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RESUMO

CYPRIANO, Angélica dos Santos. Ações promotoras de saúde frente ao câncer da mama
masculina: subsídios ao gerenciamento do cuidado de enfermagem na atenção básica. 2017.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de
Ciências e Saúde, Escola da Enfermagem Anna Nery, Rio de Janeiro. 2017.
O presente estudo avaliou as estratégias de enfermagem para práticas promotoras de
saúde a homens frente ao câncer da mama masculina na atenção básica, mesmo considerado
raro, o câncer da mama masculina merece maior atenção por parte dos profissionais de saúde e
órgãos governamentais responsáveis pela elaboração das políticas públicas delineadoras dos
modelos de atenção, pois o mesmo apresenta repercussões emocionais, sociais e físicas
decorrentes do adoecimento e do tratamento para os usuários e a família, na dependência da
fase em que for diagnosticado. Trata-se uma pesquisa de campo com abordagem metodológica
da Pesquisa Convergente Assistencial (PCA), que possibilita a integração de métodos de
pesquisa científica à prática assistencial, onde foi realizada uma entrevista individual com um
homem com câncer de mama gerando um caso mobilizador que foi apresentado as 12
enfermeiras da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Saquarema após as mesmas responderem
um questionário sobre o seu entendimento a cerca do câncer da mama em homens. Desta forma
as enfermeiras da baixada litorânea pontuaram as possíveis ações/ estratégias que poderiam
desenvolver, a fim de favorecer a criação de um plano de promoção da saúde para homens
frente ao câncer da mama masculina, destacados como: Capacitação e Conscientização dos
profissionais sobre o tema, Elaboração de cartazes, panfletos e palestras sobre o câncer de
mama masculino para os usuários da rede, Utilização das mulheres como multiplicadoras de
informação e a Informação ao público masculino além dos muros da instituição e estratégia de
captação do público masculino. Sendo essas, estratégias que podem ser implementadas na
atenção básica a fim de informar e conscientizar os usuários da rede.

Descritores: Enfermagem. Neoplasias da Mama Masculina. Promoção da Saúde.

CYPRIANO, Angélica dos Santos. Acciones promotoras de salud frente al cáncer de mama masculino:
subsidios al manejo del cuidado de enfermería en la Atención Básica. Río de Janeiro, 2017. Disertación (Maestría
en Enfermería) - Enfermería Anna Nery, Centro de Ciencias de la Salud y de la Universidad Federal de Río de
Janeiro de 2017.

RESUMEN

El presente estudio evaluó las estrategias de enfermería para las prácticas de promoción
de la salud a los hombres que enfrentan el cáncer de pecho masculino en la atención básica,
incluso consideran el cáncer de mama masculino, rara merece mayor atención por parte de
profesionales de la salud y agencias de gobierno responsables de delineadoras de elaboración de
políticas públicas de atención, debido a que presenta repercusiones emocionales sociales y
físicos, derivados de la enfermedad y el tratamiento de los usuarios y familia, dependiendo de la
etapa en que se diagnostica. Se trata de una investigación de campo con enfoque metodológico
de la asistencia de investigación convergente (ACC), que permite la integración de métodos de
investigación científica a la práctica, donde un individuo entrevista a un hombre con cáncer de
mama mediante la generación de un activista del asunto que se presentó a las 12 enfermeras de
la estrategia de salud familiar (FHS) de Saquarema, después el mismo responder a un
cuestionario sobre su comprensión acerca del cáncer de mama en los hombres. De esta manera
las enfermeras de las tierras bajas costeras marcó las acciones/estrategias posibles que podría
desarrollar, con el fin de fomentar la creación de un plan de promoción de la salud de los
hombres frente al cáncer de mama masculino, destacó como: formación y sensibilización de los
profesionales sobre el tema, elaboración de carteles, folletos y conferencias acerca del cáncer de
pecho masculino para usuarios de la red , Uso de mujeres como multiplicadores de información
y a la audiencia masculina más allá de las paredes de la institución y financiamiento de la
estrategia de la audiencia masculina. Siendo tales, estrategias que pueden ser implementadas en
la atención básica con el fin de informar y educar a los usuarios de la red.

Palabras clave: Enfermería. Neoplasias de la Mama Masculina. Promoción de la Salud.

CYPRIANO, Angélica dos Santos. Health promotion actions against male breast cancer: subsidies to the
management of Nursing care in Primary Care . Río de Janeiro, 2017. Disertación (Maestría en Enfermería) Enfermería Anna Nery, Centro de Ciencias de la Salud y de la Universidad Federal de Río de Janeiro de 2017.

ABSTRACT

This study evaluated the nursing strategies to promote health practices to men outside
the male breast cancer in primary care, even considered rare cancer of the male breast deserves
greater attention from health professionals and government agencies responsible for the
preparation of delineadoras public policy of models of care, because it provides emotional,
social and physical repercussions of illness and treatment for users and family, depending on
the stage at which it is diagnosed. This is a methodological approach to field research Care
Convergent Research (PCA), which enables the integration of scientific research methods to
healthcare practice, where he held a personal interview with a man with breast cancer
generating a mobilizer case was presented the 12 nurses of the Family Health Strategy (FHS)
Saquarema after the same answer a questionnaire about their understanding about breast cancer
in men. Thus the nurses of the coastal lowlands punctuated possible actions / strategies that
could develop in order to promote the creation of a health promotion plan for men against the
cancer of the male breast, highlighted as: Training and professional awareness on the subject ,
Development of posters, pamphlets and lectures on male breast cancer for users of the network,
use of women as multipliers of information and information to the male audience beyond the
walls of the institution and the male public funding strategy. As such, strategies that can be
implemented in primary care in order to inform and educate users of the network.

Keywords: Nursing. Breast Neoplasms, Male. Health Promotion.
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1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1

A Concepção do Problema da Pesquisa

A temática relacionada à assistência ao homem frente ao câncer da mama
masculina é ponto de discussão recente no âmbito da formulação de diretrizes
orientadoras de ações de cuidado nos diferentes níveis de atenção.
Como reflexo das demandas sociais para novas políticas e ações voltadas para a
universalização do direito à saúde, a equidade e integralidade da atenção aos homens,
foi formulada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)
em 2008 com o propósito de diminuir a precariedade do sistema em relação a esses
usuários. Contudo, apesar da incorporação progressiva da perspectiva de gênero no
campo da saúde, as implicações do gênero masculino na constituição de estratégias e
ações de cuidado ainda apresentam fragilidades nas abordagens da prática assistencial e
da produção do conhecimento. Estudiosos do assunto afirmam que, tal enfoque pode
favorecer a compreensão das relações que os homens estabelecem na sociedade e suas
repercussões para o estado de saúde, o processo de adoecimento e morte, bem como o
acesso e a utilização de serviços (BRASIL, 2008; MOURA, 2015).
Ao se discutir a avaliação do processo de implantação da PNAISH, orientado a
partir do Plano de Ação Nacional (2009 – 2011), se identifica desafios relacionados à
limitada capacidade dos municípios para ―atender às demandas impostas pela
implantação das diretrizes instituídas, bem como a crítica situação do monitoramento
das ações de promoção da saúde e expansão do sistema de atenção à saúde do homem,
principalmente devido à ausência de informações sistematizadas‖ (BRASIL, 2009;
MOURA, 2015).
A análise do perfil da saúde do homem brasileiro estudo evidenciou que as
principais causas de óbito em usuários de 20 a 59 anos de idade se referem às causas
externas (35%), seguida pelas doenças do aparelho circulatório (18%) e neoplasias
(12%). Tais agravos indicam ações necessárias e urgentes no enfrentamento dos altos
índices de morbimortalidade nos homens. Na especificidade da mortalidade por
neoplasias, a taxa foi de 54,3 por 100 mil habitantes. Os óbitos por essa causa foram
mais expressivos a partir dos 40 anos de idade, concentrando-se entre os homens com
50 a 59 anos de idade. Na população mais jovem, 20 a 29 anos de idade, a taxa de óbitos
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foi 24 vezes menor, com maior incidência na região sul do país (MOURA, 2012;
BRASIL, 2008).
Além dos indicadores de morbimortalidade por câncer nos homens, também é
consideradas relevante à elaboração de estratégias de promoção de saúde e prevenção a
estimativa elaborada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA JOSÉ ALENCAR
GOMES DA SILVA). Para o biênio 2016/2017 foi prevista a ocorrência de 600 mil
casos novos de câncer no Brasil. O perfil assemelha-se ao da América Latina e do
Caribe, onde os cânceres de próstata (61 mil) em homens e mama feminina (58 mil) em
mulheres serão mais frequentes. Sem contar com os casos de câncer de pele não
melanoma, cuja a previsão é de que os tipos mais frequentes em homens serão próstata
(28,6%), pulmão (8,1%), intestino (7,8%), estômago (6,0%) e cavidade oral (5,2%)
(INCA,2016).
Os dados apresentados são alarmantes. No entanto, é preciso considerar que
outros tipos de câncer acometem os homens com menor expressão epidemiológica, mas
com as repercussões emocionais, sociais e físicas decorrentes do adoecimento e do
tratamento para os usuários e a família, na dependência da fase em que for
diagnosticado. É o que tem sido observado em relação ao câncer da mama masculina,
no contexto das atividades desenvolvidas no Projeto ―Promoção da Vida e Saúde e a
Enfermagem na Atenção Oncológica na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro‖, registro
SIGMA/UFRJ 13151, no qual estou inserida desde a atuação como bolsista de extensão
durante o Curso de Graduação no período 2013/2014.
Nas práticas de educação para a saúde direcionadas à comunidade acerca de
medidas para promoção da saúde e para prevenção da doença, realizadas no contexto
do referido projeto, é frequente observar desinformação de homens e mulheres acerca
do câncer da mama masculina. De outro modo, observa-se que profissionais de
enfermagem que atuam na atenção básica demonstram pouco preparo para lidar com os
usuários com esse tipo de neoplasia que, em sua maioria, é diagnosticado em estágios
mais avançados da doença.
Estudos acerca dessa temática, publicados a partir do final da década de 90 do
século XX, indicam que o câncer da mama masculina tem ocorrência em cerca de 1%
entre os cânceres que acometem os homens, mas há aumento da incidência dessa
neoplasia em diferentes países. Esses estudos ressaltam que a baixa frequência traz
diferentes repercussões: não favorece a realização de projetos de investigação que
produzam evidências mais confiáveis para subsidiar estratégias de ação; mais de 40%
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dos casos tem diagnóstico tardio (estádios III ou IV) o que tanto impede que os homens
recebam o tratamento mais adequado diante das taxas de mortalidade, quanto
impossibilita que se compreenda o comportamento da doença, em longo prazo. Razão
pela qual a recomendação é de implementar ações mais imediatas voltadas para a
promoção da saúde e o diagnóstico precoce (BASEGIO et al, 1999; GIORDANO et al,
2002; OTTINI, 2009).
Nessa perspectiva, o entendimento é de que, mesmo considerado pouco
frequente, o câncer da mama masculina merece maior atenção por parte dos
profissionais de saúde e órgãos governamentais responsáveis pela elaboração das
políticas públicas delineadoras dos modelos de atenção. Além do mais, ao considerar as
recomendações das evidências científicas para enfocar a promoção da saúde e
prevenção frente ao câncer da mama masculina torna-se fundamental ampliar as
discussões acerca da temática, prioritariamente, no âmbito da atenção básica.
A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) apresenta
como objetivos a redução da mortalidade e da incapacidade causadas pela doença,
da incidência de alguns tipos de câncer, além de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos usuários por meio de ações de cuidado integral para promoção,
prevenção, detecção precoce, tratamento cabível e cuidados paliativos que devem ser
oferecidos de forma oportuna, permitindo a continuidade do cuidado, com ênfase na
participação ativa dos usuários (BRASIL, 2013).
Essa diretriz está alinhada com a PNAISH quando sinaliza que um dos
desafios para a atenção integral ao homem é a mobilização da população masculina
para lutar pela garantia de seu direito social à saúde, o que requer dos profissionais,
estratégias para politizar e sensibilizar os homens para o reconhecimento e a enunciação
de suas condições sociais e de saúde, para que, assim, sejam protagonistas de suas
demandas, firmando seu exercício e gozo dos direitos de cidadania. Aspecto que está em
alinhamento com a Política Nacional de Atenção Básica e com as estratégias de
humanização em saúde, fortalecendo ações e serviços em redes e privilegiando a
Estratégia de Saúde da Família (BRASIL, 2008).
Apesar do que está estabelecido nas políticas públicas, é fundamental
reconhecer os desafios para que tais princípios e diretrizes sejam operacionalizados no
cotidiano de trabalho das equipes de saúde. A inquietação acerca de tais desafios e suas
implicações para a prática da enfermagem foi a motivação para realizar um estudo
exploratório com o propósito de conhecer a visão de enfermeiros que atuam na atenção
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básica acerca da problemática da prevenção e controle do câncer da mama masculina na
Monografia de Conclusão do Curso de Graduação. Os participantes do estudo foram
enfermeiras indicadas pela Secretaria de Saúde de um município da Baixada Litorânea
do Rio de Janeiro que participaram de um Fórum de Discussão1 em março de 2014.
Os resultados do estudo permitem identificar que as enfermeiras declaram a
falta de informações acerca de uma doença rara no homem cujas tecnologias para
diagnóstico e tratamento ainda não estão incluídas nas diretrizes da Linha de Cuidado
do Câncer de Mama considerando as especificidades do gênero masculino. Consideram
fundamental que o enfoque das ações de enfermagem esteja voltado para que os homens
possam ser sensibilizados e informados para assumir o protagonismo de seu cuidado, o
que vai exigir habilidades gerenciais para fazer os ajustes necessários na organização do
processo assistencial, além de sensibilização da equipe para que o cuidado seja prestado
a partir das necessidades apresentados por esses homens (CYPRIANO, 2014).
O resultado alcançado nesse estudo exploratório mobilizou muitas reflexões e
auto indagações acerca da complexidade de gerenciar o cuidado de enfermagem nessa
linha de ação. No âmbito da organização do processo de trabalho da enfermagem, podese entender que a enfermeira ―gerencia o cuidado quando o planeja, quando o delega ou o
faz, quando prevê e provê recursos, capacita sua equipe, educa o usuário, interage com outros
profissionais, ocupa espaços de articulação e negociação em nome da concretização e melhorias
do cuidado (Rossi e Lima; 2005 p.466)‖.

Então, como agir diante da falta de

informações e diretrizes institucionais frente à necessidade de atender a demandas dos
usuários?
No processo de mudanças que favoreçam a qualidade da atenção se faz
necessário superar os desafios que podem emergir no cotidiano do trabalho, seja no
âmbito das demandas dos usuários, das interações com a equipe multiprofissional, ou
na estrutura organizacional. O que requer a busca de subsídios para pensar, decidir e
agir visando resultados que, para Motta (2004), podem ser definidos, previstos,
analisados e avaliados, mas que tem que ser alcançados através das pessoas e numa
interação humana constante.

1

Dentre as atividades previstas no Projeto de Extensão são desenvolvidos os Fóruns de Discussão
mensais com enfermeiras que atuam nas equipes da Estratégia de Saúde da Família dos municípios da
região, com a finalidade de discutir temáticas de interesse da prática da Enfermagem na atenção
oncológica na atenção básica, com vistas à construção coletiva de estratégias de ação.
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Na intenção de aprofundamento do conhecimento acerca do assunto foi definido como

objeto deste estudo: ações de Enfermagem para promoção da saúde a homens frente ao
câncer da mama masculina na atenção básica.
No contexto do Modelo de Atenção à Saúde brasileira, a promoção da saúde é
uma estratégia de produção de cuidado, ou seja, um modo de pensar e de operar
articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no Sistema Único de Saúde
que contribui na construção de ações que possibilitam responder às necessidades
sociais em saúde (BRASIL, 2006).
Penso que, para planejar as ações mais adequadas à promoção da saúde de
homens frente ao câncer da mama masculina, seja fundamental para as enfermeiras
conhecer o que os homens pensam sobre a doença e a forma de lidar com o cuidado das
suas condições de saúde, para construir com os usuários, estratégias que possam
favorecer o processo de cuidado na perspectiva da integralidade.
Desse modo, foram elaboradas as seguintes questões norteadoras para o estudo:


Como se configura o entendimento das enfermeiras acerca da promoção da saúde ao
homem frente ao câncer da mama masculina no cotidiano de trabalho na atenção básica?



