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RESUMO

 
Trata-se de um estudo sobre a consulta de enfermagem desenvolvida com homens que
vivem com câncer de próstata, assistidos no ambulatório de urologia do Instituto
Nacional do Câncer, com foco na educação em saúde. O Câncer de próstata é o segundo
mais comum entre os homens, e a taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos
países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. É considerado
um câncer da terceira idade, já que cerca de ¾ dos casos no mundo ocorrem a partir dos
60 anos. Diante disso vemos a consulta de enfermagem, realizada como meio de
informação, reorientação de atitudes e a construção de novos saberes e práticas. O
estudo tem como objetivo geral: compreender as repercussões das consultas de
enfermagem desenvolvidas com homens assistidos no ambulatório de câncer de próstata
do Instituto Nacional do Câncer, unidade 1 (HC1), tendo em vista seu caráter educativo.
Os objetivos específicos foram descrever como são realizadas as consultas de
enfermagem neste ambulatório, à partir da visão dos homens assistidos nesse serviço ;
analisar as concepções dos pacientes em relação a essa atividade; e discutir a consulta
de enfermagem junto à clientela, no que tange a dialogicidade e o autocuidado. Estudo
de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, com abordagem participativa. Os
participantes foram 30 homens com diagnóstico de neoplasia de próstata assistidos nas
consultas. O cenário foi o ambulatório de urologia do Instituto Nacional do Câncer. Os
dados foram coletados entre Julho e Novembro de 2017 por meio de entrevistas
semiestruturadas, rodas de conversa e observação participante. Em seguida, foi
realizada a análise dos dados por meio da análise de conteúdo de Bardin, do tipo
temática. Após esta análise, foram construídas categorias que ajudaram na construção e
tratamento dos dados que compuseram este estudo, que são: a consulta de enfermagem
como ambiente de construção do saber para o autocuidado; família, espiritualidade e a
religiosidade: formas de resiliência desveladas na consulta de enfermagem; e a
consulta de enfermagem e as formas de enfrentamento das consequências do câncer. Os
resultados demonstram que existe um forte caráter educativo e dialógico nestas
consultas que têm a família e na religião pilares fundamentais para o enfrentamento da
doença. Questões relativas à masculinidade, ao trabalho e queixas urinárias também
contribuem para o convivência com esta patologia.

 
Palavras-chave: Educação em Saúde; Neoplasias da Próstata; Consultório de
Enfermagem; Saúde do Homem.

    
 
 
 
 
 

    ABSTRACT

 
This is a study about the nursing consultation developed with men living with prostate
cancer, assisted at the urology outpatient clinic of the National Cancer Institute,
focusing on health education. Prostate cancer is the second most common among men,
and the incidence rate is about six times higher in developed countries compared to

developing countries. It is considered a cancer of the third age, since about ¾ of the
cases in the world occur from the 60 years. In face of this we see the nursing
consultation, held as a means of information, reorientation of attitudes and the
construction of new knowledge and practices. The main objective of this study is to
understand the repercussions of the nursing consultations developed with men assisted
in the prostate cancer outpatient clinic of the National Cancer Institute, unit 1 (HC1),
considering its educational character. The specific objectives were to describe how the
nursing consultations are performed in this outpatient clinic, based on the vision of the
men assisted in this service; analyze the patients' conceptions regarding this activity;
and to discuss the nursing consultation with the clientele, regarding the dialogicity and
self-care. A qualitative study, of the case study type, with a participatory approach.
Participants were 30 men with prostate neoplasia diagnosed in the consultations. The



scenario was the outpatient urology of the National Cancer Institute. Data were
collected between July and November 2017 through semi-structured interviews, talk
wheels and participant observation. Then, the data analysis was performed through the
content analysis of Bardin, thematic type. After this analysis, categories were
constructed that helped in the construction and treatment of the data that composed this
study, which are: the nursing consultation as an environment of knowledge construction
for self-care; family, spirituality and religiosity: forms of resilience unveiled in the
nursing consultation; and nursing consultation and ways of coping with the
consequences of cancer. The results demonstrate that there is a strong educational and
dialogical character in these consultations that have the family and in the religion
fundamental pillars for the confrontation of the disease. Issues related to masculinity,
work and urinary complaints also contribute to the coexistence with this pathology.

 
 
Keywords: Health education; Prostate Neoplasms; Nursing Office; Men's Health.
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INTRODUÇÃO
 

Trata-se de um estudo sobre a consulta de enfermagem desenvolvida com
homens que vivem com câncer de próstata e assistidos no ambulatório de urologia do
Instituto Nacional do Câncer, localizado na cidade do Rio de Janeiro, com foco na
educação em saúde.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas
do câncer de pele não-melanoma. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no
mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de
cânceres. Sua taxa de incidência é cerca de seis vezes maior nos países desenvolvidos
em comparação aos países em desenvolvimento. Mais do que qualquer outro tipo, é
considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de ¾ dos casos no mundo
ocorrem a partir dos 60 anos (INCA, 2015).

Realizar a consulta de enfermagem requer qualificação profissional e prática.
Dessa forma, o enfermeiro pode desenvolver um cuidado de qualidade, podendo cuidar
da sua clientela de maneira integral e holística.

A consulta de enfermagem é um exemplo de prática educativa em saúde
fundamental no acompanhamento da clientela devido à contribuição em relação à
informação, à reflexão e à crítica, não se limitando às questões específicas das
patologias, mas ampliando para questões abrangentes e contextuais, favorecendo, assim,
a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e da população (ESPINDOLA, SABÓIA
e VALENTE, 2015, p. 351).

A consulta de enfermagem é uma atividade desafiadora para o enfermeiro, pois
esse profissional precisa lidar com situações diversas, como a cultura do indivíduo,
nível de escolaridade da população atingida, recursos institucionais, disponibilidade dos
usuários, dentre outros problemas que ocorrem nos serviços de saúde.

O enfermeiro deve estabelecer uma relação interpessoal com a clientela que
vive com câncer, compartilhando diferentes sentimentos que este diagnóstico traz à
tona. Assim, precisa lidar com os seus próprios sentimentos e com os dos seus clientes e
familiares, sejam eles de alegria, por respostas positivas à terapêutica, ou de tristeza,
decorrentes do próprio diagnóstico ou do avançar da doença. Muitas vezes, estes
profissionais não possuem nenhum tipo de suporte psicológico na instituição e agem de
acordo com a sua experiência de vida, crenças e valores.

Nesse sentido, as ações de educação em saúde desenvolvidas com este grupo
populacional específico contribuem para melhoria da sua saúde, gerando mais confiança
e visibilidade ao profissional enfermeiro.

A educação é parte imprescindível do tratamento. O maior nível de
conhecimento sobre a doença e suas complicações estão relacionadas a uma melhora da
qualidade de vida. (ESPÍNDOLA, SABÓIA e VALENTE, 2015, p. 354)

Devido ao estado clínico em que se encontram ou pelo próprio tratamento,
muitas vezes os homens que vivem com câncer de próstata precisam se afastar por
longos períodos, do convívio familiar e social. O surgimento do câncer desencadeia uma
série de acontecimentos e mudanças, colocando o indivíduo e seus familiares em
situações de estresse que pode intensificar o sofrimento e influenciar a qualidade de
vida de todos.

Nesse sentido, pode-se dizer que a educação em saúde está inserida em um
âmbito de conhecimento que pode facultar a sociedade uma melhor compreensão sobre
as relações entre condição de vida, trabalho, saúde e doença. Além disso, a educação
deve acontecer de uma forma contínua, sendo um processo de aprendizagem, e não ser

compartilhada de uma só vez com a clientela. (ESPÍNDOLA, SABÓIA e VALENTE,
2015, pág. 354)

A consulta de enfermagem favorece a interação entre o profissional, cliente e
família, contribuindo para construção de vínculos, aproximando pessoas durante o
momento em que se encontram fragilizadas e necessitando de apoio. Entretanto, é
necessária a percepção do enfermeiro para avaliar quais são os assuntos relevantes
naquele exato momento para o paciente.

Os enfermeiros, por sua importância histórica e social, e por sua inserção



generalizada nos espaços da produção de cuidado individual e coletivo se constituem
em profissionais que podem avançar no sentido de compor forças capazes de mobilizar
mudanças sociais mais amplas, como a possibilidade de enfrentamento dos
determinantes relacionados às formas injustas e desiguais de produzir saúde e vida.
Observa-se a necessidade de entender aspectos que estão incorporados na mobilização
de sujeitos capazes de intervir, como isso tem se apresentado e se resignificado nos
contextos de práticas onde estão inseridos, a partir do entendimento de que é na
subjetividade das relações sociais que vão sendo reconstruídas, alimentadas,
potencializadas, essa mesma prática social. (DAVID et al, 2012, p. 180)

 
1.1 MOTIVAÇÃO/PROBLEMA

A vida acadêmica e profissional despertou o interesse do autor em  aprofundar
seus conhecimentos sobre a Consulta de Enfermagem e Educação em Saúde. Durante a
elaboração da monografia de conclusão do curso de graduação em enfermagem,
apresentada em 2004, intitulada “O caráter educativo da consulta de enfermagem como
instrumento de prevenção e tratamento das complicações crônicas do Diabetes
Mellitus”, foi possível compreender mais sobre esta atividade do enfermeiro com a
clientela.

No estudo em tela, o autor graduado em enfermagem e especialista em
oncologia clínica, buscou estudar a consulta de enfermagem de modo mais profundo
com uma população diferente, ou seja, com homens que vivem com câncer de próstata.

As necessidades emanadas por este grupo específico da população masculina
requerem que o enfermeiro aprimore aspectos relativos ás relações interpessoais,
atendendo às solicitações e construindo um verdadeiro elo com os atores sociais
envolvidos. A enfermagem é a categoria profissional na área da saúde que mais tem
contato com os pacientes e suas ações não devem se restringir a procedimentos técnicos.

 

 
1.2 JUSTIFICATIVA

A incidência de câncer no Brasil e no mundo cresce num ritmo acelerado
acompanhando o envelhecimento populacional decorrente do aumento da expectativa de
vida, sendo resultado direto das transformações globais, que alteram a situação de saúde
dos povos, por meio de novos modos de vida e pela urbanização acelerada ( INCA,
2015).

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual
de Saúde (BVS), Lilacs e Pubmed, com objetivo de identificar publicações de artigos
sobre o caráter educativo da consulta de enfermagem com pacientes que vivem com
câncer de próstata. Na busca foram utilizados os seguintes descritores: educação em
saúde; neoplasias da próstata; consulta de enfermagem.

Os critérios de inclusão adotados para definição dos artigos foram: artigos
completos, disponíveis on-line, publicados em português, inglês e espanhol, e indexados
entre os anos de 2010 a 2017, nas referidas bases de dados. Como critérios de exclusão
foram estabelecidos: artigos que não abordavam a temática em questão e textos
repetidos.

O intervalo temporal foi escolhido também devido ao Programa de Saúde do
Homem ter iniciado em 2009, como uma das prioridades do Sistema Único de Saúde
(SUS).

A fim de obter o maior número de artigos sobre a temática escolhida, foram
elaboradas estratégias de busca nas bases de dados, primeiramente utilizando o
cruzamento dos descritores educação em saúde AND consulta de enfermagem. Foram
encontradas 7.120 produções, sendo 3.975 disponíveis. Destas, 2.119 produções
dentro do intervalo temporal estipulado.

Posteriormente, foram utilizados filtros de busca (masculino; idoso), onde
foram encontrados 113 artigos. Quando cruzaram-se os descritores educação em
saúde; neoplasias da próstata; consulta de enfermagem, foram encontrados apenas 11
artigos, selecionados para leitura na íntegra e posterior discussão.

Os artigos selecionados são apresentados no Quadro 1, em ordem decrescente,
de acordo com o ano de publicação.
N° Título Autores Ano/País/Base Delineamento Resultados Conclusão



de
dados/Periódic
o/participantes
da pesquisa

do estudo/
instrumentos

01

 
From early

detection to
rehabilitati
on in the
community
: reading
beyond the
blog
testimonies
of
survivors'
quality of
life and
prostatecan
cer
representati
on.

 

Margareth
Santos
Zancheta,
Marguerite
Cognet,
Mary
Rachel
Lam-Kin-
Teng,
Marie
Elisabeth
Dumitriu,
Lise
Renauld,
Jacques
Rhéaume

-2016

-França

-PUBMED

-Health Qual
lifeoutcomes

-196
testemunhos

-Estudo
etnográfico e
análise de
conteúdo.

-Testemunhos
focados apenas
em cuidados,
reabilitação,
recuperação,
educação em
saúde e
autocuidado,
juntamente com
a visão global
do câncer e
seus impactos.

-
Contribuição
positiva para
a das
experiências
dos homens
sobre o
câncer, e
sobre as
orientações a
eles
realizadas.

02

 

Exames de
rastreamento
para o câncer
de próstata:
vivencia de
homens.

Renata
Guzzo
Souza
Belinelo,
Sandra
Maria de
Almeida,
Patrícia
Peres de
Oliveira,
Priscilla
Sete de
Carvalho
Onofre,
Selma
Maria da
Fonseca
Viegas e
Andrea
Bezerra
Rodrigues.

-2014

-Brasil

-BVS

-Escola Ana
Nery Revista de
Enfermagem

-21 homens

 

Pesquisa
descritiva, a luz
do
Interacionismo
simbólico,
exploratório, e
qualitativa.

A vivencia dos
homens na
realização dos
exames e os
conhecimentos
adquiridos
incentivaram-
nos a buscar a
prevenção.

A influência
sobre o
imaginário
social sobre a
doença câncer
e sobre o
estígma do
rastreamento
pode
acomodar,
inibir ou
encher de
medo e
vergonha o
homem que
se submete
aos exames.
Conhecer
estes aspectos
auxilia na
definição de
estratégias
para
intervenções
eficientes.

03

 

Os meios
alternativos de
comunicação
como
ferramenta para
prevenção do
câncer de
próstata

Bruna
Lima,
Elisabeth
Rose da
Costa
Martins,
Raquel
Conceição
de Almeida
Ramos,
Cristiane
Maria
Amorim
Costa,
Araci
Carmem
Clos e
Jaqueline

-2014

-Brasil

-Revista
Enfermagem
UERJ

-49 homens,
entre 20 e 60
anos.

Pesquisa
descritiva,
quantiqualitativ
a, com
descrição das
relações
sociais.

A análise de
conteúdo
aponta as
categorias:
meios de
comunicação,
ferramentas da
promoção da
saúde e
prevenção do
câncer de
próstata,
inclusão do
homem na
saúde
preventiva.

Os meios de
comunicação
tradicionais
não surtiram
efeito
desejado. Os
sujeitos
utilizariam os
meios
alternativos
como redes
sociais, na
tentativa de
dar qualidade
a sua saúde.



Inácio
Correa
Ferreira.

04

 

Conhecimentos
e práticas sobre
prevenção do
câncer de
próstata: uma
contribuição
para a
enfermagem.

Andrei
Boscarino
de
Meneses
Silva,
Cristiane
Maria
Amorim
Costa,
Thélma
Spíndola,
Raquel
Conceição
de Almeida
Ramos,
Elisabeth
Rose da
Costa
Martins e
Márcio
Tadeu
Ribeiro
Francisco.

-2013

-Brasil

-Revista de
Enfermagem
UERJ

-61 pacientes
do pós
atendimento
multiprofission
al (idade igual
ou superior a 40
anos).

Estudo
exploratório,
descritivo,
quantitativo.

Há um número
significativo de
entrevistados
que não tem
conhecimento
de métodos
preventivos e
se priva da
realização de
exames
específicos.

Homens
necessitam de
maiores
esclareciment
os
relacionados
as práticas
preventivas.

05

 

O significado
do toque da
próstata para o
homem:
enfermeiro na
promoção da
saúde

Taiane
Bertoldi da
Costa e
Vera de
Freitas
Moura.

-2013

-Brasil

-LILACS

-Journal of
research
fundamental
care online.

-70 homens
entre 40 e 60
anos.

 

Descritiva,
qualitativa do
tipo estudo de
caso.

Os significados
atribuídos ao
toque digital da
próstata forma
constrangiment
o, desconforto e
estigma
importante.

Enfermeiros
devem assistir
na educação
em saúde e na
saúde
integral,
uniformizand
o as
informações
para
diferentes
grupos sócio
econômicos,
ressaltando a
importância
do auto
cuidado para
o homem.

06

 

As
representações
sociais de
homens sobre o
câncer de
próstata.

Jeferson
Santos
Araújo,
Vander
Monterio
da
Conceição,
Silvio Eder
Dias da
Silva,
Mary
Elizabeth
de Santana,
Esleane
Vilela
Vasconcelo
s e
Ralrizônia
Fernandes
Souza.

-2013

-Brasil

-BVS

- Journal of
research
fundamental
care online.

-20 homens
com
diagnóstico a
pelo menos 1
ano.

Exploratório,
qualitativo do
tipo estudo de
caso.

Através da
análise de
conteúdo
surgiram as
seguintes
unidades
temáticas:
conhecendo a
próstata, esse
problema
chamado
próstata e a
próstata como
símbolo de
masculinidade
do homem.

Evidenciou-se
que o câncer
de próstata é
uma doença
está
diretamente
relacionada
como a forma
como se
percebe suas
consequência
s no contexto
social, sendo
estas
responsáveis
por
proporcionar
momentos de
dor, tristeza e
trocas de
experiência.



07

 

Estratégias para
prevenção do
câncer de
próstata.

Alexandra
Silva
Abreu, Ana
Carolina de
Andrade
Cruz,
Elaine
Antunes
Cortez,
Fernanda
de Souza
Pereira e
Rogéria
Maria da
Silva
Nasciment
o.

-2013

-Brasil

-LILACS

- Journal of
research
fundamental
care online.

-Revisão de
literatura ( corte
temporal entre
2003 e 2010)

 

Estudo
exploratório,
com abordagem
qualitativa,
com revisão de
literatura.

Após leitura e
análise,
emergiram 3
categorias:
Dificuldades
políticas
organizacionais
para prevenção
do câncer de
próstata e
estratégias para
prevenção do
câncer de
próstata.

As estratégias
devem ter
como foco a
política e a
organização
dos serviços,
juntamente
com a
realidade
social e
cultural do
homem.
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Conhecimento
de
trabalhadores
sobre o câncer
de próstata:
estudo
descritivo
exploratório.

Paula
Marciana
Pinheiro de
Oliveira,
Maria
Margareth
Franco
Lima,
Kariane
Gomes
Cezario e
Mariana
Gonçalves
de
Oliveira.

-2012

-Brasil

-BVS

-Online
Brazilian
Journal of
Nursing

-20 homens
entre 30 e 40
anos.

