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RESUMO 

 

O câncer de próstata (CaP) surge em consequência da multiplicação neoplásica das 

células prostáticas. Ele é o quarto tipo de câncer mais incidente no mundo e o segundo 

tipo mais frequente em homens. No Brasil, estimam-se 68.220 casos novos de câncer 

de próstata para cada ano do biênio 2018-2019. Com base nestas informações a 

respeito da ocorrência do CaP e seu desfecho, este trabalho tem por objetivos 

discorrer sobre as medidas preventivas e identificar os principais requisitos para os 

programas de atenção primária à saúde nacionais e regionais para o controle da 

doença. A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão bibliográfica de 

caráter interpretativo de um grupo de publicações científicas de estudos qualitativos. 

A busca literária direcionou-se às bases de dados virtuais como Scielo, Lilacs, 

Medline, Pubmed e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), além de sites recomendados 

como o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no período de 2011 a 2018. Através deste 

estudo foi possível concluir que, apesar das dificuldades enfrentadas na prevenção e 

no rastreamento do Cap visando um diagnóstico precoce da doença, o Brasil possui 

medidas eficientes de vigilância deste tipo de câncer, que devem ser colocadas em 

prática por meio de investimentos na atenção primária à saúde, visando diminuir a 

incidência da doença entre nós.  

 

Palavras-chave: Prevenção; Atenção primária; Rastreamento; Câncer de Próstata.  
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PROSTATE CANCER 

  PRIMARY CARE PREVENTION MEASURES 

ABSTRACT 

Prostate cancer (CaP) is caused by neoplasic multiplication of the prostate cells. CaP 

is the fourth most common cancer in the world and the second most common type in 

men. In Brazil, 68,220 new cases of prostate cancer are estimated for each year of the 

2018-2019 biennium. Based on this information regarding the occurrence of cancer 

and its outcome, this paper aims to describe the preventive measures and also the 

main essential requirements for national and regional primary health care programs to 

control the disease. The methodology utilized is a bibliographic review of the 

interpretative character of scientific publications of qualitative studies. The literary 

search was directed to the virtual databases such as Scielo, Lilacs, Medline, Pubmed 

and the Virtual Health Library (VHL), in addition to recommended sites such as the 

National Cancer Institute (INCA) in 2011 2018. In the face of this study, it was 

concluded that, despite the difficulties faced in prevention and screening of CaP aiming 

an early diagnosis of the disease, Brazil has efficient prostate cancer surveillance 

measures, that must be put into practice by investing in primary care, in order to 

decrease the incidence of this kind of cancer among us. 

 

Key-words: Prevention; Primary attention; Tracking; Prostate cancer.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A próstata é um órgão especificamente masculino, situa-se na parte inferior da 

bexiga urinária e é atravessada em sua extensão pela uretra. Ela é responsável por, 

juntamente com as vesículas seminais, formar o líquido seminal, que tem a função de 

proteção e nutrição dos espermatozóides. A maioria da população masculina 

desconhece a localização e função da próstata, assim como as patologias que a 

acometem (MENEZES et al., 2011). 

As relações da diferença de gênero construídas ao longo dos anos na 

sociedade levam, com frequência, a população do sexo masculino a negligenciar 

muitos dos fatores referentes à sua saúde, particularmente os relacionados ao 

aparelho gênito-urinário (NASCIMENTO, 2009). Os homens procuram o serviço de 

saúde na maioria das vezes quando o problema se agrava, o que aumenta 

consideravelmente a incidência de mortes precoces na população masculina por 

doenças tratáveis e/ou evitáveis (PAIVA; MOTA, 2011). 

Os tipos de câncer mais incidentes anualmente no mundo são o câncer de 

pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). 

Nos homens, os mais frequentes são pulmão (16,7%) e próstata (15,0%) (FERLAY et 

al., 2013). Os fatores de risco estabelecidos para o desenvolvimento do câncer de 

próstata (CaP) são a idade, a herança genética e a etnia. Aproximadamente 62% dos 

casos diagnosticados ocorrem em homens acima dos 65 anos. Tanto a incidência da 

doença quanto sua mortalidade aumentam após os 50 anos (HOWLADER et al., 

2017). O histórico familiar é associado ao aumento no risco de desenvolver essa 

neoplasia (STEWART et al., 2014), assim como a cor de pele/etnia também são 

fatores relevantes na etiologia desse tipo de câncer (HOWLADER et al., 2017; 

NAKANDI et al., 2013).  