Que ações podem ser incorporadas pelas enfermeiras no processo de gerenciamento do
cuidado dessas enfermeiras visando a promoção da saúde para homens frente ao câncer
da mama masculina?
Segundo Mendes (2012), para planejar as ações promotoras de saúde no
processo do co-responsabilização com o usuário, é fundamental capacitar os
profissionais de saúde por meio da educação permanente, para que ajudem os usuários
nesse processo por meio de ações de cuidado baseadas em evidências clínicas; uso de
estratégias criativas para ações educacionais individuais e coletivas; a l é m d e buscar
recursos da comunidade para que as metas de autogerenciamento alcancem o
propósito da promoção da saúde.
Nessa linha de pensamento, estudiosos da educação permanente dos recursos
humanos em saúde destacam a importância da valorização da aprendizagem no contexto
de trabalho como uma ferramenta dinamizadora das mudanças necessárias à melhoria da
qualidade da atenção em saúde. A recomendação é de que a capacitação seja parte
essencial de estratégias de mudança organizacional quando são criadas oportunidades
para que situações-problemas vivenciadas na prática sejam analisadas reflexivamente
pelos profissionais, para construção coletiva de alternativas de solução (DAVIVI, 2009).
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Implementar e avaliar as ações promotoras de saúde do indivíduo/população é
uma meta fundamental para os profissionais atuantes na atenção básica, particularmente
o enfermeiro, que possui como uma de suas atribuições a educação em saúde como eixo
orientador do gerenciamento do cuidado. Com isso, eleger uma base filosófica e
metodológica para embasar as ações de promoção da saúde revela-se uma estratégia
indispensável para o planejamento das ações de enfermagem, visando o atendimento
das necessidades específicas do ser humano, no caso do enfoque desse estudo, os
homens frente ao câncer da mama masculina.
No âmbito da construção da ciência da Enfermagem, a promoção da saúde tem
sido ressaltada em algumas proposições teóricas, com destaque para o Modelo de
Promoção da Saúde elaborado por Nola Pender em 1982. De acordo com a autora, a
construção da Enfermagem está essencialmente relacionada às intervenções que a
enfermeira deve realizar para propiciar comportamento de promoção da saúde pelos
indivíduos a partir da compreensão da inter-relação de três pontos principais: 1. as
características e experiências individuais, 2. os sentimentos e conhecimentos sobre o
comportamento que se quer alcançar e 3. o comportamento de promoção da saúde
desejável (PENDER et al, 2006).
Nessa perspectiva, para contemplar o problema de pesquisa e o objeto
delimitado foram elaborados os seguintes objetivos:

1.2

Objetivos


Descrever o entendimento de enfermeiras que atuam na atenção básica acerca das ações
direcionadas a homens frente ao câncer da mama masculina;



Construir com as enfermeiras o diagrama do Modelo de Promoção da Saúde de Nola
Pender para favorecer a construção de ações no processo de gerenciamento do cuidado
do homem frente ao câncer de mama;

 Analisar ações propostas pelas enfermeiras para promoção da saúde ao homem com
câncer de mama.
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1.3 Relevância e Contribuições do Estudo
A organização do processo assistencial ao homem frente ao câncer da mama
masculina requer a articulação de ações de cuidado direcionadas para a promoção da
saúde, nos diferentes níveis de atenção, em alinhamento com as diretrizes da Política
Nacional de Atenção Oncológica e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem.
No processo de operacionalização de tais diretrizes, é fundamental que os
profissionais de enfermagem estejam atentos e preparados para uma prática
qualificada a partir de um olhar direcionado para as necessidades desses usuários, o que
contribuirá para a efetividade da assistência na medida em que forem valorizadas as
peculiaridades dos homens nos seus modos de se autocuidar e nas suas relações com os
serviços de saúde (SILVA, 2010; SILVA & SILVA, 2014).
De acordo com as diretrizes para controle das situações crônicas de saúde, a
efetividade da atenção depende da participação e do envolvimento do usuário enquanto
sujeito ativo no processo de cuidar. Ou seja, o usuário precisa ser estimulado a adotar
estilos e práticas de vida mais saudáveis, assim como desenvolver ações que favoreçam
a aderência ao tratamento. O que implica reconhecer o papel central do usuário em
relação a sua saúde,

produzindo

um sentido

de corresponsabilidade pelo

autogerenciamento de suas condições de saúde, alterando, desse modo, a posição do
profissional de um prescritor de cuidados, para um parceiro do usuário, que colabora na
definição de situações problema vivenciadas, no estabelecimento e monitorização de
metas, na elaboração de planos de ação e na resolução de problemas que apareçam ao
longo do processo de cuidado (BRASIL, 2013; MENDES, 2012).
Na busca para ampliar o conhecimento acerca dos subsídios para orientar as
enfermeiras para adotar tal posição na prática cotidiana de gerenciamento do cuidado
aos homens frente ao câncer da mama masculina, foi realizada uma busca bibliográfica
de artigos científicos indexados nas bases de dados: MEDLINE/PUBMED, LILACS e
CINAHL, usando os descritores boreanos ―Neoplasias da Mama Masculina‖
―Promoção da Saúde‖ e ―Enfermagem‖. Nesta busca foram achados 32 artigos e a
partir do critério de inclusão onde as publicações deveriam estar disponíveis com texto
completo nas bases de dados, além de terem sido publicados a partir do ano 2010,
resgatou- se 15 publicações para análise da revisão bibliográfica, listadas no Quadro
Síntese (Apêndice G).
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Quadro 1: Levantamento bibliográfico com base na busca em base de dados
BASE DE DADOS

ENCONTRADOS

SELECIONADOS

CINAHL

19

6

MEDLINE/PUBMED

10

6

LILACS

3

3

TOTAL

32

15

Dentre as publicações analisadas a quase totalidade é de estudos internacionais
realizados nos Estados Unidos (8), Países europeus (1), Brasil (4), Colômbia (1) e Korea
(1). A área de predominância nas publicações é a Medicina; apenas um estudo brasileiro
foi desenvolvido na área da Enfermagem.
Em relação ao método adotado nos estudos, destaca-se a abordagem
epidemiológica, indicando o interesse dos autores em apresentar dados representativos
do aumento na incidência dos casos de câncer da mama masculina nos diferentes países.
Os estudos são, na maioria, estudos retrospectivos com análise documental de
prontuários e outros registros institucionais. Na produção analisada, apenas um estudo
investigou as experiências de enfermeiras lidando com a temática em uma unidade
básica de saúde de município brasileiro, que identificou o desconhecimento de homens
da área adscrita pesquisada em relação às ações de prevenção do câncer da mama
masculina (ROCHA et al, 2016).
Como tema principal dos estudos selecionados, destaca- se o repasse de
informação a população sobre a possibilidade do desenvolvimento do câncer de mama
em homens; a testagem dos programas de rastreio como tratou um estudo elaborado na
Califórnia; um dos estudos brasileiro levantou a ocorrência de hospitalização e óbito de
câncer de mama em homens; outro estudo brasileiro destacou a análise do quadro
laboratorial de um paciente do sexo masculino acometido por câncer de mama, desde o
seu diagnóstico até os testes de controle e apareceu como tema de estudo também a
identificação do conhecimento do homem sobre o câncer de mama no sexo masculino.
A Identificação e a percepção do homem sobre sua mama e as implicações para os
cuidados de Enfermagem.
A situação clínica predominante dos homens participantes dos estudos
analisados na produção científica internacional foi de diagnóstico em estágio avançado
da doença. Contudo, no levantamento da produção científica não se evidenciou estudos
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que focalizassem informações acerca das necessidades de saúde e de cuidado dos
homens que adoecem por câncer de mama e suas famílias.
As ações recomendadas para o cuidado são, principalmente, aquelas que
envolvem a promoção da saúde, seja para favorecer o diagnóstico precoce da doença,
ou visando o bem-estar e qualidade de vida dos homens nos casos já diagnosticados.
Nessas situações são também indicadas estratégias que incluam ações voltadas para a
prevenção de complicações decorrentes da doença e controle dos efeitos adversos
provocados pelo tratamento. Vale mencionar que esses estudos não trazem evidências
que demonstram a operacionalização e efetividade das estratégias sugeridas.
As evidências analisadas na produção científica indicam a insuficiência de
informações acerca das necessidades de saúde e de cuidado dos homens que adoecem
por câncer de mama, bem como das ações mais efetivas. O que aponta a importância de
estudos acerca da temática para que os diferentes aspectos que envolvem o adoecer
dos homens pelo câncer da mama masculina tenham mais visibilidade, tendo em
vista a necessidade de ampliar o conhecimento acerca do cuidado de enfermagem
integral e com a intencionalidade de promover o autogerenciamento das condições de
saúde desses homens.
Considerando o objeto delimitado para essa investigação e o propósito de
construir com as enfermeiras estratégias que favoreçam a implementação de ações
promotoras de saúde direcionadas a homens frente ao câncer da mama masculina,
penso que este estudo poderá contribuir para a produção científica n o c a m p o
d a Enfermagem e da Saúde, considerando a lacuna do conhecimento acerca do tema
no contexto internacional.
No Brasil, a temática focalizada está em consonância com a Agenda de
Prioridades de Pesquisa em Saúde em relação a Subagenda 18 – Promoção da Saúde,
eixo 18.3 que, no processo de consulta realizado em 2010 foi delineado para compor
pesquisas relativas à organização, desenvolvimento de novas tecnologias e avaliação da
efetividade de redes, políticas, programas, serviços e práticas, e de sua capacidade de
promover equidade (AKERMAN & FICHER, 2014). De outro modo, os resultados
também trarão subsídios para a Subagenda 5.5 – Doenças Não Transmissíveis
(Neoplasias), eixo 5.5.8, cujas pesquisas estão direcionadas para a avaliação de
programas e ações de prevenção primária, de detecção precoce e de atenção em
cuidados paliativos. Campos de atuação que estão relacionados ao cuidado de homens
com câncer da mama, na dependência da fase em que se encontrar.
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A expectativa é de que os resultados alcançados por meio da reflexão c r í t i c a
das enfermeiras possam oferecer subsídios para avaliar a própria prática e dos demais
membros da equipe que atuam na atenção básica, contribuindo para a proposição de
novas estratégias e de cuidado a homens frente ao câncer da mama masculina,
estimulando assim sua coparticipação no processo de promoção da saúde, prevenção e
controle da doença.
Enfim, os resultados poderão trazer subsídios a discussões que favoreçam
inovações no campo da prática da equipe multiprofissional em outros contextos de
atenção à saúde. O que está em alinhamento com as diretrizes do Plano de Ações
Estratégicas para Enfrentamento das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (2011 –
2022), que prioriza fortalecer os serviços de saúde voltados para a atenção aos
portadores de doenças crônicas (BRASIL, 2011).
As evidências poderão proporcionar reflexões teóricas e práticas para o
aprofundamento das discussões acerca da operacionalização das diretrizes da Política
Nacional de Atenção Oncológica que são realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa
Gerência da Enfermagem e Processos de Cuidar na Atenção Oncológica (UFRJ/CNPq)
que está vinculado ao Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da
Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ.
Destaca-se, nesse sentido, as possibilidades para que tais reflexões possam
subsidiar novas investigações, inclusive com outros grupos/núcleos de pesquisa, no interesse
da busca de evidências para a organização do processo assistencial e formação em nível
da graduação e pós-graduação para qualificação profissional e da atenção no processo
de ampliação e articulação da rede de atenção oncológica no país, na especificidade da
atenção à saúde do homem.
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2

BASES CONCEITUAIS DO ESTUDO
Este capítulo apresenta as bases conceituais que dão suporte ao objeto de
investigação, além de ancorar as ações de Enfermagem para a implementação de ações
de promoção da saúde a homens frente ao câncer da mama masculina na atenção básica.
Desse modo, foram delineadas três bases conceituais consideradas necessárias a
compreensão das interações entre o que é necessário conhecer para elaborar estratégias e ações
promotoras de saúde aos homens, ilustradas na figura abaixo.

Ações de Enfermagem para a
implementação de ações de promoção da
saúde a homens frente ao câncer da mama
masculina na atenção básica

O câncer da mama
masculina: aspectos
de interesse para a
Linha de Cuidado
do Câncer de Mama

A Promoção da
Saúde de Mama e a
PNASH

Aspectos psicosocioculturais
relacionados ao
homem no processo
saúde – doença

2.1 O câncer da mama masculina: aspectos de interesse para a
Linha de Cuidado do Câncer de Mama
O câncer de mama, bem como outras neoplasias malignas, resulta de uma
proliferação incontrolável de células anormais, que aparecem em função de alterações
genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores ambientais ou
fisiológicos. Essas alterações genéticas podem provocar mudanças no crescimento
celular ou na morte celular programada, levando ao surgimento do tumor (BRASIL,
2013).
Apontado como problema de saúde pública, o câncer de mama é um grupo
heterogêneo de doenças, com comportamentos diversos, com diferentes apresentações
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clínicas e morfológicas, variadas assinaturas genéticas e conseguinte variação nas
respostas terapêuticas (BRASIL, 2013).
O câncer da mama masculina é uma patologia pouco frequente que representa
menos de 1% de todos os cânceres em homens. De acordo com estudiosos, a baixa
incidência desta neoplasia nos homens pode ser a razão para a pouca expressividade
acerca dessa patologia na literatura, em comparação ao câncer da mama feminina
(HILL, 2005; WEISS et al, 2005).
É uma doença atípica nos jovens e tem predisposição a desenvolver-se em
idade mais avançada, sendo considerada rara antes dos 30 anos. A maioria dos
estudos refere que a média da idade dos homens na fase de diagnóstico é de 60 a 70
anos, geralmente associada a outras comorbidades, o que leva habitualmente à menor
sobrevida (CIOCCA, 2006).

Contudo, há estudos que alertam para o aumento da

incidência dessa neoplasia em homens mais jovens, nas últimas décadas (SINHA et al,
2006).
Em relação ao câncer da mama masculina não há diretrizes especificadas no
Consenso para Controle do Câncer de Mama publicado em 2004 e na edição atualizada
e ampliada das Diretrizes para Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil
publicadas em 2015. No documento que apresenta recomendações para a prevenção,
detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos no câncer de mama e
aponta possíveis estratégias que devem ser utilizadas para a sua implementação no
Sistema Único de Saúde, o termo ―câncer de mama masculino‖ só é mencionado no
item que trata dos grupos populacionais de risco elevado para o desenvolvimento do
câncer de mama: ―Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino‖
(BRASIL, 2004:7).
Tal fato pode ser entendido como parte do processo histórico social de
elaboração das políticas públicas. Isso porque o controle do câncer de mama mantém-se
como uma das prioridades na agenda da Política Nacional de Saúde em face da
magnitude do problema do alto índice de morbimortalidade pelo câncer da mama
feminina no país. Desse modo, a Linha de Cuidado do Câncer da Mama, no contexto da
rede temática de oncologia, se organiza por meio de um conjunto de ações e serviços
de saúde, estruturados com base em critérios epidemiológicos e de regionalização para
dar conta dos casos de alta relevância epidemiológica e social (BRASIL, 2013).
Vale ressaltar que, como reflexo das lutas sociais, as políticas públicas
relacionadas ao câncer de mama, desenvolvidas no Brasil desde meados dos anos 1980,
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foram impulsionadas, particularmente, em 1998, pelo Programa Viva Mulher em defesa
da saúde das mulheres brasileiras (BRASIL, 2015b).
Nessa perspectiva, diretrizes para assistência integral à saúde do homem no
contexto da atenção oncológica, considerando a especificidade de gênero masculino, foi
contemplada recentemente com o direcionamento de ações para prevenção e detecção
precoce do câncer de próstata, que representa o tipo de neoplasia com os maiores
índices de morbimortalidade entre os homens brasileiros (BRASIL, 2015a).
A finalidade da Linha de Cuidado do Câncer da Mama é garantir o acesso
humanizado e integral às ações e serviços qualificados para promover a prevenção do
câncer de mama, acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, qualificado e
em tempo oportuno (BRASIL, 2013). Portanto, a busca de evidências acerca da
diversidade de aspectos que envolvem o homem frente ao câncer da mama masculina
representa um grande desafio.
A etiologia dos tumores malignos da mama masculina, ainda não é bem
compreendida. Entretanto, alguns fatores etiológicos estudados configuram um
aumento no risco em homens, tais como trauma mamário; ginecomastia; história
familiar; exposição a radiações ionizantes; Síndrome de Klinefelter (alterações de
cariótipo); esquistossomose mansônica; trabalho em altas temperaturas, além do
manuseio de resinas, óleos e solventes (BASEGIO et al., 1999). Outros fatores de risco
apontados são insuficiência hepática por causas diversas (incluindo alcoolismo e
doenças endêmicas); tratamentos hormonais prolongados (estrogenoterapia); tumores de
testículo; orquite; traumas testiculares; tumores de próstata; obesidade. Esta última,
apesar de não ser considerado isoladamente um fator de risco para o câncer de mama
em homens, apresenta frequente associação com o mesmo (LEME E SOUZA, 2006).
Estudos indicam que 20% dos casos de homens com diagnóstico de câncer de
mama tem relação com história familiar, situações em que se destacam as discussões
acerca das mutações genéticas. Tumores de mama masculina têm maior possibilidade de
manifestar receptores de estrogênio e progesterona. Mutações no gene BRCA1 estão
associadas a alguns casos, mas a ligação entre mutações no gene BRCA2 e câncer de
mama masculino é mais forte, tornando-o um indicador de estimativa de risco para
parentes do sexo feminino. De outro modo, homens com história familiar de câncer de
mama em parentes de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) apresenta risco aumentado da
doença (GIORDANO, 2005; MIOLO et al, 2006).
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Houve aumento do diagnóstico clínico do câncer de mama em homens, nos
últimos anos, t endo e m vi st a o a v a n ç o d e conhecimentos acerca da patologia,
além da maior preocupação dos médicos em divulgar a real incidência da doença no
sexo masculino. Dentre os investimentos para diagnóstico, tem-se os estudos genéticos
(ARAÚJO et al, 2006).
Alguns critérios de estudos genéticos em homem com alto risco para o câncer
de mama masculina: homens com câncer que tenham história familiar de câncer de
mama ou ovário em familiar de

