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RESUMO: O objetivo do estudo é entender se a falta de conhecimento influencia em algum aspecto 

negativo o homem a realizar os exames que rastreiam o câncer prostático. Com o intuito de evidenciar o 

motivo do câncer prostático destaque tanto no cenário mundial quanto no cenário brasileiro com altas 

taxas de morbimortalidade, o mesmo evidenciará quais as barreiras enfrentadas no rastreamento e na 

detecção precoce dessa enfermidade. A metodologia do estudo será com abordagem quantitativa, a 

coleta de dados constituirá de um questionário validado, inspirado na escala de likerd criada em 1932 

por Rensis Likerd um psicólogo norte americano e desenvolvido pelos pesquisadores, onde avaliará o 

grau de conhecimento do entrevistado sobre o tema apresentado acima. O local de abordagem dos 

entrevistados será uma unidade básica de saúde do município de Maringá no estado do Paraná, como 

critério de inclusão usuários homens com idade superior ou igual a 40 anos, excluindo então todo o 

público feminino independente da idade e público masculino com idade inferior a 40 anos de idade. 

Para a avaliação e análise dos resultados da pesquisa contará com a utilização de testes estatísticos. 

Contudo, os resultados esperados do estudo é fornecer à equipe saúde estratégia da família informações 

relevantes para atuar em conjunto com a população masculina para que exclua qualquer relação que 

promova a resistência do homem com o serviço de saúde, além de demonstrar se a preocupação com 

gastos do público faz com que o câncer da próstata se mantenha no topo da lista dos que mais matam 

os homens brasileiros, a pesquisa trará também quais as barreiras enfrentadas pelos enfermeiros na 

busca de adesão dos homens na detecção precoce do câncer. Ficará evidenciado também a importância 

de um acolhimento humanizado favorecendo a inserção ativa e colaborativa do homem na saúde 

pública que impeça a resistência do homem na busca pela realização do exame retal digital, que de fato 

é o componente fundamental para o rastreamento da enfermidade e redução dos índices de 

morbimortalidade. 
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