Estudo
descritivo,
exploratório,
abordagem
qualitativa

A maioria dos
homens pouco
se expõe
quando o
assunto é sua
própria saúde.
Um fator
agravante é a
dificuldade dos
serviços de
saúde em
organizar
programas de
prevenção e
promoção para
a saúde do
homem.

Os
enfermeiros
são
profissionais
de extrema
importância
no processo
de auto
cuidado,
prevenção e
promoção da
saúde do
homem.
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Um toque na
masculinidade:
a prevenção do
câncer de
próstata em
gaúchos
tradicionalistas.

Luccas
Melo de
Souza,
Micheli
Porto Silva
e Ingrid de
Souza
Pinheiro.

-2011

-Brasil

-BVS

-Revista
Gaúcha de
Enfermagem.

-88 homens,
participantes da
semana
farroupilha

Estudo
transversal
quantitativo.

Verificou-se
que os gaúchos
tradicionalistas
possuíam alto
grau de
instrução e
mesmo
recebendo
orientações
anteriores
grande parte da
amostra
desconhecia os
sinais e
sintomas do
câncer de
próstata.

A realização
de novas
pesquisas são
necessárias
pra
caracterizar
melhor o
conhecimento
dos homens
acerca dos
sinais e
sintomas do
Câncer de
próstata.
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Percepciones
sobre el câncer
de próstata em
población
masculina
mayor de 45
años.

Maria
Cecília
Munhoz
Astudillo

Luis
Alfredo
Sossa
Pinzón

Jhon Jairo
Ospina

Adrian
Grisales

-2011

-Colombia

-BVS

-Hacia La
promocion de
La salud

-150
participantes

 

Estudio
descriptivo,
pesquisa
semiestructurada

Los
entrevistados
tienen claridade
de los sintomas
obstructivos e
inflamatórios
que afectanel
sistema urinário
pero ninguno
de los
participantes
planteó La
possibiliadad
de tenere l

Fortalecer La
formaciónen
aspectos
culturales y
sociales com
miras a que
los
profissionales
puedandesarr
ollar
capacidades
para orientar
los hombres
com el câncer.



Jose Davi
Rodrigues
Garcia

câncer de
próstata.
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Fatores de risco
e medidas de
prevenção do
câncer de
próstata:
subsídios para a
enfermagem.

Adriane
Pinto de
Medeiros,
Maria de
Fátima
Batalha de
Menezes e
Ana Maria
Alves
Napoleão.

-2010

-Brasil

-BVS

-Revista
Brasileira de
Enfermagem.

Artigo de
Reflexão sobre
o Câncer de
Próstata.

Não houve
pesquisa com
seres humanos.

Novas
pesquisas
devem ser
conduzidas
para que haja
uma melhor
promoção da
saúde e
prevenção do
câncer de
próstata.

 
Nesse levantamento bibliográfico realizado nas diferentes bases de dados

foram encontrados estudos que abordam o conhecimento acerca da doença por parte dos
pacientes (BELINELO et al, 2014), o papel fundamental do enfermeiro em ações de
educação em saúde (ABREU et al, 2013), voltada para o autocuidado (ZANCHETA et
al, 2016) e como a consulta de enfermagem pode ser uma estratégia eficaz na detecção
precoce de agravos, dinamizando a promoção da saúde desta população específica
(LIMA et al, 2014).

Entretanto, ressalta-se o número reduzido de publicações, tal como citado por
um dos autores acima (OLIVEIRA et al, 2012, p. 175), que destacam a necessidade de
produção de novos estudos e debates direcionados para a construção do conhecimento
sobre o Câncer de Próstata, juntamente  com um maior nível de investimento em todos
os níveis assistenciais de saúde.

Dos artigos selecionados, 8 discorriam sobre as estratégias de cuidado
facilitadas pelas consultas de enfermagem, tais como a prevenção, orientação quanto a
realização de atividades físicas, dieta, uso correto de medicamentos, apoio familiar e o
diálogo (ZANCHETA et al, 2016). A troca dessas experiências entre equipe e pacientes
fortalece o vínculo entre as partes, corroborando um dos conceitos de FREIRE (2016, p.
25), que diz: “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.

 
 
1.3 OBJETO

 
 

A consulta de enfermagem desenvolvida com homens que vivem com câncer
de próstata e assistidos no ambulatório de urologia do Instituto Nacional do Câncer,
com foco na educação em saúde.

Destaca-se a consulta de enfermagem como estratégia de cuidado, respaldada
por lei, privativa do enfermeiro, e que oferece vantagens na assistência prestada. É um
facilitador/dinamizador da promoção e prevenção da saúde, do diagnóstico e
tratamento.

 
 
1.4 QUESTÕES NORTEADORAS

 
• Como são realizadas as consultas de enfermagem no ambulatório de urologia
do Instituto Nacional do Câncer, para os homens que vivem com Câncer de
Próstata?
• Qual a concepção desses pacientes sobre a consulta de enfermagem, no que
tange ao autocuidado?
• Quais as repercussões das consultas de enfermagem na promoção, proteção,
recuperação ou reabilitação da saúde desses homens ?

 
 

1.5 OBJETIVOS

 



 
 
Geral

 
 

• Compreender as repercussões das consultas de enfermagem desenvolvidas com
homens assistidos no ambulatório de câncer de próstata do Instituto Nacional do
Câncer, tendo em vista seu caráter educativo.


 

Específicos
  

• Descrever como são realizadas as consultas de enfermagem no ambulatório de
urologia do Instituto Nacional do Câncer, a partir da visão dos homens assistidos nesse
serviço;

• Analisar as concepções dos pacientes em relação a essa atividade;
• Discutir a consulta de enfermagem junto à clientela, no que tange a dialogicidade

e ao autocuidado.

 
 

1.6 CONTRIBUIÇÕES/RELEVÂNCIA PARA O ESTUDO

 
O estudo mostra-se relevante socialmente, uma vez que visa favorecer a

qualificação do cuidado e fortalecimento das ações de educação em saúde
desenvolvidas pelo enfermeiro com esta população específica. Além disso, a pesquisa
buscou compreender a visão desta clientela sobre esta atividade educativa. Espera-se
que o resultado da investigação em tela propicie um melhor atendimento ambulatorial
deste público alvo, com ênfase na identificação dos principais sinais e sintomas, no
autocuidado e na qualidade de vida, dentre outros aspectos, não somente nesta, mas em
outras instituições de saúde.

O estudo contribuirá para a assistência de enfermagem, uma vez que poderá
fortalecer a qualidade da assistência nos serviços de saúde especializados, estimulando a
troca de ideias e não apenas o depósito de informações. Assim, saberes poderão ser
construídos a partir do diálogo. Ao dar voz aos homens que vivem com câncer de
próstata, reorientações no comportamento e melhorias no autocuidado poderão ocorrer.
Além disso, a investigação em tela poderá favorecer uma maior interação do enfermeiro
com os pacientes.

A articulação do saber científico do enfermeiro com o saber popular da
clientela favorecerá o diálogo entre profissionais e usuários dos serviços de saúde por
meio da troca de conhecimentos e experiências, neste ou em outros cenários. A relação
que se estabelece entre o profissional enfermeiro e os homens que vivem com câncer de
próstata devem vislumbrar a promoção, a reabilitação e manutenção da saúde.

O estudo contribuirá ainda para o fortalecimento do Núcleo de Estudos em
Fundamentos de Enfermagem (NEFE), assim como para a linha de pesquisa do cuidado
no seu contexto sócio-cultural, do Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em
Saúde (PACCS) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade
Federal Fluminense.

Além disso, trata-se de uma temática considerada prioritária pela Agenda
Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, que é um processo político que busca,
em todas suas etapas, a ampla participação de atores com experiências e linguagens
distintas tanto da pesquisa como da saúde, permitindo que as prioridades de pesquisa
em saúde estejam em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde-SUS
(BRASIL, 2015, p. 5)

A pesquisa em tela também será de grande valia na condução dos núcleos de
pesquisa oncológico no INCA, instituição voltada ao atendimento especializado desta
clientela e outros grupos de pesquisa no Brasil.

A contribuição para o ensino de enfermagem se dará com o envolvimento de
estudantes de graduação e pós-graduação neste cenário de estudo, o que poderá
acarretar mudanças em sua formação.

A contribuição para a assistência e para sociedade demonstra a importância da
Política Nacional de Atenção Integral do Homem, da consulta de enfermagem, partindo
de uma escuta sensível e de uma abordagem participativa (dialógica, interativa e
promocional de saúde), entendendo o significado do adoecimento e tratamento da



doença no contexto de vida, no qual está inserida, buscando cuidar do sujeito de
maneira integral.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL

 
2.1 PAULO FREIRE: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

 
Paulo Reglus Neves Freire, ou mais conhecido como Paulo Freire, foi graduado

pela Faculdade de Direito de Recife, de 1947-1954, superintendente da mesma de 1954-
1957. Ao lado de outros educadores e pessoas interessadas na educação escolarizada,
fundou o Instituto Capibaribe. Ele foi quase tudo o que se deve ser como educador, de
professor de escola a criador de ideias e métodos. Ficou mundialmente conhecido por
sua práxis educativa, e tinha como ideal principal a missão de educar para transformar.
(TORRES, 2016)

Freire divulgou em suas obras diversos conceitos, um deles o de autonomia,
pode ser definido como a capacidade e a liberdade de construir e reconstruir o que lhe é
ensinado (FREIRE, 2016, p. 59). Embora sendo um conceito de liberdade uma questão
importante, Freire não ignorou a importância do professor, cujo papel, em sua visão não
é o de transmitir conhecimento, mas o de criar possibilidades para que os alunos
produzam ou construam seus próprios caminhos.

Freire destaca que é necessário que o professor seja autônomo e tenha
segurança auxiliando no processo de desenvolvimento de habilidade em seus alunos,
tais como o desenvolvimento das áreas cognitivas, motivação para a troca de
experiências, reflexão sobre o aprendizado, análise das situações, percepção e
entendimento do conteúdo. O autor fala ainda que deve-se estar atento à
responsabilidade desta transmissão de conhecimento, que tanto pode ser auxiliadora
como pode vir a ser perturbadora da busca inquieta dos educandos. (TORRES, 2016)

Outro conceito importante que devemos ter em mente durante a construção
deste estudo é o de dialogicidade. Este conceito está relacionado à capacidade dos
educandos em agir e refletir sobre a ação pedagógica realizada, diferente de um refletir
exclusivo do professor. Deste modo, se chega a ações e reflexões simultâneas, em
reciprocidade. (FREIRE 2013, p. 77)

O diálogo ganha importância ao permitir a liberdade do outro em se expressar.
Concede a todos os participantes do processo de ensino aprendizagem o controle da
ação. Não há como questionar sem diálogo. Se uma das partes não age de forma ativa,
na troca de saberes ocorre então a imposição de conhecimento (SANTOS e TAVARES,
2013, p. 172).



Paulo Freire, especialista no que diz respeito a assuntos relacionados à
educação, nos fala em uma de suas obras que “formar é mais do que puramente treinar
o educando no desempenho de destrezas” (2016, p. 27), afirmando também que a
formação docente vai além do desenvolvimento da habilidade do docente.

O teórico ainda faz uma discussão sobre os sujeitos envolvidos na troca ensino-
aprendizagem-ensino, ou seja, “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina
ao aprender” (FREIRE, 2016, p. 25). Sempre há um diálogo entre esses dois extremos,
que não são tão extremos assim, por ser parte do sistema necessário de educação.

Seguindo ainda o raciocínio do autor, o mesmo diz que ensinar exige
rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes do educando, criticidade, estética
e ética, risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Além
disso, um fator muito importante e principal à prática docente é a reflexão crítica.

TAVARES e PEIXOTO (2013, p. 1093), relembram o termo criado por Paulo
Freire sobre “educação bancária,” onde os educando são apenas depósitos de
informação, pela transmissibilidade de conteúdos, e os conteúdos são passados de quem
sabe mais para quem não sabe nada. A visão bancária que Freire define, diminui ou até
mesmo anula o poder de criação, inovação e criticidade do sujeito, o indivíduo que
segue essa visão não valoriza a consciência crítica, viva e capaz de compreender e agir
sobre a realidade que o cerca. Frente a isso, explica-se por que do poder da palavra, e
afinal como a dialogicidade pode ser a essência da educação como prática de liberdade.

A principal característica freiriana é utilizar o saber da comunidade como
matéria prima para o ensino. É aprender a partir do conhecimento dos sujeitos e ensinar
a  partir de palavras e temas relativos ao cotidiano deles. É uma estratégia de construção
da participação popular para o redirecionamento da vida social, com o objetivo de
trabalhar as necessidades do público alvo.

Esse referencial, uma estratégia participativa, onde os participantes da ação são
convocados a envolver-se com seu tratamento a fim de refletir e debater sobre seus
problemas, aprendendo assim a partir de seus próprios conhecimentos, consegue ser
aplicado na prática do dia a dia como uma estratégia de cuidado e promoção da saúde.
O fortalecimento do diálogo e do autocuidado, desenvolvimento do raciocínio crítico e
potencialidades do indivíduo proporcionam transformações e melhorias na qualidade de
vida desses pacientes (MIRANDA et al, 2016, p. 1121)

 
2.2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O AGIR EDUCATIVO DO ENFERMEIRO

 
A educação em saúde surgiu em 1909 nos Estados Unidos da América, como

uma estratégia de prevenção de doenças. De acordo com ALVES e AERTS (2011, p.
320), os pressupostos que nortearam essa proposta foram a prevenção dos problemas de
saúde por esforço individual e adesão aos hábitos; problemas decorrentes da falta de
informação; e concepção de conceitos puramente médicos, neutros e
descontextualizados.

Tal prática, na maioria das vezes ainda se caracterizava por manter relações de
caráter narrativo, “culpabilizando” a vítima.  Assim, responsabilizava os indivíduos
pelos seus problemas de saúde e tem sua atenção voltada para a transmissão de
conhecimento e a domesticação da população, de modo a seguir regras impostas pelos
profissionais de saúde e por outros grupos sociais dominantes.

Essa narrativa pode ser comparada a “educação bancária” criticada por Paulo
Freire, pois se refere aos métodos tradicionais de ensino, centrados na transmissão de
informação, em que o educando é um depositário passivo de conhecimentos e não existe
uma relação de diálogo entre o educador e educando, nem entre conteúdo e realidade
(FREIRE, 2016, p. 25).

Durante a consulta deve-se ter uma visão ampla do atendimento ao cliente, pois
a saúde e a doença são resultantes de uma série de fatores sócio econômicos, culturais e
ambientais, que se inter-relacionam com uma gama de conceitos, que são primordiais
para uma boa atenção à saúde. Os profissionais e as instituições de saúde ainda
encontram dificuldades em perceber a importância da consulta de enfermagem na
contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população, principalmente em se
tratando da clientela masculina que vive com câncer.

O cliente, ao procurar assistência, traz consigo inseguranças, sofrimentos e
medo do que a doença pode lhe trazer. O enfermeiro deve colaborar transmitindo
segurança, minimizando o sofrimento do cliente e de sua família e aliviando a dor.

A premissa básica é propiciar o fortalecimento dos indivíduos que interagem
pelo processo educativo. Nesse sentido, esse processo deve favorecer o
desenvolvimento das potencialidades dos envolvidos, o crescimento pessoal e
transformação de si e do meio em que estão inseridos (FREIRE, 2016, p. 29).



 

 
2.3 DOROTHEA OREM E A NECESSIDADE DO AUTOCUIDADO.

 
Dorothea Elisabeth Orem nasceu em Baltimore, em 1914. Iniciou seus estudos

de enfermagem no Providence Hospital School of Nursing, em Whashington, e concluiu
nos anos 30. Em 1939 obteve o grau de Bacharel em Ciências em Educação de
Enfermagem e Mestre em Ciências de Educação em 1945 pela Catholic University of
América. Entre os títulos e graus honorários recebidos incluem o de Doutora em
Ciências Georgetown University em 1976, Doutora em Ciências da Iscamat World
College em 1980 e Doutora em Humane Letters Llinois Westem University em 1988
(SAVANA MORNING NEWS, 2014).

Como profissional trabalhou como enfermeira da equipe e particular,
educadora de enfermagem e administradora. Como consultora, participou de um projeto
com o objetivo de melhorar o treinamento de enfermagem na prática, o que levou a
publicar em 1959, o conceito de autocuidado (SAVANA MORNING NEWS, 2014).

Dando continuidade no desenvolvimento dos seus conceitos de autocuidado,
Orem publicou em 1971 o livro “Nursing: Conceps of Pratice” em quatro edições. A
primeira enfocava o indivíduo, a segunda unidade multipessoais/família, grupos e
comunidades, a terceira apresentava a teoria geral de enfermagem de Orem, constituída
por três bases teóricas relacionadas: autocuidado, déficit de autocuidado e sistemas de
enfermagem e a quarta dando ênfase à criança, aos grupos e a sociedade.

A teoria do autocuidado, baseia-se no conceito que os pacientes podem cuidar
de si próprios. Primariamente usada em reabilitação e cuidados primários, onde o
paciente é encorajado a ser independente o máximo possível. O modelo de Orem é
baseado na visão de que os pacientes desejam cuidar de si próprios.

Orem formulou sua teoria geral na condição que valida a existência da
enfermagem, na ausência da capacidade de manter a continuidade, na quantidade e na
qualidade do autocuidado, que são terapêuticas na sustentação da vida e da saúde, na
recuperação da doença ou da lesão, ou ainda no enfrentamento dos seus efeitos
(BORDALO, 2013, p. 22).

O autor afirma ainda que a teoria de enfermagem do déficit de auto cuidado de
Orem é composta de três teorias interrelacionadas, ou seja, a do autocuidado, do déficit
do autocuidado e dos sistemas de enfermagem. Incorporados a estas três teorias, Orem
preconiza seis conceitos centrais que são: autocuidado; ação do autocuidado; déficit do
autocuidado; demanda terapêutica de autocuidado; serviços de enfermagem e sistema de
enfermagem (BORDALO, 2013, p. 22).

Os cinco primeiros conceitos estão relacionados ou orientados às pessoas que
necessitam de enfermagem, e o sexto está relacionado na capacidade da enfermagem,
sendo direcionado ao enfermeiro. E um conceito periférico que representa fatores
condicionantes básicos, refere-se aos fatores internos (intrínsecos) e externos
(extrínsecos) que interferem nas capacidades e ações de autocuidado. (BORDALO,
2013, p. 23)

Para se entender a teoria do autocuidado é necessário a definição de  alguns
conceitos relacionados, como os de autocuidado, ação de autocuidado, fatores
condicionais básicos e demanda terapêutica de autocuidado.