Diante dessas estatísticas, que mostram incidência crescente de CaP, e da 

necessidade de atividades relacionadas a ações preventivas de saúde direcionadas à 

população masculina, justifica-se o presente estudo pela importância de disponibilizar 

informações atualizadas e relevantes sobre a saúde do homem e sobre rastreamento 

da doença na atenção primária.  

A pergunta central que este trabalho procura responder é a seguinte: porque a 

atenção primária é tão importante na redução dos problemas do câncer de próstata? 
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Para tentar respondê-la se faz necessário entender a lógica da baixa procura 

dos homens pelos serviços de atenção primária à saúde a eles oferecidos. Este 

trabalho teve por objetivo geral descrever as medidas de prevenção relacionadas ao 

câncer de próstata na atenção primária. Como objetivos específicos, o trabalho busca 

identificar os principais aspectos que aumentam a incidência da doença; descrever 

sua fisiopatologia; identificar o papel do biomédico como sanitarista para os principais 

requisitos nos programas de atenção primária à saúde nacionais e regionais para o 

controle da doença; considerar estratégias para incentivar a adesão dos homens a 

estes programas, visando promover queda expressiva na morbimortalidade do CaP. 

A metodologia utilizada para o presente trabalho foi de revisão de literatura, de 

caráter exploratório, com abordagem essencialmente qualitativa dos dados. A busca 

literária direcionou-se às bases de dados virtuais Scielo, Lilacs, Medline, Pubmed e à 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), sites recomendados como o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) e de faculdades reconhecidas. O período de pesquisa inclui artigos 

disponíveis publicados entre 2001 e 2018. 
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 2. FATORES LIGADOS À INCIDÊNCIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA E 

PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SUA ABORDAGEM  

 

2.1. EPIDEMIOLOGIA 

 

  Embora haja limitações ao se falar de atenção primária, acredita-se que as 

estatísticas possam ser úteis para descrever padrões atuais de incidência de câncer 

de próstata, possibilitando o dimensionamento da magnitude e do impacto dessa 

doença no Brasil, para o apoio à implementação das ações de prevenção e controle 

de câncer (INCA, 2018). 

O câncer de próstata é uma doença altamente prevalente, ocupando a segunda 

posição entre as neoplasias malignas que acometem os homens, em todo o mundo 

(STEWART; WILD, 2014). Em 2012, as estimativas revelaram aproximadamente 1,1 

milhão de casos novos, constituindo 15% dos cânceres no sexo masculino (INCA, 

2018; FERLAY et al., 2013; STEWART; WILD, 2014). 

 

Tabela 1 - Estimativa da incidência de câncer no Brasil em 2016 

 

 

                                 Fonte: Inca (2016). 

 

Para o Brasil, estimam-se 68.220 casos novos de câncer de próstata para cada 

ano do biênio 2018-2019. Esses valores correspondem a 66,12 casos novos/100 mil 

homens em comparação a 2016 (Tabela 1), o que mostra o crescimento da incidência 
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da doença no país (INCA, 2018). 

 

2.2 FATORES DE RISCO 

 

Grande número de estudos tem sido realizado com o objetivo de identificar os 

fatores de risco envolvidos no aparecimento do câncer de próstata. Alguns deles 

envolvem associação com hormônios sexuais (HOWLADER et al., 2017; STEWART; 

WILD, 2014), etilismo (STEWART; WILD, 2014), padrões dietéticos e obesidade 

(HERNANDEZ et al., 2009), além de achados que levam a crer que múltiplos genes 

podem estar relacionados ao CaP (SOBREIRO, 2015). Sabe-se que o avanço da 

idade representa um fator de risco bem estabelecido, visto que tanto a incidência como 

a mortalidade aumentam após os 50 anos (HOWLADER et al., 2017). 

  O histórico familiar apresenta associação positiva com aumento no risco de Cap 

(STEWART et al., 2014); homens que possuem parente em primeiro grau com câncer 

de próstata apresentam duas vezes mais risco de desenvolver a doença. Quando são 

dois parentes de primeiro grau que possuem o câncer de próstata, o risco existente é 

cinco vezes maior e quando o câncer acomete três parentes em primeiro grau o risco 

se torna 11 vezes mais elevado (SOBREIRO, 2015). A cor de pele e a etnia também 

são fatores relevantes na etiologia desse tipo de câncer (HOWLADER et al., 2017; 

NAKANDI et al., 2013).  

