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Introdução: O presente estudo emergiu do projeto de pesquisa que possuía como enfoque 

principal a representação social dos pacientes portadores de câncer de próstata. Neste 

momento percebeu-se que os sujeitos tinham em suas falas o conhecimento consensual sobre 

a anatomia e função da próstata por nela estar localizada a sua doença, a qual foi descoberta a 

partir de surgimento de sintomas que havia alguma coisa de anormal com ela e não por suas 

práticas preventivas. Ficou claro neste momento que o tratamento da doença ainda é muito 

confundido pela população como meio de prevenção, fazendo com que os homens deixem de 

realizar o exame preventivo, o toque retal. Então se evidenciou a necessidade de conhecer a 

representação desse grupo sobre a prática do toque retal, uma vez que tal assunto não foi 

abordado na pesquisa referenciada. Como se sabe, o diagnóstico precoce pode evitar a 

evolução do câncer e aumentar a sobrevida e eficácia do tratamento, no entanto o estigma que 

os homens sentem em se submeterem ao exame de toque retal faz com que o diagnóstico do 

tumor seja feito tardiamente, reduzindo assim, as chances de cura do paciente. A relevância de 

um estudo de representação social preside no fato deste estar implicado de forma persistente 

em alguma prática do grupo, estando inserida em sua conversação, assim como em exposição 

nos meios de comunicação em massa. logo propôs-se estudar homens que estão acometidos 

de câncer de próstata, e que tem de forma rotineira se submeterem ao exame do toque retal 

para avaliação de sua próstata, o que favorece a inserção desta prática no seu cotidiano(1). 

Objetivos: Descrever as representações sociais de homens sobre o toque retal e analisar as 

implicações dessas representações para o cuidado preventivo do homem. Métodos: Este 

estudo será descritivo exploratório, com o emprego de uma abordagem qualitativa, utilizando 

o método de história de vida para captar as representações sociais dos sujeitos do estudo 

acerca do tema em questão. A pesquisa foi desenvolvida no centro no ambulatório do Hospital 

Ophir Loyola, referência na região Norte em tratamento oncológico. Aplicou-se um 

questionário com perguntas semiestruturadas a 17 usuários do devido serviço que aceitaram 

participar da pesquisa por meio da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. A 

pesquisa foi orientada pela Portaria n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e aprovada 

pelo comitê de ética da Universidade do Estado do Pará, recebendo o número de protocolo 

0000440321000-08 Campus IV/CCBS/UEPA. Após o término das entrevistas, foi realizada a 

transcrição das mesmas. Para trabalhar as informações, optou-se pela análise temática. 

Consiste na significação que se desprende do texto, permitindo sua interpretação sob o 

enfoque da teoria que guia o estudo. Esta técnica de análise propicia conhecer uma realidade, 

através das comunicações de indivíduos que tenham vínculos com a mesma. Buscou-se 

desdobrar a análise temática em três etapas: a primeira é a pré-análise, que consistiu na 

seleção e na organização do material, quando realizada a leitura flutuante e a constituição do 

corpus; a segunda é a exploração do material; e a terceira, o tratamento dos dados(2). 

Resultados e Discussão: O exame clínico do toque retal é de grande importância para 

prevenção do câncer de próstata, sendo essencial sua realização para a precocidade do 

diagnostico deste tipo de câncer. Ressalto que exames como a ultrassonografia da próstata, 

não o substituem, mas sim o complementam. Evidencia-se que pelo material produzido pelos 
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depoentes, foi constatado que sete (07) não sabiam a finalidade do toque, antes do 

acometimento da doença: “eu não pensei que tivesse esse exame, eu não sabia o que 

significava o toque retal.”. O exame clínico do toque retal não é tão difundido pela mídia 

como o autoexame das mamas e o preventivo do câncer uterino, o que contribui para o 

desconhecimento de sua importância para o diagnóstico precoce do câncer de próstata por 

parte da população masculina. Pensa-se que a ausência de uma comunicação impregnada com 

a finalidade e importância da realização do exame favorecerá não somente a diminuição da 

prevalência, como da morbidade do câncer de próstata(3). Os sujeitos da pesquisa 

reconhecem como fundamental para a manutenção de sua saúde a realização de exames como 

PSA, USG como medidas preventivas para o câncer de próstata, contudo rechaçam o exame 

do toque retal como pratica regular, desconhecendo a falibilidade dos demais exames 

observados na fala “Hoje eu já entendo a necessidade desse toque, mas só no último caso, 

porque tem outras maneiras (de diagnóstico) como o PSA e a ultrassonografia”. Reportando-

se a esse estudo percebesse que os depoentes não tinham a prática preventiva do toque retal 

como um cuidado à sua saúde, pois não se preocupavam com a doença uma vez que 

acreditavam ser uma patologia distante deles, no entanto quando se descobriram doentes com 

câncer de próstata mudaram tal concepção(4). Como podemos ver na seguinte fala: Eu fui 

começar a fazer (toque retal) com 70 anos. Eu não fazia porque eu nunca me preocupei com 

isso, eu nunca parei para pensar, eu não achava que o câncer fosse acontecer comigo”. O 

reflexo do ambiente de estranheza que circula o exame do toque retal, aliado ao modelo 

curativo vigente e a ausência de um conhecimento consensual da prática de fazer este exame 

como forma preventiva, e não unicamente como avaliação das dimensões da doença que afeta 

o indivíduo. Estes fatores contribuíram para que os entrevistados representassem essa forma 

de exame como uma rotina necessária, uma obrigação para se continuar a viver, como se 

segue no relato abaixo: “ O toque retal é um negócio triste, meio chato... é feito, mas sendo 

obrigatório, é o jeito porque a vida está sempre em primeiro lugar”. Cabe elucidar que o toque 

compromete também a virilidade masculina, qualidade marcante para a idealização do homem 

prescrito pela cultura vigente. Ressalto que esta contextualização está muito presente no 

imaginário social, o que propicia o ato de se submeter a este tipo de exame como uma prática 

homossexual, realidade que contribui para o avanço desta patologia(5). Conclusão/ 

Considerações Finais: Este estudo evidenciou as representações sociais de homens sobre o 

toque retal e suas implicações para o cuidado preventivo do homem. Ao realizá-lo, percebeu-

se o seu sentimento e a sua prática em relação ao exame clínico do toque retal, assim como 

sua experiência em se submeter ao exame. O material produzido favoreceu a discussão sobre 

o universo consensual gerado pela prática do exame do toque retal, além deste ter sido 

referenciado por quem possui experiência, pelo fato de estar inserido no seu cotidiano. As 

representações sociais dos homens sobre o toque retal possibilitaram conhecer e compreender 

a real dimensão dos problemas acarretados a eles pela ausência desta prática no seu cotidiano. 

Além disso, oferece contribuições para a atuação dos profissionais de saúde na área da Saúde 

Coletiva, com ênfase do enfermeiro no que se trata à prevenção e ao atendimento prestados a 

esta clientela nos diversos níveis de assistência. 

 

Descritores: Saúde do homem, Cuidados de enfermagem, Neoplasias de próstata. 
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