O autocuidado é um conceito abrangente relacionado com ações que as pessoas
realizam individualmente com o objetivo de preservar a saúde e/ou prevenir a doença. A
ação do cuidado é a capacidade do indivíduo de se engajar, gerenciar sua saúde e
desenvolver-se no dia-a-dia, num processo espontâneo de aprendizagem. Fatores
condicionais são idade, sexo, estado de saúde, experiência de vida, doenças, sistema
familiar, escolaridade, orientação sócio-cultural e o atendimento em saúde. E a demanda
terapêutica do autocuidado indica os requisitos de cuidado que o indivíduo deve
satisfazer. (GALVÃO e JANEIRO 2013, p. 226)

Nessa teoria incorporam-se os requisitos de autocuidado: universais,
desenvolvimentais e desvios de saúde. Os requisitos universais são comuns aos seres
humanos, auxiliando-os em seu funcionamento, estão associados com processos de vida
e com a manutenção da integridade da estrutura e do funcionamento humano. Os
desenvolvimentais ocorrem quando há a necessidade de adaptação às mudanças que
podem surgir na vida do indivíduo e os desvios de saúde acontecem quando o indivíduo
com alguma patologia necessita se adaptar a tal situação. (GALVÃO et JANEIRO 2013,
p. 227)

A teoria do autocuidado de Orem diz que alcançar o autocuidado é um processo
aprendido, é uma prática da pessoa para si mesma e desenvolvida por ela mesma. Onde
o indivíduo deve ser livre para acertar, aprender, utilizar ou rejeitar o que lhe é
oferecido, para pedir ajuda, obter informações sobre si mesmo e, se desejar, para deixar



o hospital/ instituição de saúde. A essência do autocuidado é o autocontrole, a liberdade,
a responsabilidade do indivíduo e a busca pela melhoria de sua qualidade de vida.

(QUEIROZ, 2014, p. 6)
Nesse sentido, a pedagogia de Paulo Freire, inicialmente aplicada em situação

de educação popular, é uma prática social na qual educador e educando aprendem e
extraem do dia a dia o conteúdo da aprendizagem, visando atingir um nível de
consciência da realidade a fim de nela atuar de modo transformador. Assim, nas
consultas de enfermagem deve haver diálogo com fortalecimento da autonomia, da
liberdade e informação, buscando a qualidade de vida do indivíduo.

 
 

2.4 SUS E O PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM

 
O Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), em conjunto com as esferas estaduais

e municipais que compõem solidariamente o Sistema Único de Saúde, compreendeu
que para acelerar o alcance de melhores indicadores de qualidade de vida e padrões de
vida mais longa é essencial desenvolver cuidados específicos para o homem jovem e
adulto. Não se trata de reduzir a ênfase nos cuidados aos demais grupos populacionais,
mas sim de chamar a atenção dos homens para que se cuidem mais e propiciar serviços
de saúde que facilitem o enfrentamento dos agravos que são específicos do sexo
masculino ou que nele encontram maiores taxas de ocorrência.

O Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser entendido como um processo em
marcha de produção social de saúde, que não se iniciou em 1988, com sua inclusão na
Constituição Federal, nem tampouco tem um momento definido para ser concluído. Ao
contrário, resulta de propostas defendidas ao longo de muitos anos pelo conjunto da
sociedade e por muitos anos ainda estará sujeito a aprimoramentos. (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 1990)

Segundo a legislação brasileira, a saúde é um direito fundamental do ser
humano, cabendo ao poder público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
garantir este direito, através de políticas sociais e econômicas que visem a redução dos
riscos de se adoecer e morrer, bem como o acesso universal e igualitário às ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
1990).

O artigo 196 até o artigo 198 da Constituição Brasileira descreve os cinco
princípios básicos que orientam o sistema jurídico em relação ao SUS: A
Universalidade, a Integralidade, a Equidade, a Descentralização e a Participação Social.
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1990).

Na Universalidade, a saúde é considerada um direito de todos e dever do
Estado. Dessa forma, o direito à saúde se coloca como um direito fundamental de todo e
qualquer cidadão, não podendo ser retirado da constituição em nenhuma hipótese, por
constituir um direito e garantia individual.

A Integralidade confere o Estado o dever do atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais em
relação ao acesso que todo e qualquer cidadão tem direito. O Estado deve estabelecer
um conjunto de ações que vão desde a prevenção à assistência curativa, nos mais
diversos níveis de complexidade, como forma de garantir a saúde da população.

O princípio da Equidade está relacionado com o mandamento constitucional de
que a saúde é um direito de todos. Logo, todos os cidadãos, de maneira igual, devem ter
seus direitos à saúde, garantidos pelo Estado. Este deve tratar desigualmente os
desiguais, concentrando seus esforços e investimentos em zonas territoriais com piores
índices e déficits na prestação de serviços públicos. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
1990).

Estes serviços integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um único sistema, organizado e descentralizado. Por isso, estão presentes em todos os
níveis federativos, tais como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Desta
forma, o que é da alçada de abrangência nacional será de responsabilidade do Governo
Federal, o que está relacionado à competência de um Estado deve estar sob
responsabilidade do Governo Estadual, e a mesma definição ocorre para o município.

Também está previsto a participação da comunidade, nas ações e serviços
públicos de saúde, atuando na formulação e no controle da execução deste. Os usuários
participam da gestão do SUS através das Conferências da Saúde, que ocorrem a cada
quatro anos em todos os níveis federativos. Estimula-se a participação popular na
discussão das políticas públicas de saúde, conferindo maior legitimidade ao sistema e as
ações implantadas. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1990).

Observando todo este processo, nota-se que se trata de um tema emergente no
campo da saúde coletiva e no SUS. De um lado a produção acadêmica brasileira ainda é



incipiente na temática de saúde do homem, tendo em vista o pequeno número de
pesquisadores vinculados a grupos e linhas de pesquisa certificados na base do
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ). De outro, a incorporação de achados de

estudos realizados para a melhoria da organização do processo de trabalho e às
tecnologias de cuidado desenvolvidas pelas equipes de saúde ainda não foi
suficientemente implementada pelas políticas vigentes (BARBOSA et al, 2012, p. 38).

O tema “Saúde do Homem” ganhou destaque no país em 2009, após a edição
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, com vistas a reduzir o
perfil de morbimortalidade da população masculina, bem como para ampliar o acesso
dos homens aos serviços, priorizando-se as ações no contexto da atenção básica e a sua
interface com os níveis mais complexos do sistema.

No campo da saúde, Robert Connell que estudou a construção social das
masculinidades, é uma das referências sobre o tema em várias de suas publicações. A
“masculinidade hegemônica”, termo utilizado amplamente pelo autor, está circunscrito
à demonstração de força, disputa de virilidade, ao exercício do papel de provedor dos
filhos, à iniciativa sexual orientada por práticas heterossexuais e à esfera pública das
relações sociais (BOLETIM INSTITUTO DE SAÚDE, 2012).

Uma das prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) e um dos principais
objetivos desta política é promover ações de saúde que contribuam significativamente
para compreensão da realidade masculina nos seus diversos contextos socioculturais e
político-econômicos. Outro objetivo é o respeito aos diferentes níveis de
desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão.
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1990).

Diversos estudos comprovam que os homens são mais vulneráveis às doenças,
especialmente as enfermidades crônicas (BRASIL, 2011). Esta ocorrência pode estar
ligada ao fato de que eles recorrem menos frequentemente do que as mulheres aos
serviços de atenção primária e procuram o sistema de saúde quando os quadros já se
agravaram.

Observa-se ainda que a presença dos homens nos serviços de saúde não é
apenas pequena, mas difusa, pela inexistência de espaços dirigidos a eles. Existem
diversos programas voltados para as mulheres, ao contrário no que vemos para o
público masculino. Nota-se pontos específicos que dificultam a participação masculina
tais como uma certa rejeição ao atendimento e horários de funcionamento incompatíveis
com horário comercial. (BOLETIM DO INSTITUTO SAÚDE, 2012)

O machismo vem apontado como uma questão cultural existente que deve ser
combatido, uma vez que contribui para o distanciamento da população masculina dos
espaços de cuidado. Incompreensão, impaciência e falta de tempo são consideradas
inerentes ao modelo de homem que estariam opostas aos espaços e ações produzidas nas
instituições de saúde pública. (BOLETIM DO INSTITUTO SAÚDE, 2012)

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem trabalha com
cinco eixos prioritários: acesso ao acolhimento; paternidade e cuidado; doenças
prevalentes na população masculina; prevenção de violência e acidentes, e saúde sexual
e reprodutiva. Esta iniciativa foca os homens de 20 a 59 anos de idade, criando diversos
mecanismos para melhorar a assistência a essa população (BRASIL, 2009).

O objetivo das políticas nacionais de prevenção e controle do câncer é de
reduzir a incidência e a mortalidade no Brasil por meio de ações contínuas e que levem
a conscientização da população quanto aos fatores de risco para esta doença. A
promoção da detecção precoce e acesso igualitário e de qualidade em todo o território
nacional, são algumas das estratégias do Ministério da Saúde para garantir a
manutenção da saúde da população brasileira.

Diante disso, através da criação da lei número 10.289 de 20 de Setembro de
2001, instituiu-se o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Dentre
diversas atividades, destacam-se: a campanha institucional nos meios de comunicação,
com mensagens sobre o que é o câncer de próstata e suas formas de prevenção;
parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, colocando à disposição
da população masculina, acima de 40 anos, exames preventivos; parcerias com
universidades, sociedades civis organizadas e sindicatos, organizando-se debates e
palestras sobre a doença e as formas de combate e prevenção; sensibilização dos
profissionais de saúde, com capacitação e reciclagem nos campos de detecção e
prevenção precoce.

 
 
 
 
2.5 O CÂNCER DE PRÓSTATA




A próstata é uma glândula auxiliar do sistema genital masculino, localizada na

frente do reto e embaixo da bexiga urinária. O tamanho da próstata varia com a idade.
Em homens mais jovens, tem aproximadamente o tamanho de uma noz, mas pode ser

muito maior em homens mais velhos. A função da próstata é produzir o fluído que
protege e nutre os espermatozóides no sêmen, tornando-o mais líquido. Logo atrás da
próstata, estão as glândulas denominadas vesículas seminais, que produzem a maior
parte do fluído para o sêmen. A uretra, que transporta a urina e o sêmen para fora do
corpo através do pênis, atravessando o centro da próstata (HOFF et al, 2013, p. 1887).

A próstata começa a se desenvolver antes do nascimento, aumentando pouco
durante a puberdade, estimulada pelos hormônios masculinos, denominados andrógenos
no corpo. O principal andrógeno é a testosterona, que é produzida nos testículos. A
enzima 5-alfa reductase converte a testosterona em diidrotestosterona (DTH). A DTH é
o principal hormônio que sinaliza a próstata a crescer. (HOFF et all, 2013, p. 1888)

Vários tipos de células são encontradas na próstata, mas quase todos os
cânceres se desenvolvem a partir das células da glândula. O câncer que começa nas
células da glândula é o adenocarcinoma (HOFF et al, 2013, p. 1889).

No mundo inteiro, o câncer de próstata ocupa o sexto lugar entre as neoplasias
malignas de maior mortalidade e atinge principalmente homens acima de 60 anos de
idade. É mais frequente em todas as regiões entre o total de tumores, exceto o de pele
não melanoma. (INCA, 2014)

O câncer de próstata na sua forma inicial raramente é sintomático devido ao
pequeno volume tumoral. A presença de sintomas pode significar doença localmente
avançada e/ou metastática. Sintomas relacionados ao aumento de volume da glândula e
consequentemente obstrução infravesical são: jato urinário fino e fraco, hesitação
miccional inicial, gotejamento terminal e intermitência. Ainda há fatores dito irritativos
como disúria, dor, frequência miccional aumentada, urgência miccional e urge-
incontinência (SIMÕES et al, 2008, p. 395).

A causa exata da maioria dos cânceres de próstata não é conhecida, mas, nos
últimos anos os pesquisadores começaram a entender como algumas mutações no DNA
das células normais da próstata se desenvolvam de maneira anormal formando o câncer
(BARROS, 2016). O DNA contém as instruções genéticas que coordenam o
desenvolvimento e funcionamento de todas as células.

Alguns genes contém instruções para controlar o crescimento e divisão das
células. Os genes que promovem a divisão celular são chamados Oncogenes. Os genes
que retardam a divisão celular ou levam as células a morte no momento certo são
chamados de genes supressores tumorais. O câncer de próstata pode ser causado por
alterações do DNA que se transformam em oncogenes ou desativam os genes
supressores tumorais. Essas alterações podem ser herdadas geneticamente ou adquiridas
ao longo da vida, por conta de erros de divisão celular causados por fatores externos
como dieta e alterações hormonais (BARROS, 2016).

A evolução dos pacientes com câncer de próstata é relativamente imprevisível,
com casos de rápida disseminação da neoplasia, antes mesmo de surgirem sintomas
locais, e casos de evolução lenta e indolente, com lesões que permanecem estacionárias.
De uma maneira geral, tende a prevalecer esta forma de comportamento, demostrando
que o tempo médio de duplicação tumoral em câncer é de cerca de 2 a 3 anos, um dos
mais baixos entre tumores sólidos humanos (HOFF et al, 2013, p. 1890).

 
2.6 A SEXUALIDADE MASCULINA E O CÂNCER DE PRÓSTATA

 
O câncer é considerado uma doença crônica. É um estado patológico que

apresenta uma ou mais das seguintes características: permanência, deixa incapacidade
residual, produz alterações patológicas não reversíveis, requer reabilitação ou necessita
de períodos longos de observação, controle e cuidado. A doença crônica exige que a
pessoa adapte-se e reestruture-se a sua nova condição, para que possa viver com
qualidade (BRASIL, 2015).

O homem que vive com câncer de próstata enfrenta tratamentos muitas vezes
agressivos e mutilantes, que acarretam sequelas físicas e emocionais. Um dos
tratamentos indicados é a intervenção cirúrgica, que traz como consequência o risco da
perda do desejo sexual e a disfunção erétil.

O olhar específico da saúde sobre os corpos dos homens consegue promover
um melhor cuidar de si quando alcança dinamicamente construir o masculino, levando
em conta diferentes campos disciplinares, compreendendo os distintos universos de
gênero e, sobretudo superando modelos excludentes, monolíticos e redutores que regem
o ser homem. Grande parte dos homens sentem-se inseguros sobre seus corpos, onde
sua virilidade sempre é colocada à prova. O homem fica recolhido na solidão de seu
próprio ser, sem espaço social para tratar de sua sexualidade e de outros assuntos



pertinentes a seu papel na sociedade, trazendo sérias complicações para sua saúde bio-
psico-social. (GOMES et al 2014, p. 166)

O corpo masculino nem sempre aparece como foco central nos artigos
científicos pesquisados, no âmbito da saúde. Em alguns deles, esse assunto é

secundarizado, surgindo de forma indireta na discussão de outros temas (GOMES et. al,
2014, p. 167). Os homens sempre estiveram no foco, por exemplo, nos estudos sobre
saúde do trabalhador. Nessas produções, no entanto, foram predominantemente
abordados a partir de um referencial que pouco se deteve às especificidades do ser
homem, para além do fato de ser trabalhador. (PINHEIRO, 2010, p. 25)

Quando se fala em sexualidade humana, o assunto é mais complexo, por
envolver aspectos físicos, psicológicos, relacionamento comportamental e interpessoal.
A qualidade de vida e a função sexual são assuntos importantes, quando falamos de
pessoas com câncer. O homem geralmente equipara sua virilidade à sua masculinidade.
Na cultura latina/ocidental, quanto mais viril é o homem mais detentor do controle
familiar e provedor do seu lar.

Além destes aspectos sociais e culturais, a jornada de trabalho do homem em
sua maioria, não se encaixa com a jornada dos serviços de saúde. A indisponibilidade de
tempo e o medo da revelação de um problema de saúde que o façam se ausentar para
tratamento são fatores de incômodo para essa população. O medo de se tornar
improdutivo para a sociedade juntamente com receio de adquirir uma neoplasia, doença
essa que pode causar a morte ou alguma sequela irreversível, faz com que os homens
reduzam a procura pelos centros de saúde.

Quando se fala especificamente em câncer de próstata, devido a sua
localização, as manifestações urinárias e sexuais são as mais acometidas. A próstata é
uma glândula masculina que se localiza entre a bexiga e o reto e participa da produção
do sêmen, líquido que carrega os espermatozóides produzidos no testículo (HOFF et al,
2013, p. 1888). Os tratamentos podem interferir na sexualidade, ocasionando perda do
desejo sexual e disfunção erétil (perda da rigidez peniana), também conhecida como
impotência sexual. Um dos efeitos que mais acomete os homens durante o tratamento é
a supressão gonadal, que trata-se da diminuição ou parada do funcionamento testicular.
Essa supressão pode ser temporária ou permanente e o risco de irreversibilidade
aumenta com a idade e a duração do tratamento (BONASSA et GATO, 2012, p. 370).

A sexualidade interage com as emoções, as relações e o desejo. Assim, a
sexualidade não pode ser somente descrita de uma forma somente física e com a
finalidade de reprodução da espécie, mas vai além, facilitando a comunicação das
emoções, promovendo prazer, favorecendo a autoestima, aproximando as pessoas de
suas intimidades. (RISCADO, 2013, p. 32)

As representações de masculinidade demonstram o homem ativo em todos os
aspectos sociais e nas intimidades sexuais, como sedentos por sexo, fortes,
demonstrando virilidade, imunes a doenças e que sempre se colocam diante de algum
risco eminente. Os sentidos atribuídos à sexualidade sempre apontam para a busca
incessante do prazer sexual e da virilidade. (RISCADO, 2013, p. 35)

Apesar do câncer de próstata ser o tipo mais comum de câncer entre os
homens, é também o mais difícil de ser discutido, limitando suas possibilidades de
cuidado. Estereótipos de gênero, crenças e valores que definem o que é ser masculino,
tem sido apontados como obstáculos na implementação de práticas de cuidado em
saúde. O exame de toque, por exemplo, embora bastante eficaz quando combinado com
o exame de sangue na detecção precoce do câncer de próstata, ainda é relativamente
pouco utilizado, possivelmente por esbarrar em preconceitos relacionados a estes
estereótipos. Este cenário acaba conduzindo à alta prevalência de diagnóstico deste
câncer em estadiamento mais avançado, e infelizmente com os piores prognósticos
(MOSCHETA e SANTOS, 2012, p. 1226).

Nesse sentido, os grupos de apoio trazem uma forma de enfrentamento da
doença, e se demonstrando ser um cuidado bastante eficaz. Podem ser coordenados por
especialistas na área ou por alguém que viva em condições semelhantes às da população
para a qual se dirige. Os participantes buscam obter informações, orientações, opiniões,
encorajamento, compartilhamento de experiências e apoio psicológico (MOSCHETA e
SANTOS, 2012, p. 1227). Nesses grupos também é possível desenvolver habilidades de
enfrentamento da doença e seu tratamento, a partir do contato com outras pessoas que
vivem em situações semelhantes, sendo um poderoso recurso utilizado na reabilitação
psicológica e física destes pacientes.




