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RESUMO  

O câncer de próstata (CP) é a forma mais comum de câncer não cutâneos em 
homens e a segunda maior causa de mortalidade por câncer masculino
trabalhofoi de realizarumarevisão de literatura para conhecer o papel do 
enfermeironarealização do Exame de Câncer de Próstata e
explicativo, comoinstrumento de educaçãoem
Câncer de Próstata.Nesteestudo
disciplina de BasesDiagnósticas
Paulista-UNIP, a metodologia aplicadaconsistiu de umarevi
confecção de um folder explicativo para ser divulgado sobre a importância da prevenção 
de Câncer de Próstata através da realização dos exames de PSA e toque retal.
enfermeiro é o profissional mais apto ao cuidado de educação em saúde 
prevenção do câncer de próstata (CP), uma vez que seu conhecimento abrange ações 
específicas como orientações ao paciente, ações informativas em grupos operativos e 
estímulos ao autocuidado. Concluí
para participar das campanhas de prevenção de Câncer de próstata para que os homens 
realizem com maior frequência os exames de PSA e toque retal.
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2013).Causado pelo crescimento anormal e descontrolado das células ne
próstata (SOUSA, et al., 2017).

O toque retal e a dosagem do antígenoprostáticoespecífico (PSA) 
sãoosprincipaismétodos de identificação de alteraçãonapróstata; posteriormente a 
biópsia e o estudohistopatológicosãoindicados para a definição do 
paciente (JUNIOR, et al., 2015).

Quanto mais inicialmente a doença for diagnosticada, maioresserãoas chances de 
cura, além de permitirumtratamentomenosagressivo e mutilante (BRASIL, 2002).

O enfermeiroé o profissionalhabilitado dentro da equ
apoiar e orientar o paciente e a famílianavivência do processo de doença, tratamento e 
intervenção. Sendo o que afeta o pacienteérelacionar o câncercom a morte. E também 
por essa neoplasia 
estarlocalizadaemumaposiçãoanatômicaqueér
et al., 2017). 

Este tema justifica
adesão dos homens a realização dos exames de PSA e toque retal.

Com isso surge a necessidade de 
poderem ser orientados a realização do exame.

Assim é razoável perguntar se
quanto a realizaçãodosexames de PSA e toque retal?

O objetivo deste trabalho
papel do enfermeironarealização
folder explicativo, comoinstrumento de educaçãoemsaúde, visando promover a 
prevenção de Câncer de Próstata.
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O enfermeiro deve atuar centrado na promoção, prevenção e minimização das 
neoplasias. Devido a isso se faz necessária à ininterrupta vigilância em 
principalmente no que diz respeito aos casos de câncer. Estas ações contribuem para a 
promoção de estratégias com a finalidade de reduzir novos casos de cânc
(FLEMING et al., 2011). 

Para o rastreamento do 
Antígeno Específico Prostático (PSA). O toque retal é utilizado para avaliar o tamanho, 
a forma e a consistência da próstata no sentido de verificar a presença de nódulos 
(AMORIM, et al., 2011). 

Os cuidados prestados pela equipe de enfermagem à
muito mais do que uma simples habilidade técnica, os profissionais devem exercer uma 
prática comprometida com a saúde da população visando à promoção da saúde e a 
prevenção de agravos (SOUSA, et al., 2017).

Para que a sociedade 
câncer prostático a partir dos 40 anos e que seja viabilizado aos usuários os acessos aos 
serviços de saúde, sugerem
desenvolvimento de programas educa

Para garantir o acesso à informação, foi desenvolvido um folder educativo que 
descreve o que é o CP, fatores de risco, sintomas, prevenção, importância da realização 
dos exames PSA e toque retal, como os exames são realizados e
pode ajudar. 
 
 
 
CONCLUSÕES 
 

Concluí-se que há uma necessidade 
campanhas de prevenção de Câncer de próstata para que os homens realizem com maior 
frequência os exames de PSA e toque retal.

Sugere-se para pesquisas futuras a realização da avaliação da adesão de homens 
à execução dos exames de PSA e toque retal após a entrega do Folder desenvolvido.
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