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Introdução: O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre os homens, em uma 

faixa etária acima de 41 anos. Representa um sério problema de saúde pública, sendo 

responsável por incapacidade funcional e morte. Sua principal característica é a presença de 

tumor com alto grau de invasão e quando descoberto, na maioria dos casos, já encontra-se em 

metástase, o que acarreta em um pior prognóstico da doença. A sobrevida é de 

aproximadamente 5 anos em 80% dos casos e 10 anos em 20% dos casos, aos que já 

realizaram cirurgias e se submetem a tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Na maioria 

das vezes o câncer de próstata é detectado em homens sem sintomas que no exame de toque 

retal, são encontrados nódulos ou áreas endurecidas.1 Os exames preventivos do câncer de 

próstata apresentam-se como as formas mais eficientes e eficazes para o seu tratamento, pois, 

proporciona diagnóstico precoce dos tumores, tanto malignos quanto benignos, entretanto, 

não se encontram tão difundidos nos meios de comunicação de massa, o que dificulta a 

compreensão de sua importância para a população masculina do país. Além disso, existe o 

preconceito sobre a execução do exame de toque retal, que além do baixo custo, possui um 

grau de exatidão superior ao de exames específicos como a ultrassonografia pélvica. Os riscos 

desta patologia, mundialmente, são deixados em segundo plano devido ainda existir uma 

visão extremamente “machista”, o que cria uma realidade que proíbe a realização de práticas 

que ameacem sua masculinidade, como exemplo o exame de toque retal.2 Quanto às 

representações sociais, trata-se de uma teoria da psicologia social que estuda a maneira como 

as pessoas tratam, distribuem e representam seu conhecimento entre um grupo sobre um dado 

objeto ou acontecimento, e desse modo constituem ações sobre suas realidades cotidianas. 

Esta teoria trabalha com o cognitivo do indivíduo e sua interação no meio social atuando na 

transformação do mesmo, reconhece como um grupo reapresenta e constrói uma realidade. 

Acredita-se que ao se acessar o conhecimento sobre a realidade do grupo de clientes sobre o 

câncer de próstata a partir do seu próprio discurso, será adentrado nas representações sociais 

que esses sujeitos projetam para o fenômeno estudado, podendo assim entender suas práticas 

cotidianas de saúde frente ao câncer.3 Objetivos: Identificar as representações sociais de 

homens sobre o câncer de próstata e suas masculinidades frente à doença, e analisar suas 

implicações para a saúde. Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso a qual utiliza como aporte conceitual a Teoria das 

Representações Sociais, sendo esta desenvolvida nas dependências da clínica urológica do 

Hospital Ophir Loyola (HOL) referência no tratamento oncológico no município de Belém do 

estado do Pará, com uma amostragem de 20 sujeitos diagnosticados a mais de um ano com 

câncer de próstata que realizam esporadicamente tratamento na instituição e que manifestaram 

disponibilidade e interesse em participar do estudo espontaneamente, após o conhecimento 

dos objetivos e de assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Ressaltamos que o 

estudo seguiu as diretrizes e normas do Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº. 466/12, 

sendo aprovado pelo comitê de Ética e pesquisa da Universidade Estadual do Pará, sob 

protocolo nº 0044.0.21.000-38. Resultados e Discussão: Em sua totalidade os sujeitos do 
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estudo foram do sexo masculino, com faixa etária entre 50 a 71 anos de idade, sendo que 12 

tinham mais de 60 anos e 8 (oito) tinham entre 50 a 60 anos. Para as representações sociais 

existem dois tipos de universos a qual o indivíduo estabelece relações com o mundo, o 

reificado- conhecimento científico e o consensual- senso comum.4 Percebeu-se nos discursos 

de 12 dos entrevistados a conversão do conhecimento do senso comum em conhecimento 

reificado, principalmente quanto à anatomia deste órgão. As representações sociais neste 

contexto, ajudam os membros do grupo de adoecidos a tornarem familiar o órgão prostático 

em seus cotidianos, dispersando a partir deste conhecimento maior atenção ao seu estado de 

saúde ligado a esta região. É necessário ressaltar que o conhecimento consensual, defendido 

através das representações sociais, não é unicamente a assimilação de um saber científico pelo 

indivíduo, mas sim sua conversão em uma nova modalidade de conhecimento que favoreça a 

sua pertença a um determinado grupo. Os relatos obtidos junto aos homens adoecidos 

permitiram identificar as representações sociais atribuídas para o câncer de próstata, sendo 

esta patologia em muitos momentos reconhecida como um problema que os impede de ter um 

desenvolvimento de uma vida normal devido suas manifestações clinicas cotidianas como 

descontrole sobre algumas de suas funções fisiológicas, o que em alguns momentos os levam 

a se isolarem do convívio social. A descrição dos sintomas pelos entrevistados foi 

primeiramente sentida como um conhecimento gerado pelo sentimento de sofrimento e 

posteriormente foi reificado no seu cognitivo, como algo normal, esperado pelas 

características da doença, pois quando iniciaram o seu tratamento tiveram acesso às 

informações clínicas que foram ligadas ao que estavam sentindo. Em sua totalidade os 

entrevistados evidenciaram por meio do seu senso comum a próstata como responsável pelo 

desejo e prazer sexual, pela reprodução e pela ereção masculina.5 Esta realidade esteve 

presente na pesquisa, quando 6 (seis) entrevistados mostraram-se frustrados devido ao fato de 

não mais sentirem desejo de fazer sexo com suas esposas. As representações sociais neste 

momento guiam o modo como os sujeitos nomeiam e definem suas masculinidades 

conjuntamente aos diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 

aspectos em sua vida sexual, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles. 

Neste momento, além de apresentar-se frágil e vulnerável, o homem apresenta-se 

impossibilitado de exercer seu papel social, pois perpassa por sentimentos de impotência e 

inferioridade, podendo assim desencadear conflitos emocionais que acabam por inibir sua 

participação ativa na busca de tratamento.3 Conclusão/Considerações Finais: O estudo 

permitiu evidenciar que o câncer de próstata é uma doença que esta diretamente relacionada 

com a forma como se percebe as suas consequências no contexto social, sendo estas 

responsáveis por proporcionar momentos de não inclusão social, dor, tristeza, de trocas de 

experiências e, sobretudo de riscos à saúde, quando os sujeitos se privam da realização do 

exame de toque retal por conta de comportamentos socioculturais intrínsecos ao meio onde 

estão inseridos, que descreve o homem como um ser forte e inviolável. Acredita-se que as 

representações sociais desveladas pelos sujeitos frente ao câncer de próstata são de 

fundamental importância para que o enfermeiro tenha acesso a um campo vasto de 

investigação no sentido de compreender as diversas relações que se estabelecem entre o 

câncer e a vida social de seus acometidos, como por exemplo, aquelas que se constroem nas 

vivências individuais e coletivas dos pacientes dentro e fora do ambiente hospitalar. Nesta 

perspectiva, recomenda-se a realização de novas pesquisas que contemplem o 

desenvolvimento de intervenções preventivas quanto a esta doença entre as diversas 

populações, especialmente entre os homens acima de 40 anos e seus grupos, afim de servirem 

de subsídios assistenciais para que a equipe de enfermagem promova suas ações assistenciais. 
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