2.7 A CONSULTA DE ENFERMAGEM

 
A entrevista realizada pelo enfermeiro, praticada desde a década de 1920, pode



ser considerada como uma precursora da consulta de enfermagem, que só foi instituída
em 1968, inicialmente dirigida prioritariamente ao grupo materno-infantil e
posteriormente ampliada para todos os grupos (OLIVEIRA et al, 2012, p. 170). Sua
regulamentação ocorreu por meio da lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício
profissional de enfermagem e o decreto nº 94406/87, que regulamenta a lei citada

anteriormente.
Na formação profissional do enfermeiro, este desenvolve suas atividades

baseadas em práticas educativas, não excluindo o modelo tradicional, o biomédico, mas
superando-o, e associando-o às práticas assistencial-educativas, a fim de que os
pacientes sejam assistidos integralmente e valorizados como cidadãos (VALENTE et al,
2010, p. 1014)

A enfermagem preocupa-se com a melhoria da assistência, buscando
conhecimentos próprios para sistematizar e organizar sua prática e seu processo de
cuidar, de modo a favorecer uma assistência baseada não somente na dimensão
biológica do ser humano, mas essencialmente na compreensão do homem como sujeito
social e o seu processo saúde-doença, em todos os níveis de atenção a saúde.

A consulta de enfermagem é a prestação de assistência realizada pelo
profissional de enfermagem, tanto para o indivíduo sadio quanto para aquele que se
encontra hospitalizado. Em muitos casos é o primeiro contato com o cliente para que
sejam identificados seus problemas de saúde (PORTO 2007, p. 35).

Também é considerada uma estratégia eficaz para a detecção precoce de
desvios de saúde e acompanhamento de medidas instituídas, as quais se dirigem ao
bem-estar dos indivíduos, viabiliza o trabalho do enfermeiro durante o atendimento ao
paciente, facilitando a identificação de problemas, das decisões a serem tomadas e traz
benefícios à comunidade proporcionando a orientação de medidas favoráveis visando a
abordagem apropriada às necessidades peculiares dos pacientes (OLIVEIRA et al, 2012,
p175).

Este procedimento, privativo do enfermeiro, é capaz de dar respostas às
complexidades dos indivíduos, com base em um saber acumulado de disciplinas que
desvendam também relações humanas (PEREIRA e FERREIRA, 2014, p. 100).

A consulta de enfermagem, enquanto metodologia de ação de enfermagem,
continua sendo um tema polêmico entre as diferentes categorias profissionais atuantes
na saúde, sob o argumento de que a enfermeira se utiliza de uma ampla diversidade de
atividades e conhecimentos nas consultas para atender os indivíduos. Além disso,
pensa-se ser equivocado manter a interdição de diferentes categorias profissionais no
exercício de suas habilidades e competências de forma autônoma, sob a condição de
subordinação à profissão médica, visto que as necessidades de saúde exigem formas
complexas de atenção que não se esgotam na parcialidade dos saberes, em
procedimentos e categorias profissionais (PORTO, 2007, p. 29)

A articulação teórico-prática, proveniente desta formação profissional é
importante para a aquisição das competências necessárias à realização da consulta de
enfermagem, que possui valor significativo para dar resolubilidade às questões
apresentadas pelos pacientes, permitindo atendê-los de maneira holística e integral.

Observa-se que os clientes buscam mais que uma consulta com um profissional
de saúde, medicação ou exames.  Na consulta de enfermagem o paciente não deve ser
observado apenas  como um  portador de uma doença e sim como pessoas que vivem,
que necessitam ser respeitadas e ouvidas. Nesta atividade específica do enfermeiro o
cliente busca receber orientações e informações (ESPÍNDOLA, SABÓIA E VALENTE
2010, p. 354).

A identificação dessa demanda é fundamental estimular o autocuidado, por
meio desta prática educativa. Desse modo, o enfermeiro estará contribuindo para a
promoção da saúde da clientela, possibilitando a troca de informações tornando-se não
apenas locais de tratamento de doentes, mas também ambiente de produção e troca de
saberes.

Diante disso, podemos destacar que a Consulta de Enfermagem compreende
uma série de ações realizadas numa sequência ordenada, desde a recepção do paciente
até a avaliação geral de todo o atendimento prestado, pois o enfermeiro coleta
informações, examina para conhecer, entender e explicar a situação de saúde antes de
decidir sobre o diagnóstico de enfermagem e terapêutica a ser utilizada.

Para realizar uma consulta, o enfermeiro precisa estar preparado para atender
as demandas do paciente, compreendendo seus valores e lembrando que o mesmo faz



parte de um núcleo familiar e que é um ser holístico, constituído de corpo, mente e
espírito.

De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (RESOLUÇÃO
358/2009), as etapas da consulta de enfermagem compreendem: histórico (entrevista);
exame físico; diagnóstico; prescrição e evolução de enfermagem.

No Histórico, conhecem-se os hábitos individuais e biopsicossociais visando a
adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a identificação dos
problemas.

No exame físico, o enfermeiro deverá realizar as seguintes técnicas: inspeção,
ausculta, palpação e percussão, de forma criteriosa, efetuando o levantamento de dados
sobre o estado de saúde do paciente e anotação das anormalidades encontradas para
validar as informações obtidas no histórico.

Durante o Diagnóstico de Enfermagem, o enfermeiro após ter analisado os
dados colhidos no histórico e exame físico, identificará os problemas de enfermagem, as
necessidades básicas afetadas, e grau de dependência, fazendo julgamento clínico sobre
as respostas do indivíduo, da família e comunidade, aos problemas, processo de vida,
vigentes ou potenciais.

Já a prescrição de enfermagem é o conjunto de medidas decididas pelo
enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de enfermagem ao paciente d forma
individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e
manutenção da saúde.

Por fim a evolução de enfermagem, que é o registro feito pelo enfermeiro após
a avaliação do estado geral do paciente. Desse registro constam os problemas novos
identificados, um resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas
a serem abordados nos pacientes.

De acordo com ANDRADE et al (2014, p. 625), a avaliação de adesão ao auto
cuidado, através das consultas de enfermagem é de extrema importância. Em seu
estudo, notou-se que 90% dos entrevistados referiram aderir às orientações de
autocuidado, ao tratamento e no esclarecimento de dúvidas sobre o plano terapêutico de
atendimento oncológico.

O autor supracitado observou também as opiniões dos participantes
identificando que a consulta de enfermagem possibilita o esclarecimento de dúvidas,
facilitando a recuperação de pacientes oncológicos, além de proporcionar segurança
para os familiares e cuidadores desta clientela. Nesta pesquisa ainda, todos os
entrevistados relataram satisfação frente ao acompanhamento, principalmente por conta
da construção de laços de confiança e maior controle do tratamento. (ANDRADE et al
(2014, p. 623)

 
 


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 METODOLOGIA

 
3.1 TIPO DE ESTUDO

 
Este é um estudo de natureza qualitativa, com abordagem participativa do tipo

estudo de caso.
O método qualitativo pode ser definido como o que se aplica ao estudo da

história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões,
produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem,
constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Embora já tenham sido
usadas para estudos de aglomerados de grandes dimensões, as abordagens qualitativas
se conformam melhor à investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados,
de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para análises de discursos e de
documentos (MINAYO 2014, p. 57).

Segundo Michel Thiollent, sociólogo e pesquisador franco-brasileiro
mundialmente conhecido, a pesquisa participante ou pesquisa-ação é um tipo de
pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou
com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo
cooperativo e participativo (THIOLLENT 2011, p. 20). Ainda segundo o autor, é
necessário definir com precisão, qual ação, quais agentes, seus objetivos e obstáculos,
qual exigência de conhecimento a ser produzido em função dos problemas encontrados
na ação ou entre os atores da situação.

Assim, são definidas pelo autor as seguintes fases: a fase exploratória; o tema
da pesquisa; a colocação dos problemas; o lugar da teoria; as hipóteses; o seminário;
o campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa; a coleta de



dados; a aprendizagem; o saber formal/ informal; o plano de ação e por fim a
divulgação externa. Não é necessariamente uma sequência temporal, pois pode existir
um constante vai e vem durante a construção do desenvolvimento da pesquisa. Contudo,
o autor afirma que inicia-se pela fase exploratória, finalizando na divulgação dos
resultados (THIOLLENT, 2011, p. 55).

As principais técnicas utilizadas para a coleta de dados, segundo o autor, são a

entrevista coletiva nos locais de moradia ou de trabalho e a entrevista individual
aplicada de modo mais aprofundado. Ao lado destas técnicas também são utilizáveis
questionários convencionais que são aplicáveis em maior escala. Outras técnicas para
coleta utilizadas são: observação participante, diários de campo, histórias de vida, entre
outras. Independente da técnica utilizada, procura-se a informação necessária para o
andamento da pesquisa. De acordo com o volume de informações coletado, permite-se
aumentar a riqueza das descrições. Todas estas informações são transferidas ao
seminário central onde são discutidas, analisadas e interpretadas.

Na pesquisa-ação, uma capacidade de aprendizagem é associada ao processo de
investigação. O fato de associar pesquisa-ação e aprendizagem sem dúvida possui maior
relevância na pesquisa educacional (THIOLLENT, 2011, p. 56). De modo geral, as
diversas categorias de pesquisadores e participantes aprendem alguma coisa ao
investigar e discutir possíveis ações cujos resultados oferecem novos ensinamentos. Em
alguns casos, a aprendizagem é sistematicamente organizada por meio de seminários ou
de grupos de estudos complementares e também pela divulgação de material didático.

A investigação participante inclui indivíduos, representativos de situações a
serem transformadas, de forma orgânica à produção de conhecimento sobre tais
situações, sem necessariamente estarem vinculadas a uma ação direta. (THIOLLENT,
2011, p. 55).

A pesquisa participante deve ser compreendida como um repertório múltiplo e
diferenciado de experiências de criação coletiva de conhecimentos destinados a superar
a oposição sujeito/objeto no interior de processos que geram saberes e na sequência das
ações que aspiram a gerar transformações a partir também desses conhecimentos
BRANDÃO e STRECK (2006, p.13).

A postura interativa presente nas práticas participativas permite ao profissional
de saúde o exercício de suas atribuições com mais criatividade, mediando relações entre
sujeitos e saberes nas instituições de saúde. Trata-se de uma ampliação de atuação no
campo, visto que a educação em saúde transcorre praticamente em todas as ações
cotidianas de promoção da saúde (MELO et al, 2016, p. 307).

O estudo de caso utiliza estratégias de investigação qualitativa para mapear,
descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções a respeito da situação,
fenômeno ou episódio em questão (MINAYO 2014, p. 164). Metodologicamente
evidenciam ligações causais entre intervenções e situações de vida real.

O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que
abrange tudo, com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à
coleta de dados. Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de
dados nem meramente uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de
pesquisa abrangente. (YIN, 2015, p. 19)

O passo a passo das fases do Estudo de Caso são: definição do problema, ; a
revisão literária; a seleção dos casos; a preparação; coleta e armazenagem dos dados; a
análise de dados e a preparação do relatório final. (YIN, 2015, p. 60)

O estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que
temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Não
surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo uma estratégia comum de pesquisa.
Em todas as situações, a clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo de
compreender fenômenos sociais complexos (YIN, 2015, p. 21)

 
 

 
3.2 CAMPO DE PESQUISA

 
Esta pesquisa foi realizada no ambulatório de urologia do Instituto Nacional do

Câncer, localizado no município do Rio de Janeiro. A instituição é o órgão auxiliar do
Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a
prevenção e o controle do câncer no Brasil.

Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e
gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo
Sistema Único de Saúde, e a atuação em áreas estratégicas, como prevenção e detecção
precoce, formação de profissionais especializados, desenvolvimento da pesquisa e
geração de informação epidemiológica. Esta instituição coordena vários programas



nacionais para o controle do câncer e está equipada com o mais moderno parque público
de diagnóstico por imagem da América Latina (INCA, 2016).

O INCA possui 04 (quatro) unidades que se dividem nas diversas
especialidades: oncologia clínica, oncologia cirúrgica, radioterapia, pesquisa clínica,
transplante de medula óssea, hematologia, radioterapia, oncologia pediátrica e cuidados
paliativos. Cada especialidade citada anteriormente se subdivide em sub-especialidades

mais específicas, atendendo aos pacientes em toda sua amplitude e complexidade.
Os ambulatórios oncológicos desta instituição são espaços assistenciais que

oferecem serviços definidos a partir do perfil epidemiológico dos pacientes. Presta
apoio terapêutico e diagnóstico, tendo uma relação direta com outros setores do
hospital, no tratamento do câncer. Nestes setores são realizadas as consultas de primeira
vez, durante o acompanhamento e para as marcações de procedimentos pré e pós-
cirúrgicos, orientações para curativos e exames diagnósticos. No pós-operatório, a
consulta de enfermagem é realizada pela enfermeira as segundas, terças e quintas, no
período da manhã.

Após o diagnóstico do câncer, os pacientes são encaminhados ao ambulatório
de urologia do Instituto para traçar a proposta de tratamento. Assim que chegam à
unidade, passam por diversos profissionais (nutricionistas, psicólogos, serviço social,
urologistas), e também pelas consultas de enfermagem. É na consulta médica em que é
definido se o tratamento será clínico ou cirúrgico.

Quando a definição é cirúrgica, é marcado a data de internação para que o
paciente compareça à instituição. Uma nova consulta de enfermagem é realizada,
objetivando as orientações pré-operatórias e das possibilidades de usos de dispositivos
de drenagem de urina, o que para alguns pacientes traz bastante receio.

No caso da definição ser clínica, uma consulta de enfermagem é realizada, com
a intenção de orientação do ponto de vista físico e psicossocial. Orientação quanto ao
uso de medicamentos, hábitos de vida e alimentações são abordadas, ajudando assim a
trabalhar a ansiedade e o medo do desconhecido, fortalecendo assim os mecanismos de
enfrentamento destes pacientes.

Nas consultas pós operatórias, o indivíduo é recebido no ambulatório, na
maioria das vezes com uma sonda vesical de demora, dispositivo este responsável pela
coleta de urina. Estes homens chegam cheios de dúvidas, mesmo tendo recebido estas
mesmas orientações no período pré operatório. É reavaliado então a retirada deste
dispositivo de drenagem de urina e, em alguns casos, do alargamento uretral para
melhorar a saída do conteúdo urinário. O enfermeiro participa ativamente destes
procedimentos, colocando em prática seu papel de educador e construindo
conhecimentos junto com estes homens.

As consultas de enfermagem acontecem em conjunto com as consultas
médicas. O intervalo destas consultas pode variar entre 1 mês e 6 meses, dependendo da
evolução clínico/cirúrgica destes pacientes. Alguns retornam devido a emergências
urológicas (sangramento urinário, obstrução vesical, infeção urinária), procurando assim
o pronto atendimento oncológico da unidade. Após a avaliação neste setor, são
reencaminhados ao ambulatório de urologia para dar continuidade ao se
acompanhamento.

Após a retirada dos dispositivos, as principais queixas dos pacientes se referem
a dor e dificuldade para urinar, a perda de urina de forma não controlada e da disfunção
erétil e perda do libido. Novamente as consultas de enfermagem ajudam na construção
do conhecimento, orientando sobre como proceder para a melhora do desconforto
urinário, com o uso de analgesia, absorventes para evitar o extravasamento e do
aconselhamento psicológico para a questão da disfunção sexual.

Durante as entrevistas com os participantes, alguns assuntos foram citados
diversas vezes, e isso também foi importante para a criação das categorias deste estudo.
Os indivíduos participantes das entrevistas semiestruturadas também foram os que
participaram das rodas de conversa. Durante a espera para as consultas, os pacientes
foram convidados a aguardar em uma sala de reunião, próximo a área dos ambulatórios,
onde ocorreram as rodas de conversa. O pesquisador deste estudo foi o moderador das
rodas de conversa, anotando todo o resultado obtido com esta técnica. Nesta etapa, os
participantes foram divididos em grupos de 10, onde os assuntos que mais emergiram
das entrevistas foram colocados para discussão. As rodas de conversa só foram
realizadas com os grupos que já haviam respondido a entrevista.

 
 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA

 



Os atores sociais do estudo foram 30 homens assistidos nos ambulatórios de
urologia de uma instituição especializada no tratamento do câncer, portadores de
neoplasia maligna de próstata, e que já tenham passado pelas consultas de enfermagem
do referido ambulatório. Um dos participantes faleceu durante o processo de coleta de
dados, e essa entrevista foi considerada anulada, mesmo assim o número de
participantes se encerrou em um N de 30. Todos responderam a entrevista
semiestruturada, que foi gravada e os mesmos também participaram das rodas de
conversa. Durante a análise dos dados, os participantes tiveram identificados com letras
sequenciais (P1, P2, etc. ) para respeitar os aspectos éticos e legais.

 

3.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 
• Homens, com idade acima de 60 anos, com diagnóstico confirmado

de câncer de próstata, em tratamento no ambulatório da instituição, assistidos
nas consultas de enfermagem;

 
3.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

 
• Pacientes com metástase em outro órgão-alvo;

• Pacientes encaminhados aos cuidados paliativos;

• Pacientes que não estejam em condições físicas, emocionais de
participar no momento da produção de dados.

 
Todos os convidados aceitaram participar voluntariamente da pesquisa e após

leitura, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, confirmando o interesse
de participar do estudo em questão.

 
3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS

O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Universitário Antônio Pedro e do Instituto Nacional do Câncer, na Unidade
1, localizado na Praça da Cruz Vermelha, número 13, Rio de Janeiro, como instituição
co-participante, com o registro no CAAE: 65902117.7.0000.5243. Com o intuito de
atender Resolução 466/12 do CNS foi apresentado ao participante/responsável o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, sendo o início da avaliação
condicionada a este consentimento. Deve-se esclarecer que não houve incentivo
financeiro aos participantes. A não autorização por parte destes, não trouxe prejuízo
algum em seu atendimento no INCA. Foi emitido o parecer de aprovação em 24 de
maio de 2017 pela Universidade Federal Fluminense e posteriormente no Instituto
Nacional do Câncer em 28 de junho de 2017.

Cada entrevistado teve suas respectivas respostas analisadas e discutidas e os
mesmos serão identificados com letra “P” de modo sequencial (P1, P2, etc.) para se
respeitar os aspectos éticos e legais. As falas referentes a coleta de informações das
rodas de conversa foram representadas com a letra “R”. Ao entrevistado, no momento
da entrevista foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para respeito
aos aspectos éticos e maior fidedignidade ao estudo.

