o modelo 

hegemônico de masculinidade não admite expressão de fraqueza ou qualquer atributo que 

sugira feminilidade. Como a noção de doença ou de que se está doente remete à fraqueza e 

fragilidade, aspectos típicos da feminilidade, passa a ser habitual/natural o comportamento 

dos homens de não valorizar sua saúde (SABO, 2000; CONNELL, 2005; FIGUEIREDO, 

2005; SCHRAIBER, GOMES & COUTO, 2005). 

 

“Eu relaxei com a minha saúde. Nunca tive tempo para ir ao médico. 

Se eu tivesse feito o exame de colocar o dedo, minha doença não 

tinha se agravado. Tive medo de que as pessoas não falassem que 

não sou mais homem”. (Corinthians, 69 anos) 

 

“O homem não aceita fazer o exame de toque. Tem preconceito. O 

exame podia ter ajudado no meu tratamento e ainda trabalha o dia 

inteiro”. (América, 71 anos) 

 

Como apontado por Gomes e colaboradores (2007), quando chamados a explicitar os 

motivos que os afastam dos serviços de saúde, além do cuidado ser representado como prática 

social feminina por excelência, vários homens destacaram como motivos principais a 

dificuldade de se ausentar do trabalho nos horários comumente agendados para consulta e a 

falta de unidades específicas voltadas ao atendimento dos problemas da saúde masculina. 

 Assim, a presença majoritária nos serviços das APS é de mulheres, crianças, 

população historicamente atendida pelos programas de saúde materno-infantil, e de idosos 

(Figueiredo, 2005) e os gastos efetivados pelo SUS com a neoplasia da próstata colocam no 

exame preventivo mais do que uma postura para se reduzir custos: a detecção precoce é o 

único modo de prevenir a doença, evitando assim a sua letalidade (Gomes e col., 2008a). 

Os homens a partir dos 50 anos devem começar a realizar os exames preventivos que 

são: o PSA (antígeno prostático específico) que é realizado através da coleta de sangue e o 

toque retal, onde há certo preconceito por parte dos homens em sua realização devido a 

exposição e acharem que ao realiza-lo vão se sentir menos homem e tentam proteger sua 

masculinidade. Aqueles que apresentam histórico familiar de câncer de próstata devem 

começar a realizar os exames desde os seus 40 anos (BRASIL, 2015). 

Para Paiva (2011), os exames de rastreio do câncer de próstata são primordiais para a 

efetivação do devido tratamento, destacando-se principalmente nos países em 

desenvolvimento como é o caso do Brasil, pois dessa forma consegue-se oferecer ao paciente 

um tratamento eficaz e com custos menores para os serviços de saúde, contribuindo para a 

qualidade de vida destes indivíduos. 
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Bertoldo e Pasquini (2010) destacam que o diagnóstico, tratamento e 

morbimortalidade do câncer de próstata tiveram sua história modificada após a introdução da 

dosagem do PSA (Antígeno Prostático Específico) na prática clínica. O PSA é uma 

glicoproteína produzida quase que especificamente pela próstata. É um relevante marcador 

biológico de doenças prostáticas e em situações normais não excede o valor de 4,0 ng/mL 

(CRAWFORD, 2003; JERANT et al., 2004; DAMBER; AUS, 2008). 

 

“Fiz o exame PSA que deu alto, acho que chegou a 12”. (Botafogo, 

76 anos) 

 

“Eu fui fazer o exame de sangue, o PSA e deu aumentado”. 

(Internacional, 75 anos) 

 

Há alguns anos o sistema público de saúde disponibiliza a população a realização do 

exame de prevenção do câncer de próstata (VIEIRA et al., 2012) por ser um dos grandes 

problemas de saúde pública no Brasil e duas vezes mais frequente que o câncer de mama 

(BRASIL, 2015). Conrad (2007) esclarece que a medicalização se constitui como um 

processo pelo qual problemas não médicos se tornam definidos e tratados como problemas 

médicos, usualmente em termos de doenças e desordens”. 

Conforme aponta Keneth, Rohden e Cáceres (2014) em seu artigo - Ciência, gênero e 

sexualidade - a medicalização da sexualidade também se expressa pela produção de drogas 

para ‘disfunção sexual’ (originalmente masculina, com imenso sucesso de vendas que tem 

levado, até o momento, a repetidas tentativas de produção de quadros diagnósticos 

comparáveis para as mulheres), que reduzem a expressão da sexualidade à performance, sem 

nenhuma consideração quanto ao desejo e a produção e compartilhamento do prazer. 

O fenômeno Viagra surgido no final dos anos 90 é reconhecidamente o início de um 

processo de medicalização da sexualidade masculina na meia idade (BRIGEIRO e MAKSUD, 

2009; AQUINO, 2005). Sendo assim, Giami (2007) aponta que o Viagra foi saudado pela 

comunidade científica como uma nova revolução nas pesquisas sobre sexo, tendo em vista a 

possibilidade de ser prolongada a atividade sexual masculina com o avanço da idade. 