 

2.3 FATORES RELACIONADOS À ALTA INCIDÊNCIA NA POPULAÇÃO 

MASCULINA 

 

O Brasil possui muitos dados epidemiológicos sobre o CaP, mas é necessário 

que eles sejam trabalhados e transformados em informações para criação de políticas 

públicas eficazes, visando reduzir a incidência da doença (FORDE, 2017). 

A prevenção e a detecção precoce são estratégias básicas para o controle 
da incidência do câncer de próstata, e possuem como requisito essencial um 
conjunto de atividades educativas constantes, persistentes e dinâmicas para 
os homens, segundo seu padrão de valores, escolaridade, entre outras 
variáveis (PAIVA; MOTTA; GRIEP, 2011, p. 78). 

 
Portanto, as atividades educativas devem ser direcionadas a uma mudança no 

paradigma perceptivo masculino levando os homens a procurar os serviços de saúde, 

bem como à incorporação da comunidade de saúde ao rastreamento da doença, 
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através do planejamento de ações por parte dos setores governamentais (PAIVA; 

MOTTA; GRIEP, 2011). 

Recentemente entrou em vigor no Brasil a Lei Federal 12.732/12, que 

determina que o tratamento de paciente com diagnóstico confirmado de câncer ocorra 

em no máximo 60 dias (INCA, 2017). 

Porém, percebe-se duas dimensões que são fatores relacionados à incidência 

do CaP: a estrutural e a simbólica. A estrutural diz respeito ao investimento na 

organização de serviços e programas prioritariamente destinados a saúde da mulher, 

que são as maiores usuárias da atenção primária. A simbólica diz respeito a temas do 

universo masculino, como a dificuldade que homens têm em se cuidar e procurar os 

serviços de saúde para o rastreamento de doenças, inclusive o CaP. Trabalhar estas 

questões pode contribuir muito para a diminuição da incidência de câncer de próstata 

(GOMES; MOREIRA; NASCIMENTO, 2009). 

O posicionamento do Ministério da Saúde acerca da integralidade da saúde 

dos homens, segundo a Nota Técnica Conjunta nº. 001/2015, sugere a ampliação da 

rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) na área da Oncologia, visando 

intensificar as ações para a detecção precoce do CaP e reforçando a importância do 

envolvimento dos profissionais de saúde, conforme a Lei nº. 13.045, de 26 de 

novembro de 2014 (INCA, 2015). 

         Um dos objetivos do Ministério da Saúde sobre o câncer de próstata é 

conscientização e adesão da população masculina aos serviços existentes, ampliando 

e promovendo ações para o esclarecimento sobre a doença, em especial quanto aos 

riscos e benefícios que envolvem o rastreamento (INCA, 2015).  

 

2.4 NÍVEIS DE ATENÇÃO DE SAÚDE NA ABORDAGEM DO CÂNCER DE 

PRÓSTATA 

 

O CaP é um problema de saúde pública e requer um planejamento para sua 

prevenção e controle. As medidas de prevenção estão diretamente relacionadas com 

a redução da mortalidade, por favorecerem a detecção precoce do câncer e aumentar 

as chances de sucesso em seu tratamento (INCA, 2002). A Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) foi criada com o objetivo de propor 

estratégias e medidas para incentivar os homens a procurarem os serviços de 

rastreamento de doenças. Apesar disto, esta procura permanece bem abaixo do 
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esperado, reforçando o senso comum de que os homens não são usuários da atenção 

primária de saúde (GOMES; MOREIRA; NASCIMENTO, 2009). 

A prevenção primária busca impedir o desenvolvimento do câncer, incentivando 

a população a adotar um estilo saudável de vida e a evitar exposição a agentes físicos 

ou químicos reconhecidamente cancerígenos. A atenção à saúde em seu nível básico 

ou primário busca manter o estado de higidez da população e reduzir seus riscos de 

adoecimento. Para tanto, as unidades básicas de saúde devem estar preparadas para 

oferecer às suas comunidades consultas médicas de rotina e a realização dos exames 

necessários à avaliação clínica inicial das pessoas que as procuram, contando com 

equipe de profissionais generalistas capaz de atender a esta demanda ou de, quando 

assim estiver indicado, encaminhar o paciente à atenção secundária (INCA, 2015). 