 
3.5 TÉCNICA DE PRODUÇÃO DE DADOS

 



Os dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas, roda de
conversa com os homens que são assistidos no serviço e observação participante.

A entrevista é a estratégia mais usada no processo de trabalho de campo. É
acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por
iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para um objeto
de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes tendo em

vista este objetivo (MINAYO 2014, p. 261).

Neste estudo, foi utilizada a entrevista semiestruturada, que combina perguntas
fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discordar sobre o tema
em questão sem se prender à indagação formulada (MINAYO 2014, p. 267). As falas
foram gravadas e sofreram posterior transcrição e análise, bem como dos registros das
rodas de conversas.

O roteiro de entrevista apresentou questões com a finalidade de conhecer como
são realizadas as consultas de enfermagem no referido ambulatório, conhecer a
concepção desses pacientes sobre essas consultas, no que tange ao autocuidado e suas
repercussões na promoção, proteção, recuperação e/ou reabilitação desses pacientes.

A roda de conversa é um espaço de formação, de troca de experiências de
confraternização, de desabafo, muda caminhos, forja opiniões, surgindo com o intuito
de produzir dados ricos em conteúdo e significado para a pesquisa. (MOURA e LIMA,
2014, p. 98)

No estudo em tela, os temas trazidos para as rodas de conversa foram extraídos
dos assuntos mais abordados durante as entrevistas. Os participantes da pesquisa foram
divididos em 03 grupos, cada um com 10 participantes. As rodas de conversa foram
realizadas numa sala de reuniões, no andar térreo da instituição, próxima aos
ambulatórios. Destaca-se que, todos os participantes foram entrevistados e participaram
das rodas de conversa em subgrupos, em dias diferentes.

A observação é considerada parte essencial do trabalho de campo na pesquisa
de natureza qualitativa. É um processo pelo qual mantém-se a presença do observador
numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. Durante
as rodas de conversa, as informações coletadas foram registradas em diário de campo,
com anotações das falas, de expressões e emoções apresentadas. O observador está face
a face com os observados e, ao participar de uma parte de suas vidas, no cenário de
atendimento das consultas, colhe os dados. Assim o observador é parte do contexto sob
observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto
MINAYO (2014, p. 273).

 
3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

 
Os dados produzidos nas rodas de conversas e nas entrevistas foram analisados

por meio da técnica de Análise de Conteúdo do tipo Temática.

A Análise de Conteúdo pode ser definida como um conjunto de técnicas de
análise de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas
mensagens. Ou seja, a análise de conteúdo diz respeito a técnicas de pesquisa que
permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado
contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos. (BARDIN, 2011, p.
48)

A análise de conteúdo do tipo temática é uma técnica que busca conhecer
estruturantes da pesquisa qualitativa. Substantivos que se complementam em sentido,
tais como: experiência, vivência, senso comum e ação. Assim como na forma de
abordagem dos dados. Esta análise é baseada em três verbos: compreender, interpretar e
dialetizar. (MINAYO, 2014, p. 303)

Fazer uma análise de conteúdo do tipo temática consiste em descobrir os
núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência
signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado. Tradicionalmente, a análise



temática era feita pela contagem de frequência das unidades de significação, definindo o
caráter do discurso (MINAYO, 2014, p. 315). Para uma análise de significados, a
presença de determinados temas denota estruturas de relevância, valores de referencia e
modelos de comportamento presentes ou subjacentes no discurso.

A análise temática desdobra-se em três etapas: pré análise, exploração do
material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. É bastante formal e
mantém sua crença na significação da regularidade (MINAYO 2014, p. 315).

O conteúdo coletado nas entrevistas e rodas de conversa foram analisados sob à
luz do referencial teórico de Paulo Freire e Dorothea Orem, interpretado e enriquecido
com elementos históricos e contextuais encontrados no estado da arte, sendo construído
um texto fiel aos achados de campo.

Foram realizadas 30 entrevistas semiestruturadas. Cada uma delas trouxe falas
e pensamentos dos pacientes. À partir dessas entrevistas, foram extraídos alguns temas
que ficaram marcantes durante as respostas. Temas como trabalho, família, religião,
masculinidade, conhecimento da doença e a importância das consultas foram ditos por
todos os entrevistados. Com isso, os participantes foram divididos em 3 grupos e
criados rodas de conversa para discutir sobre os temas que surgiram. Durante estas
rodas, as informações coletadas foram registradas em diário de campo, com anotações
das falas, de expressões e emoções apresentadas pelos participantes.

Os temas eram colocados em discussão e os pacientes discorriam sobre eles.
Foram muito enriquecedoras as respostas emanadas pelos grupos e, em muitos
momentos elas se convergiam. Após a realização das rodas de conversa, foram
construídas categorias que ajudaram na construção e tratamento dos dados que
compuseram este estudo. A partir destes pressupostos foram elaborados as seguintes
categorias: 1- A consulta de enfermagem como ambiente de construção do saber para o
autocuidado; 2- Família, espiritualidade e a religiosidade: formas de resiliência
desveladas na consulta de enfermagem; 3- A consulta de enfermagem e as formas de
enfrentamento das consequências do câncer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

 
Considerando a avaliação do universo da pesquisa, com um N de 30

participantes, foram eleitos algumas variáveis do perfil dos entrevistados e temos como
resultado a representação conforme gráficos abaixo:

 

 

 

 
Gráfico 1: Faixa etária dos pacientes entrevistados e participantes das rodas de

conversa: Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2017.

 

 

 

 

 

 



 
Fonte: Dados da Pesquisa

 
Conforme os dados colhidos em pesquisa de campo observou-se que, dentro do

grupo pesquisado 48% (quarenta e oito por cento) tem idade entre 60 e 70 anos, 48%
(quarenta e oito por cento) entre 70 e 80 anos e apenas 4% (quatro por cento) possuíam
idade acima de 80 anos, formando-se o perfil do grupo.

Segundo demais autores, a prevalência de pacientes com idade entre 60 e 70
anos é sempre maior, onde pacientes que possuem câncer de próstata tendem a estar
dentro de uma faixa etária entre 60 e 80 anos de idade. (ARAÚJO et al, 2013, p. 3887).
A faixa etária de maior prevalência é entre 60 e 70 anos. Estes dados sugerem que a
procura do atendimento ambulatorial nestas idades mais avançadas tem relação com o
aparecimento dos sinais e sintomas do aumento da glândula. (SILVA et al, 2013, p. 787)

De acordo com dados do Instituto Oncoguia, o Câncer de próstata ocorre
principalmente em homens mais velhos. Cerca de 6 em cada 10 casos são
diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40. A média de
idade no momento do diagnóstico é de 66 anos. (INSTITUTO ONCOGUIA, 2017)

 

Gráfico 2: Grau de instrução dos pacientes entrevistados e participantes das
rodas de conversa: Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2017.



 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa

 
Observando o grau de instrução dos entrevistados, no gráfico 2 observou-se

que em sua maioria possuíam o segundo grau completo, consolidando um percentual de
44% dos entrevistados, seguindo com 30% do grupo com o primeiro grau completo.
Com percentuais menores observa-se 10% dos entrevistados com o primeiro grau
completo e 10% com o segundo grau incompleto. Na amostra pesquisada, podemos ver
um número reduzido dos entrevistados analfabetos, 3%, assim como aqueles com nível
superior completo (3%).

Outro estudo aponta que, os enfermeiros e demais profissionais da área de
saúde precisam estar atentos ao grau de escolaridade dos pacientes que são assistidos
nas consultas, para que possam adaptar a linguagem, tornando-se mais acessível à
clientela que procura o serviço. (SILVA et al, 2013, p. 789)

Sabemos que o grau de instrução influencia indiretamente no conhecimento
sobre a doença, seus sintomas e suas prevenções. Este conhecimento sobre a patologia,
seus sinais e sintomas é fundamental para a realização do autocuidado, para esta
clientela. Há autores que associam a falta de informação sobre prevenção ou sobre o
tratamento do câncer de próstata a baixos níveis de escolaridade e apontam que a
desinformação atinge em maior intensidade a população masculina com menor nível de
escolaridade e poder socioeconômico, e que se fazem necessárias ações educativas
voltadas principalmente para este grupo. (PAIVA, 2012, p. 6)

A maioria dos entrevistados é casado, atribuindo um percentual de 56%. Segue-
se então um número muito menor de divorciados e viúvos (19% cada) e um número



reduzido de solteiros (6%). Nesse ponto foi observada a família como ponto
fundamental no auxílio do enfrentamento da doença.

 
Gráfico 3: Estado civil dos pacientes entrevistados e participantes das rodas de

conversa: Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa

 

 
De acordo com um pesquisador americano Raphael Obu, homens casados que

tem câncer de próstata tem 40% menos probabilidade de morrer por conta da doença.
Isso se dá devido aos homens casados procurarem ajuda médica aos primeiros sinais de
sintomas, tudo por causa do incentivo de suas esposas. Já os homens divorciados ou
viúvos estão em maior risco devido ao estresse diário em que vivem, demonstrando
então benefícios para a saúde dos relacionamentos estáveis. (OBU, 2014, p. 4)

Vemos ainda, no tema religião, que 73% dos entrevistados possuíam a religião
católica, seguido de 14% do grupo de evangélicos e 10% que não possuíam religião
alguma. Em um número bem reduzido, vimos 3% dos entrevistados pertencentes a
igreja batista. Durante os depoimentos, observou-se diversas vezes o tema “Deus” nas
falas do grupo, atribuindo em alguns momentos a fé ao seu estado de melhora da saúde.

 

 
Gráfico 4: Religião dos pacientes entrevistados e participantes das rodas de

conversa: Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2017.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa

 
Estudos apontam a religiosidade associada ao bem estar psicológico. Pacientes

oncológicos e idosos demonstram melhor qualidade de vida quando tem espiritualidade
ou religiosidade desenvolvidas em seu cotidiano. Mesmo havendo questionamentos
sobre a doença oncológica, não há abalos na fé. Após o diagnóstico do câncer, os
pacientes voltam-se com maior intensidade para sua religiosidade/espiritualidade, na
busca de alívio e conforto (GERONASSO e COELHO, 2012, p. 178).

Durante o diálogo com a clientela, é importante que o enfermeiro conheça a
dimensão espiritual de cada indivíduo ao planejar o cuidado de enfermagem pois a
mesma ocupa lugar de destaque na vida das pessoas. Pessoas religiosas frequentemente
apresentam maior capacidade para lidar com circunstâncias adversas da vida, junto com
o enfrentamento das situações de estresse (MESQUITA et al, 2013, p. 6).

 
4.1.1 A CONSULTA DE ENFERMAGEM COMO AMBIENTE DE
CONSTRUÇÃO DO SABER PARA O AUTOCUIDADO.

 
A sistematização a seguir apresenta discussões sobre o câncer de próstata,

abordados nas entrevistas e rodas de conversa com os participantes da pesquisa.

Ao longo das entrevistas e das conversas em grupo, um dos objetivos era
analisar as concepções desses pacientes sobre as consultas de enfermagem realizadas
nos ambulatórios de urologia e em que elas contribuíam para o autocuidado.

As concepções dos participantes sobre as consultas de enfermagem
apresentaram-se de diversas formas, demonstrando desde a compreensão de que as
consultas de enfermagem são fundamentais para prevenção, promoção e manutenção da
saúde até mesmo sobre seu caráter educativo, trazendo novos conhecimentos que,
contribuem para uma melhora no autocuidado.

Esse pensamento é muito importante e o enfermeiro não deve perder a
oportunidade para realizar a promoção da saúde desta população durante as consultas de
enfermagem, com o sentido de orientar sobre os fatores de risco e medidas preventivas
sobre o câncer de próstata (BELINELO 2014, p. 703). Estes espaços de saúde devem
ser utilizados para o incentivo da produção da qualidade de vida. Algumas falas a seguir
 revelam tais visões:

 
“Essas consultas ajudam e vão ajudar muito... Ajuda pelas
informações, me deu esclarecimentos, dúvidas, e outras coisas,



força.”(R1)

 
“Aqui... quando eu fui fazer a retirada de sonda, que eu fiz o
trabalho com a enfermagem, fui muito bem atendido. Foi a
retirada de pontos, sonda e orientações. Tirei dúvidas, fiz
perguntas. Ajudou e tem ajudado.”(P3)

“Sim, sim. Eu estava com muita dificuldade de evacuar, no
início. Mas me orientaram sobre todos os procedimentos que
poderiam acontecer depois da cirurgia e depois ficou tudo bem.
“(P2)

 
Na percepção dos pacientes as consultas de enfermagem são importantes com

relação às orientações. Uma série de ações são realizadas, numa sequência ordenada,
desde a recepção até a avaliação geral de todo o atendimento prestado. Coletando
informações, observando, examinando, compreendendo e explicando a situação dos
pacientes que participam das consultas.

Todos os participantes ressaltam a existência de dialogo nas consultas de
enfermagem realizadas no ambulatório de urologia do INCA, que contribui na relação
entre enfermeiro e paciente. Isto é demonstrado claramente em um dos conceitos de
Paulo Freire, sobre a dialogicidade.

Diálogo é o encontro entre os homens. É ele que impõe o caminho pelo qual
estes homens encontram seu significado, sendo também uma necessidade existencial
(FREIRE, 2013, p. 77).

Há um consenso nas falas abaixo de que, antes das consultas, o conhecimento
sobre a patologia e seu prognóstico era muito escasso ou até mesmo inexistente:

 
“...me orientaram sobre todos os procedimentos que poderiam
acontecer depois da cirurgia...”(P1)

 
“...Ajuda a gente sabendo que está com saúde. Porque se não
fossem essas consultas, a gente não sabia de nada...”(P2)

 
“O pessoal me explicou tudo direitinho, o que estava
acontecendo e o que poderia acontecer. Pra me deixar mais
tranquilo. Inclusive eu não fiquei com perda de urina. Fui muito
bem atendido.” (R4)

 

 
“Na verdade, pra todos que eu converso lá fora, faz a gente
acreditar que há uma recuperação, uma nova oportunidade.
Com toda essa logística e infraestrutura, passa mais
credibilidade no acompanhamento. E acima de tudo, que a
gente pode sair de uma situação difícil.” (R5)

 
“Sim. Através da consulta recebi as orientações de como seria o
tratamento e a evolução do pós operatório.”(P6)

 
“Sim ajudou bastante. As coisas que explicavam eram bem



interessantes pra mim, no momento que eu estava. Eu aprendi
bastante”.(P8)

 
“Sim. Conversam muito, explicam as coisas. Eu não sabia de
nada. Quando as pessoas conversam com você, a gente fica se
sentindo cuidado”.(P9)

 
Observa-se nestes depoimentos que o diálogo se estabelece por meio de

orientações e conversas. Palavras simples utilizadas pelos participantes (conversar,
explicar, orientar, ajudar) demonstram a aproximação dos pacientes com os enfermeiros,
na consultas de enfermagem. Dessa forma, a dialogicidade se estabelece com a troca de
conhecimentos, práticas e atitudes.

É possível utilizar a roda de conversa como técnica de produção de dados de
pesquisa em saúde, pois os pacientes não conversam só com o pesquisador mas também
entre eles, discutindo sobre mitos e tirando dúvidas (SAMPAIO et al, 2014, p. 1300).

Isso porque, numa sociedade com diversidades, é importante reconhecer que os
saberes alteram as práticas e o fundamental é lutar pela autonomia dos sujeitos, e
portanto respeitar o conhecimento de todos, saber escutar e reconhecer. Após ouvirem
relatos de outras experiências, os indivíduos podem optar por outro modo de cuidar da
sua saúde, de viver, de ser, de pensar e sentir.

Com relação às percepções dos participantes sobre as consultas de
enfermagem, observamos que os indivíduos participam das consultas, trazendo suas
experiências e saberes, trocando informações sobre cuidado, prevenção e manutenção
da saúde, tendo assim um enriquecimento gradual.

Foi observado que os clientes buscam mais que uma consulta com um
profissional de saúde, medicação ou exames. A possibilidade de ser visto como mais
que um simples portador de uma doença, e sim como um indivíduo que está vivo
precisa ser ouvido e respeitado (ESPÍNDOLA, SABÓIA E VALENTE 2010, p. 354).
Nesta atividade específica do enfermeiro o cliente busca receber orientações e
informações:

“Eu não conheço nada sobre o câncer. Mas com as coisas que
explicam aqui eu vou até saber mais pra passar para os meus
conhecidos, pra eles ficarem mais atentos.”(P2)

 

 

 

 
Essa fala estimula que as Consultas de Enfermagem continuem investindo no

caráter educativo, visando a melhoria da qualidade de vida da população. A confiança
desenvolvida no desenrolar da consulta, facilita o diálogo e promove o autocuidado
visando a reorientação e adoção de hábitos de vida mais saudáveis, levando também a
disseminação do conhecimento.

Assim como ocorre a troca de conhecimentos, amplamente defendida por
Freire e presente nas consultas de enfermagem através do diálogo, o resultado disso é
uma compreensão do cuidado em que o paciente precisa ter consigo mesmo,
disseminando o conhecimento adquirido com os seus pares, enfatizando também o
autocuidado, teoria esta defendida por Orem.

Este saber trazido pelos pacientes serve como matéria prima da construção de
seu conhecimento. Estes pacientes desejam saber sobre o que acontecem com seu corpo,
desejam cuidar de si próprios (BORDALO, 2013, p. 23).

Estes pacientes que participam das consultas de enfermagem, muitas vezes vem
até o serviço pedindo ajuda, para obter informações sobre si mesmos, sobre o
desenvolvimento de sua doença e suas formas de prevenção e manutenção.

A teoria do autocuidado de Orem afirma que o autocuidado é uma prática da



pessoa para si mesma e desenvolvida por ela mesma (GALVÃO et JANEIRO, 2013, p.
226). Por meio da troca de experiências realizadas nos ambulatórios, do diálogo, o
indivíduo permite-se pensar, aprendendo a utilizar ou rejeitar o que lhe é oferecido
(QUEIROZ, 2014, p. 6). Foram observados nas rodas de conversa que os homens
trocam experiências durante as consultas com os enfermeiros, entre seus pares, no dia a
dia de suas convivências, e também na própria roda de conversa, quando foram
colocados próximos, falando sobre temas de seus interesses.

 

 


4.1.2 FAMÍLIA, ESPIRITUALIDADE E A RELIGIOSIDADE: FORMAS DE
RESILIÊNCIA DESVELADAS NA CONSULTA DE ENFERMAGEM.

 
O adoecimento de um indivíduo, dependendo da gravidade, pode acarretar

importantes alterações em seu cotidiano, tanto em aspectos físicos, psíquicos,
econômicos, quanto sociais. Essas modificações também podem ser absorvidas pela
família, pois geralmente existem vínculos que os mantém conectados de tal forma que
os eventos que acontecem a um membro familiar podem, comprometer o
funcionamento de sua rotina e a estabilidade emocional dos demais.