primeira ou segunda geração, diagnosticadas antes

de cinquenta anos; homens com diagnóstico de câncer de mama, independente da
história familiar; homens com diagnóstico de câncer de próstata que tenham história
familiar de câncer de mama ou ovário em familiar de primeira ou segunda geração,
diagnosticadas antes de cinquenta anos; homens judeus com alteração de BRCA
(IBANEZ et al, 2011).
A doença apresenta prognóstico equivalente ao câncer da mama feminina
quando comparado com os estágios de evolução do câncer da mama feminina. Contudo,
o diagnóstico do câncer da mama masculina ainda se dá de modo mais tardio, em
virtude do tumor se desenvolver próximo à pele e à musculatura, resultando na menor
frequência de casos detectados em estágios iniciais, o que por sua vez, leva a um
maior achado de invasões de estruturas vizinhas ao órgão e acometimento de linfonodos
à distância. Esse atraso no diagnóstico leva à detecção de casos avançados da doença
por desconhecimento do problema pelo homem e, muitas vezes, pelos profissionais de
saúde (LEME et al, 2006).
A problemática do diagnóstico tardio de situações crônicas de saúde nos
homens tem sido analisada considerando-se que a maioria dos homens só procura os
serviços de saúde quando apresentam um quadro agudo de alterações em sua saúde.
Desse modo, o Ministério da Saúde ressalta a importância de ações de promoção e
prevenção, e também de medidas de recuperação que favoreçam a saúde do homem
(BRASIL, 2008).
Existe uma grande defasagem de profissionais capacitados na atenção básica,
para o planejamento de ações direcionadas ao homem. Para os autores, é necessário um
olhar direcionado a esses usuários a partir de uma escuta atenta e técnica, bem como de
conhecimento dos problemas que os acometem ou podem acometê-los, para assim,
pensar medidas para o atendimento das necessidades de saúde. Os autores destacam
que é fundamental valorizar a construção de uma assistência integral que atenda a

27

complexidades de fatores que interferem no processo saúde-doença dos homens. E,
sobretudo, que seja desconstruída a concepção equivocada de invulnerabilidade
masculina (GOMES et al, 2007).

2.2 A Promoção da Saúde a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem
A organização da Linha de Cuidado do Câncer da Mama envolve intervenções
na promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, na reabilitação e nos cuidados
paliativos, englobando diferentes pontos de atenção à saúde, com o objetivo de alcançar
bons resultados clínicos, a custos compatíveis, com base na evidência disponível na
literatura científica (BRASIL, 2013).
A prevenção primária do câncer de mama está associada ao controle dos fatores
de risco assumidos embora os fatores hereditários não sejam passíveis de mudança.
Fatores referentes ao estilo de vida como obesidade pós-menopausa, sedentarismo,
consumo excessivo de álcool e terapia de reposição hormonal, podem ser moderados e
contribuir para reduzir a incidência do câncer de mama, o que historicamente tem sido
pouco considerado. A partir de um amplo resumo sobre evidências científicas da relação
entre alimentação, atividade física e prevenção de câncer, considera-se que é possível
prevenir 28% dos casos de câncer de mama por meio da alimentação, nutrição,
atividade física e gordura corporal adequada (BRASIL, 2011).
O diagnóstico precoce é particularmente importante em contextos onde
influencia a apresentação do câncer de mama em fase avançada, pois, o estadiamento
em fase inicial propicia terapias mais efetivas e menos agressivas. A técnica de
diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação do câncer,
sendo denominada algumas vezes como down-staging. Nesse sentido, o método da
educação aos usuários e aos profissionais de saúde para a averiguação imediata desses
sinais e sintomas do câncer de mama deve estar conjugado como o acesso rápido e
facilitado aos serviços de saúde. Essa estratégia é conhecida como política de alerta à
saúde das mamas (WHO, 2007).
Para controle do câncer de mama, destaca-se em particular a importância de
ações intersetoriais que estimulem acesso à informação e expanda oportunidades para
controle do peso corporal e a prática regular de atividade física. A ampla
aproximação da população a informações claras, plausíveis e culturalmente adequadas
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deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos os níveis, especialmente na
Atenção Básica (BRASIL, 2013).
Nessa perspectiva, as diretrizes políticas encaminham que se deve ocorrer uma
melhor organização e articulação nos diferentes níveis da atenção para que seja
garantido o acesso aos serviços e ao cuidado integral, porém para que isso seja
alcançado uma grande barreira ainda deve ser ultrapassada neste tema, a questão da
invisibilidade que o mesmo ocupa nas políticas públicas.
Os indivíduos devem ser vistos como sujeitos na singularidade de sua história
de vida, nas condições socioculturais, nos anseios e nas expectativas. Desta forma, as
linhas de cuidado são estratégias de estabelecimento do ―percurso assistencial‖ com
objetivo de organizar o fluxo dos indivíduos, de acordo com suas necessidades,
porém, para que isso funcione as políticas e linhas de cuidado referente ao câncer de
mama devem incluir o gênero masculino como pessoas suscetíveis a esta patologia,
sobretudo nas ações para Promoção da Saúde (BRASIL, 2013).
Considerada atualmente um campo conceitual e de práxis, a Promoção da
Saúde tem influenciado a composição do sistema de saúde de diversos países e regiões
do mundo. Conforme apresentada na Carta de Ottawa, a Promoção da Saúde é definida
como um método de capacitação da comunidade para agir na melhoria de sua qualidade
de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para
chegar a um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e
grupos devem saber reconhecer aspirações, satisfazer necessidades e alterar
favoravelmente o meio ambiente.
O ato de promover a saúde representa um desafio, pois, sua dimensão de ação
ultrapassa o campo específico da saúde e envolve um arranjo de estratégias, a saber:
ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação
comunitária), de indivíduos (evolução de habilidades pessoais), do sistema de saúde
(reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais. Para isso, é
imprescindível a responsabilidade conjunta dos sujeitos envolvidos no processo saúdedoença-cuidado, seja no reconhecimento dos problemas, seja nas soluções propostas
para os mesmos, o que requer uma ação coordenada entre todas as partes envolvidas
(BUSS, 2009).
A efetividade das estratégias de Promoção da Saúde, implementadas
prioritariamente na Atenção Básica, está relacionada mais do que com a produção de
novos conhecimentos e mudanças na estrutura da atenção à saúde. Enquanto

29

movimento ideológico, propõe uma mudança alicerçada na transformação da atenção à
saúde, com projeções para a organização social. Esse contexto de ação altera a
priorização das ações de saúde de uma abordagem desintegrada, curativa e centrada
no papel hegemônico do médico, para uma abordagem preventiva e promocional,
agregada com outros níveis de atenção, e construída coletivamente com outros
profissionais de saúde, a favor do desenvolvimento humano, social e econômico das
populações (ANDRADE, 2009).
Ao atuarem no campo da Atenção Básica e, de acordo com os pressupostos da
Promoção da Saúde, as enfermeiras devem conduzir sua prática com uma percepção
ampliada de saúde, considerando os determinantes sócio-ambientais do processo saúdedoença-cuidado. Deve-se também estimular e promover a participação política da
comunidade; agir de modo a extrapolar os limites dos serviços de saúde, visando adotar
ações intersetoriais e criar ambientes favoráveis à saúde; e devem lutar pela
consolidação de políticas públicas saudáveis (MASCARENHAS, 2010).
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação
de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades (BRASIL 2012).
No campo da promoção da saúde, os cuidados em enfermagem têm por
propósito desenvolver a capacidade de indivíduos, famílias e comunidade para detectar
as suas necessidades de saúde e participar, sincronicamente, na busca por soluções para
elas, visando às possibilidades ao seu alcance.
A noção de promoção apresenta-se de duas formas: voltadas ao modelo
tradicional, a partir de ações restritas ao setor saúde, com foco na cura e na prevenção
das doenças, e seu significado atribuído ao primeiro nível de atenção; ou voltadas a
concepções ampliadas, aproximando o conceito de promoção da saúde da qualidade de
vida, incluindo também o enfoque em ações interdisciplinares e intersetoriais. As ações
de promoção da saúde são trabalhadas de forma individual, na Consulta de
Enfermagem, e coletivamente nos grupos. Acredita-se que o grupo seja um espaço
criativo, interativo, que pode ser utilizado com público variado e oportuno para tratar
de vários aspectos da promoção da saúde.
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É necessário também enfatizar que a promoção da saúde é uma estratégia
fundamental para impulsionar transformações não somente no setor saúde, mas também
na sociedade, resgatando o cuidado nas relações humanas e nas práticas de saúde e
que, concomitante com as premissas da atenção básica, proporciona o resgate de valores
essenciais para a construção de novas relações sociais projetado no respeito, na ética, na
solidariedade, e no cuidado nas diferentes situações de atenção à saúde da população.
No âmbito da PNAISH, o processo de implantação da referida política foi
orientado a partir do Plano de Ação Nacional (2009 – 2011), cuja matriz foi configurada
em nove eixos: I- implantação da PNAISH; II- Promoção da Saúde; III- Informação e
Comunicação; IV- Participação, relações institucionais e Controle Social; VImplantação e Expansão do sistema de atenção à saúde do homem; VI- Qualificação dos
profissionais de saúde; VII- Insumos, Equipamentos e Recursos Humanos; VIIISistema de Informação e IX- Avaliação do projeto piloto.

Elaborar estratégias que
visem aumentar a demanda
dos homens aos serviços de
saúde, por meio de ações
pró ativas de promoção e
prevenção dos principais
problemas que atingem essa
população.

META

AÇÃO

INDICADOR

Atender,
no
mínimo, 5% dos
homens de 20-59
anos nos serviços
de saúde em cada
área selecionada,
até o final de
2011.

Desenvolvimento de iniciativas de
educação, informação e comunicação
(homens/mulheres/adolescentes/crian
ças) para a sensibilização e a
conscientização visando à mudança
de atitude da população masculina.

% de homens de 2059 anos atendidos
nos serviços de
saúde em cada área
selecionada, ao final
de 2011.

Gerenciamento da oferta de serviços
para: facilitar e ampliar o acesso,
reduzir o tempo de espera,
adequar/flexibilizar o horário de
atendimento
e
melhorar
o
acolhimento nas unidades de saúde
das áreas selecionadas
Visitas das equipes de ESFs a locais
com alta concentração de homens.
Organização de Grupos Educativos
para homens pelas equipes de ESF.

Quadro 2: Extraído da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem Matriz de planejamento do Plano de Ação Nacional (2009 – 2011)
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2.3 Aspectos psico-socioculturais relacionados ao homem no
processo saúde – doença
No contexto brasileiro as políticas de saúde têm se desenvolvido quanto à
percepção e uso das implicações de gênero na constituição de estratégias de atenção.
Na pretensão de
garantir a equidade de gênero no acesso aos serviços de saúde e a diminuição das
estatísticas de patologias e morbidade, o governo federal através do Ministério da Saúde
instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher no ano de 2004 e
em seguida, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Contudo,
pesquisas evidenciaram a necessidade de reflexão e desenvolvimento de programas e
campanhas que auxiliem na ampliação do panorama de gênero nos seguimentos da
atenção integral à saúde.
A procura dos homens as unidades de saúde para proteção ou promoção da
saúde são limitadas, devido à estruturação que a sociedade faz em relação ao gênero
masculino, dificultando assim o atendimento e refletindo de forma prejudicial à saúde.
Considera-se que, por aspectos sociais, históricos e culturais, os homens apresentam
determinada resistência na procura por cuidados médicos e em atitudes preventivas com
relação a problemas de saúde. Conforme diagnósticos, na maioria das vezes a população
masculina procura os serviços de saúde por meio da atenção especializada, já com o
problema de saúde detectado e em estágio de evolução. E ainda, apresentam
dificuldades em dar prosseguimento e encerrar os processos terapêuticos aos quais se
submetem.
A sociedade estabelece ao homem uma postura de potência e invulnerabilidade,
não lhe dando o direito de transparecer suas fragilidades. Não é admitido ao homem
chorar, se emocionar, evidenciar o medo ou a ansiedade. Desta forma, procurar um
serviço de saúde para tratamento ou prevenção de riscos é um ato de fragilidade que se
choca com as concepções desta sociedade androcêntrica (GOMES, 2006). Foram
demonstrados alguns déficits pelas estatísticas da saúde dos homens que apontam
a importância de alinhar a perspectiva de gênero nas discussões sobre as políticas de
saúde. No Brasil, apesar da população masculina ser inferior à feminina, aponta-se
a amplitude de mortalidade do primeiro em relação ao segundo.
Entender a maneira como o gênero atribui significado, coincidem valores e
estratégias, ordena e configura o que esses homens é saúde e trata-se de uma fonte
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rica de dados que expressam a relação entre saúde e o cuidado de si refletidos por eles.
A palavra saúde se associa em diferentes registros da experiência, seja esta real ou
imaginária, de forma que a sua gramática e a sua sintaxe se precipitem em campos
semânticos atravessados pela multiplicidade. A palavra saúde admite uma pluralidade
de leituras possíveis, como virtude necessária de que seria marcada por diferentes
sentidos (BIRMAN, 1999).
Há aspectos de gênero elaborados pela maneira como os grupos de homens
lidam com o social enquanto criam suas identidades. Discute-se que, na construção
de gênero, muitos homens assumem comportamentos que interferem de forma a
produzir riscos em suas condições de saúde. O desempenho de gênero também define a
forma como os homens usam e percebem os seus corpos. Nas perspectivas de seus
modelos de masculinidade, os homens acabam por assumir comportamentos
considerados pouco saudáveis, os quais estão relacionados a um modelo de
masculinidade idealizada, a hegemônica discutida por Connell(1995), nesses modelos
de masculinidade idealizada estão presentes as noções de invulnerabilidade e de
comportamento de risco - como valores da cultura masculina - e a ideia de uma
sexualidade instintiva e, portanto, incontrolável (FIGUEIREDO, 2005).
Quando a questão é reconhecer suas necessidades, os homens possuem uma
grande dificuldade, mantendo o pensamento ilusório de que não adoecem. A doença é
definida como um sinal de fragilidade que os homens não entendem como sendo algo
característico à sua própria condição sociopsíquica e biológica (BRASIL, 2008).
Silva e Silva (2014), dizem que há necessidade de reflexão e desenvolvimento
de programas e campanhas que auxiliem na ampliação da perspectiva de gênero nos
seguimentos da atenção integral à saúde, que hoje em dia se mostram invisível nas
políticas. A maioria dos homens só procura os serviços de saúde quando apresentam
um quadro agudo de alterações em sua saúde. Deste modo reforça-se a falta de
atividades preventivas quando o Ministério da Saúde mostra a necessidade de expor
argumentos sobre a saúde do homem, além disso, destaca diversos elementos
condicionantes para sua saúde, reforçando a importância de ações de promoção e
prevenção, e também de medidas de recuperação destinadas a essa população (BRASIL,
2008).
A mobilização da população masculina brasileira para a luta pela garantia de
seu direito social à saúde é um dos desafios dessa política, que pretende politizar e
sensibilizar homens para o reconhecimento e a enunciação de suas condições sociais e
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de saúde, para que advenham sujeitos protagonistas de suas demandas, consolidando
seu