É importante ressaltar que a prevenção primária se faz principalmente pelo 

contínuo trabalho de conscientização da população sobre a necessidade de que ela 

busque sempre preservar a saúde, através de campanhas publicitárias e de trabalhos 

junto às comunidades direcionados à informação precisa e de fácil compreensão. Esta 

estratégia é tão ou mais importante que oferecer a tecnologia para o diagnóstico das 

doenças e os recursos técnicos ou farmacológicos para seu tratamento (INCA, 2015). 

A prevenção secundária do câncer tem como objetivo primordial a detecção e 

o tratamento das patologias pré-malignas (como as causadas pelo HPV e os pólipos 

intestinais) e das neoplasias ainda assintomáticas em seu estágio inicial. Ela está 

acessível à população em hospitais ou em ambulatórios especializados, estruturados 

para oferecer atendimento específico nas diversas áreas da Medicina, já que o câncer 

pode acometer qualquer órgão ou sistema do corpo humano. A atenção à saúde em 

seu nível secundário tem também como objetivo estruturar os serviços de atendimento 

de urgências e emergências médicas oferecidos à população (INCA, 2015). 

A atenção à saúde em seu nível terciário está voltada para o atendimento das 

situações médicas de alta complexidade, prestado pelos grandes hospitais e clínicas 

dotadas dos recursos materiais e humanos especializados, adequados para este fim. 

Entre suas várias atribuições, merecem destaque a realização de cirurgias de grande 

porte e de procedimentos diagnósticos invasivos. Os pacientes atendidos neste nível 

de atenção à saúde sofrem de neoplasias avançadas que extrapolaram a capacidade 

de resolução do nível secundário e que ameaçam a sua sobrevivência, necessitando 

de intervenções diagnósticas e terapêuticas que demandam tecnologia de ponta e 

equipes profissionais multidisciplinares altamente especializadas (INCA, 2015).  
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2.5 PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E REGIONAIS DE 

ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CONTROLE DO CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

A saúde é um direito social e sua promoção exige que se enfrente seus 

determinantes socioeconômicos, entendimento que fundamenta a criação da Atenção 

Primária à Saúde (APS) como estratégia para atender as necessidades da população 

neste setor. Uma APS bem estruturada leva a vários reflexos positivos diretos na 

qualidade e na expansão dos cuidados com a população e contribui no aumento da 

eficiência do sistema de saúde como um todo (BRASIL, 2015). 

Com esta visão, o Ministério da Saúde instituiu em 2001 o Programa Nacional de 

Controle do Câncer de Próstata, diante do expressivo aumento da mortalidade da 

população masculina no Brasil por esta neoplasia. Este programa tem como objetivo 

reduzir a incidência e a mortalidade do CaP através de ações educativas continuadas 

que conscientizem a população masculina acerca dos fatores de risco da doença e, 

assim, favorecer sua detecção precoce através de um rastreamento específico, ao 

mesmo tempo que oferece acesso a um tratamento de qualidade em todo o país 

(BRASIL, 2002). 

Uma das principais campanhas nascidas deste programa surgiu da parceria entre 

a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e o Instituto Lado a Lado e foi lançada em 

2013 sob o nome de “Novembro Azul”, com o objetivo de estimular a população 

masculina a buscar o exame clínico (toque retal) e a pesquisa laboratorial (PSA), com 

o intuito de se fazer o diagnóstico precoce do CaP e aumentar sua chance de cura 

(SBU, 2013). Outra iniciativa similar foi adotada em Alagoas onde, como expressão 

regional do já bem conhecido “Dia do Homem” instituído nacionalmente, foi lançada a 

campanha “Dia do Homem: saiba como prevenir o câncer de próstata”. Estas e outras 

ações de caráter eminentemente preventivo se inserem na Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde do homem – PNAISH que, em acordo com as diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece estratégias regionais visando a 

universalização da promoção à saúde para a população masculina. 

Todo este esforço em aumentar a conscientização do público masculino sobre a 
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necessidade de buscar a APS se fundamenta no fato já bem estabelecido de que o 

diagnóstico precoce de qualquer neoplasia, inclusivo no caso do CaP, melhora a 

resposta clínica ao tratamento e aumenta a possibilidade de cura completa da doença. 