A família tem um impacto significativo sobre a saúde e o bem estar de cada um
dos membros, podendo exercer influência sobre a doença que este indivíduo possui.
Observamos abaixo algumas falas, coletadas tanto nas entrevistas como nas rodas de
conversa, que mostram a família auxiliando os pacientes através do apoio e do diálogo,
no enfrentamento do câncer:

 
“Aí pronto, começaram a fazer pesquisa, e no final fiz exame de
próstata  e fiz a biópsia, e deu câncer. Olha eu te juro, eu não
parei, levei minha vida normal, todo mundo dizendo, cara tu tá
com câncer. Eu fui embora. Aí pronto. Voltei normal, fui nos
netos, brincando, saindo. E não sei porque mas por causa do
convívio assim com a família, eu me senti bem.”(P12)

“Quando aconteceu comigo, eu não me desesperei. Graças a
Deus minha esposa me dá muito apoio. Recebi muito apoio da
minha família.”(R13)

 
“Minha filha trabalha na numa seguradora de saúde e me
manda muitas coisas pra ler. Pra ficar inteirado sobre o câncer.
Ela não é médica,mas traz muita coisa sobre o assunto. Ela
trabalha na área administrativa.”(R15)

 
“Eu não perdi a cabeça ainda porque eu tenho uma família
maravilhosa, um mulher maravilhosa que me apoia. Porque se
não, é complicado pro homem.”(P20)

 

 
De acordo com as falas, vemos na família um papel fundamental. Entende-se

por família, um grupo de pessoas unidas por vínculos emocionais e/ou biológicos,
comprometidos entre si e com inclinação a participar da vida uns dos outros, reforçando
a ideia de que a família é quem seus membros dizem que são. (WRIGHT &LEAHEY,
2012, p. 904)

Os depoimentos dos participantes demonstram a importância da família para o
paciente com câncer de próstata. Esposas, filhos, netos são fundamentais no



enfrentamento da doença, compreensão das orientações apresentadas nas consultas de
enfermagem. A família ajuda dando apoio emocional e estrutural, comparecendo às
consultas para auxiliar o paciente na compreensão das orientações.

Durante as entrevistas, 20 participantes tinham suas esposas acompanhando as
consultas, na intenção de contribuir para a compreensão das orientações, expor as
dificuldades apresentadas pelos companheiros e suas experiências de conhecimentos
previamente adquiridos. Poucos foram os pacientes que compareceram sozinhos.
Quando não eram as esposas, os filhos os acompanhavam.

As falas R13, R15 e P20, demonstram o diálogo proporcionando a construção e
reconstrução do conhecimento, e a família sendo fundamental para esta realização. É
através do diálogo que o enfermeiro se aproxima da sua clientela mas, acima de tudo, a
interação da família é o elo de ligação entre o paciente e o profissional.

Como Paulo Freire afirmou: “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros
inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e
curiosidade.” (FREIRE, 2016, p. 133)

Os pacientes comparecem às consultas trazendo diversas dúvidas relacionadas
à doença. Algumas vezes, os participantes compareceram sozinhos devido a rotinas dos
familiares. Entretanto, durante as rodas de conversa, o termo família foi citado por todos
os 30 participantes e também nas rodas de conversa.

A família é importante na medida em que possibilita cada membro constituir-se
como sujeito autônomo. É a família que propicia os aspectos afetivos da relação e,
sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e bem estar dos seus componentes.
(BARBOSA, 2011, p. 11)

Assim como a família é importante, a falta da mesma pode desencadear
tristeza, questionamentos e baixa adesão ao tratamento. No depoimento a seguir se
percebe os efeitos da ausência dos familiares para o paciente, até mesmo para a melhor
compreensão sobre sua saúde e orientações recebidas:

 
“A auto estima depois que você pega essa doença vai lá pra
baixo. A Psicóloga diz que a família é importante. Mas no meu
caso é difícil. A esposa vem estressada do trabalho, trabalha
com RH. Os filhos não procuram mais, casam, viajam pra
longe”. (P14)

 
Observa-se que a busca pelos serviços de saúde, para realizar medidas de

prevenção e promoção ao câncer de próstata, ocorre com menor frequência pelos
homens, devido até mesmo a questões de pouco apoio familiar e concepções culturais
masculinas. Algumas, como a de ser o pilar de sustentação de uma família, atrapalham-
no na busca por orientações de cuidado, com medo do adoecimento e que isso possa
prejudicar seu papel de provedor financeiro e protetor (MACHIN et al, 2011, p. 4504).

 
Seguindo este raciocínio segue abaixo mais uma fala coletada durante a

entrevista:

 
“E as vezes hoje eu me sinto culpado. Culpado por trabalhar
demais, por não faltar e não ser mandado embora, ser
despedido e com família pra cuidar. Eu mesmo, às vezes doente,
eu trabalhava. E hoje eu não consigo comprar minha saúde de
volta.Eu tenho minha esposa, meus filhos, tem ainda o lado
afetivo, o amor um pelo outro que me fortalece e me faz seguir
em frente.”(P7)

 
Nas consultas de enfermagem, o enfermeiro estabelece um convívio com esses

homens que frequentam o ambulatório, compartilhando sentimentos no dia a dia.



Assim, esse profissional lida com seus próprios sentimentos e com os dos seus clientes e
familiares.

Os sentimentos trazidos pelos pacientes precisam ser tratados com todo o
respeito. Tais sentimentos, tanto de alegria, por respostas positivas à terapêutica, ou de
tristeza, decorrentes do diagnóstico ou do avançar da doença, são melhores
compreendidos na presença da família, e merecem toda a atenção e cortesia por parte do
profissional (OLIVEIRA, 2013, p. 8).

Entende-se que a família desenvolve ações para cuidar, encorajar, estar
presente, ser um suporte seguro e confiável. Muitas das vezes se mostram importantes
na construção do conhecimento, estimulando seus familiares com a aquisição de
material explicativo e acompanhando também nas consultas. Ela também pode
contribuir para o agravamento da saúde do indivíduo, do seu estado psíquico e de suas
interações com o meio social.

No que diz respeito à religião, muitas falas dos entrevistados caracterizam a
questão da espiritualidade como um dos alicerces para a obtenção da melhora em seu
estado de saúde. Como vimos anteriormente, a religião católica foi a que prevaleceu
entre os participantes do estudo:

 
“Tenho que agradecer muito a Deus. Foi tudo muito rápido e
tranquilo.”(P21)

 
“Tranquilo. Graças a Deus até agora sem problema. Depois da
cirurgia, graças a Deus, tudo certo.”(P30)

 
“Quando eu vejo pessoas nesse processo eu procuro, calma,
tranquilo, vamos ter fé em Deus, vamos que vai dar tudo certo.
Eu falo isso pras pessoas. Eu não deixo de viver.”(P28)

 
“Olha, eu te digo uma coisa. É viver um dia de cada vez.
Praticamente temos que entregar a vida nas mãos do senhor.”
(P27)

 

 
O sofrimento do paciente oncológico não está somente na parte física, mas

também no tratamento e fatores psicológicos. Quando se tem o diagnóstico de câncer,
espera-se vivenciar momentos de tristeza, angústia e revolta, que podem causar
depressão e ansiedade (GERONASSO e COELHO, 2012, p. 180).

O diálogo entre o enfermeiro e o paciente favorece a troca de conhecimentos,
facilitando a compreensão destes momentos. Em meio a crise originada pela doença,
alguns vínculos podem se fortalecer ou acabar. A religião, como vimos, é um importante
ponto de apoio neste processo, reproduzido pelas falas P21, P30, P27 e P28.

Outros estudos corroboram o que foi visto durante as entrevistas e nas rodas de
conversa realizadas com os pacientes. Durante o tratamento eles se sentem frágeis e a fé
dá suporte, auxiliando tanto o cliente quanto os familiares e cuidadores, que também
sofrem com tudo o que acontece. A fé auxiliou a reestruturação para um estilo de vida
mais saudável (GERONASSO e COELHO, 2012, p. 178).

A religião auxilia os pacientes a aderirem ao tratamento. As consultas de
enfermagem, através do diálogo, demonstram que os pacientes entendem que não só a
fé na sua religião favorece uma melhora da saúde, mas também contribuem para a troca
de experiências, seguimento das orientações e fortalecimento do vínculo com os
profissionais participantes deste processo.

Durante as falas dos entrevistados, foram observados em alguns momentos
que, o processo do adoecimento se configura num plano de Deus, e que não há nada a



ser feito:

 
“Não é que isso sirva de consolo mas tem coisas piores que a
nossa. Então a gente vai segurando como Deus quer. A gente vai
levando.”(P23)

 
“Retirei a próstata na cirurgia e graças a Deus estou aqui. E se
Deus quiser não vai ter mais nada.” (P25)

 
“Não digo que acabou a vida, mas acabou o prazer da vida.
Fazer o que, Deus quer assim.”(R22)

 
“Praticamente temos que entregar a vida nas mãos do
senhor.”(R28)

 
Em outro momento, percebeu-se a interação entre família e religião em uma

das falas dos participantes, durante as rodas de conversa:

 
“Soube da dessa doença pela internet e aqui no hospital. Minha
família ajudou muito. Minha família é um presente de
Deus.”(P15)

 
Em estudo realizado anteriormente demonstra que cada indivíduo expressa a

religião/espiritualidade a sua maneira, relacionando-a à esperança de sobreviver ao
câncer, visto que a doença amedronta e a fé renova, o que demonstra a importância do
reconhecimento da mesma como estratégia de enfrentamento no planejamento da
assistência ao paciente com câncer (MESQUITA et al 2012, p. 2). Em todas as
entrevistas e nas os participantes se apegaram a fé para uma possível cura e
enfrentamento da doença

Freire também fala da importância da fé e da religião como forma de
enfrentamento das dificuldades. Em uma de suas obras o autor fala que não podemos
discutir, de um lado as igrejas e do outro a educação, e que a fé é transcendente, que
chega ao sagrado, mas para isto não deixa ou esquece a vida e o chão da vida ( FREIRE,
2013, p. 102). A fé e religião fazem os pacientes se manterem firmes durante os
tratamentos.

 

 
4.1.3 A CONSULTA DE ENFERMAGEM E AS FORMAS DE
ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS CÂNCER

 

 
O câncer de próstata é uma patologia que pode, em sua evolução, apresentar

alterações fisiológicas irreversíveis, tais como disfunções sexuais, urgências urinárias e
até mesmo perda da libido. Para estes sinais e sintomas apresentados existe a
possibilidade de longos períodos de acompanhamento, exercícios de reabilitação,
cuidado e controle. Por outro lado, não só o enfermeiro através do seu papel educativo
mas o paciente também precisa se reestruturar e adaptar-se a suas novas realidades, na
tentativa de melhorar sua qualidade de vida. (BRASIL, 2015).



De acordo com Orem, a reestruturação se faz necessário para a realização do
autocuidado.  É com ele que surge o cuidado pessoal, requerido pelos indivíduos
cotidianamente, para regular o próprio funcionamento e desenvolvimento (OREM,
1995).

Se o paciente não se reestrutura, se priva de conhecimento e não estabelece
diálogo com profissionais de saúde e até mesmo com seus pares, isso contribui para a
evolução de diversas doenças. É nesse ponto que, de acordo com Orem, surge a teoria
do déficit de autocuidado, determinando quando a enfermagem é necessária, sempre que
o indivíduo é inábil ou se encontra limitado no suprimento de autocuidado eficaz
continuado (OREM, 1995).

É nesse sentido que o caráter educativo da consulta de enfermagem se faz
necessário. Para Freire, utiliza-se o saber da comunidade como matéria prima para a
construção do conhecimento. É aprender à partir das informações trazidas pelos sujeitos
e ensinar à partir de palavras e temas relativos ao cotidiano deles (FREIRE, 2016, p.
30).

Durante as entrevistas, os participantes trouxeram seus questionamentos,
perguntas como: P30: “Será que vou ficar impotente?” ou até mesmo afirmações como
P10: “não consigo dar mais prazer para a minha esposa”, reforçando a questão da
masculinidade do homem estar muito centralizada em sua função sexual. Nas rodas de
conversa a palavra “impotência” foi dita por todos os 30 participantes, dentro dos 3
grupos que foram subdivididos. Em estudo realizado por COSTA e MOURA (2013, p.
539), afirmam que, homens são mais fortes e tolerantes, são viris e se sentem
humilhados e embaraçados quando não há um funcionamento adequado de seu órgão
sexual.

Todos os 30 participantes, em cada subgrupo durante as rodas de conversa,
falaram muito sobre a questão da impotência sexual e como isto vem afligindo seus
relacionamentos pessoais e até mesmo profissionais.

 
“A ereção tá meio barro meio tijolo. Mas o sexo não é só isso. É
um afago, um carinho. Pra mim tá zero agora. Tem sido muito
difícil. Teu psicológico fica abalado. Se tu tem uma mulher
fogosa e você não pode fazer nada. Você fica meio arrasado.
Mas eu ainda me masturbo, eu tento me manter vivo.”(P30)

 

A cirurgia pode, de acordo com cada tipo de caso e intervenção, trazer
como consequência o risco da perda do desejo sexual e a dificuldade de ereção Todos os
pacientes entrevistados já haviam passado pelo procedimento cirúrgico. As queixas de
dor e desconforto existiam mas, coletadas nas entrevistas mas, nas rodas de conversa, na
totalidade dos 30 participantes, o que mais chamou a atenção foi a “disfunção erétil”.

 
 

“A única coisa que mexeu comigo foi que meu pinto não fica tão
duro. Perdi o tesão também. Eu era mulherengo. Agora tá osso.
E as vezes também fica saindo um pouco de urina.”(R10)

 
“Conviver é triste né. Porque minha relação acabou. Não posso
ter contato mais com minha esposa. São 6 anos sem ter
relações. O médico até queria me encaminha para o Hospital da
Lagoa, pra colocar prótese. Qual é a finalidade da prótese? Ele
me disse que eu teria uma ereção automática, vai ter
ejaculação, prazer não vai ter”.(P15)

 

 
“Vivi bem mal. Muitas coisas eu podia fazer e não posso mais.



Fiquei impotente.”(R13)

 

 
A escolha do tratamento que o paciente irá ser submetido deve ser criteriosa e

individualizada, levando em consideração a idade do paciente, o estadiamento da
doença, o volume da glândula, o prognóstico e, acima de tudo, os anseios de cada um
(MEDEIROS et al, 2011, p. 387).

Os riscos desta doença, mundialmente, são deixados de lado devido a muitos
homens possuírem ainda uma visão “machista”, que podem desencadear problemas que
podem afetar sua função sexual. Deixam de procurar atendimento médico, apoio
psicológico, pelo simples fato de tal procura desencadear problemas para sua atividade
sexual.

Durante as rodas de conversa com o grupo estudado foi solicitado, de acordo
com a temática, que fossem colocadas frases que traduzissem a situação deles perante
sua sexualidade, durante seu acompanhamento nos ambulatórios de urologia.

Algumas frases trazem contribuições do que, para o homem, é a perda de sua
função sexual:

 
“perda do tesão...” (R10)

 
“...eu não sou mais o mesmo...” (R20)

 
“Perdi a minha única coisa boa da vida...” (R11)

 
“Acabou pra mim...” (R28)

 
“O complicado para o homem é não poder ter mais a relação.”

(R2)

 
“Fiquei broxa. Desanimei de tudo.” (R15)

 
“Me indicaram colocar a prótese. Mas vc não goza, não sente
tesão. Vou colocar pra quê? (R24)

 

 
“Retirei a próstata. Perdi o desejo. Isso me faz ser menos
homem.” (R17)

 

 

 
“Só procuro minha mulher pra conversar. Não consigo ficar no
ponto pra ela.”( R19)



 

 
Entende-se que o prazer pode ser encontrado de diversas formas, não se

limitando única e exclusivamente ao ato sexual. A sexualidade definida por estes
homens em seus depoimentos parece estar ligada a atividade sexual somente. A
masculinidade vai muito além da atividade sexual. O homem geralmente equipara sua
virilidade à sua masculinidade. Na cultura latina/ocidental, quanto mais viril é o homem
mais detentor do controle familiar e provedor do seu lar.

Estudiosos da área de saúde do homem destacam  a importância da dimensão
da masculinidade. Grande parte se sente inseguro sobre seus corpos, onde sua virilidade
sempre é colocada à prova. O homem fica recolhido na solidão de seu próprio ser, sem
espaço social para tratar de sua sexualidade e de outros assuntos pertinentes a seu papel
na sociedade, trazendo sérias complicações para sua saúde biopsicosocial (GOMES,
2014, p. 171).

A demora na procura do atendimento médico, para rastreamento e tratamento
do câncer de próstata, se dá, em alguns momentos, pelo preconceito nos exames
realizados durante o rastreamento. O constrangimento da realização do toque retal
muitas das vezes deixa o homem distante das unidades de saúde:

 
 

“É uma doença que atinge a todos nós, homens, estamos
sujeitos ao câncer de próstata, e nada melhor como a prevenção
pra evitar um mal maior. Coisa que no meu caso eu não fiz, né.
Erradamente, por preconceito, besteira, não sei, medo,
babaquice.”(P26)

 
A resistência surge porque os homens vêem o toque retal como algo que

conspiraria contra a noção de masculino. Tal procedimento “viola” a sua masculinidade,
no que se refere a condição de ser homem ativo (SOUZA, SILVA e PINHEIRO, 2011,
p. 152).

Tal constrangimento afeta o poder social dos homens. Esse poder está ligado à
masculinidade, pois os homens, ao se sentirem fortes, resistentes e invulneráveis, podem
não adotar comportamentos preventivos, nem tão pouco acessar os serviços de saúde.
Como também é visto que a presença de homens nos serviços de atenção primária a
saúde é bastante rara.

O homem é marcado pelo estigma de cabeça da casa, sendo a ele atribuídas as
responsabilidades econômicas, advindas do papel patriarcal (LIMA 2014, p. 657). O
autor comenta ainda que a demora do atendimento dos serviços de saúde, os horários
que coincidem com o trabalho e a falta de tempo são argumentos utilizados para
justificar sua reduzida participação nos setores de cuidados em saúde.

Durante as entrevistas com todos os 30 participantes, houve o relato da coleta
de PSA como forma de rastreamento do Câncer de próstata. O PSA (Prostata Specif
Antigen ou Antígeno Específico Prostático), coletado por amostras de sangue é um dos
exames de rastreamento para a patologia estudada (COSTA e MOURA, 2013, p. 538).

