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Resumen
Introdução: O câncer de próstata é uma importante patologia, com baixa letalidade quando diagnosticado prematuramente. Para tal, um dos
procedimentos necessários é a realização do exame de toque retal, que traz resistência entre os homens. Questões simbólicas e culturais
fomentam constrangimento e preconceito. Para abordar a questão, uma equipe multidisciplinar de saúde elaborou um folder sobre o tema.
Objetivo: descrever o processo de elaboração um folder sobre o câncer de próstata. Métodos: Trabalhou-se com pesquisa-ação, utilizando
delineamentos exploratório e descritivo. As informações foram obtidas através de artigos disponíveis online, no período entre 2011 e 2015,
nas bases de dados: Scielo, Lilacs e Google Acadêmico. Resultados: Pontua-se como resultado o interesse e a utilização do material, que foi
disponibilizado em um evento sobre câncer de próstata. O material esgotou-se rapidamente. Conclusões: Destaca-se que mais estudos serão
necessários para chancelar os folderes como material de educação e promoção de saúde.
Palabras claves: Neoplasias da Próstata; saúde do homem, Educação em Saúde; Promoção da Saúde.

Abstract
Introduction Prostate cancer is an important condition, with low lethality when diagnosed prematurely. For this, one of the necessary
procedures is to perform the rectal examination, which brings resistance among men. Symbolic and cultural issues encourage embarrassment
and prejudice. To address the issue, a multidisciplinary health team developed a folder on the topic. Objective: To describe the preparation
of a folder about prostate cancer. Methodology: We worked with action research, using exploratory and descriptive designs. The information
was obtained through articles available online, in the period between 2011 and 2015, in the databases: Scielo, Lilacs and Google Scholar.
Results: The interest and use of the material, which was made available at an event on prostate cancer, is scored as a result. The material ran
out quickly. Conclusion: It is emphasized that more studies will be necessary to chancelar the folders as material of education and health
promotion.
Key words: Prostatic Neoplasms; men’s health, Health Education; health promotion.

Resumen
Introducción: El cáncer de próstata es una importante patología, con baja letalidad cuando se diagnostica prematuramente. Para ello, uno de
los procedimientos necesarios es la realización del examen de tacto rectal, que trae resistencia entre los hombres. Cuestiones simbólicas y
culturales fomentan la vergüenza y el prejuicio. Con el objetivo de tratar la cuestión, un equipo multidisciplinario de salud elaboró un folder
para tratar el tema. Objetivo: describir el proceso de elaboración un folder sobre el cáncer de próstata. Métodos: Se trabajó con
investigación-acción, utilizando delineamientos exploratorio y descriptivo. La información fue obtenida a través de artículos disponibles
online, en el período entre 2011 y 2015, en las bases de datos: Scielo, Lilacs y Google Académico. Resultados: Se puntúa como resultado el
interés y la utilización del material, que fue puesto a disposición en un evento sobre cáncer de próstata. El material se agotó rápidamente.
Conclusiones: Se destaca que más estudios serán necesarios para canalizar los folletos como material de educación y promoción de salud.
Palabras claves: Neoplasias de la Próstata; Salud del Hombre; Educación en Salud; Promoción de la Salud.
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Introdução
O câncer de próstata
Os homens usualmente não se preocupam com cuidados de
saúde (1). Além do que, existe a falsa crença de que
indivíduos de sexo masculino são fisicamente mais forte do
que as mulheres (2). Entretanto, os estudos contradizem tal
premissa e pontuam maiores taxas de mortalidade em toda as
faixas etárias, quando comparadas com os grupos femininos
(3,4). Entre as patologias que atingem os homens, distinguese o câncer da próstata. A doença tornou-se um importante
problema de saúde presente em todo o mundo, representando
cerca de 12% do total de casos de cáncer (5).
A próstata é uma glândula masculina que se localiza entre a
bexiga e o reto. É um componente da produção do sêmen. O
câncer de próstata acontece quando existe uma divisão e
multiplicação desordenada das células, que resultam na
formação de um tumor (6).
O principal fator de risco para a doença é a idade (7), já que
homens com mais de 50 anos chegam a compor mais de 30%
do total de casos. Outro importante fator é a etnia, homens
negros possuem alto risco para desenvolver a doença7,8. O
histórico familiar, também, é um forte determinante para o
aparecimento da patología (7,8.9).
O estilo de vida pode ser um importante fator de proteção
contra a patologia; a qualidade da alimentação com baixo teor
calórico, abstinência ou diminuição de gordura animal e a
ingesta de fibras funcionam como protetores (7).
A identificação do câncer de próstata em estados iniciais
pode reduzir as taxas de morbidade e mortalidade7.
Entretanto, não se confirma a existência de prevenção para a
doença, assim, o rastreamento e o diagnóstico precoce
assumem um lugar de destaque no cuidado para com a saúde
(10).
As chances de cura, quando diagnosticado precocemente,
alcançam 80% (7,11). Daí, recomenda-se que sejam feitos
exames para rastreamento e diagnóstico precoce da doença.
Para tais, existem a coleta de amostragem sanguínea para a
dosagem de antígeno específico (PSA) e o toque retal (6). Os
exames devem ser realizados, anualmente, a partir dos 50
anos de idade. Quando existe histórico familiar, os cuidados
devem acontecer desde os 40 anos (10). Destaca-se que
existem distorções quanto à idade recomendada para o
exame.
Muitos homens resistem ao exame de toque retal, questão
associada ao preconceito cultural6. Aspectos simbólicos,
fantasias e o constrangimento concretizam a situação. Da
mesma forma, a desinformação e o medo também concorrem
para a não realização do exame (12). Parece certo afirmar que
o desafio para a detecção precoce da doença será vencer a
relutância masculina com relação ao exame.
20