A prevenção em nível primário tem um caráter essencialmente educativo, que visa 

sensibilizar o público masculino sobre prevenção e diagnóstico precoce do CaP e 

estimulá-los a procurar as unidades básicas de saúde e os métodos diagnósticos 

facilmente disponíveis (toque retal e PSA). Por outro lado, os profissionais de saúde 

devem ser atualizados quanto aos sinais e sintomas de alerta do CaP, bem como em 

relação ao adequado encaminhamento dos pacientes para obter-se um diagnóstico 

precoce da neoplasia (GOMES et al, 2008).     

 

  



 21 

3. FISIOPATOLOGIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA E RASTREAMENTO E 
DIAGNÓSTICO  

 

3.1 FISIOPATOLOGIA DO CÂNCER 

 

No que toca à sua fisiopatologia, o câncer se origina da transformação de uma 

célula normal, por mutação genética de seu DNA, em uma célula patológica 

(BRUNNER, 2005, p.336). A célula cancerosa se multiplica de forma desordenada e 

independente por ser refratária aos mecanismos fisiológicos que regulam o 

crescimento dos tecidos normais, o que lhe confere seu caráter invasivo e sua 

capacidade de infiltrar-se em órgãos contíguos e invadir a corrente sanguínea e o 

sistema linfático, permitindo sua propagação à distância, fenômeno conhecido por 

metástase, conforme a figura 1. 

Figura 1 - Ilustração esquemática da formação do câncer. 

 

 Fonte: Inca (2011). 

 

Os genes armazenam as informações que comandam toda a atividade celular 

normal de nosso corpo. Uma categoria especial deles denominada protooncogenes 

pode ter seu DNA alterado e permanecer inativos em células normais (INCA, 2010). 

Quando ativados, estes genes especiais dão origem aos chamados oncogenes, que 

iniciam o processo de malignização celular e da consequente formação do tecido 

canceroso, conforme figura 2. 
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Figura 2 - Ilustração esquemática da oncogênese. 

 

Fonte: INCA (2017) 

 

O tempo necessário para uma célula cancerosa multiplicar-se até tornar-se um 

tumor detectável varia de acordo com o câncer estudado e pode chegar a vários anos, 

processo denominado carcinogênese e dividido em três estágios: no primeiro deles, 

chamado de estágio de iniciação, células normais, sob ação de agentes cancerígenos, 

têm alguns de seus genes modificados, mas não existe ainda um tumor clinicamente 

detectável; no segundo, denominado estágio de promoção, as células geneticamente 

modificadas ou “iniciadas”, sob ação de agentes cancerígenos conhecidos como 

oncopromotores, se transformam lenta e gradualmente em células cancerosas; no 

estágio final denominado de progressão, há uma multiplicação descontrolada e não 

reversível das células malignas, gerando o câncer clinicamente diagnosticável (INCA, 

2014). 

 

3.2 FISIOPATOLOGIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

O adenocarcinoma prostático não tem uma causa única conhecida, mas as 

pesquisas sobre o tema estão predominantemente direcionadas para os fatores 

endócrinos (RUBIN, 2006). Uma vez que este tipo de câncer é inibido pela 

orquiectomia, acredita-se que os androgênios exerçam um papel central em sua 

patogênese. As células epiteliais cancerosas, assim como as normais, têm receptores 

de androgênios e está demonstrado que elas crescem mais rapidamente sob estímulo 

http://www.inca.gov.br/enfermagem/docs/cap2.pdf
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da testosterona (ROBBINS, 2005). 

As células cancerosas apresentam mudanças qualitativas e quantitativas em 

relação às células normais das quais se originaram e das quais se tornam totalmente 

independentes, adquirindo caráter agressivo que se expressa pela grande capacidade 

de invadir tecidos vizinhos e, atingindo a corrente sanguínea e os vasos linfáticos, de 

instalar-se em órgãos distantes do organismo. 

A elevada prevalência do câncer de próstata pode ser entendida pela seguinte 

afirmação de Srougi: “todo homem nasce programado para ter câncer de próstata pois 

todos carregam em seu código genético protooncogenes, que dão a ordem para uma 

célula normal se transformar em uma outra maligna” (SROUGI et al, 2008). Para este 

autor, o câncer de próstata surge devido a processos inflamatórios sucessivos ou por 

ação de mediadores químicos locais, que geram ao longo dos anos múltiplas divisões 

celulares do tecido sadio, levando à fragmentação cromossômica, ao decréscimo dos 

genes protetores e à ativação dos protooncogenes.  