exercício

e

gozo

dos

direitos

de

cidadania

(BRASIL,

2008).
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3

REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender – bases para
gerenciamento do cuidado de Enfermagem na Atenção
Básica
Nola Pender nasceu em 1941, na cidade de Michigan, Estados Unidos, e se

interessou desde muito jovem com a profissão de enfermagem, ao observar os cuidados
que sua tia recebeu durante sua hospitalização (SAKRAIDA, 2003).
A vontade de proporcionar cuidados aos demais floresceu, e por meio de sua
experiência e da graduação em enfermagem, em 1962, ela acreditava que o propósito da
enfermagem era ajudar as pessoas a cuidar de si mesmas. Em 1969 obteve o título
de PhD pela Universidade do Noroeste em Evanston, Illinois.
Desde então Nola Pender tem modificado os conhecimentos sobre a promoção
dasaúde através da sua pesquisa, sua docência, suas apresentações e seus escritos
(SAKRAIDA,2003). Devido a isso, em 1975, ela publicou ―Um modelo conceptual de
conducta para la salud preventiva‖ que integra uma base para estudar a forma em que os
indivíduos tomam as decisões sobre o cuidado de sua própria saúde, no contexto da
enfermagem. Este artigo apontava fatores que haviam motivado a tomada de decisões e
sobre as ações dos indivíduos para prevenção da enfermidade.
Em 1982, foi publicado o modelo original de promoção da saúde, a primeira
edição de ―Health Promotion in Nursing Practive‖, tendo passado por uma revisão e
subsequente publicação de sua 2ª edição em 1996 no ano de 2002, foi publicada a 4ª
edição do Modelo de Promoção à Saúde - MPS.
Pender e colaboradores concluíram um estudo com duração de seis anos,
financiado pelo Instituto Nacional da Saúde na Northern Illinois University de Dekalb,
que demonstrou a validade do Modelo de Promoção à Saúde. A equipe de pesquisa
produziu um instrumento, o perfil do estilo de vida promotor da saúde, para estudar o
comportamento de promoção da saúde dos adultos que trabalham, aposentados,
pacientes em reabilitação cardíaca e pacientes com câncer, tratados em ambulatório. As
bases teóricas aplicadas referem-se aos próprios conhecimentos de enfermagem,
evolução humana, psicologia experimental e educação. Eles a levaram a fazer uso de
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uma perspectiva holística e psicossocial da enfermagem e ao conhecimento da teoria
como bases para o Modelo de Promoção à Saúde – MPS.
Nola Pender (2006) assegura que a finalidade da enfermagem é ajudar as
pessoas a cuidarem de si mesmas. Dessa forma, a promoção da saúde é entendida como
o processo de capacitação da comunidade para agir na melhoria da sua qualidade de
vida e saúde, incorporando maior participação e controle deste processo.
O Modelo de Promoção à Saúde tem suas bases construídas a partir do campo
da Psicologia Social e, compreende uma perspectiva holística para a Enfermagem. Pode
ser utilizado como modelo de análise, para entender e explicar o fenômeno da adesão,
orientando ação dos enfermeiros na tomada de decisão para planejamento do cuidado
dos usuários e gerenciamento do processo assistencial. Para tal, faz-se necessário o
aprofundamento no tema e embasamento científico para direcionar e aperfeiçoar os
comportamentos promotores de saúde apresentados pelos homens com câncer de mama
nas modalidades educacionais voltadas para suas peculiaridades.
De acordo com os elementos característicos do modelo, a autora compreende
que a saúde deve ser vista sob os aspectos individual, familiar e comunitário, não
apenas na ausência de doença, mas com destaque para o potencial para o
desenvolvimento de habilidades para lidar com esses processos, visando a melhoria do
bem-estar.
O modelo surge com uma proposta de aproximar a Enfermagem à ciência do
comportamento, por meio da configuração de três pontos principais: 1. As
características e experiências individuais; 2. O comportamento específico e, 3.
Resultado do comportamento e experiências individuais. Sendo assim, Pender (2006)
estipulou um diagrama norteador para detectar os comportamentos promotores de
saúde:
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Figura 1 – Adaptação da tradução de Vitor, Lopes e Ximenes (2005) do Diagrama do
Modelo de Promoção da Saúde

Para que cada componente do diagrama seja compreendido, descreverei os
principais conceitos e definições que se fazem presente no Modelo de Promoção da
Saúde:
1

As características e experiências individuais
Este primeiro elemento diz respeito a individualidade do ser e atua de forma
particular nas ações posteriores que venham a ocorrer. Sendo este componente
composto por duas variáveis:
Comportamento anterior: A frequência da mesma conduta similar, no passado.
As relações diretas e indiretas da probabilidade de se comprometer com as condutas de
saúde, em outras palavras este elemento refere-se ao comportamento que deve ser mudado e
pode ter finalidade direta ou indireta sobre o comportamento promotor de saúde. Desta
forma a equipe de enfermagem pode auxiliar esse público alvo a obter comportamentos
promotores de saúde, visando suas particularidades e tentando ultrapassar possíveis
barreiras.
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Fatores Pessoais: biológico, psicossociais e socioculturais: fatores preditivos de
uma determinada conduta e estão marcados pela natureza da ação para a meta da conduta.
São categorizados em biológicos (idade, sexo, força, agilidade e equilíbrio); psicológicos
(auto-estima; auto-motivação; competência pessoal; estado de saúde percebido e a definição
de saúde); sócio- culturais (etnia, formação e condição financeira).

2

O Comportamento específico

Grande importância motivacional, essas variáveis são alteradas por meio de ações de
Enfermagem, subdivide-se em:
Benefícios percebidos para a ação: são os resultados positivos advindos da
conduta promotora de saúde, este refere-se a adoção de um comportamento. Sendo
assim os indivíduos investem em atividades que favoreçam maior probabilidade de
resultados satisfatórios;
Barreiras percebidas para a ação: barreiras pregressas, custos imaginados
ou reais e fatores pessoais que dificultam a adoção de determinado comportamento,
estas barreiras podem ser entendidas como dificuldades, porém, define-se por ser um
elemento de extrema importância para ação, pois determina o comportamento promotor
de saúde;
Auto-eficácia percebida: o juízo da capacidade pessoal de organizar e
executar uma conduta promotora de saúde. Influi, diretamente, sobre as barreiras de
ação percebidas, de forma que, quanto maior a eficácia percebida menores são as
barreiras para o desempenho dessa conduta.
Sentimentos em relação ao comportamento: os sentimentos positivos e
negativos que se dão, antes, durante e depois da conduta, baseadas nos estímulos do
comportamento em si. Esse fator, relacionado com a atividade influi na auto-eficácia
percebida, ou seja, quando mais positivo é o sentimento subjetivo que motiva a fazer a
ação melhor é o sentimento de auto-eficácia. Aos poucos, o aumento da percepção de
eficácia do comportamento pode gerar um maior sentimento positivo.
Influências interpessoais: são os conhecimentos acerca das condutas, crenças
e atitudes dos demais indivíduos e/ou da sociedade. Incluem: normas (expectativas das
pessoas mais importantes), apoio social (instrumental e emocional) e modelação
(aprendizagem indireta mediante a observação dos demais comprometidos com uma
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conduta em particular). As fontes primárias das influências interpessoais são as famílias,
os cônjuges e os profissionais de saúde.
Situações que influenciam: as percepções pessoais de qualquer situação ou
contexto determinado que possam facilitar ou impedir a conduta. Inclui o julgamento
das opções disponíveis, características da demanda e características estéticas do
ambiente em que se propõe o desenvolvimento certas condutas promotoras de saúde. As
influências situacionais podem ter relações diretas na conduta de saúde.

3 Resultado do comportamento e experiências individuais
Compromisso com um plano de ação: o conceito da intenção e
identificação de uma estratégica planejada leva a implantação de uma conduta de saúde;
Exigências imediatas: São subdividas em: baixo controle (comportamentos
alternativos pelos quais os indivíduos estão sob controle, porque não são contingentes
no ambiente, tais como o trabalho ou as responsabilidades do cuidado com a
família) e alto controle (condutas alternativas através pelos quais os indivíduos
possuem um controle relativamente alto, como a escolha do café da manhã ou a roupa
que veste, por exemplo)
Comportamento promotor de saúde: o foco ou o resultado da ação que se
dirige aos resultados de saúde positivos, como o bem-estar e qualidade de vida, manter
uma boa dieta, controlar o estresse, constituir relações sociais, fazer exercícios físicos e
conseguir um descanso adequado, em suma são ações que possibilitam o indivíduo a
manter-se no comportamento promotor da saúde esperado, isto é, as intervenções de
enfermagem baseadas nas estratégias.
Dessa forma o modelo apresentado concede aos enfermeiros uma perspectiva
integrativa das variáveis que influem no comportamento promotor de saúde. O
embasamento do estudo neste modelo dá subsídios ao enfermeiro para realizar um
cuidado de forma individual ou reunindo pessoas em grupo, possibilitando
planejamento, intervenção e avaliação de suas ações.
Os pressupostos primordiais do Modelo de Promoção da Saúde ressaltam o
papel ativo da pessoa na gestão do seu comportamento de saúde, refletindo a
perspectiva das ciências comportamentais:
1. As pessoas buscam criar condições de vida que lhes permitam expressar o seu
potencial de saúde humano, único.
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2. As pessoas têm consciência reflexiva e de apreciação das próprias competências.
3. As pessoas valorizam o crescimento que entendem positivo e procuram um equilíbrio
pessoalmente aceitável entre a mudança e a estabilidade.
4. As pessoas procuram autorregular o seu comportamento.
5. As pessoas interagem com o ambiente, transformando-o e sendo transformadas por
ele.
6. Os profissionais de saúde integram o ambiente interpessoal com influência sobre
as pessoas ao longo do seu ciclo vital.
7. A reconfiguração dos padrões de interação pessoa-ambiente, deve ser auto- iniciada e
é essencial à mudança de comportamento.

O modelo contempla elementos que oferecem subsídios consistentes para o
gerenciamento do cuidado de Enfermagem ao comtemplar as diversas dimensões do complexo
processo biopsicossocial das pessoas, nas interações que estabelece com o meio onde se inserem,
refletindo no modo de lidar e se engajar em comportamentos produtores de saúde. Desse modo,
se mostra relevante para a prática de enfermagem centrada na pessoa.
Tal entendimento direciona a compreensão do cuidado de enfermagem numa
perspectiva que acolha a complexidade das interações necessárias à sua organização. Nessa
perspectiva Erdmann (2011: 464) destaca que, para gerenciar o cuidado de enfermagem, este
deve ser entendido ―como um valor, um bem social, um produto de um sistema organizacional
com múltiplas interações humanas ...‖. E nessas interações, o cuidado “se reveste de diálogo,
compreensão do ser humano, sensibilidade para ouvir atentamente, carinho, amor, respeito,
conhecimento e habilidade técnica avançada ou saberes específicos sobre a saúde, a doença, a
organização do cuidado e dos serviços de saúde, as políticas sociais, dentre outros aspectos”
(Erdmann et al ,2006, p. 490).
Portanto, para organizar o cuidado de modo a atender as necessidades referidas ou
manifestadas pelos homens para desenvolver suas metas visando práticas promotoras de saúde,
precisamos compreender o outro, estar atento aos seus sinais, saber ouvir com amor e respeito. O
que requer um conjunto de saberes específicos da área de atuação aliados aos constantes avanços
científicos e tecnológicos contemporâneos. Isso implica reconhecer as bases que sustentam a
gerência do cuidado de enfermagem na prática cotidiana.

31

Christovam & Porto, em estudo que construiu um conceito de gerência do
cuidado de enfermagem, sinalizam que
A gerência do cuidado de enfermagem em sua concepção teórica envolve uma relação
dialética entre o saber--fazer gerenciar e o saber-fazer cuidar. A dialética do termo
estabelece um jogo de relações que resulta em um processo dinâmico, situacional e
sistêmico, que articula os saberes da gerência e do cuidado possibilitando a existência
de uma interface entre esses dois objetos na prática profissional (2012: 739)
Assim, ao gerenciarmos estamos cuidando e, cuidando estamos gerenciando.
Para as autoras, a gerência do cuidado de enfermagem pode ser compreendida a partir
de duas dimensões: a ontológica e a técnica/tecnologia.
A dimensão ontológica reflete a visão de mundo que demarca o modo de
pensar e que dá significado para o saber-fazer de cada sujeito. Na construção do
conceito de gerência do cuidado, tal dimensão está pautada na relação de ajuda ao ser
humano e configura-se pelos elementos conhecimento (produto do processo ensino –
aprendizagem e da experiência) e complexidade (atitude e postura do homem no mundo,
bem como às relações que ele estabelece com as pessoas, os objetos e o contexto social
onde está inserido).
“O saber-fazer da gerência do cuidado de
enfermagem ancora--se na dimensão ontológica, de
caráter expressivo, à medida que envolve
conhecimento científico, ético, estético e pessoal
acerca da complexidade do homem no que se
referem às singularidades, multiplicidades e
individualidades e, sua relação e inserção nos
diferentes contextos de vida” (ibid).
Já a dimensão técnica e da tecnologia tem como características o conjunto de
conhecimentos, habilidade, instrumentos e ferramentas que são necessárias para
organizar o serviço da enfermagem com o objetivo de assegurar as condições
necessárias ao alcance do propósito institucional.
Este saber-fazer também se ancora em uma
dimensão técnica e da tecnologia, de caráter
instrumental, a qual envolve conhecimento científico
e pessoal, habilidade técnica, competência gerencial
e assistencial (ibid).
Conforme pode ser apreendido no conceito apresentado pelas autoras, a
gerência do cuidado de enfermagem se operacionaliza a partir de ações expressivas e
instrumentais. Tais ações são traduzidas no cuidado direto e indireto realizado pela
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enfermeira de forma integrada e articulada com os demais membros da equipe de
enfermagem e multiprofissional, visando um cuidado sistematizado e de qualidade aos
clientes. Então, para as autoras,
“As ações expressivas englobam os aspectos
subjetivos que permeiam as atividades objetivas de
gerência do cuidado de enfermagem realizadas
pelas enfermeiras, à medida que produzem sentidos
e efeitos à vivência e convivência dos sujeitos nas
relações profissionais, terapêuticas e institucionais.
Estas ações influenciam e são influenciadas pelos
aspectos objetivos que envolvem a sistematização da
assistência de enfermagem e a organização do
trabalho dos membros da equipe de enfermagem”
(ibid).
“As ações instrumentais caracterizam-se pela
realização de atividades técnicas voltadas para o
atendimento
das
necessidades
biológicas
expressadas no corpo do cliente e, para o cuidado
físico junto a este corpo, no intuito de planejar e
organizar o ambiente terapêutico e os equipamentos
e materiais necessários à realização de
procedimentos técnicos de enfermagem” (ibid).
A partir dos conceitos apresentados, pode-se pensar que, para a realização das
ações de gerência do cuidado na Atenção Básica, o Modelo de Promoção da Saúde pode
ser um guia teórico para subsidiai a enfermeira na arte de gerenciar o processo de
pensar, de decidir e de agir; visando resultados orientados pelo atendimento das
necessidades dos usuários para promoção da saúde e qualidade de vida.
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4

METODOLOGIA

4.1

O Método

O presente estudo adotou como abordagem metodológica a Pesquisa
Convergente Assistencial (PCA), que possibilita a integração de métodos de pesquisa
científica à prática assistencial.
A PCA ampara-se na identificação de que os problemas de pesquisa surgem da
prática profissional e visa identificar pontos vulneráveis ou perceber potencialidades que
contribuam para a proposição de soluções adequadas e dirigidas a um contexto
específico, seja na assistência, na educação ou na gerência. Esse método foi aportado na
crença de que o ambiente da prática assistencial acarreta inovações que podem se
realizar a partir da descoberta de opções para reduzir ou solucionar problemas
cotidianos em saúde e regeneração de práticas em superação. Por isso, esta modalidade
de pesquisa sempre requer o envolvimento do pesquisador com as questões-problemas
advindos da prática. Esta abordagem metodológica é indicada para o compromisso
humanístico do pesquisador em estudar e efetuar na prática assistencial em saúde a
partir das expectativas dos profissionais e /ou usuários envolvidos na pesquisa
(TRENTINI et al, 2014).
A principal característica da PCA consiste na articulação da pesquisa com a
prática assistencial, que ocorre principalmente durante a coleta de informações, podendo
ser utilizada como estratégia para a prática de educação em saúde, pois os
depoimentos dos participantes da pesquisa sugerem novos temas para discussões que
acrescentam mais informações para subsidiar o cuidado de enfermagem com o enfoque
no tema da pesquisa.
Segundo Trentini, Paim e Silva (2014), o âmbito da prática assistencial
origina inovação, alternativas de solução para diminuir ou solucionar situações
impróprias, renovando práticas para a superação ou potencializar situações favoráveis, o
que exige comprometimento dos profissionais em inserir a pesquisa nas suas
atividades assistenciais, unindo o saber- pensar ao saber fazer. Os conceitos geridos
por esta convergência possuem propriedades individuais e compatibilizadas que se
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nomeiam como: DIALOGICIDADE, EXPANSIBILIDADE, IMERSIBILIDE E A
SIMULTANEIDADE.
•