Seguindo ainda as contribuições deste autor, é possível identificar que homens
preferem o exame de sangue ao toque. Apesar do exame de toque permitir detectar
nódulos pequenos, menores que 1,5 cm3e avaliar a extensão local da doença, tornou-se
um tabu a realização deste procedimento. O significado que os homens dão ao exame
pode ser o fator de maior impedimento para sua realização e acredita-se que a classe
social e o nível de escolaridade podem influenciar muito nesse significado (COSTA e
MOURA, 2013, p. 359).

Das outras alterações fisiológicas citadas nos depoimentos, a que mais foi
mencionada tanto nas entrevistas como nas rodas de conversa foram as queixas de
disúria e a dor no ato miccional. Seguem algumas falas dos participantes:

 
“ Fiquei muito mal. Sofri muito. Queria urinar e não
conseguia...” (P9)



 
“ A única queixa que eu tenho, quando venho nas consultas é a
dor pra urinar. Quando a urina passa acaba a dor...” (R5)

 
“ Eu sempre fazia periódico. Sempre senti muita dor. Falei, não
tá legal isso não. Foi quando eu fiz a biópsia”(P3)

 
“ É como se você fosse atropelado por uma scaner. Você começa
a sentir dores na uretra. E a dor sobe...” (R16)

 
“ No começo, antes da operação foi complicado. Tinha dores,
problema pra urinar...”(P2)

 
“ Tinha muito desconforto, urinando com dificuldade...” (P4)

 

 
Os tumores de próstata só produzem manifestações clínicas quando a neoplasia

atinge a cápsula prostática, ou seja, quando a doença se apresenta em estágio avançado
(COSTA e MOURA, 2013, p. 358). Surgem sintomas urinários que podem causar
desconforto aos homens, o que nos vem reforçar a importância dos exames preventivos,
o rastreamento e as orientações durante as consultas ambulatoriais.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em sua fase inicial o câncer de
próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma ou,
quando apresentam, são semelhantes ao crescimento benigno (dificuldade de urinar,
necessidade de urinar mais vezes de dia ou a noite). Já na fase mais avançada, pode
provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais grave, infecção generalizada e
insuficiência renal (INCA, 2014).

Isso nos mostra que a prevenção, principalmente com a realização de

orientações na atenção primária a saúde podem fazer o diferencial na evolução da
doença. A prevenção é a chave para o sucesso no acompanhamento da saúde dos
homens. Neste estudo, realizado com um universo de 150 homens, pode-se perceber que
98% dos homens reconheciam a prevenção e, em cima deste total somente 27% haviam
realizado os exames de rastreamento (ASTUDILLO et al, 2011, p. 155).

Os exames preventivos do câncer de próstata apresentam-se como formas mais
eficazes e eficientes para o seu tratamento, propiciando melhora destes sinais e sintomas
de forma bem precoce. No entanto, o autor afirma que a tais procedimentos não se
encontram tão difundidos quanto os preventivos do câncer de mama, o que dificulta a
compreensão de sua importância para a população masculina no país (ARAÚJO et al,
2013, p. 3885).

Uma questão que também foi colocado durante as entrevistas é de que muitas
vezes o trabalho atrapalha na busca do tratamento. Os indivíduos acometidos pela
doença muitas vezes deixaram de procurar o atendimento médico, seja ele especializado
ou não, em detrimento do trabalho, que muitas vezes não os liberava sem uma punição
com falta ou até mesmo demissão:

“A minha saúde dia a dia é trabalhar, agora eu tô fazendo
biscate né porque eu sou aposentado.Com esse salariozinho
bom que a gente ganha né”. (P11)

 
“A gente só passa a cuidar da enfermidade quando a gente é
contatado. Mas tem muita prevenção antes. E as vezes hoje eu



me sinto culpado. Culpado por trabalhar demais, por não faltar
e não ser mandado embora, ser despedido e com família pra
cuidar.” (P21)

 
“Eu mesmo, às vezes doente, eu trabalhava. E hoje eu não
consigo comprar minha saúde de volta. Então tudo que puder
ser feito antes, pra se diagnosticar antes, é melhor.” (P17)

 
A valorização do emprego e a preocupação em não decepcionar o empregador,

também agrava o cuidado à saúde. A impossibilidade dos homens em procurar os
serviços de saúde, por coincidir com o horário de trabalho, talvez provoque um dilema
em suas vidas, em que a busca por cuidados fica em segundo plano (TEIXEIRA e
CRUZ, 2016, p. 6).

Desta forma, os homens buscam por um tratamento alternativo quando
percebem alguma anormalidade, talvez como forma de não precisar enfrentar filas. Nas
farmácias, os homens conseguem expor mais facilmente os seus problemas e é a
maneira de tratamento rápido que muitas vezes satisfaz os objetivos, como o alívio dos
desconfortos ocasionados pela doença (TEIXEIRA e CRUZ, 2016, p. 8).

Por conta disso, vemos a grande morbimortalidade masculina e os
condicionantes que levam a números elevados. Entretanto, a ausência do público
masculino não pode ser considerada exclusivamente como sua responsabilidade, mas,
estão relacionadas com falhas da atenção primária que não consegue acolher estes
indivíduos. É preciso criar estratégias para melhor compreensão e implementação
efetiva da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (ALBUQUERQUE
et al, 2014, p. 609).

Podemos ver que a consulta de enfermagem, para esses homens, é uma prática
educativa com o intuito de somar conhecimentos aos que eles já possuem. É através
desta prática que ocorre a orientação (P1), a ajuda (P2), explicações (P4), o
acompanhamento (P5), o aprendizado (P8) e principalmente o cuidado (P9). É a partir
da consulta de enfermagem que o indivíduo inicia o seu autocuidado, que proporcionará
o bem estar de sua saúde e também daqueles que o cercam. São algumas das falas, mas
que expressam o pensamento de todos os 30 participantes deste estudo.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS



 
Os objetivos deste estudo foram atingidos, uma vez que foi possível

compreender a consulta de enfermagem, desenvolvida com homens assistidos no
ambulatório de atendimento ao paciente com Câncer de Próstata do Instituto Nacional
do Câncer, revelando seu forte caráter educativo e dialógico.

Além disso, foi descrito como são realizadas as consultas de enfermagem neste
cenário, analisado as concepções do pacientes em relação a essas atividades e discutido

sua repercussão junto a clientela, no que tange o autocuidado e a dialogicidade. 
Durante o estudo, algumas situações contribuíram para a sua limitação. Dentre

elas podemos citar o aprazamento das consultas, podendo chegar até 6 meses de espera;
a distância da moradia dos pacientes assistidos, o que não contribuiu para uma busca
ativa nas residências, caso não fosse possível uma coleta total dos dados. Contudo,
todas as 30 entrevistas e as rodas de conversa transcorreram sem problemas; o espaço
físico para a realização das consultas de enfermagem. Em um dado momento da coleta
de dados, o setor entrou em obras, repentinamente, dificultando mais ainda a
permanência nesse espaço físico. Graças ao apoio da equipe de enfermagem do
ambulatório de urologia, isso foi solucionado e as entrevistas e rodas de conversa
puderam ser realizadas.

Durante a realização do estudo, observou-se o conhecimento elaborado pela
clientela que é assistida na consulta de enfermagem. Percebeu-se que os pacientes
compreendem a importância da realização das consultas e também entendem que os
conhecimentos que possuem podem ser somados ao saber científico, por meio do
diálogo e da troca de experiências. Muitos pacientes tiveram um acréscimo visível ao
seu saber, e não somente a imposição de conhecimentos sobre eles. Os participantes
demonstraram sentirem-se à vontade, trocaram experiências e construíram um saber
próprio que, na maioria deles, será propagado para outras pessoas.

Quando o assunto focado foi família e religião, percebeu-se que esses são os
dois pilares mais importantes no enfrentamento da doença. Todos os pacientes
reportaram estes dois assuntos e confirmaram a sua necessidade. Faz parte da natureza
humana pertencer a uma crença, seja uma religião ou um ponto de apoio, algo que possa
promover a manutenção da vida e das alegrias.

Por outro lado, se existe algo ou alguém em quem se pode depositar toda
 confiança, é a família. Todos os pacientes entrevistados descreveram essa instituição
social como ponto crucial de apoio e suporte ao câncer. Neste estudo, percebeu-se que a
família atuou como alicerce, proporcionando conforto emocional, uma vez que agiam
com solidariedade. É um aliado forte na vida dos pacientes.

Na categoria “A Consulta de enfermagem e as formas de enfrentamento do
câncer”, todos os participantes demonstraram estar preocupados com seu desempenho
sexual. A masculinidade destes homens, em suas visões, limita-se a sua função sexual, e
sempre está sendo colocada à prova. O homem como provedor do lar não pode adoecer

e deixar sua família sem os proventos necessários. Contudo, a consulta de enfermagem
foi a prática educativa que os orientou, por meio da troca de experiências, do diálogo e
das orientações para o autocuidado. Foi visto, através de todas as entrevistas e das rodas
de conversa que essa é uma prática educativa fundamental na vida dos pacientes, pois
através dela os participantes relatam terem sido ouvidos, respeitados e direcionados.

Se este homem adoece, ele não consegue trabalhar. Este foi outro ponto muito
abordado pelos participantes do estudo. O trabalho atrapalha a busca do tratamento
desta clientela, por conta do horário de funcionamento dos serviços ou pela dificuldade
de liberação pelos empregadores. Estes homens preferem então suportar os agravos na
intenção de continuarem empregados, mantendo assim o dinheiro necessário ao sustento
de seus familiares.

À partir deste estudo, o autor encontrou evidências que possibilitam aprofundar
o conhecimento, à partir da abordagem participativa, na tentativa de compreender
melhor o sentimento deste paciente no enfrentamento de sua doença. O conhecimento
construído nesta pesquisa pode ser ampliado em diversos pontos, tais como a avaliação
da saúde mental deste homem no enfrentamento da doença, a avaliação das políticas
públicas de saúde no atendimento a esta clientela, as fragilidades encontradas por eles
para a não adesão ao autocuidado, e dos aspectos culturais e sociais que impedem estes
homens de procurar atendimento, visando a promoção e a manutenção da sua saúde.

Este estudo proporcionou observar que, devemos tratar os indivíduos como
gostaríamos de ser tratados. Oferecer a eles um atendimento adequado, respostas às suas
indagações e apoio às suas necessidades e a dos seus familiares. O cliente precisa ser



ouvido pois é ele que também nos auxilia na construção do conhecimento e na
realização de uma melhor assistência à população.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO

(Modelo para participante adulto)

 
CONSULTA DE ENFERMAGEM EM HOMENS COM CÂNCER DE

PRÓSTATA:UM AMBIENTE DE PRODUÇÃOE TROCA DE SABERES

 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa porque foi atendido (a) ou
esta sendo atendido (a) nesta instituição e teve diagnóstico ou suspeita de um tipo de
câncer chamado câncer de próstata. Para que você possa decidir se quer participar ou
não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as conseqüências pela sua participação.

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse
nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e
entendido este documento. Leia as informações com atenção e converse com o
pesquisador responsável e com a equipe da pesquisa sobre quaisquer dúvidas que você
tenha. Caso haja alguma palavra ou frase que você não entenda, converse com a pessoa
responsável por obter este consentimento, para maiores esclarecimentos. Converse com
os seus familiares, amigos e com a equipe médica antes de tomar uma decisão. Se você
tiver dúvidas depois de ler estas informações, entre em contato com o pesquisador
responsável.

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você poderá
fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar.

 

PROPÓSITO DA PESQUISA
A pesquisa tem o propósito de compreender como a consulta de enfermagem é

desenvolvida com homens assistidos no ambulatório de Urologia desta instituição,
observando seu caráter educativo, descrevendo como ela é realizada, analisando a sua
concepção e discutindo sobre sua repercussão. A entrevista será realizada de forma
verbal pelo pesquisador e as respostas obtidas serão gravadas e após, analisadas. Cada
entrevista terá duração entre 15 a 30 minutos, de acordo com as respostas fornecidas, e
ocorrerão após a realização das consultas no ambulatório. A roda de conversa será
realizada enquanto se aguarda o chamado para a consulta.

 



 
BENEFÍCIOS

Você não será remunerado por sua participação e esta pesquisa poderá não oferecer
benefícios diretos a você. Se você concordar com o uso de suas informações e/ou do
material do modo descrito acima, é necessário esclarecer que você não terá quaisquer
benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes desta pesquisa.
O benefício principal da sua participação é possibilitar que no futuro, com os resultados
alcançados com esta pesquisa, o diagnóstico e o tratamento para esse tipo de câncer
beneficiem outros pacientes.

 



RISCOS

Não existem riscos físicos adicionais a você pela sua participação nesta pesquisa. É
importante que você entenda que nenhum procedimento médico será realizado e
nenhuma amostra de sangue ou de tumor será coletada. Você apenas responderá a uma
entrevista sobre as consultas de enfermagem que acontecem no ambulatório de urologia,
onde é feito seu acompanhamento, assim como a coleta dos dados do seu prontuário.
Caso você se sinta desconfortável durante a entrevista, constrangido com alguma
pergunta realizada, eu como pesquisador, me comprometo a encerrar a entrevista e seus
dados não serão compartilhados em nenhum momento. Os dados coletados durante a
pesquisa serão guardados com senhas e somente eu, o pesquisador, terei acesso.

 
CUSTOS

Se você concordar com o uso das informações do seu prontuário como descrito acima,
você não terá quaisquer custos ou despesas (gastos) pela sua participação nessa
pesquisa.

 

CONFIDENCIALIDADE
Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde e seus
dados pessoais serão mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus dados somente
serão utilizados depois de anonimizados (ou seja, sem sua identificação). Apenas os
pesquisadores autorizados terão acesso aos dados individuais, resultados de exames e
testes bem como às informações do seu registro médico. Mesmo que estes dados sejam
utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, sua identidade
permanecerá em segredo.

 
TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que necessite de
atendimento médico, de enfermagem ou psicológico ficará a cargo da instituição. Seu
tratamento e acompanhamento médico independem de sua participação nesta pesquisa.

 
BASES DA PARTICIPAÇÃO

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não acarretará
quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito, ou mudança
no seu tratamento e acompanhamento médico nesta instituição. Você poderá retirar seu
consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Em caso de você decidir
interromper sua participação na pesquisa, a equipe de pesquisadores deve ser
comunicada e a pesquisa será imediatamente interrompida.

 
ACESSO AOS RESULTADOS DA PESQUISA

Você pode ter acesso a qualquer resultado relacionado à esta pesquisa.Se você tiver
interesse, você poderá receber uma cópia dos mesmos.

 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para
responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia de
acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais
dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos resultados desta pesquisa.Neste caso,
por favor, ligue para o(a) Luciano Godinho Almuinha Ramos no telefone (21) 9879215-
33 de 07 ÀS 15hs. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
do INCA, que está formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam os



projetos de pesquisa que envolve seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e
o bem-estar de todos as pessoas que se voluntariam à participar destes. Se tiver
perguntas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode entrar em
contato com o CEP do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta
de 9:00 a 17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-
mail: cep@inca.gov.br.

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e
outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis.

CONSENTIMENTO

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso
das informações contidas no meu registro médico durante o atendimento nesse hospital.
Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas.

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia
de esclarecimentos permanentes.

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia
do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo.

Entendo que meu nome não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o
meu anonimato.

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.

 

 
Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta
pesquisa.

 
  /       /

Nome e Assinatura do participante  Data

   

  /       /

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha Imparcial

(quando pertinente)

 Data

 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta
pesquisa ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo.
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente para a participação desta pesquisa.

  /       /

LUCIANO GODINHO ALMUINHA RAMOS  Data

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA

 

 

 

1- Qual sua Opinião sobre as consultas de enfermagem realizadas neste
ambulatório ?

 

 

 

 

2- Estas consultas ajudam o seu tratamento? Se sim, como?

 

 

 

 

3- Como tem sido conviver com o câncer?

 

 

 

 

 

 

4- O que o senhor sabe sobre o câncer?

 

 

 

 

 



5- Onde e ou com quem o senhor obteve esta informação?

 

 

 

 

 

6- Como o senhor cuida da saúde no seu dia a dia?

 

 

 

7- O senhor tem alguma dúvida sobre o tratamento? Qual?

 

 

 

 

 

 

8- Gostaria de falar mais alguma coisa que não foi abordada durante a entrevista?
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Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.080.927

DADOS DO PARECER

Trata-se de um estudo sobre a consulta de enfermagem desenvolvida com homens que freqüentam um
ambulatório de urologia de uma instituição especializada em câncer, na cidade do Rio de Janeiro, no que se
refere à educação em saúde.

Apresentação do Projeto:

Objetivo Primário:
Compreender a consulta de enfermagem desenvolvida com homens que freqüentam um ambulatório voltado
para o atendimento do paciente com câncer de próstata, de um hospital especializado no rio de janeiro,
tendo em vista seu caráter educativo.

Objetivo Secundário:
• Descrever como são realizadas as consultas de enfermagem nos ambulatórios de urologia de uma
instituição especializada no tratamento de câncer, na cidade do Rio de Janeiro;
• Analisar a concepções dos pacientes em relação a essa atividade;
• Discutir a repercussão desta atividade educativa junto à clientela, no que tange as concepções do
autocuidado.

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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Riscos:

Não existem riscos físicos adicionais ao pesquisador ou ao participante nesta pesquisa. É importante
descrever que nenhum procedimento médico será realizado e nenhuma amostra de sangue ou de tumor
será coletada. Apenas será realizada uma entrevista sobre as consultas de enfermagem realizadas no
ambulatório de urologia, onde é realizado o acompanhamento do participante, assim como a coleta dos
dados do seu prontuário. Caso o participante se sinta desconfortável durante a entrevista, constrangido com
alguma pergunta realizada, a entrevista será interrompida e os dados do participante não serão
compartilhados em nenhum momento. Os dados coletados durante a pesquisa serão guardados com
senhas e somente
eu, o pesquisador, terei acesso.