 

3.3 RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

Na relação do homem com a prevenção do CaP, é muito comum observar a 

resistência da população masculina ao exame de rastreamento pelo toque retal, o que 

impede o melhor desempenho no controle. Porém, paradoxalmente, o Ministério da 

Saúde brasileiro não indica em suas diretrizes o rastreamento populacional, pois não 

há evidencias de que o tratamento de tumores em estádios iniciais tenha uma 

efetividade que supere os riscos dos possíveis efeitos terapêuticos adversos (INCA, 

2017). 

Na edição nº 2, de 2014, do Informativo “Detecção Precoce” abordaram-se as 

evidências científicas sobre o fato de que o rastreamento do câncer de próstata não 

deve ser indicado, tendo em vista que os danos associados a essa prática superam 

os possíveis benefícios. Portanto, a atenção primária tem papel central no controle do 

câncer de próstata no que se refere ao incentivo a estilos de vida saudáveis, como 

alimentação adequada, prática regular de atividade física, manutenção do peso 

corporal, cessação do tabagismo e do consumo de bebidas alcóolicas, temas que 

devem ser sempre abordados pelos profissionais de saúde como medidas para evitar 

o câncer e outras doenças crônicas. Como resultado das diversas campanhas de 

esclarecimento da população nos diferentes tipos de mídia voltadas para a realização 
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de exames de rotina, é possível que muitos homens procurem espontaneamente as 

unidades de saúde para realizar o rastreamento do câncer de próstata. Nesses casos, 

os profissionais devem auxiliar no processo de tomada de decisão esclarecendo seus 

riscos e incertezas sobre os benefícios. Além disso, todos os homens devem ser 

orientados sobre os principais sinais e sintomas de alerta da doença (INCA 2014). 

Em 28 de abril de 2011 foi publicada a Lei nº12.401, que define que o Ministério 

da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC) e de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), deve buscar 

garantir o melhor cuidado da saúde possível diante da realidade e dos recursos 

disponíveis no SUS, estabelecendo critérios para diagnóstico, definindo o tratamento 

preconizado com medicamentos e demais produtos apropriados, estabelecendo o 

controle clínico e verificando os resultados terapêuticos (CONITEC, 2015). 

O rastreamento populacional do CaP é um dos temas mais controversos e motivo 

de debate constante. Apesar da facilidade na realização de métodos de diagnóstico 

como a dosagem do PSA e o toque retal (TR), sua validade como método preventivo 

para neoplasias em estágios precoces, e sua consequente diminuição da mortalidade 

do CaP, ainda é muito questionada. O risco de mortalidade por câncer de próstata 

aumenta se o seu diagnóstico não é efetuado em tempo hábil, o que dificulta o 

tratamento adequado (INCA.2017). 

O rastreamento do câncer de próstata, como qualquer intervenção em saúde, 

pode trazer benefícios e malefícios/riscos que devem ser analisados e comparados 

antes da incorporação na prática clínica e como programa de saúde pública. O 

benefício esperado é a redução na mortalidade pelo câncer de próstata. Os possíveis 

malefícios incluem resultados falso-positivos, infecções e sangramentos resultantes 

de biópsias, ansiedade associada ao sobre diagnóstico de câncer e danos resultantes 

do sobre tratamento de cânceres que nunca iriam evoluir clinicamente (INCA, 2013). 

No rastreamento do câncer de próstata são utilizados dois exames: o toque 

retal e a dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA). Ambos os métodos 

apresentam limitações relacionadas à sensibilidade e especificidade e ao baixo valor 

preditivo positivo (SANTIAGO et al., 2013). A indicação para realização de uma 

biópsia deve ser primeiramente avaliada com base nos resultados de PSA e toque 

retal. O padrão ouro para biópsia é a guiada por Ultrassom (US) (DALL’OGLIO et al., 

2011). Uma vez que a doença é diagnosticada, uma análise de prognóstico para o 

câncer de próstata é geralmente realizada através da combinação dos resultados do 
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PSA, estadiamento clínico e escore de Gleason, em adição à expectativa de vida do 

paciente (NOVAES et al.,2015). 