Dialogicidade – O diálogo é um componente do ser e é também um modo de

chegar ao conhecimento pela troca de ideias, sendo assim, o diálogo passa a ser uma
prática que tem foça de gerar mudanças (FERREIRA, 2010). A PCA tem um papel de
convergência desta forma ocorre a efetivação de mudanças na prática assistencial, e o
diálogo representa o mecanismo principal. O conceito da dialogicidade faz,
essencialmente, parte da convergência da PCA, desta forma se torna necessário a
compreensão da existência da unidualidade (assistência e pesquisa), ou seja, vinculação
de duas instâncias ao redor de um fenômeno, sem adulterar a unidade. Esse conceito
provoca o reconhecimento de alternativas pela lógica assistencial, nem sempre
equivalente em suas relações, devido a diversidade dos objetos que lhes correspondem.
•

Expansibilidade – Permite que o propósito inicial do pesquisador seja

amplificado durante o processo dialógico entre a prática assistencial e a investigação,
em outras palavras, permite maleabilidade de modo que o pesquisador afundado no
trabalho assistencial depare com temas emergentes e de proveito a serem analisados no
desenvolvimento do processo assistencial-investigativo e, sem dúvidas, estes temas
produzirão reformulações a serem inscritas no projeto.
•

Imersibilidade – Corresponde ao requisito da imersão do pesquisador na

assistência durante o processo de investigação destinando-se a construção de mudanças
compartilhadas nesse lugar assistencial do cuidado em saúde. Desta forma, o
pesquisador, ao fazer o processo de imersão comporta-se como os membros da pratica
assistencial e, concomitantemente permanece com sua atividade de pesquisador. Este
conceito da PCA é garantido pelo encontro direto do pesquisador com os membros dos
afazeres, sejam eles o de cuidar, gerenciar ou educar. Desta forma a imersão
compromete o pesquisador a aturar juntamente com um profissional da saúde na prática
assistencial, sendo esse tempo de imersão equivalente a uma coleta de dados localizada
no interior das situações arrecadadas.
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•

Simultaneidade – Mesmo que ocorram durante o curso atividades de

investigação e assistência, estas mantem suas configurações de instâncias próprias.
Considerado o maior desafio da PCA, devido ao fato de ser rara a união do investigar
durante o processo da prática da assistência e, do desenvolver a assistência enquanto se
pratica a investigação. A PCA se determina por essa simultaneidade, desta forma o
método se associa ao paradigma da complexidade.

4.2

A trajetória da Pesquisa Convergente-Assistencial

(PCA)
Trentini, Paim e Silva (2014) indicam que algumas fases sejam seguidas para
que o foco da atenção da pesquisa não seja desviado ao longo da sua trajetória. As
fases

deste método

de

pesquisa,

segundo as

autoras,

são:

concepção,

instrumentação, perscrutação e análise. Estas são detalhadas a seguir, de forma a
descrever o processo da investigação.

4.2.1 Fase de Concepção
Nessa fase ocorre a delimitação do tema e questões de pesquisa que devem
emergir da prática profissional cotidiana do pesquisador e, com isso, estará associado à
situação do problema da prática. O que corresponde à trajetória inicial da pesquisa.
O tema da pesquisa foi escolhido a partir da minha experiência como estudante
de graduação inserida no projeto de extensão ―Promoção da Vida e Saúde e a
Enfermagem na Atenção Oncológica na Baixada Litorânea – RJ‖ (cadastro
SIGMA/UFRJ n 13151), quando iniciou o exercício da autoindagação acerca das
situações observadas no cotidiano, proposto por Trentini e Paim (2014:32).
No âmbito das atividades de extensão integro a equipe do projeto de pesquisa
―guarda chuva‖ Rede de Atenção Oncológica na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro:
proposição de estratégias de cuidado e apoio ao usuário e família, ao qual o presente
estudo está vinculado.
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Descrição do projeto de pesquisa “guarda chuva”

Trata-se de um estudo de intervenção com o objetivo geral de propor um
projeto de articulação na rede de atenção aos portadores de câncer e família moradores
na região da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, com ênfase no autogerenciamento
para melhoria das condições de saúde e qualidade de vida. Está previsto o
desenvolvimento da pesquisa em quatro etapas: Fase 1. Diagnóstico situacional de
aspectos epidemiológicos, culturais e organizacionais que configuram a Baixada
Litorânea do Rio de Janeiro e os nexos com a atenção oncológica na região; das
situações vivenciadas por pessoas com câncer e seus familiares no processo do
adoecimento e as necessidades de ajuda para o autogerenciamento de suas condições de
saúde; e dos saberes, práticas e habilidades dos enfermeiros da ESF para
operacionalização das diretrizes da Política Nacional de Atenção Oncológica na
Atenção Básica visando o delineamento de um projeto de apoio aos usuários familiares
que favoreça a articulação na rede de atenção. Fase 2. Delineamento do Projeto de
Cuidado e Apoio e Cuidado a Pessoas com Câncer e Família na Atenção Básica e
validação com especialistas. Fase 3. Implementação da proposta através de estudo de
caso para avaliação da efetividade das intervenções utilizadas para promover o
autogerenciamento das condições de saúde de pessoas com câncer e família. Fase 4.
Avaliação da implementação do projeto de apoio e cuidado a pessoas com câncer e
família, configurado a partir de estratégias interdisciplinares, para promoção do
autogerenciamento dos portadores de câncer e família e que favoreçam a integração no
funcionamento da rede de atenção oncológica na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro.
A base teórica está pautada na abordagem sistêmica/complexa

para interpreter os

fenômenos emergentes da multidimensionalidade que envolve os processos do
gerenciamento do cuidado em saúde e produção de cuidado em rede no contexto da
Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da EEAN/HESFA/UFRJ parecer n 571.039.
A opção por pesquisar o contexto da Baixada Litorânea está relacionada à
avaliação apresentada no Plano Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 20122015 que apresentou como uma das prioridades a expansão e qualificação da rede de
atenção oncológica na região que, apesar do credenciamento de uma Unidade de
Atendimento de Alta Complexidade em Oncologia e do Serviço de Atenção à Pessoa
Estomizada - Polo 1 da

Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, após 2008, ainda
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apresenta problemas relativos a 1. desalinhamento dos processos de trabalho
intermunicipais da Vigilância em Saúde; 2. inexistência de referências laboratoriais
regionais para agravos de saúde pública; 3. baixa resolutividade na Atenção Básica,
dentre outras situações que comprometem a qualidade da atenção (2012).
A região é composta pelos municípios de Araruama, Iguaba Grande, São Pedro
da Aldeia, Saquarema, Cabo Frio, Armação de Búzios, Casimiro de Abreu, Arraial do
Cabo e Rio das Ostras. De acordo com dados do CENSO 2010 houve aumento
significativo da população em todos os municípios na última década, chegando ao
índice populacional de 607.559 habitantes em 2010. Além do mais, de acordo com
dados DATASUS 2009, o câncer tem representado grande impacto nos índices de
mortalidade apresentados nesses municípios. O que coloca em relevo os problemas do
sistema que comprometem as ações para prevenção e controle do câncer na região,

principalmente no que se refere à atenção básica que assume papel de destaque como
elemento organizador e articulador do cuidado em saúde.
O projeto está na Fase 1 – diagnóstico situacional. Para alcançar o objetivo de
descrever os saberes e fatores intervenientes na prática dos enfermeiros da Atenção
Básica para operacionalização das diretrizes da Política Nacional de Atenção
Oncológica no contexto do trabalho multiprofissional, optou-se por testar uma estratégia
metodológica no município de Saquarema pois o município apresenta expressivo
quantitativo de pessoas com câncer realizando tratamento fora do município de origem;
não possui grupos de apoio a pessoa com câncer que tem sido considerado um fator
importante de apoio aos usuários em outros municípios da região; houve interesse da
equipe da Atenção Básica em participar da pesquisa.
Desse modo, foi utilizada a metodologia da problematização visando a
identificação de situações problemas que são analisadas pelo grupo a partir de casos
mobilizadores que são utilizados nas diferentes etapas da pesquisa.
Vinculação do projeto da Dissertação ao “projeto guarda -chuva”

O estudo - dissertação está inserido na Fase 1 da referida pesquisa. A
contribuição para essa fase é de possibilitar mais clareza acerca da temática investigada
a partir da inserção no campo e compartilhamento de reflexões acerca de situações
problema e necessidades de mudança percebidas pelas enfermeiras em relação ao
gerenciamento do cuidado de enfermagem visando ações promotoras de saúde aos
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homens frente ao câncer da mama masculina. Essa etapa é considerada fundamental
para a fase de concepção da PCA, de acordo com Trentini e Paim (2014).
Em seguida à escolha do tema foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o
objetivo de conhecer a produção de conhecimento sobre o assunto no campo da
enfermagem e saúde. E após, foram formulados o problema de pesquisa, os objetivos,
contribuições e justificativa da pesquisa com o propósito de explicitar o que se
pretende fazer para responder à questão que emerge da pesquisa, conforme ressaltado
pelas autoras (TRENTINI E PAIM, 2014).

4.2.2 Fase de Instrumentação
Essa fase tem o propósito de delinear os procedimentos metodológicos
adotados durante o processo de investigação. Esses procedimentos incluem: a escolha
do espaço da pesquisa, a escolha dos participantes e dos métodos e técnicas para a
obtenção das informações (TRENTINI E PAIM, 2014:34).
O espaço de pesquisa é definido como aquele onde ocorrem as relações sociais
inerentes ao propósito da pesquisa. O cenário selecionado como campo de prática
assistencial e pesquisa foi o município de Saquarema, na Baixada Litorânea do Rio de
Janeiro. Tal opção se justifica tendo em vista o atendimento dos conceitos de
dialogicidade e imersibilidade que são fundamentais para a execução do método, e que
foram alcançados a partir da participação com a equipe de saúde no contexto do projeto
de extensão. Nesse contexto, o interesse pela temática relativa ao câncer da mama
masculina, foi demonstrado pela equipe de Enfermagem da Atenção Básica.
A rede pública de atenção à saúde do município de Saquarema está composta
por 01 Hospital geral municipal; 01 Hospital geral estadual; 03 Postos de Atendimento
de Urgência 24 horas; 01 Policlínica municipal; 01 Posto de Saúde Central; 12 Unidades
de Estratégia Saúde da Família completas. Há um Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF) ativo com reuniões mensais da equipe, o que favorece a implementação da
estratégia de construção coletiva que especifica a PCA.
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4.2.2.1

Escolha dos Participantes

Neste tipo de pesquisa, os participantes devem estar envolvidos no problema,
assumindo não somente a condição de informantes, mas constituir parte integrante no
estudo. Os participantes do estudo foram 12 enfermeiras que atuam nas equipes de ESF
de Saquarema, desta forma toda a ESF do município está participando do estudo e 01
homem com câncer de mama morador da Baixada Litorânea do Rio Janeiro.
A participação do homem teve o propósito de gerar informações para
elaboração do caso mobilizador que foi utilizado na etapa de produção de dados com as
enfermeiras.
Os critérios de inclusão dos participantes na pesquisa foram:
- homens que estejam com diagnóstico ou em suspeição diagnostica de câncer
da mama,
- enfermeiras que atuam nas equipes de ESF do município, independentemente
do tempo de vinculação, com interesse em apreender os fatores que possam interferir na
proposição de estratégias de ação a partir das diferentes experiências.
Os critérios de exclusão dos participantes na pesquisa foram:
- homens menores de 18 anos e aqueles que não tivessem com diagnóstico ou
suspeição diagnostica de câncer da mama.
- enfermeiros que estejam em período de férias ou licenças durante o período
de produção dos dados.
Em relação a uma projeção do número de participantes no estudo, Trentini e
Paim (2014) ressaltam que a determinação da amostra na PCA depende do tipo de
projeto e não segue critérios tradicionalmente preestabelecidos, sendo caracterizada
segundo a prática do contexto social em harmonia com as mudanças/e ou inovações a
serem introduzidas naquele cenário.
Nesse sentido, cabe salientar que o município de Saquarema possui 12 equipes
da ESF e, portanto, participaram do estudo todas as enfermeiras que atuavam no período
de produção dos dados nas Unidades: USF Rio Seco, USF Sampaio Correa, USF Barra
Nova/ Coqueiral, USF Mombaça, USF Rio Mole, USF Vilatur, USF Bicuíba, USF
Palmital, USF Rio D’Areia, USF Bonsucesso, USF Água Branca e USF Barreira.
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4.2.2.2

Instrumentos e técnicas de produção de dados

O método da PCA pode adotar várias estratégias e técnicas com o objetivo de
obter informações. A opção da técnica de coleta de dados deve propiciar a articulação
entre os elementos centrais do método que são: pesquisa, assistência e participação dos
envolvidos na pesquisa.
Nesse sentido, o processo de mudança e/ou inovação no cenário da
investigação deve caracterizar-se como um trabalho coletivo. Dessa forma, o
pesquisador não poderá propor ou realizar inovações no espaço social sem considerar
a participação efetiva do grupo para garantir o comprometimento com a continuidade
das estratégias e mudanças propostas. Sendo assim, a proposta construída para
produção dos dados foi negociada com a equipe ao longo do processo da pesquisa
(TRENTINE E PAIM, 2014: 35).
Para produção de dados foi utilizada a entrevista individual com os
enfermeiros das ESF para reconhecimento da problemática, entrevista com um homem
com câncer de mama usuário da rede de atenção para compor o caso mobilizador,
grupos de discussão com os enfermeiros da Atenção Básica para discussão de um caso
mobilizador em relação a situação vivenciada por um homem frente ao câncer da
mama masculina com ênfase nas estratégias de ação que favoreçam cuidados
promotores da saúde.