 

“Minha vida sexual diminuiu um pouco, mas eu tomo 

remédio azul”. (Flamengo, 80 anos) 

 

“Falei com um médico para me arrumar um remédio para a 

libido”. (Corinthians, 69 anos) 

 

“Eu já até tomei remédio, mas não fez efeito nenhum”. 

(Cruzeiro,76 anos) 
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“Não tenho mais aquela ereção normal, a duração mesmo 

com o Viagra é muito pouca”. (Coritiba, 60 anos) 

 

A aceitação do homem em relação a um câncer depende de vários fatores, assim como 

de apoio por parte de familiares, em especial a esposa que se torna sua cuidadora principal e 

da equipe médica que se torna a pessoa mais preparada para resolver o problema, passando 

confiança devido à carga de informação que carregam e podendo esclarecer suas dúvidas.  

 

“Eu moro com uma mulher e ela também está doente. Um 

se ajuda o outro”. (Flamengo, 80 anos) 

 

“Minha mulher é muito companheira. Nós sempre 

conversarmos sobre tudo. Até da minha doença. Isso faz me 

sentir um pouco melhor”. (América, 71 anos) 

 

“Meu médico explicou tudo para mim e até falou para eu 

trocar de mulher porque o desejo está ligado a pessoa que a 

gente se relaciona”. (Fluminense, 71 anos) 

 

A equipe de saúde deve atuar centrado na promoção, prevenção e minimização das 

neoplasias. Devido a isso se faz necessária à ininterrupta vigilância em saúde, principalmente 

no que diz respeito aos casos de câncer. Estas ações contribuem para a promoção de 

estratégias com a finalidade de reduzir novos casos de câncer de próstata (FLEMING et al., 

2011). 

Em situações do dia a dia da assistência de enfermagem, o enfermeiro não deve 

desperdiçar a oportunidade de abordar os homens, a fim de orientá-los sobre os fatores de 

risco e medidas preventivas relativas ao câncer prostático, identificando a presença ou não 

desses fatores e buscando sinais e sintomas que possam apontar alterações relacionadas 

(MEDEIROS et al., 2011). 

O enfermeiro enquanto cuidador e em certa parte educador, assume um papel social, 

cultural e histórico em preparar o homem para uma participação ativa e transformadora nas 

diferentes possibilidades de nascer, viver e morrer em uma sociedade, por isso que a educação 

em saúde assume um papel fundamental no processo do cuidar em enfermagem.  

Os programas de educação da comunidade abordam a adoção de hábitos saudáveis de 

vida a participação efetiva do profissional de enfermagem. Além disso, cabe aos profissionais 

estarem capacitados na orientação da população masculina a procurar uma unidade sanitária 

em busca de exames para detecção precoce do câncer de próstata. É de responsabilidade da 

rede pública na oferta dos exames necessários aos homens que desejam realizá-los e de 



39 

 

 

receber informações necessárias sobre os riscos e benefícios que envolvem a sua realização 

(BRASIL, 2008). 

É possível construir práticas de atenção que busquem o ideal de integralidade no 

atendimento à saúde do homem. Mattos (2003) afirma que as políticas públicas de saúde 

devem partir de uma apreensão ampliada das necessidades das pessoas, e esta proposta só é 

possível a partir da consciência do conjunto de direitos da pessoa que não se restringem 

somente ao acesso aos serviços de saúde.  

O viver com câncer é um viver intenso, é um abrir-se a plenas emoções, é um penoso 

forjar da fragilidade em força.  Passar pela experiência de estar com uma doença tão 

fortemente vinculada à morte é sofrer uma série de interposições no projeto de vida. É ter a 

vida em suspenso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa proporcionou uma visão mais ampla acerca do câncer de próstata, 

contribuindo na difusão de conhecimentos sobre este tema e as implicações para a sexualidade 

masculina. 

Com base nos dados deste estudo pode-se verificar que atingiu os objetivos 

determinados, apresentando contribuições para o aprendizado sobre o objeto de estudo, 

permitindo a elaboração futura de artigos científicos que servirão para reflexão acerca do 

câncer de próstata em sua totalidade. 

Os relatos dos homens com os quais tive o privilégio de conviver durante a pesquisa 

foram de uma riqueza ímpar e suas entrevistas, repletas de emoções, nos convidam a pensar 

na nossa prática profissional enquanto enfermeiro. 

Os homens se mostraram parcialmente distantes dos serviços de saúde, o que foi 

demonstrado pelos relatos de preconceitos, medo, machismo, enfim, pensamentos e ações 

previamente formados e que os impedem de buscar a prevenção do câncer de próstata, e se 

necessário, até mesmo o tratamento eficiente.  

Considera-se que os homens são mais suscetíveis aos efeitos negativos de doenças, até 

mesmo porque eles e as mulheres são socializados de modos diferentes, não se desenvolvendo 

com isso a mesma expansão de habilidades e de enfrentamentos em relação à realidade vivida.  

Os cuidados prestados pela enfermagem aos homens, principalmente em relação ao 

câncer de próstata, requerem muito mais do que uma simples habilidade técnica, necessita que 

os profissionais desempenhem uma prática comprometida com a saúde da população visando 

à promoção da saúde e prevenção de agravos.  