Com o intuito de antecipar o comportamento do CaP após o tratamento, foram 

desenvolvidos algoritmos muito utilizados por especialistas, estes descritos na tabela 

2 (DALL’OGLIO et al., 2010). 

 

Tabela 2 - Grupos de Risco Câncer de Próstata 

 Baixo Intermediário Alto 

PSA <10 ng/ml 10  20 ng/ml >20 ng/ml 

Gleason *6 7 *8 

Estádio T1 - T2a T2b T2c – T3 

Fonte: Dall’Oglio, (2010). 

 

A pesquisa de possíveis metástases é indispensável em pacientes com CaP 

diagnosticado e com PSA > 20 ng/ml ou PSA entre 10-20 ng/ml com graduação de 

Gleason ≥ 7, utilizando exames como cintilografia óssea, ultrassonografia, 

ressonância magnética ou tomografia (INCA, 2002). 

 

3.3.1 Teste PSA 

 

A rotina de rastreamento do CaP para a redução da mortalidade ocorre de 

forma generalizada (INCA, 2014). A detecção precoce é de fundamental importância, 

para que se aumentem as possibilidades de cura. A Sociedade Brasileira de Urologia 

recomenda, até que novas evidências sejam conhecidas, o rastreamento de neoplasia 

maligna de próstata pela dosagem anual do antígeno prostático específico conhecido 

como PSA (Prostatic Specific Antigen) e pelo toque retal em homens entre 50 e 80 

anos. Nos homens com parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer de 

próstata, o rastreamento pode começar aos 45 anos (SBU, 2012). 

O princípio do teste de PSA utiliza a imunocromatografia de fase sólida para 

detecção qualitativa. Imunocromatografia é um método físico-químico de separação 

de misturas, identificação e quantificação dos componentes envolvidos. Esse 

processo ocorre em duas fases: uma estacionária (fixa) e a outro móvel. A interação 



 26 

entre essas duas fases é influenciada por diferentes forças intermoleculares, incluindo 

iônica, polaridade, afinidade e solubilidade (HEIDENREICH et al., 2009). 

O PSA presente no soro reage com as partículas de látex coloidal conjugados 

com anticorpos monoclonais específicas contra PSA. Os anticorpos PSA migram 

através do processo cromatográfico até a zona de reação. Os anticorpos contra o PSA 

fixados reagem com o complexo partícula de látex coloidal, anticorpo, PSA.  Essa 

reação origina linha cor (cor na linha controle e em resultados positivos) (STAMEY et 

al., 1989).  No Brasil foram realizados no ano de 2016 4.851.967 conforme a tabela 3. 

 

Tabela 3 - Número de exames PSA registrados no SUS e taxa de exames 

realizados por mil homens, segundo UF de atendimento no Brasil em 2016. 

UF/Região Número de 

Exames 

Homens Exames/mil 

homens 

Norte 251.574 8.975.882 28,0 

Nordeste 824.159 27.885.131  29,6 

Sudeste 2.660.183  42.513.040   62,6 

Centro Oeste 274.435  7.795.775  35,2 

Sul 841.616  14.556.274  57,8 

BRASIL  4.851.967  101.726.102  47,7 

Fonte: Inca (2016) 

 

3.2.2 Toque Retal 

 

Trata-se de um exame indolor, que possibilita ao médico avaliar tamanho, forma 

e textura da próstata e é realizado introduzindo o dedo protegido por uma luva 

lubrificada no reto (figura 3). Este exame permite palpar as partes posterior e lateral 

da próstata (INCA, 2017). 
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Figura 3 - Toque retal. 

 

Fonte: MORAES (2018) 

 

A falta de conhecimento, medo, constrangimento e tendências machistas e 

mesmos culturais dificultam que as populações masculinas procurem um diagnóstico 

precoce através do toque retal, exame largamente utilizado em todo o mundo. É 

necessário vencer o preconceito masculino em relação a este exame simples e 

indispensável no rastreamento do CaP através de políticas públicas que promovam 

uma maior conscientização dos homens sobre sua importância (GOMES, 2008). 

 

3.2.3 O papel do Biomédico na atenção primária à saúde 

 

Diversas áreas de saber estão envolvidas na atenção primária à saúde. Além do 

papel central desempenhado por profissionais médicos e de Enfermagem, nela podem 

estar engajados aqueles que trabalham com Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia ou 

Assistência Social, numa relação de equipe multidicisplinar que visa oferecer à 

população o atendimento amplo que atenda plenamente às suas demandas de saúde. 