Benefícios:
O estudo trará contribuições científicas de realização de outras pesquisas sobre a temática, considerada
prioritária pela Agenda Nacional de Pesquisa em Saúde. Para o meio assistencial na área da enfermagem
fortalecerá a necessidade da realização da consulta de enfermagem nos serviços de saúde. Seu resultado
poderá trazer um melhor atendimento ambulatorial deste público alvo, com ênfase na identificação dos
principais sinais e sintomas, no cuidado de si e na qualidade de vida, dentre outros, não somente no INCA,
mas em outras instituições de saúde.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa justifica-se cientificamente por buscar ampliar o conhecimento na área da saúde sobre o
comportamento dos homens com câncer de próstata e na enfermagem em particular,
Por favorecer a importância da realização da consulta de enfermagem nos serviços de saúde, favorecer
maior interação enfermeira e pacientes, dar voz ao profissional enfermeiro e a homens que vivem com
câncer de próstata, estimular a troca de saberes, reorientações no comportamento e melhorias no auto
cuidado.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O TCLE está adequado em termos apropriados, menciona como serão sanados os riscos. A carta de
anuência e a folha de rosto estão com os termos apropriados e devidamente assinados.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

24.030-210
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Foram solicitas  pelo CEP/HUAP, as seguintes pendências:
1.      Explicitar no TCLE, no Projeto detalhado e no documento de Informações Básicas do Projeto os
possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa e apresentação das providências e
cautelas a serem empregadas para evitar e ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar
dano considerando as características e contexto do participante da pesquisa: Atendido
2.      Incluir no documento Informações Básicas do Projeto o cronograma de execução detalhado com todas
as etapas, pois neste está inclusa, somente, a etapa de coleta de dados: Atendido
3.      Adequar o cronograma do Projeto Detalhado ao documento Informações Básicas do Projeto,
atentando que há duas datas de envio de projeto ao CEP. Atendido
4.      Explicitar como será o tratamento médico em caso de danos: Atendido

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina - UFF, de acordo com as
atribuições definidas na Resolução CNS 466/2012, manifesta-se pela aprovação do projeto conforme
proposto para início da Pesquisa.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_838398.pdf

17/05/2017
23:11:00

Aceito

Recurso Anexado
pelo Pesquisador

Respostaparecer.docx 17/05/2017
23:10:00

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

NovoTCLE.doc 17/05/2017
23:06:03

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projetodetalhado.docx 17/05/2017
23:02:14

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Cronograma CRONOGRAMA.docx 17/05/2017
23:01:37

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de Formulario_inca.pdf 15/03/2017 LUCIANO GODINHO Aceito
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NITEROI, 24 de Maio de 2017

José Carlos Carraro Eduardo
(Coordenador)

Assinado por:

Instituição e
Infraestrutura

Formulario_inca.pdf 20:53:42 ALMUINHA RAMOS Aceito

Folha de Rosto FolhaRosto.pdf 15/03/2017
20:24:59

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Despesas.pdf 17/01/2017
23:04:06

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Suspensao.pdf 17/01/2017
23:03:42

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Resultados.pdf 17/01/2017
23:02:39

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Privacidade.pdf 17/01/2017
23:02:16

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Recrutamento.pdf 17/01/2017
23:01:40

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Compromisso.pdf 17/01/2017
23:01:09

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

CONSULTA DE ENFERMAGEM EM HOMENS COM CÂNCER DE PRÓSTATA: UM
AMBIENTE DE PRODUÇÃO E TROCA DE SABERES.

LUCIANO GODINHO ALMUINHA RAMOS
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Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.143.239

DADOS DO PARECER

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos
Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_
838398.pdf" de 17/5/2017.

INTRODUÇÃO:
Trata-se de um estudo sobre a consulta de enfermagem desenvolvida com homens que frequentam um
ambulatório de urologia de uma instituição especializada de câncer, na cidade do Rio de Janeiro, no que se
refere a educação em saúde.

HIPÓTESE:
(Des)conhecimento dos homens à respeito do câncer de próstata e o papel da consulta de enfermagem
enquanto atividade educativa.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:
Homens, com idade acima de 60 anos, com diagnóstico confirmado de câncer de próstata, em tratamento
no ambulatório da instituição, que frequentam as consultas de enfermagem.

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

20.231-092

(21)3207-4550 E-mail: cep@inca.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

RUA DO RESENDE, 128 - SALA 203
CENTRO

UF: Município:RJ RIO DE JANEIRO
Fax: (21)3207-4556
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CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:
Pacientes encaminhados aos cuidados paliativos.

DESFECHOS
Desfecho Primário:
Compreender a consulta de enfermagem desenvolvida com homens que frequentam um ambulatório de
atendimento ao paciente com câncer de próstata, de um hospital especializado no Rio de Janeiro, tendo em
vista seu caráter educativo; descrever como são realizadas as consultas de enfermagem no ambulatório de
urologia de uma instituição especializada no tratamento de câncer, na cidade do Rio de Janeiro; analisar a
concepção dos pacientes em relação a essas atividades; discutir a repercussão desta atividade educativa
junto à clientela, no que tange a concepção do cuidado de si.

Desfecho Secundário:
A relevância científica do estudo consistirá na possibilidade de realização de outras pesquisas sobre a
temática, considerada prioritária pela Agenda Nacional de Pesquisa em Saúde; contribuirá para a
assistência, uma vez que fortalecerá a necessidade da realização da consulta de enfermagem nos serviços
de saúde, estimulando a troca de idéias e não apenas o depósito de informações. Assim, saberes poderão
ser construídos a partir do diálogo. Ao dar voz ao profissional enfermeiro e a homens que vivem com câncer
de próstata, reorientações no comportamento e melhorias no autocuidado poderão ocorrer. Além disso, a
investigação em tela poderá favorecer uma maior interação enfermeira e pacientes; espera-se ainda que o
resultado da pesquisa traga um melhor atendimento ambulatorial deste público alvo, com ênfase na
identificação dos principais sinais e sintomas, no cuidado de si e na qualidade de vida, dentre outros, não
somente no INCA, mas em outras instituições de saúde.

METODOLOGIA:
Este é um estudo de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso com abordagem participativa. Os dados
serão produzidos por meio de observação participante das consultas de enfermagem e entrevistas
semiestruturadas e roda de conversa com os homens que frequentam o serviço.

TAMANHO DA AMOSTRA: 30

20.231-092

(21)3207-4550 E-mail: cep@inca.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

RUA DO RESENDE, 128 - SALA 203
CENTRO

UF: Município:RJ RIO DE JANEIRO
Fax: (21)3207-4556

Página 02 de  11



INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER JOSÉ ALENCAR
GOMES DA SILVA - INCA

Continuação do Parecer: 2.143.239

Objetivo Primário:
Compreender a consulta de enfermagem desenvolvida com homens que frequentam um ambulatório voltado
para o atendimento do paciente com câncer de próstata, de um hospital especializado no rio de janeiro,
tendo em vista seu caráter educativo.

Objetivo Secundário:
- Descrever como são realizadas as consultas de enfermagem nos ambulatórios de urologia de uma
instituição especializada no tratamento de câncer, na cidade do Rio de Janeiro;
- Analisar a concepções dos pacientes em relação a essa atividade;
- Discutir a repercussão desta atividade educativa junto à clientela, no que tange as concepções do
autocuidado.

Objetivo da Pesquisa:

Conforme informados pelo pesquisador:
RISCOS:
Não existem riscos físicos adicionais ao pesquisador ou ao participante nesta pesquisa. É importante
descrever que nenhum procedimento médico será realizado e nenhuma amostra de sangue ou de tumor
será coletada. Apenas será realizada uma entrevista sobre as consultas de enfermagem realizadas no
ambulatório de urologia, onde é realizado o acompanhamento do participante, assim como a coleta dos
dados do seu prontuário. Caso o participante se sinta desconfortável durante a entrevista, constrangido com
alguma pergunta realizada, a entrevista será interrompida e os dados do participante não serão
compartilhados em nenhum momento. Os dados coletados durante a pesquisa serão guardados com
senhas e somente eu, o pesquisador, terei acesso.

BENEFÍCIOS:
Desta forma, o estudo contribuirá socialmente, uma vez que fortalecerá a necessidade da educação em
saúde, com esse grupo específico da população, levantando principais dúvidas, possibilitando reorientações
e melhorias no cuidado de enfermagem e maior interação enfermeiropaciente. Além disso, a articulação do
saber científico do enfermeiro com o saber popular da clientela favorecerá a construção de grupos
educativos visando uma melhor resposta ao tratamento, facilitando a interação familiar visando um melhor
prognóstico dos pacientes. Assim, a relação que se estabelece entre o profissional enfermeiro e os homens
que vivem com

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
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câncer de próstata deve vislumbrar a promoção e manutenção da saúde.Este trabalho auxiliará para o
fortalecimento do Núcleo de Estudos em Fundamentos de Enfermagem (NEFE) assim como a linha de
pesquisa do cuidado no seu contexto sócio-cultural, do Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em
Saúde (PACCS). Também será de grande valia na condução dos núcleos de pesquisa oncológica no INCA,
instituição esta voltada ao atendimento especializado a esta clientela. O resultado será um melhor
atendimento a este público alvo, identificação de sinais e sintomas, autocuidado, qualidade de vida, dentre
outros. Não somente o INCA mas outras instituições voltadas para o atendimento ao paciente oncológico
poderão usufruir dos resultados de pesquisas com foco na melhoria no atendimento ao paciente
oncológico.O estudo também agregará contribuições para ampliação do conhecimento acerca da temática
sobre o câncer de próstata e da educação em saúde através das consultas de enfermagem, sabendo que é
nesta prática educativa que se constroem saberes à partir do diálogo, permitindo a reorientação de idéias e
não apenas depósito de informações.Este estudo também contribuirá para o acréscimo de conhecimento
acadêmico para os graduandos de enfermagem e para aqueles graduados que desejam adentrar por esta
área de conhecimento. Uma vez que existem poucas literaturas sobre o assunto, este estudo serve de
subsídio para a realização de novas pesquisas voltadas para a área de enfermagem.

Trata-se de Dissertação de Mestrado do enfermeiro Luciano Godinho Almuinha Ramos do Centro de
Terapia Intensiva do INCA, no Programa de Pós Graduação da Escola de Enfermagem Aurora de  Afonso
Costa sendo Instituição proponente a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o INCA coparticipante.
Projeto exequível.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Documentos submetidos em 17/05/2017:
• PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_838398.pdf de 17/05/2017
• Respostaparecer.docx
• NovoTCLE.doc
• Projetodetalhado.docx
• CRONOGRAMA.docx
• PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_838398.pdf
• Projetodetalhado.docx
• CRONOGRAMA.docx
• Projetodetalhado.docx

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
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• Formulario_inca.pdf
• Novo_TCLE.pdf
• FolhaRosto.pdf
• PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_838398.pdf
• Projetodetalhado.docx
• Despesas.pdf
• Suspensao.pdf
• Resultados.pdf
• Privacidade.pdf
• Recrutamento.pdf
• Compromisso.pdf

Por se tratar de Projeto onde o INCA foi inserido como Centro Coparticipante, cabe ao CEP-INCA apenas as
opções de APROVAR ou NÃO APROVAR através de um Parecer Consubstanciado. A lista de
inadequações foi enviada ao pesquisador por e-mail em 16 de junho de 2017.
A respostas a estas pendências se encontram no documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017.

Quanto ao documento "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_838398.pdf", por tratar-se de
projeto de pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva o teste de hipótese e desfechos como
foi descrito não se aplica. Sugere-se revisão.

Verificar item “Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações”

De acordo com a Norma Operacional Nº 001/2013 do CNS, em seu Anexo II (Itens Obrigatórios para
Protocolos de Pesquisa), item 01, todos os documentos anexados pelo pesquisador devem possibilitar o uso
dos recursos “Copiar” e “Colar” em qualquer palavra ou trecho do texto. Dessa forma, solicita-se que as
respostas sejam enviadas em arquivo separado, de forma ordenada, conforme os itens das considerações
deste parecer, indicando-se também a localização das possíveis alterações no projeto e demais
documentos, inclusive no TCLE, quando for o caso. Salienta-se que, quando do envio dos novos
documentos, as alterações deverão estar devidamente destacadas.

Recomendações:
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Por se tratar de Projeto onde o INCA foi inserido como Centro Coparticipante, cabe ao CEP-INCA apenas as
opções de APROVAR ou NÃO APROVAR através de um Parecer Consubstanciado.

Dessa forma, a lista de inadequações foi enviada ao pesquisador por e-mail em 16 de junho de 2017.

As respostas a estas pendências se encontram no documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017.

1 - Quanto ao projeto de pesquisa

1.1 - Não foram apresentados o instrumento para a coleta de dados e as perguntas da entrevista
semiestruturada para os participantes (enfermeira e pacientes). Solicita-se adequação

RESPOSTA: O instrumento de coleta de dados destina-se somente aos pacientes frequentadores das
consultas nos ambulatórios de urologia. O projeto foi adequado a esta situação e o instrumento de coleta de
dados está anexado ao final do projeto, como arquivo anexado ao email, destacado em VERMELHO;

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA (conforme documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017)

1.2 - Com base na Res. CNS n° 466 de 2012, item IV.1 e na Norma Operacional CNS n° 001 de 2013, item
3.4.1.8, solicita-se informar no projeto de pesquisa como será realizado o recrutamento dos participantes de
pesquisa assim como o processo de obtenção do consentimento informado.

RESPOSTA: Com relação ao recrutamento e obtenção do termo de consentimento, os participantes serão
abordados antes das consultas realizadas nos ambulatórios e após a realização das mesmas. Serão
informados sobre o projeto em questão e serão convidados a participar da pesquisa, leitura e autorização de
sua participação. O propósito, benefícios, riscos, custos, confidencialidade e demais esclarecimentos serão
informados. Será realizado um cadastro destes pacientes com seus

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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respectivos telefones de contato e endereço. Após a assinatura do TCLE, a coleta de dados ocorrerá
durante a vinda destes pacientes às consultas nos ambulatórios de urologia. Caso não seja possível a
coleta total destas informações ou o retorno do paciente a unidade, será realizada busca ativa no endereço
do participante, caso a totalidade dos dados não tenham sido coletados em tempo hábil durante a
permanência do participante na instituição;

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA (conforme documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017)

1.3 - Solicita-se esclarecimentos quanto à forma de contato com os participantes de pesquisa nos encontros
subsequentes à assinatura do TCLE.

RESPOSTA: Com relação aos esclarecimentos quanto a forma de contato com os participantes da pesquisa
nos encontros subsequentes à assinatura do TCLE, os participantes serão abordados antes das consultas
realizadas nos ambulatórios e após a realização das mesmas.
Será realizado um cadastro destes pacientes com seus respectivos telefones de contato e endereço. Após a
assinatura do TCLE, a coleta de dados ocorrerá durante a vinda destes pacientes às consultas nos
ambulatórios de urologia. Caso não seja possível a coleta total destas informações ou o retorno do paciente
a unidade, será realizada busca ativa no endereço do participante, caso a totalidade dos ados não tenham
sido coletados em tempo hábil durante a permanência do participante na instituição.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA (conforme documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017)

2 - Quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (documento “NovoTCLE.doc” postado em
17/05/2017):

2.1 - Solicita-se redigir dois TCLE distintos, em documentos separados, orientados apropriadamente aos
enfermeiros e aos demais participantes de pesquisa.

RESPOSTA: Sobre a solicitação para confecção de dois TCLE distintos, foi realizado adequação ao projeto
e SOMENTE serão coletados dados dos pacientes participantes das consultas. Uma cópia
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do projeto, com as devidas sinalizações demarcadas em VERMELHO, estão anexadas ao e-mail;

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA (conforme documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017)

2.2 - Solicita-se informar o tempo de duração da entrevista e que esta será gravada assim como as demais
etapas previstas no projeto ("roda de conversa", etc.).

RESPOSTA: Foi informado o tempo de duração da entrevista e gravação da mesma e também do momento
da realização da roda de conversas, de modo a não atrapalhar o andamento do serviço. (TCLE alterado em
VERMELHO nas partes solicitadas).

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA (conforme documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017)

2.3 - No item “Custos” solicita-se retirar a sentença "Você não pagará por qualquer procedimento,
medicação em estudo ou teste exigido como parte desta pesquisa" pois não se aplica ao estudo em tela.

RESPOSTA: No item “Custos”, retirado o texto solicitado: (Você não pagará por qualquer procedimento,
medicação em estudo ou teste exigido como parte desta pesquisa). Cópia do documento alterado segue,
destacado em VERMELHO, por e-mail.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA (conforme documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017)

3. Quanto ao Formulário para Submissão de Estudos no INCA (documento “Formulario_inca.pdf” postado
em 15/03/2017):
Solicita-se a inclusão das assinaturas das chefias das seções de Urologia e Psicologia,  assim como do
Arquivo Médico.

RESPOSTA: Como solicitado, coletado as assinaturas das chefias das seções de Urologia, Psicologia e do
Arquivo médico. Cópia do documento segue em anexo no e-mail.
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ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA (conforme documento “Resposta_Parecer_INCA.pdf”, inserido na
Plataforma Brasil pelo CEP/INCA em 27/06/2017)

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (CEP-INCA), de acordo
com as atribuições definidas na Resolução CNS Nº 466/2012 e na Norma Operacional CNS Nº 001/2013,
manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.
Ressalto o(a) pesquisador(a) responsável deverá apresentar relatórios semestrais a respeito do seu estudo.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_838398.pdf

17/05/2017
23:11:00

Aceito

Recurso Anexado
pelo Pesquisador

Respostaparecer.docx 17/05/2017
23:10:00

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

NovoTCLE.doc 17/05/2017
23:06:03

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projetodetalhado.docx 17/05/2017
23:02:14

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Cronograma CRONOGRAMA.docx 17/05/2017
23:01:37

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_838398.pdf

17/03/2017
22:41:58

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projetodetalhado.docx 17/03/2017
22:41:43

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Cronograma CRONOGRAMA.docx 17/03/2017
22:41:27

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projetodetalhado.docx 15/03/2017
20:58:49

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Formulario_inca.pdf 15/03/2017
20:53:42

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /

Novo_TCLE.pdf 15/03/2017
20:43:43

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito
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Justificativa de
Ausência

Novo_TCLE.pdf 15/03/2017
20:43:43

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Folha de Rosto FolhaRosto.pdf 15/03/2017
20:24:59

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_838398.pdf

17/01/2017
23:25:17

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projetodetalhado.docx 17/01/2017
23:23:23

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Despesas.pdf 17/01/2017
23:04:06

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Suspensao.pdf 17/01/2017
23:03:42

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Resultados.pdf 17/01/2017
23:02:39

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Privacidade.pdf 17/01/2017
23:02:16

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Recrutamento.pdf 17/01/2017
23:01:40

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Compromisso.pdf 17/01/2017
23:01:09

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Formulario5.pdf 17/01/2017
22:53:27

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Formulario4.pdf 17/01/2017
22:52:51

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Formulario3.pdf 17/01/2017
22:52:32

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Formulario2.pdf 17/01/2017
22:52:02

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Formulario1.pdf 17/01/2017
22:51:39

LUCIANO GODINHO
ALMUINHA RAMOS

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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RIO DE JANEIRO, 28 de Junho de 2017

Carlos Henrique Debenedito Silva
(Coordenador)

Assinado por:
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