A educação em saúde contribui para que as pessoas possam viver da forma mais 

saudável possível. É preciso que a enfermagem busque sempre novos caminhos e novas 

formas de cuidado humano, a fim de proporcionar uma assistência de qualidade.  
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7. APÊNDICES 

7.1.FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E    HISTÓRIA 

SEXUAL DOS HOMENS  

1. Idade: 

[   ] 50 - 60 anos 

[   ] 60 - 70 anos 

[   ] Acima de 80 anos 

 

2. Religião?    
[    ] Sim       

[    ] Não      Qual? _____________________ 

 

3. Raça/Cor (você se declara): 

[     ] Branco     

[     ] Preto      

[     ] Pardo      

[     ] Amarelo     

[     ] Indígena 

 

4. Qual é a sua escolaridade? (Marque o maior grau de instrução que possuir) 
[     ] Ensino fundamental incompleto   

[     ] Ensino médio completo 

[     ] Ensino fundamental completo       

[     ] Ensino superior incompleto 

[     ] Ensino médio incompleto              

[     ] Ensino superior completo  

                                                                    

5. Atividade remunerada?  [   ] Sim      [   ] Não 

 

6. O salário mínimo atual é de R$ 788,00, quantos salários mínimos somam, no total, levando em 

consideração todos os ganhos financeiros de sua família? 

[    ] Até 1 salário (R$788,00)                            

[    ] Entre 1 e 2 SM (de R$788,00 a R$1576,00) 

[    ] Entre 2 e 3 SM (de R$1576,00 a R$2364,00)  

[    ] Entre 3 e 4 SM (de R$2364,00 a R$3152,00) 

[   ] Entre 4 e 5 SM (de R$3152,00 a R$ 3940,00)     

[   ] Entre 5 e 6 SM (de R$3940 a R$4728,00) 

[   ] Entre 6 e 7 SM (de R$4728,00 a R$5516,00)          

[   ] Acima de 7 SM (acima de R$5516,00) 

 

7. Idade da coitarca: _____ 

 

8. Números de parceiros (as): ____ 

 

9. Com que idade você passou a ir a um urologista? _____ 

 

10. Você já teve alguma DST? [   ] Sim       [   ] Não      Qual?____________________ 

 

11. Você tem hábito de usar preservativo nas suas relações sexuais? [  ] Sim  [  ] Não   Porque? _____   

 

12. Qual a sua situação conjugal atual? 

[    ] Casado (a), ou vive em união.        [    ] Separado (a) ou vive divorciado. 

[    ] Viúvo (a).                                       [    ] Solteiro (a) (nunca se casou ou vive em união) 

 

13. Você tem filhos?  [    ] Sim            [    ] Não      Quantos? ____ 
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7.2. ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

1. Para você o que significa a sexualidade masculina?  

2. Como foi para você descobrir o câncer de próstata? O que mudou em sua vida? 

3. Como você vê os serviços de saúde no tratamento do câncer de próstata?  

4. Como você se sente diante do cuidado que recebeu no tratamento do câncer de próstata? 
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8. ANEXOS 

8.1.TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: A percepção de homens adultos sobre o câncer de próstata e sua implicação 

para a sexualidade masculina 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Dra. Cristina Portela da Mota  

Orientanda: Glaupe Goulart Araujo Ribeiro  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense          

Telefones para contato: (21) 992372077    

 

Nome do voluntário:______________________________________________________  

Idade: _________ anos    R.G. _____________________________________   

 

O Srº. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “A percepção de 

homens adultos sobre o câncer de próstata e sua implicação para a sexualidade masculina” 

desenvolvido sob a responsabilidade do pesquisador Cristina Portela da Mota e sua orientanda 

Glaupe Goulart Araujo Ribeiro. Esta pesquisa tem como objetivos: analisar a percepção de 

homens adultos sobre o câncer de próstata. 

Participando desta pesquisa, o Senhor estará contribuindo para a ampliação dos 

conhecimentos em relação a temática oferecendo base para a avaliação, planejamento e 

implementação dos cuidados de enfermagem, visando contribuir para sua recuperação, 

promoção e reabilitação da saúde. Para a coleta dos dados será utilizado um formulário de 

entrevista individual semiestruturado, todas as entrevistas serão gravadas em mp4 para 

posterior análise das falas dos participantes.  

  A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso 

o Senhor tenha qualquer dúvida relacionada à pesquisa, poderá entrar em contato com o 

pesquisador, por telefone ou pessoalmente. O pesquisador garante o acesso às informações 

atualizadas durante todo o estudo.  Sua participação é voluntária, de maneira que está livre 

para retirar este consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem 

nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter 

confidencial. Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos 

ou eventos científicos da área de saúde.   

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E-mail: etica@vm.uff.br  Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, _________________________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______. 

 

_______________________________          __________________________________ 

Nome e assinatura do paciente                           Nome e assinatura do responsável por 

Ou seu responsável legal                                       obter o consentimento  

 

________________________________           _________________________________ 

Testemunha                                                           Testemunha 
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8.2.TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS DO PRONTUÁRIO, p. 
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8.3 TERMO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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