La elaboración de un folder sobre cáncer de la próstata

Considerando os argumentos expostos corroborados por
pesquisa “Combate ao câncer de próstata: conhecendo as
opiniões dos homens”, realizada com servidores do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (13), foi elaborado um
folder abordando a prevenção e o câncer de próstata. O
objetivo do artigo foi descrever processo de elaboração do
folder.
O folder
O trabalho foi produzido sob a ótica da educação em saúde,
com destaque para a prática dialógica que fundamentou a
elaboração do instrumental. Alguns estudiosos aceitam o
folder como um adjuvante para a transformação do sujeito
(14). Reforçam que este pode contribuir para que possa
conhecer, ampliar e refletir sobre um tema, preservando sua
autonomia.
Os folderes, cartilhas e pôsteres são relevantes no processo
ensino-aprendizagem em saúde, destacando-se a promoção da
saúde, na qual a comunicação e difusão de procedimentos e
ações acham-se pontuados (15). São dispositivos importantes
para informar a população sobre assuntos diversos,
agregando conhecimento e favorecendo tanto o pensar, como
a tomada de decisões. Oferece oportunidade para que o
indivíduo se responsabilize sobre a própria saúde e o
autocuidado.
Mesmo em face das discussões sobre o mérito dos folderes,
pois muitos deixam a desejar quanto ao rigor de conteúdo,
entende-se que são instrumentos de fácil acesso e com
possibilidade de revisão constante, o que contribui para a
construção de atitudes. É uma ferramenta que propicia a
compreensão do leitor para novos padrões de cuidado (16). O
eixo para que os objetivos sejam alcançados depende do teor
e da qualidade das mensagens apresentadas.
O dispositivo foi elaborado para um grupo de homens com os
seguintes objetivos: desmistificar concepções sobre o exame
de prevenção do câncer da próstata, apresentar a próstata, o
câncer de próstata e a prevenção da patologia. A seguir,
relata-se o processo de elaboração do folder.

Materiales y métodos
Tratou-se de um estudo pesquisa-ação, exploratório e
descritivo. Foi desenvolvido pelo grupo “Papo de Saúde:
construindo o discurso a partir do diálogo”, composto por
discentes, egressos e docentes da Pós-Graduação em Saúde
Pública e Mestrado Profissional em Promoção de Saúde do
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP).
A formulação do material foi estruturada a partir de respostas
obtidas entre 52 servidores do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que participaram da pesquisa “Combate ao
câncer de próstata: conhecendo as opiniões dos homens”.
Para o desenvolvimento da pesquisa criou-se uma estória, na
qual foi abordada uma situação relacionada ao câncer da
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próstata. Os sujeitos da pesquisa responderam uma questão
contemplada na estória. Ainda foram feitas outras duas
perguntas, que versavam sobre a realização do exame pelo
participante e outra acerca da justificativa para submeter-se
ou não ao exame (13).
Após a leitura e análise dos resultados da pesquisa, partiu-se
para a discussão sobre os procedimentos para a elaboração do
folder.
A tarefa foi incrementada obedecendo às seguintes etapas:
revisão da literatura, busca de ilustrações, avaliação e
validação do produto e encaminhamento à gráfica.
A revisão bibliográfica temática aconteceu nas bases de
dados Scielo, Lilacs e Google Acadêmico. Foram incluídos
artigos disponíveis online, publicados em português, no
período entre 2011 e 2015. As palavras-chave que nortearam
a investigação foram: saúde do homem, câncer de próstata,
educação em saúde. Após a leitura dos resumos, foram
selecionados os textos que possuíam material pertinente e
compatível com o conteúdo desejado.
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O público mostrou-se interessado, dado que pôde ser
observado pelo manuseio imediato e solicitação de folderes
adicionais.
Na ocasião, um dos realizadores da pesquisa apresentou os
resultados da mesma. Abre-se um adendo para mostrar alguns
produtos desta investigação; 96% dos pesquisados avaliaram
como favorável a realização do exame de prevenção para o
câncer de próstata, reconhecendo a atitude como positiva. Ao
mesmo tempo, 39% não se submeteram ao exame, utilizando
vários subterfúgios, com 8% assumindo questões de
preconceito (13).
Figura 1. A próstata