4.2.3

Fase de Perscrutação

Esta fase corresponde às etapas para condução das fases de instrumentação e
análise. A perscrutação se define como uma procura de modo detalhado e aprofundado
de condições de mudanças em todo o contexto da investigação. Portanto, se dá quando
informações necessitam de mais propriedade para concretude das propostas de
mudanças elaboradas pelo grupo. (TRENTINI et al, 2014)

4.2.3.1

Etapas para a Produção dos dados

A produção de dados foi desenvolvida em etapas subsequentes e interrelacionada. Para elaboração da etapa de produção dos dados foram realizadas três
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reuniões com a enfermeira coordenadora da ESF e com o médico mastologista do
município e coordenador do NASF para apresentação do projeto, apresentação de
documentação para autorização para a pesquisa, indicação do usuário para o caso
mobilizador e, posteriormente, agendamento das entrevistas com as enfermeiras das
Unidades. As reuniões ocorreram nos meses de novembro/15, fevereiro e março/16.
Para localização do usuário, a primeira iniciativa ocorreu a partir da busca nos
registros da Central de Regulação do município. Contudo, considerando ausência do
registro adotou-se uma adaptação da técnica da ―bola de neve‖, a partir de informações
fornecidas pelo médico mastologista que atua no Centro Municipal de Saúde, que
integrou as discussões iniciais na fase de concepção da pesquisa. A técnica da ―bola de
neve‖ é utilizada em pesquisas sociais em que os participantes iniciais de um estudo
indicam novos participantes até o alcance do objetivo proposto (BANDIM &
MUNHÕES, 2011).
Foram indicados três homens para entrevista, dois com diagnóstico de câncer
na mama e um em fase de diagnóstico. Após tentativas de contato foi identificado óbito
dos usuários diagnosticados e, o terceiro homem não foi localizado.
Com base na premissa de que, as estratégias planejadas para produção de dados
podem não ser cumpridas no decorrer da PCA, conforme o definido no projeto, mas
sim conforme as necessidades do processo de produção de dados, desde que
criteriosamente explicados, foi realizado por parte da Psicóloga da UNACON contato
com o Hospital Santa Izabel, que é a Unidade Credenciada pelo Ministério da Saúde
para diagnóstico e tratamento do câncer dos moradores dos municípios da Baixada
Litorânea. Desse contato foram indicados dois usuários. Um deles faleceu antes de
conseguirmos agendar a entrevista.
A partir desse processo, a produção de dados para a pesquisa se deu em três
etapas:

Etapa 1 – Preenchimento do questionário pelas Enfermeiras
A abordagem individual com as enfermeiras se deu por meio um questionário
que foi preenchido pelas enfermeiras das doze equipes da ESF do município. (Apêndice
C)
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Os questionários foram numerados de acordo com a ordem de entrega sendo
utilizado a letra E para caracterizar enfermeira e o número correspondente ao
questionário
Etapa 2 – Entrevista com o usuário e elaboração do caso problematizador
A entrevista semiestruturada com o homem com diagnóstico de câncer na
mama, contemplou aspectos relacionados ao Diagrama do Modelo de Promoção da
Saúde de Nola Pender objetivando analisar a visão dos homens acerca do
comportamento promotor da saúde. (Apêndice D). O instrumento incluiu:


características e experiências individuais (comportamento anterior; fatores pessoais:
biológico, psicossociais e socioculturais - idade, sexo, força, agilidade e equilíbrio;
psicológicos - autoestima, automotivação, competência pessoal, estado de saúde percebido e
a definição de saúde; socioculturais - etnia, formação e condição financeira).



comportamento específico em relação à conduta promotora de saúde:

as

ações,

barreiras percebidas para a ação; auto eficácia percebida; sentimentos em relação ao
comportamento; influências interpessoais; situações que influenciam que possam
facilitar ou impedir a conduta.


resultado do comportamento e experiências individuais: compromisso com um plano de
ação; exigências imediatas para o autogerenciamento; comportamento promotor de saúde

O usuário foi convidado a participar da pesquisa para entrevista a partir de
contato telefônico. A entrevista foi agendada, em acordo com um membro da família,
para ser realizada no domicílio em Cabo Frio.
No dia agendado fomos acompanhadas pela psicóloga que trabalha na
instituição em que o usuário estava em tratamento. A entrevista teve a duração de 35
minutos.
Etapa 3 – grupo de discussão com as enfermeiras
O grupo de discussão com as enfermeiras foi adotado visando compreender o
entendimento das enfermeiras acerca da situação problema, e elaboração de estratégias
de ação pelas participantes do estudo de forma coletiva. Para implementação do grupo
foi adotada a técnica de discussão em pequenos grupos, que está sendo bastante
utilizado pelos profissionais da enfermagem, principalmente quando se trata de
educação continuada. (Apêndice E)
Para os aspectos operacionais na realização do grupo discussão foi adotado
como base as orientações acerca de aspectos inerentes ao processo grupal que prevê
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diretrizes para o planejamento, o aquecimento e o trabalho teórico, com vistas a se
atingir os objetivos propostos, ao mesmo tempo em que dá subsídios ao coordenador
para uma atuação mais efetiva (MOTA; MUNARI, 2006).
O agendamento da data e horário mais propício para realização do grupo de
discussão ocorreu em reunião a coordenadora da ESF do município, em acordo com os
enfermeiros das 12 Unidades. Foi utilizado o espaço já configurado para as reuniões
mensais da equipe, agendado para o dia 20 de maio de 2016.
Para o desenvolvimento da atividade contei com a ajuda de duas auxiliares de
pesquisa, sendo estes membros do projeto de pesquisa, para fazer as anotações
emergentes do grupo de discussão, a fim de garantir maior confiabilidade dos dados
obtidos. A participação das referidas enfermeiras foi possível considerando a presença
regular nas atividades extensionistas com o grupo, não interferindo na dinâmica, e
possibilitando que os enfermeiros ficassem a vontade para expressar seu pensamento.
No dia previsto para acontecer o grupo, foi providenciada a organização do
ambiente com as cadeiras em círculo e dois gravadores dispostos em diferentes locais. À
medida que os enfermeiros foram chegando, os convidava para escolherem o local de
preferência, buscando propiciar um momento de acolhimento e interação.
Para aquecimento do grupo foi adotado a apresentação do caso mobilizador
para estimular a reflexão e crítica das enfermeiras acerca da problemática investigada e
elaboração de estratégias que possam favorecer ações de promoção da saúde para esses
usuários.
Após apresentação do caso, as enfermeiras foram estimuladas a fazer a análise
do caso aplicando o Diagrama do Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender. Para
tal foram orientadas em relação aos princípios da teoria e do Modelo na sua
aplicabilidade nas ações de promoção da saúde. Considerando a concordância com a
proposta, as enfermeiras escolheram se organizar em três grupos para configuração dos
três componentes que englobam a composição do Diagrama para compreensão dos
elementos que orientam o comportamento promotor de saúde do usuário. Cada grupo
elaborou um componente em folha de cartolina colorida num período de trinta minutos.
Ao término, a produção dos grupos foi apresentada e discutida, na perspectiva das ações
de Enfermagem que podem ser implementadas, bem como as possibilidades e desafios
para implementação das estratégias propostas.
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4.2.3.2

Registro das Informações

Os depoimentos das entrevistas individuais e do grupo de discussão foram
gravados em mídia digital (MP3) e depois foram transcritas na íntegra. Foram mantidos
os discursos originais dos participantes para compor o ―corpus‖ da pesquisa.

4.2.4

Fase de Análise
A análise do material foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo
temático, sendo a fase de categorização realizada por análise temática, com isso as
categorias emergem da fala dos participantes. (BARDIN,2010)
Em um primeiro momento, ocorreu uma leitura flutuante de todo o material, a
partir daí sendo feita uma pré-analise, com vista a captar os temas de maior
significância a partir da fala dos participantes. Em seguida, ocorreu a classificação
temática, visando à seleção dos temas de maior incidência, ou seja, foram
selecionados aqueles que tiverem maior frequência de aparição no conjunto das falas da
maioria dos sujeitos da pesquisa (BARDIN, 2010). E desta forma os temas formaram as
unidades de registro.
Em pesquisas do tipo qualitativas, a análise das informações consiste em quatro
processos: apreensão, síntese, teorização e transferência, estas ocorrem de maneira
sequencial.
- Apreensão: é o primeiro estágio da análise e inicia com a coleta de informações. A
PCA sustenta o princípio da imersibilidade, desta forma ocorre um envolvimento do
pesquisador com o espaço da assistência de modo a inserir-se como parte para produção
de mudanças compartilhadas com os participantes do estudo (TRENTINI, 2008). Os
métodos de análise de dados qualitativos diferem dos quantitativos em vários quesitos,
um deles é modo de identificação da informação. À medida que o método qualitativo a
identificação é feita segundo o tipo de informação, pois o modelo qualitativo não
valoriza a quantidade de informações relacionada a um determinado tema, no método
qualitativo informações de um único participante de pesquisa apresenta o mesmo valor,
como se procedesse de todos os participantes. Neste processo os dados devem estar bem
organizados, pois assim o pesquisador consegue apreender o sentido das informações
coletadas e produzir uma descrição bem aprofundada do fenômeno estudado
(TRENTINI, 2014).
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- Síntese: processo que se baseia em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos
e uni-los num todo coerente. Nesta etapa os dados fundamentais para o desenvolvimento
do fenômeno devem estar explícitos. É neste momento que o pesquisador possui
embasamento para negociar as possíveis mudanças e as estratégias criadas que podem
ser adotadas na forma do cuidar de si pelos participantes.
-Teorização: identificação, definição e construção da relação entre um grupo de
construtores a fim de possibilitar a produção de previsões dos fenômenos investigados
gerando a denominação de teoria. Na pesquisa qualitativa, teoria desenvolve-se a
partir da apreensão e da síntese dos dados e não como uma estrutura ou marco em que
se classificam os dados (MORSE, 2005). A Teorização é um processo que se dá por
construção, desconstrução e reconstrução de caracterização teórico-conceituais para se
obter uma estrutura que descreva e explique os fenômenos reais da vida cotidiana
(MORSE, 2005)
- Transferência: A transferência de resultados na PCA baseia-se na possibilidade de
contextualizar situações parecidas com a intenção de transferi-los e de socializá-los. A
transferência abrange dois sentidos: um ligado a questão problema de pesquisa no
cenário assistencial outro a ampliação do resultado de modo a ecoar em novas práticas
que alcance a qualidade da assistência no âmbito da PCA. De acordo com o que rege a
PCA, o pesquisador pode realizar a transferibilidade de conhecimento durante o curso
investigativo.

4.3

Aspectos Éticos
O projeto foi submetido a plataforma Brasil com posterior aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto São
Francisco de Assis/UFRJ parecer n 1.370.129 (ANEXO) . As precauções éticas implicadas
na pesquisa com seres humanos serão garantidas em atendimento ao disposto na
Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
A fim de garantir a autonomia dos participantes, os mesmos assinarão um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após terem sido devidamente
esclarecidos quanto aos aspectos éticos relacionados aos objetivos e rumos da pesquisa,
bem como às formas de produção de dados e inserção no estudo, que também constaram
no termo escrito.
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Considerando que riscos potenciais podem ocorrer nos processos de pesquisar;
neste estudo considera-se que os riscos adicionais poderão advir na dimensão
psicossocioemocional. Nesse sentido, o compromisso foi de garantir aos participantes as
informações

acerca

da

voluntariedade

de

sua

participação, garantia de

anonimato, possibilidade de desistência em qualquer momento da pesquisa sem
prejuízos caso manifeste o desejo. De outro modo, foi informado aos participantes que
os benefícios da pesquisa estão relacionados à contribuição para a melhoria da
qualidade da atenção a homens com câncer da mama.
Em nenhum momento será divulgado os nomes dos participantes da pesquisa,
conforme acordado no TCLE. A identificação será feita por código alfa-numérico. Após
a assinatura do TCLE os sujeitos receberam uma cópia do termo.
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5.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Considerando o objeto do estudo delimitado como as estratégias de

enfermagem para práticas promotoras de saúde a homens frente ao câncer da mama
masculina na atenção básica e a partir da analise do discurso das enfermeiras pôde-se
apreender três etapas deste processo. O primeiro expressado a partir da caracterização
das enfermeiras e o seu entendimento acerca da problemática do câncer da mama, o
segundo referente à Aplicação do caso mobilizador ao Diagrama de Promoção da Saúde
de Nola J. Pender pelas enfermeiras e o terceiro descrevendo as propostas das
enfermeiras para criação de Estratégias promotoras de saúde a homens frente ao câncer
da mama masculina

5.1 O entendimento das Enfermeiras acerca da problemática do
câncer da mama masculina
O profissional de enfermagem continuamente se depara com pessoas sujeitas a
sentimentos incertos e emoções de variadas denominações e essas particularidades
contradizem a exatidão. Desta forma, a enfermagem precisa aprimorar conhecimento
referente à totalidade de experiências do ser humano que engloba o biológico,
emocional e o social (MORSE, 2005).
Pensando nesta totalidade de experiências que o ser humano vivencia, os
profissionais devem estar preparados para lidar e cuidar desse público que apresenta
uma neoplasia, ainda considerada rara, devido ao baixo grau de incidência, mas que
apresenta um desenvolvimento devastador e se esta for reconhecida e detectada
precocemente, garante-se um melhor prognóstico.
Para chegarmos a uma detecção precoce, primeiramente temos que saber
reconhecer a neoplasia, a partir dessa particularidade, reuni as participantes da pesquisa
para assim poder verificar o entendimento dessas enfermeiras frente à temática do
câncer da mama masculina e quais seriam as estratégias de ação construídas, a fim de
favorecer a criação de um plano de promoção as saúde para homens frente ao câncer da
mama masculina.
Foram apreendidas informações das participantes do estudo a partir de dois
momentos: um momento individual e coletivo. No momento individual por meio do
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questionário a fim de reconhecermos o entendimento das enfermeiras sobre o câncer de
mama em homens, neste momento as participantes puderam descrever suas
características profissionais, as informações sobre o câncer da mama masculina, bem
como as possíveis ações a serem desenvolvidas para favorecer a prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de mama masculina; no segundo momento coletivo, por
meio do grupo de discussão onde as participantes puderam expor as possíveis estratégias
para formulação de um plano individual de promoção da saúde.
A síntese das informações apreendidas foi organizada em quadros.
O Quadro 3 se refere à caracterização do perfil das enfermeiras que
participaram da pesquisa, sendo um total de 12 enfermeiras responsáveis pelas Unidades
de Saúde da Família (USF) no município de Saquarema. Observa-se a totalidade de
profissionais do sexo feminino. Historicamente, compete às mulheres, em sua grande
maioria, a administração e gerência das atividades intrínsecas ao cuidado (DONOSCO,
2010).
O quadro 4 demonstra o entendimento e conhecimentos dessas enfermeiras
frente ao câncer de mama em homens e o quadro 5 caracteriza a

Informações

necessárias que as enfermeiras devem saber para subsidiar uma consulta de enfermagem
a homens com câncer de mama.

Quadro 3: Caracterização das Enfermeiras participantes do estudo. Município de
Saquarema – RJ.
Enfermeira

Sexo

Idade (anos)

1

F

Até 29

2

F

Até 29

3

F

4

Tempo de
Graduação
(anos)
5
6

Tempo de atuação
na Atenção Básica
(anos)
<1

Especialização

7

2

Não

30 – 40

6

3

Não

F

30 – 40

5

2

Não

5

F

30 – 40

1

1

Sim

6

F

41 – 50

18

14

Não

7

F

41 – 50

10

5

Não

8

F

41 – 50

9

4

Sim

9

F

41 – 50

5

2

Sim

10

F

41 – 50

14

13

Sim

11

F

51 – 60

7

7

Sim

12

F

51 – 60

16

12

Não

(Fonte: Questionário Individual Enfermeiras ESF)

Não
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Em relação à faixa etária das participantes, a maioria está situada na faixa entre
41 – 50 anos, e estas correspondem ao maior tempo de graduação quando comparado às
enfermeiras mais jovens.
A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no
País, o mesmo foi implantado no Brasil em 1994. A Portaria nº 2.488 de 21 de outubro
de 2011 destaca como atribuições específicas do enfermeiro:
I - realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade;
II - realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da
profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar,
quando necessário, usuários a outros serviços;
III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
IV - planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em
conjunto com os outros membros da equipe;
V - contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da
equipe de enfermagem e outros membros da equipe;
VI - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS.
De acordo com essas atribuições ditadas pelo Ministério da Saúde, o
questionário contou com perguntas referentes ao entendimento dessas profissionais
sobre o câncer da mama em homens, pois somente possuindo o conhecimento
aprofundado do tema, pode-se ocorrer uma educação permanente para a equipe e a partir
dela uma educação para saúde envolvendo os usuários da rede.
Para a enfermagem, a Estratégia da Saúde da Família simboliza a possibilidade
de reorientar suas ações em direção às necessidades de saúde dos usuários e não para a
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racionalização do trabalho do profissional médico. A prática de enfermagem, nessa
perspectiva, se direciona para sua finalidade específica, o cuidado de enfermagem
(SILVA et al, 2001).
O enfermeiro, ao desempenhar seu papel social de cuidador, vivencia as
tensões próprias da produção dos atos de saúde — a produção de procedimentos versus
a produção de cuidado. Constitui relações intercessoras com o usuário, tendo que
incorporar, em sua caixa de ferramentas, tecnologias leves como a escuta, o
acolhimento, o vínculo, a responsabilização, e habilidades para lidar com os altos graus
de incerteza intrínseca desse trabalho (MERHY,2002).
O trabalho do enfermeiro na atenção básica sintetiza-se em uma dupla
dimensão assistencial e gerencial: voltado para o indivíduo — produção do cuidado de
enfermagem e gestão de projetos terapêuticos — e para o coletivo — monitoramento da
situação de saúde da população, gerenciamento da equipe de enfermagem e do serviço
de saúde para a produção do cuidado. As ações gerenciais são predominantes dentre as
práticas do enfermeiro em unidades básicas de saúde (NAUDERER et al 2008).
Quanto à esfera assistencial, a consulta de enfermagem, como prática clínica, é
reconhecida como importante pelo próprio enfermeiro; A clínica ampliada apresenta-se
como ferramenta para que os processos de trabalho em saúde se voltem para a produção
do cuidado centrado nos usuários, incluindo, além da doença, o sujeito em seu contexto
e o âmbito coletivo (SANTOS et al, 2008).A Educação Permanente em Saúde (EPS)
pode ser estratégia para qualificação do enfermeiro para a clínica ampliada. A EPS
opera processos de aprendizagem significativa em que o próprio trabalhador analisa seu
trabalho, gerando conhecimentos sobre esse fazer, identificando potências e lacunas
que, assim, mobilizam a busca por novos conhecimentos (MERHY et al,2006).
O Quadro 4 apresenta a síntese do entendimento das enfermeiras participantes
do estudo referente ao câncer de mama em homens.
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Quadro 4: Entendimento das enfermeiras sobre o câncer da mama masculina
E1 Nunca li sobre o tema. Desconheço esses casos.
E2 Ocorre em homens a partir da meia idade e indivíduos que tenham histórico familiar de câncer de mama. Estes apresentam
maiores chances de desenvolver a doença.
E3 É uma doença ainda rara, mais comum entre as mulheres. Não sei muitas informações.
E4 Tumor maligno, onde um grupo de células cancerígenas pode vir a invadir tecidos adjacentes ou disseminar por outros órgãos
que não só a mama.
E5 Homem também possui tecido mamário, local onde se inicia a neoplasia. Devemos nos atentar a anamnese do paciente e aos
fatores de risco para podermos suspeitar de algo.
E6 Devido a presença de tecido mamário nos homens o desenvolvimento do câncer pode ocorrer. Os tipos comuns são: Carcinoma
ductal in situ e Invasivo. Diagnostico é muito difícil devido à resistência do público a procura pela assistência.
E7Só sei algumas informações. Acredito que falta muita informação sobre o tema para população masculina e existe bastante
preconceito por parte dos homens, pois acreditam que esta doença somente acomete as mulheres.
E8 Câncer de mama em homens é mais raro que nas mulheres e muitas das vezes o homem não percebe qualquer alteração, por isso
o diagnóstico acaba sendo tardio.
E9 Acomete homens porem em menor número, mas que vem crescendo o numero de casos. Sintomas são semelhantes ao câncer
feminino e deve-se atentar para qualquer alteração na mama, realizando auto exame. Infelizmente, é pouco divulgado nas unidades
de saúde, entre os profissionais e usuários.
E10 Neoplasia do tecido mamário, predominante em mulheres. Pouco divulgada nas mídias e de difícil diagnóstico pois grande
maioria ignora a doença.
E11 Acomete homens em menor quantidade. Nenhuma divulgação, nem campanhas com foco na doença masculina. Acomete idoso
e a doença quando diagnosticada está avançada.
E12 Pouquíssimo divulgado, nem na época do outubro rosa o tema é colocado em pauta. Os homens que desenvolvem a doença ao
chegarem nas unidades de saúde já estão com diagnostico péssimo devido a não procura as unidades de saúde e total
desconhecimento da doença. Acredito não saber muito sobre tal doença.
(Fonte: Questionário Individual Enfermeiras ESF)