O Biomédico, por sua formação teórico-técnica e por seu comprometimento com a 

perspectiva de transformar a realidade que o cerca, pode também exercer importante 

papel na promoção da saúde da população. Entre as diversas ações que são de sua 

competência podem ser citadas as seguintes: suporte a visitas educativas a 

domicílios, creches e escolas; formação de grupos terapêuticos direcionados a 

portadores de doenças específicas (diabéticos, hipertensos, asmáticos, tabagistas, 

etc); promoção da saúde e prevenção de doenças através de grupos de discussão de 

casos clínicos; elaboração de projetos educacionais e terapêuticos com a sua equipe 
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multidisciplinar (OLIVEIRA; ROCHA; CUTOLO, 2012; MATTOS; NEVES, 2009). 

A profissão do Biomédico foi regulamentada pela Lei 6.684, de 03/9/1979 e pelo 

Decreto nº 88.439, de 28/6/1983. Nesta lei também foram criados o Conselho Federal 

de Biomedicina – CFBM e os Conselhos Regionais de Biomedicina – CRBMs, estes 

com a missão de orientar, disciplinar e fiscalizar o adequado exercício da profissão 

(COSTA; TRINDADE; PEREIRA, 2010). 

As competências profissionais do Biomédico extrapolam sua formação técnico-

científica nas áreas diagnóstica e terapêutica, na medida em que elas lhe capacitam 

também a lançar um olhar crítico e construtivo sobre os contextos social, econômico, 

cultural, político, biológico, ecológico e ambiental da população, legitimando-o como 

um importante ator na preservação da higidez da população (SILVA et al., 2014).    

A formação técnico-profissional do Biomédico preenche vários requisitos e 

contempla inúmeras habilidades que o credenciam plenamente a atuar em equipes 

de saúde e no suporte a toda gama de procedimentos diagnósticos. A Biomedicina no 

Brasil vem construindo um respeitado conceito desde seu surgimento, alicerçado em 

uma intransigente busca de melhorias na qualidade de vida da população e em seu 

apoio incondicional às políticas nacionais e regionais de saúde pública (HADDAD et 

al, 2006). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câncer de próstata vem sendo apontado como um dos maiores problemas 

de saúde pública da atualidade. Mundialmente, um em cada seis homens portadores 

de câncer possui o de próstata e esta elevada prevalência foi um fator decisivo para 

a escolha do tema deste trabalho. 

A importância em estudar o câncer de próstata está em contribuir na ampliação 

de conhecimentos sobre o tema, motivando novos estudos voltados para aprimorar 

seu diagnóstico e diversificar suas possibilidades terapêuticas, tanto da doença em si 

quanto das complicações secundárias ao seu tratamento. 

No enfrentamento deste grave problema de saúde publica, é preciso criar novas 

estratégias que informem e motivem os homens à prevenção e a um possível 

diagnóstico precoce da doença, propiciando tratamento mais eficaz e a consequente 

estabilização ou mesmo a cura desta modalidade de câncer. Com esta perspectiva, 

as medidas de prevenção da doença no nível primário de atenção à saúde, objeto 

central de estudo deste trabalho, ocupam um lugar primordial no conjunto de ações 

direcionadas para este enfrentamento. A implementação eficaz da atenção primária à 

saúde, permitindo o diagnóstico precoce da doença e seu adequado rastreamento, 

aumenta as chances de cura desta neoplasia e reduz os custos e as complicações 

advindas de seu tratamento. 

O Biomédico tem como importante parte de sua formação técnico-profissional 

o contato com disciplinas e práticas de caráter comunitário, que estimula a abordagem 

humanizada dos grandes desafios impostos pela gestão da saúde pública no Brasil e 

o prepara para engajar-se no mercado de trabalho. O profissional de Biomedicina bem 

formado está plenamente capacitado a integrar equipes de saúde em seus diferentes 

níveis de complexidade e atuar como gestor de unidades de saúde, sanitarista ou 

epidemiologista, bem como assumir o papel de coordenador e agregador de grupos 

multidisciplinares de trabalho em saúde pública, capazes de influir na realidade local 

de sua comunidade alvo, tanto no nível individual quanto coletivo.     
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