O roteiro foi desenvolvido para responder e esclarecer às
principais dúvidas sobre o assunto. Para tal, ajustou-se o
conteúdo a fim de atingir o maior número possível de
sujeitos. As informações foram transcritas da maneira mais
clara, simples e objetiva possível, a fim de torná-la acessível
aos leitores.
A organização gráfica foi feita de modo que o manuseio se
tornasse fácil e rápido. As ilustrações foram selecionadas a
partir da plataforma Google Acadêmico. Optou-se pela
utilização de poucas gravuras, para que o folder não ficasse
visualmente poluído.
A qualificação do folder, conteúdo e ilustrações aconteceu
depois que todos os membros do grupo avaliaram e
avalizaram o material. A partir daí, foi montado o esqueleto
da cartilha que, quando pronto, foi encaminhado a uma
gráfica para finalização.
O trabalho teve a duração de três meses, em reuniões do
grupo “Papo de Saúde: construindo o discurso a partir do
diálogo”, no Mestrado Profissional do UNASP, no ano de
2016.

Resultados e discussão
A concretização do projeto resultou em um folder que
abordou a próstata, o câncer da próstata e, o preconceito em
realizar o exame para a prevenção da doença. As ilustrações
exibem o conteúdo do folder (figuras 1,2,3 e 4).
Os sujeitos da pesquisa receberam o folder em um evento que
abordava o tema “Câncer da próstata e o autocuidado”, no
Fórum de Justiça João Mendes Júnior.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No evento mencionado, um profissional de saúde convidado
pela Secretaria da Área da Saúde (SAS) do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) falou sobre o câncer
da próstata. Houve momentos nos quais a assistência
corroborava a fala com base no folder. Aspecto que,
provavelmente, propiciou pensar sobre o cuidado e a
responsabilidade.
Os resultados pontuaram que, a partir de dados obtidos em
uma pesquisa, é possível criar um material que elucide
aspectos do problema abordado. Construir um folder
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Figura 2. O câncer de próstata e, os fatores de risco para a doença

Figura 3. Sintomas, prevenção e diagnóstico da doença

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.

embasado nas dúvidas e apreensões dos sujeitos foi um
exercício pertinente para a prática cotidiana dos participantes
do grupo, além de trazer novos horizontes. Troca de
pesquisa-ação e problematização foram contemplados no
desenvolvimento da tarefa.

A educação em saúde agrega o saber prévio e a realidade do
indivíduo, fazendo com que ele seja sujeito ativo,
participativo e decisivo nos seus cuidados (19). O acesso a
informações corretas, com possibilidade de releitura, faz do
folder um adjuvante para a transformação. Compõe com
aspectos de conceitos da Promoção da Saúde e empodera o
sujeito como responsável por sua saúde (20).

O valor do folder em pauta apoia-se nos estudos feitos para a
sua concretização. Com isto, torna-se possível refutar a
qualidade ou insuficiência de informações na área abordada
(17). As alegações associam-se à escassez de publicações que
descrevam conceitos, cuidados e contribuições deste tipo de
material.
Um folder pode contribuir no educar, considerando que o
mesmo não é uma conduta rígida de transmissão e aquisição
de conhecimento, mas demanda imersão sobre um tema, com
todas as capilaridades que repercutem na população.
Modificar conceitos e atitudes pré-estabelecidos associa-se a
esta concepção (18).

22

As atividades educativas são fundamentais nos âmbitos da
prevenção e detecção precoce do câncer da próstata. Ações
contínuas, dinâmicas e eficientes, respeitando padrões de
valores e formação da população assumem um papel
relevante (21).

Considerações finais
Os homens que participaram da pesquisa possuíam noções
difusas sobre o tema. É evidente que eles pouco conversam e
não compartilham angústias, ansiedades e medo com relação
a problemas de saúde. Desta forma, ter um instrumental em
mãos que explique aspecto tão delicado foi uma importante
referência.
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Figura 4. O preconceito quanto ao exame do toque retal

conquistados com este trabalho, permitem afirmar que este é
um caminho.
A criação de dispositivos contemplando outros temas fazem
parte do projeto do grupo de estudo “Papo de saúde:
construindo o discurso a partir do diálogo”. A chancela desta
concepção depende de mais experiências como esta.

Fonte de financiamento
Não há.
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