O quadro anterior trouxe o que as enfermeiras descreveram a acerca do
conhecimento sobre a doença, observa-se um conhecimento frágil sobre o tema por
essas profissionais. A invisibilidade da doença pelas políticas públicas gera um déficit
no conhecimento proporcionando assim a não informação dos profissionais e dos
usuários, acarretando a defasagem no rastreamento precoce e notificação da doença.
A Política Nacional de Atenção Básica visa que o modelo de assistência precisa
de transformações no funcionamento e no processo de trabalho, fazendo com que os
profissionais, gestores e usuários, possuam maior capacidade de analisar, intervir e
possuir maior autonomia nessas práticas. A informação sendo ela por educação
permanente, para os profissionais, e educação em saúde para os usuários, irá embasar
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um processo de aquisição e/ou atualização de conhecimentos e habilidades para o
processo de reconhecimento, diagnóstico e planejamento de assistência.
Nunca li nas políticas a questão do câncer de mama
em homens. As diretrizes do câncer de mama somente
cita o tema, mas não existe nada mais bem explicado
para que possamos nos apropriar. Eu fico sem saber
qual linha de orientação seguir, quando orientamos
nossos usuários sempre é baseado nas políticas
públicas e quanto ao tema não temos nada concreto
para nos embasar (Trecho do grupo de discussão).
Deveria ser abordado nas campanhas também, dar um
destaque tanto no outubro rosa que é prioritário da
mama, como no novembro azul, que acaba por
relacionar cânceres que atingem os homens. Acho
importante e interessante o tema, mas tem que ser
divulgado, pois só assim teremos mais informação e
mais conteúdos seguros para repassar aos usuários
sobre o tema (Trecho do grupo de discussão).

Existem poucas informações referentes à doença quando se refere ao
acometimento em homens, segundo Araujo et al (2007). Para Silva, Toscani e Graudenz
(2008), algumas características do câncer mamário masculino são diferentes das
encontradas em mulheres.
O conhecimento referente ao câncer de mama masculino é muito restrito,
devido à raridade da doença e a pequena quantidade de trabalhos publicados a esse
respeito; fazendo-se necessários mais trabalhos e divulgação nas políticas que ajude a
compreender mais sobre essa patologia que também se faz presente no universo
masculino.
Os enfermeiros possuem um papel essencial na equipe multidisciplinar
envolvida nos cuidados de pacientes com câncer de mama e de pacientes com alto risco
a desenvolver a doença. Assim sendo fundamental investir na educação e no
treinamento dos enfermeiros, tanto no reconhecimento dos fatores de risco como aos
critérios para encaminhamento dos pacientes, potencializando assim as práticas de
redução de riscos, principalmente em indivíduos com maior risco (Silva et al,2011).
A Atenção Básica desempenha uma função substancial no rastreamento do
câncer de mama e, dentre os diversos desafios que a rede possui, destaca-se a
necessidade permanente de qualificação e responsabilização dos diversos agentes, para
desta forma garantir a reflexão sobre as atividades e identificação das falhas a serem
corrigidas no processo (Parada et al, 2008). A equipe de enfermagem possui maior
participação no processo educativo, nos movimentos de organização e na ocupação de
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funções estratégicas no campo da gestão, devido a isso sua competência é divulgar
informações aos usuários da rede, relativo a fatores de risco, ações de prevenção,
detecção precoce, orientar quanto à adoção de modelos comportamentais e de hábitos
mais saudáveis, bem como saber reconhecer todas as questões emocionais e culturais
que formam esse individuo (Jácome et al, 2011).
Na ESF, os profissionais atuantes devem realizar suas práticas em três pilares:
conhecimento, habilidade e atitudes. A informação do conhecimento pelas enfermeiras
aos usuários proporciona autonomia para o autocuidado e desenvolve um potencial para
promoção da saúde.
Na verdade, eu acho que nós, profissionais, tínhamos
que ter um treinamento, palestras mesmo sobre o
câncer de mama em homens, como existe com o
câncer de mama em mulheres, diabetes, hipertensão,
assim ficaremos mais fortalecidas para poder
transmitir esse conhecimento a população (Trecho do
grupo de discussão).
É importante saber sobre o tema sim, porém temos que
saber reconhecer nossa demanda. Nossa população é
rural, tem toda uma questão cultural envolvida, então
se não soubermos bem sobre o que iremos repassar
podemos encontrar uma grande resistência. Além de
informar vamos ter que desmistificar a questão do
câncer de mama, já que esta é mais conhecida como
uma doença feminina (Trechos do grupo de
discussão).

A etiologia da maioria dos cânceres é desconhecida, contudo os fatores
associados a maior risco de câncer de mama em homens são conhecidos, devido a
algumas similaridades ao câncer feminino. As enfermeiras listaram alguns pontos que
seriam importantes conhecer a fim de subsidiar uma consulta de enfermagem a um
usuário com câncer de mama (Quadro 4).
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Quadro 5 : Informações necessárias para subsidiar uma consulta de
enfermagem a homens com câncer de mama descritas pelas Enfermeiras
Fatores de risco: Histórico Familiar – Alcoolismo – Obesidade – Tabagismo – Tratamento
Hormonal - Sedentarismo – Idade avançada
Exames diagnóstico: Auto exame – Ultrassonografia – Marcadores tumorais – Biopsia Mamografia
Sinais de Câncer de mama observados no exame físico: Nódulos - Vermelhidão na mamaRetração no mamilo - Prurido e saída de líquido no mamilo - Linfonodos palpáveis - Edema
mamário
Possíveis tratamentos: Cirurgia – Quimioterapia – Hormonioterapia – Radioterapia
Medidas preventivas da doença: Alimentação Balanceada – Prática de atividade física – Evitar
álcool e tabaco – Realização de exames perídios

(Fonte: Questionário Individual Enfermeiras ESF)

A Política de saúde de relevância para o controle do câncer de mama presente
no caderno de Atenção Básica estabelece metas a fim de promover a qualidade de vida e
reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e
condicionantes e desta forma o Governo federal lançou o Plano de Ações Estratégicas
para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil,
2011–2022 que aborda quatro principais doenças, quais sejam: doenças do aparelho
circulatório, respiratórias crônicas, diabetes e câncer. Os objetivos do plano são:
promover o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas efetivas, integradas,
sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus
fatores de risco; e fortalecer os serviços de saúde voltados para a atenção aos portadores
de doenças crônicas, porém toda a política está voltada para o sexo feminino e essas
informações citadas no quadro à cima estão baseadas na política, porém com foco
totalmente feminino demonstrando a invisibilidade do homem na neoplasia mamária.
Existem fatores de risco similares e distintos aos das mulheres como: o
histórico familiar positivo em parentes de primeiro grau, este representa 20 % dos
homens com câncer de mama, além da pré-disposição genética que está associada ao
câncer de mama, podendo assim aumentar em até 2,5 vezes o risco de desenvolver a
doença. Alterações genéticas como, a mutação dos genes BRCA1 e BRCA 2, de herança
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autossômica dominante, também pode estar envolvida na carcinogênese mamaria
masculina. Comumente a mutação ocorre no gene BRCA2 e pode estar presente em 4%
a 40% dos tumores em homens (FENTIMAN et al, 2006).

Conheço os fatores de risco para o câncer de mama
feminino, não sei se os mesmos fatores se aplicam ao
sexo masculino, essas e outras dúvidas nos impedem
de informar aos usuários sobre essa doença. (E11)
Pelo câncer de mama estar incluídos nos cadernos de
atenção, por ser uma doença crônica e possuir uma
grande visibilidade, conheço bem os pontos principais
a ser abordado na anamnese em uma consulta, por
outro lado tudo que sei é referente ao câncer de mama
em mulheres, não tenho a plena certeza se tudo é
aplicado ao homem quando acometido pela patologia.
(E5)

Os procedimentos para o diagnóstico são similares aos realizados em mulheres
e incluem história clínica, métodos de imagem e estudo anatomopatológico. Segundo
Meguerditchian (et al 2006), a mamografia é um bom exame para homens acima de
50 anos com lesões mamárias, mostrando uma sensibilidade de 92% e uma
especificidade de 90%. A ultrassonografia também pode ser usada como método
auxiliar, principalmente para avaliação do comprometimento linfonodal. A biópsia por
agulha grossa ou a punção aspirativa por agulha fina são indicadas para o diagnóstico.
Há preferência pelo uso da biópsia em relação à punção aspirativa, por ser um
procedimento diagnóstico mais definitivo, podendo-se caracterizar a presença ou não de
invasão.
Frequentemente, os tratamentos baseiam-se do que recomendado para as
mulheres. O procedimento cirúrgico padrão recomendado no século XX, era a
mastectomia radical, como passar do tempo, iniciou-se a utilização de procedimento
menos invasivos, como a mastectomia radical modificada e a mastectomia simples. No
procedimento cirúrgico o tratamento se dá pela ressecção completa do tecido mamário e
esvaziamento axilar (FENTIMAN et al,2006).
O uso de biópsia de linfonodo sentinela, vem aparecendo em estudos com
resultados promissores, podendo se tornar um procedimento habitual e útil para o
estadiamento do câncer de mama em homens, similar o que ocorre com as mulheres
(GENNARI et al,2004). Tem sido muito usado a radioterapia adjuvante locorregional
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(incluindo parede torácica e linfonodos) com as seguintes indicações similar a das
mulehres: tumores grandes, extensão tumoral à pele, aréola mamilar ou músculo peitoral
maior e comprometimento linfonodal. Esse procedimento terapêutico, na verdade, tem
sido mais utilizado em homens do que em mulheres, devido aos tumores masculinos se
apresentarem como uma doença mais avançada localmente e mais agressiva
biologicamente (LATTIN et al, 2013).
Nos tratamentos sistêmicos, o uso do Tamoxifeno, agente antiestrogênico,
geralmente é recomendando para ambos os sexos. A maioria dos tumores estudados em
homens mostrou-se positivo para receptores de estrogênio, desta forma imagina-se que
este também sejam benéficos com o tratamento antiestrogênico (EL-TAMER et
al,2004).
A prevenção primária do câncer de mama está associada ao controle dos fatores
de risco assumidos embora os fatores hereditários não sejam passíveis de mudança.
Fatores referentes ao estilo de vida como obesidade pós-menopausa, sedentarismo,
consumo excessivo de álcool e terapia de reposição hormonal, podem ser moderados e
contribuir para reduzir a incidência do câncer de mama, o que historicamente tem sido
pouco considerado. A partir de um amplo resumo sobre evidências científicas da relação
entre alimentação, atividade física e prevenção de câncer, considera-se que é possível
prevenir 28% dos casos de câncer de mama por meio da alimentação, nutrição,
atividade física e gordura corporal adequada (BRASIL, 2011).
O diagnóstico precoce é particularmente importante em contextos onde
influencia a apresentação do câncer de mama em fase avançada, pois, o estadiamento
em fase inicial propicia terapias mais efetivas e menos agressivas. A técnica de
diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação do câncer,
sendo denominada algumas vezes como down-staging. Nesse sentido, o método da
educação aos usuários e aos profissionais de saúde para a averiguação imediata desses
sinais e sintomas do câncer de mama deve estar conjugado como o acesso rápido e
facilitado aos serviços de saúde. Essa estratégia é conhecida como política de alerta à
saúde das mamas (WHO, 2007).
Para controle do câncer de mama, destaca-se em particular a importância de
ações intersetoriais que estimulem acesso à informação e expanda oportunidades para
controle do peso corporal e a prática regular de atividade física. A ampla
aproximação da população a informações claras, plausíveis e culturalmente adequadas
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deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos os níveis, especialmente na
Atenção Básica (BRASIL, 2013).
Nessa perspectiva, as diretrizes políticas encaminham que se deve ocorrer uma
melhor organização e articulação nos diferentes níveis da atenção para que seja
garantido o acesso aos serviços e ao cuidado integral, porém para que isso seja
alcançado uma grande barreira ainda deve ser ultrapassada neste tema, a questão da
invisibilidade que o mesmo ocupa nas políticas públicas. Os indivíduos devem ser
vistos como sujeitos na singularidade de sua história de vida, nas condições
socioculturais, nos anseios e nas expectativas. Desta forma, as linhas de cuidado são
estratégias de estabelecimento do ―percurso assistencial‖ com objetivo de organizar o
fluxo dos indivíduos, de acordo com suas necessidades, porém, para que isso funcione
as políticas e linhas de cuidado referente ao câncer de mama devem incluir o gênero
masculino como pessoas suscetíveis a esta patologia, sobretudo nas ações para
Promoção da Saúde (BRASIL, 2013).

5.2 Aplicação do caso mobilizador ao Diagrama de Promoção da
Saúde de Nola J. Pender pelas enfermeiras
Por meio da central de regulação do município de Saquarema e com o
auxílio da Psicóloga da UNACON, foi possível localizar um usuário da rede, sendo este
do município de Cabo Frio, já diagnosticado com câncer de mama. Por este usuário foi
concedida uma entrevista a fim de conhecer sua trajetória de vida, o despertar para a
doença, os sentimentos envolvidos e a fase atual do tratamento.
A ideia de apresentar o caso mobilizador às enfermeiras envolvidas na pesquisa
consiste em trazer algo real, pois as mesmas referiram não ter tido contato com nenhum
homem com câncer de mama, e a partir do exposto que elas pudessem apreender sobre o
tema e criarem estratégias de captação e informação da temática visando à promoção da
saúde desses homens.
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O Caso Mobilizador
Identificação: WS, 84 anos, branco, natural e procedente de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Escolaridade
ensino fundamental incompleto, aposentado, renda 1SM, viúvo, evangélico, moradia cedida no município
de Cabo Frio.
Hábitos: nega tabagismo e etilismo. Não pratica atividade física pois afirma vertigem e dificuldade de
locomoção (em uso de bengala).
História Patológica Pregressa: Tuberculose há 20 anos – Pneumonia – HAS, faz uso de Vasopril Plus pela
manhã.
Histórico Familiar: Pais falecidos sem histórico de câncer na família.
Queixa Principal: investigação de tosse persistente

Usuário idoso procura o pneumologista em uma consulta particular em dezembro de 2015 para investigar,
tosse e gripe prolongada apresentando diagnóstico de pneumonia. Refere morar em área que possui ESF,
porém uma única visita dos agentes comunitários foi realizada, não havendo um direcionamento a um
posto de referência. Informa que durante a ausculta pulmonar para realização do exame físico, médico
verifica que a mama esquerda está maior que a direita; quando questionado sobre dor local e percepção do
aumento mamário, o usuário disse não perceber mudanças e nem mesmo sentia dor ou desconforto local.
Afirma possuir alimentação balanceada, rica em verduras e legumes, fazer caminhada diariamente com
auxílio de bengala. Padrão de sono e repouso sem anormalidades. Um dos possíveis diagnósticos dado
pelo médico era o de câncer de mama, sendo essa notícia recebida pelo usuário e cuidadora com surpresa,
pois afirmavam desconhecer a possibilidade do câncer de mama em homens. Nega câncer em seu
histórico familiar. A partir daí inicia-se a investigação para diagnosticar a procedência desse aumento
mamário. Em janeiro de 2016, foi encaminhado para rede pública onde está em acompanhamento até o
dia da entrevista. O resultado da biópsia confirmou câncer de mama, com esse resultado foram
encaminhados para o mastologista que optou pela realização da cirurgia. No período pós biópsia informa
ter recebido ajuda de uma técnica de enfermagem do hospital São José Operário ( hospital onde fez a
biopsia) que se colocou à disposição para realização do curativo no domicílio. Usuário afirma não querer
dar continuidade no tratamento devido à idade, porém cuidadora se mostra empenhada a seguir a conduta
médica. Após a confirmação do diagnostico nenhum hábito de vida foi alterado segundo relato, usuário
encontra-se tranquilo pós diagnóstico. Até o momento não fez nenhum tratamento, segue em preparo para
cirurgia.
Este usuário não possui família, atualmente mora com uma família que o acolheu e esta é sua referência
no momento. Ao longo da entrevista quando perguntado sobre filhos e esposa o mesmo afirmou de forma
muito emocionada o que aconteceu com sua família e explicou que seu modo de ver a vida mudou muito
quando perdeu sua esposa e filho. Seu primeiro casamento se deu ainda bem jovem e aos 22 anos o
mesmo já estava viúvo, devido à precariedade do atendimento local, sua esposa grávida teve quer ser
transferida para Niterói, por ser uma gravidez de risco o bebê não resistiu e com as complicações do parto
sua esposa veio a falecer. Depois de uns 30 anos, um novo casamento aconteceu e com a segunda esposa
o usuário permaneceu por mais 30 anos, porém mais um falecimento aconteceu e daí por diante o mesmo
preferiu seguir sozinho até encontrar essa família que o adotou.
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Com esse caso, as participantes do estudo analisaram a situação do usuário e as
ações de enfermagem que podem ser adotadas para promoção da saúde e qualidade de
vida, na perspectiva do Modelo de Promoção da Saúde proposto por Nola Pender.
A estratégia utilizada para realizar a preenchimento do diagrama, foi por meio
de três paineis (Figura 2) onde as partes do diagrama foram expostos separadamente e
em grupos as enfermeiras se dividiram e escreveram o que correspondia cada etapa.
Após esta momento, as partes feitas separadamente foram unidas e compuseram o
Diagrama proposto por Nola Pender em seu Modelo de Promoção da Saúde. ( Figura 3)

Figura 2: Paineis produzidos pelas enfermeiras participantes do estudo.

(Fonte: Painel elaborada pelas enfermeiras segundo o caso mobilizador na pespectiva do Modelo de Promoção da Saúde de NolaJ.
Pender)
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(Fonte: Painel elaborada pelas enfermeiras segundo o caso mobilizador na pespectiva do Modelo de Promoção da Saúde de NolaJ.
Pender)

(Fonte: Painel elaborada pelas enfermeiras segundo o caso mobilizador na pespectiva do Modelo de Promoção da Saúde de NolaJ.
Pender)
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Figura 3: Síntese do Diagrama de Noal J.P. as partir do caso mobilizador pelas Enfermeiras
da Atenção Básica de Saquarema.
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Com o que foi apresentado e produzido, as participantes do estudo puderam
elaborar estratégias de promoção da saúde não só para o usuário do caso mobilizador
mas para todos os usuários masculinos da rede. No grupo de discussão as enfermeiras
foram estimuladas a pensar em formas estratégicas que abranja toda a população
masculina, sendo essas estratégias pensadas em conjunto com a finalidade de informar,
ultrapassar obstáculos e conscientizar esses homens.

5.3 Estratégias promotoras de saúde a homens frente ao câncer
da mama masculina: Proposta das Enfermeiras
A Carta de Otawa define promoção da saúde, sendo esta surgida a partir da I
Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde ocorrida em 1986 no Canadá,
como o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade
de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo (BRASIL,
2002).
A prática da promoção da saúde surgiu e se desenvolveu, de forma mais
vigorosa nos últimos vinte anos. Os enfermeiros desempenham uma função importante
na população, pois estes profissionais participam de programas e atividades de educação
em saúde, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral
e também com a finalidade de transmitir essas informações para a comunidade. Desta
forma, como educador, mostrar para essa população o que é necessário para que esta
tome atitudes que lhe proporcione saúde (ALVES, 2005).
Alinhado a isso, as enfermeiras participantes do estudo pontuaram as possíveis
ações/ estratégias (Quadro 5) que poderiam desenvolver, a fim de favorecer a criação de
um plano de promoção da saúde para homens frente ao câncer da mama masculina.
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Quadro 5: Estratégias para promotoras de saúde a homens frente ao câncer da
mama masculina descritas pelas enfermeiras participantes do estudo
● Capacitação dos profissionais sobre a temática;
● Conscientizar os profissionais sobre a importância do tema, sendo o câncer de mama em homens
uma temática pouco divulgada nas políticas, porém com um impacto grandioso;
● Palestras sobre o tema com destaque para a importância do diagnóstico precoce;
● Disponibilizar cartazes informativos e panfletos nas unidades de saúde, chamando atenção para o
câncer de mama masculino;
● Orientar as mulheres sobre a possibilidade do câncer de mama masculino, pois elas são um veículo
de comunicação importante, já que os homens procuram pouco às unidades de saúde;
● Aproveitar a ida dos homens as unidades de saúde, nas consultas ou nas salas de espera, e já
informar sobre o tema, fazer levantamento do histórico familiar e fatores de risco;
● Itinerância com a informação/orientação, ultrapassando os muros da instituição e horários
reservados para demanda espontânea.

1. Capacitação e Conscientização dos profissionais sobre o tema
De acordo com os dados coletados, foi percebido que muitas das enfermeiras
falaram a respeito da falta de informação sobre o tema. A informação promove uma
conscientização dos profissionais e a partir disso ocorre a transferência do que foi
apreendido aos usuários, fazendo com que a população modifique o seu olhar frente à
patologia e a forma de perceber qualquer alteração em seu próprio corpo. Nos cadernos
de controle do câncer de mama todos os tópicos são voltados para o público feminino,
dificultando assim o apoderamento por parte dos profissionais sobre o tema e a não
translação dessa informação aos usuários, uma vez que o tema não possui na atenção
básica uma diretriz que descreva mais detalhadamente sobre o um plano de ação e
cuidados para tal neoplasia, visando o público masculino.
Na verdade, eu acho que nós, profissionais tínhamos
que ter um treinamento sobre o câncer de mama em
homens, como existe com o
câncer de mama em mulheres, diabetes, hipertensão,
só assim os profissionais irão ter consciência da
gravidade da doença (Trechos do grupo de discussão).
Percebemos perfeitamente no caso apresentado (caso
mobilizador) que nem o usuário nem e a cuidadora
nunca ouviram sobre essa possibilidade de homens
desenvolverem câncer de mama. A falta da
informação pode atrasar muito o diagnóstico precoce
da doença. (Trechos do grupo de discussão)
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Acredito que essa invisibilidade nas políticas e na
literatura de uma forma geral acaba sendo um agente
dificultador na transmissão da informação para o
usuário e da obtenção de informação por nós,
profissionais (E7).

Segundo Boing et al (2007) a neoplasia tem apresentado altos índices de
mortalidade no Brasil. E os pacientes em fase terminal, segundo Rezende et al (2005)
apresentam inúmeros problemas como dor, depressão , confusão mental e uma
complexa teia de debilidade e dependência. A incidência do câncer de mama tem
aumentado significativamente nos últimos anos e o mesmo deve ocorrer com
conhecimento a respeito da doença, para assim proporcionar novas estratégias no
combate da patologia (FERNANDES et al, 2009).
Necessita-se de ações preventivas que favoreça a detecção precoce, um
diagnóstico em tempo hábil, a instituição do tratamento e um melhor prognóstico. O
auto-exame de mama caracteriza-se como uma das principais medidas de prevenção,
porém não se constitui uma prática masculina, reforçada pelo preconceito e pela crença
da inexistência de mamas em homens (LEME et al, 2006).
O conhecimento que se detém do câncer de mama masculino é muito restrito,
visto a raridade da doença e a pequena quantidade de trabalhos publicados a esse
respeito, fazendo-se necessárias mais informações advindas da literatura e das Políticas
Públicas que regem a Atenção Básica. Segundo Araújo et al (2007), existem poucas
informações referentes a doença quando se refere ao acometimento em homens, e estas
devem ser mais divulgadas devido a algumas características serem diferentes das
encontradas em mulheres.
Os dados mostraram que, comparados com outros cânceres no grupo
masculino, o de mama não tem valores tão expressivos, entretanto destaca a necessidade
de ações voltadas para a prevenção, com o propósito de que se possa detectar
precocemente o câncer de mama masculino, definir diagnóstico e tratamento, para
favorecer um melhor prognóstico. O câncer de mama masculino exige atenção, pois
mesmo sendo incomum, começa a ter índices altos para a realidade deste problema.
Voltar à atenção para o grupo masculino é de extrema importância, uma vez que é neste
contingente populacional que ocorrem as maiores complicações e menores adesões as
terapêuticas.
É necessária uma orientação adequada para o homem ficar ciente do
conhecimento do seu corpo para assim ser capaz de fazer a diferenciação das
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anormalidades. Muitas vezes os nódulos, são confundidos com ginecomastia, abcessos,
hematomas, necrose gordurosa, entre outras. A educação em saúde, realizada de forma
individual ou coletiva pelo profissional de saúde, leva o indivíduo a uma nova
consciência e o transforma em agente ativo no processo do cuidar, ficando nos seus
dedos, no espelho e na sua consciência um toque para o combate ao câncer de mama em
homens e suas complicações, uma vez que muitos desses usuários apresentam altas
taxas de metástases, que decorre da demora na detecção, atraso no diagnóstico e
instalação do tratamento, ocasionando, uma resposta terapêutica insatisfatória e menores
chances de cura (VIERIA, 2011).

1.

Elaboração de cartazes, panfletos e palestras sobre o câncer de mama
masculino para os usuários da rede

Segundo Aleixo (2002), a Atenção Básica constitui um conjunto integrado de
ações básicas que se articulam com um sistema de promoção e assistência integral à
saúde.
A Atenção Básica é considerada a porta de entrada do usuário no sistema de
saúde, e neste espaço o enfermeiro é membro da equipe multiprofissional da Estratégia
Saúde da Família que possui um importante papel. Com isso, os enfermeiros exercem
atividades técnicas específicas de sua competência, administrativas e educativas, com
um vínculo fortalecido com os usuários, os profissionais concentram esforços para
reduzir possíveis tabus, mitos e preconceitos, além de planejar estratégias a fim de
beneficiar os usuários e promover a prevenção, proteção e promoção da saúde
(INCA,2008) .
É de responsabilidade das equipes da estratégia Saúde da Família realizar
orientações para a comunidade, ou isto é, desenvolver ações educativas e de
mobilização comunitária, visando o controle das doenças/agravos em sua área de
atuação, orientando acerca do uso de medidas de proteção individual e familiar para a
prevenção de doenças e fortalecimento do controle social em saúde em defesa da
qualidade de vida (NAUDERER et al, 2008).
A atuação pela enfermagem da educação em saúde pode ser concebida como o
campo de práticas que se dão no nível das relações sociais e os meios de comunicação
de massa e as interações cotidianas são as formas de ligação entre a população e os
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serviços de saúde. Nessa perspectiva, vídeos, folhetos, panfletos, cartilhas, dentre
outros, são valiosos instrumentos no campo da educação em saúde pelo caráter
informativo dos mesmos (GAZZINELI, et al, 2006).

Já presenciei em uma unidade na época no outubro
rosa um cartaz, metade rosa e metade azul, para assim
ficar mais entendível pela população que a questão do
outubro é a mama. E mama, ambos os sexos possuem.
Porque tem isso ne, o outubro é rosa então é coisa só
de mulher, essa estratégia de colocar ambos os sexos
no banner, pode chamar atenção do público masculino
(Trechos do grupo de discussão).
Uma ideia seria a criação de panfletos e cartazes para
serem espalhados pelos centros de saúde e por locais
de maior movimentação da cidade, como as
campanhas propostas pelo Ministério da Saúde,
acredito que assim a informação circula mais
facilmente entre a população (E3).
Nada mais fácil para orientar e informar os usuários da
atenção básica do que palestras, porém, o homem tem
todo um contexto no qual é inserido, acredito que seja
possível sim informar esse público com palestras,
porém teremos que sair das unidades de saúde para
conseguir captar esses homens (Trechos do grupo de
discussão).

De acordo com a linha de cuidado do câncer de mama uma das intervenções na
Atenção Básica é a promoção da saúde, sendo esta responsável pelas ações de controle
para o câncer de mama, cadastro e identificação da população prioritária, uma definição
de cobertura do rastreamento, ações educativas para grupos específicos, mutirão em
horários alternativos para detecção precoce da doença, busca ativa e o acompanhamento
durante o tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, porém a há uma defasagem
quando se trata do câncer de mama em homens, ocorre uma invisibilidade quando se
fala do câncer de mama no sexo masculino, dificultando assim as orientações e
programações de estratégias por parte desses profissionais que também não possuem
total domínio do assunto por este ser um tema pouco divulgado em campanhas e
políticas públicas.
Tendo em consideração às ações previstas pelas políticas de saúde referente ao
controle do câncer de mama na atenção básica, o enfermeiro possui um papel
fundamental e um amplo espaço para desenvolvimento das atividades diárias, devido à
autonomia nas suas práticas (NAUDERER et al, 2008). Tais atribuições do enfermeiro
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como a consulta de enfermagem e a visita domiciliar, podem ser utilizadas como uma
forma de informar e averiguar diretamente com o usuário uma possível anormalidade
em seu corpo, sendo essas excelentes oportunidades de inspecionar a mama masculina,
além de informar sobre essa temática ao usuário e seus familiares (BRASIL, 2006).

2.

Utilização das mulheres como multiplicadoras de informação e
oportunizar a ida dos homens aos centros de saúde
Sabemos que os homens não procuram as unidades de saúde com tanta

frequência como as mulheres. Desta forma as enfermeiras apontaram estratégias
apoiadas nas mulheres para fazer com que a informação do câncer de mama chegue aos
homens e além de oportunizar os que vão as unidades de saúde, é inadmissível a perda
de oportunidade desses homens quando estão em uma unidade de saúde sendo
acompanhando suas esposas ou levando seus filhos para vacinar, pois os mesmos estão
em contato com o serviço de saúde em um país onde o rastreamento para câncer de
mama pode ser oportunístico (Ribeiro et al , 2016).

Utilizar o momento das salas de espera para fazer
uma palestra a esse público é uma ótima
oportunidade de informar. Como os homens
frequentam muito menos o posto serial ideal
aproveitar a ida destes ao centros de saúde mesmo
que não seja para seu próprio cuidado (E10).
Vejo alguns homens esperando suas esposas e filhos
saírem de consultas, na sala de vacinação também
encontro esse público, acho mais fácil chegar nesses
homens nesse momento, pois eles já estão nas
unidades de saúde e enquanto aguardam, vamos
transferindo o conhecimento. Desta forma homens e
mulheres são orientados quanto a existência da
neoplasia (E8).
Uma estratégia legal seria informar as mulheres. Elas
que frequentemente procuram as unidades, seja para
consulta, grupos ou levar filhos e netos para algum
cuidado, podendo-se assim utilizá-las como
multiplicadoras de informação. (Trechos do grupo
de discussão)
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Considerando as necessidades dos usuários, a sala de espera tem o objetivo de
garantir um cuidado humanizado, concretizando a aproximação cada vez mais da
comunidade com o serviço de saúde. Muitos profissionais da área de saúde tem a
oportunidade, nas salas de espera, de estar desenvolvendo atividades que superam o
cuidado, como a educação em saúde, auxiliando assim na prevenção de doenças e na
promoção da saúde, promovendo também um melhor atendimento, garantindo um maior
acolhimento aos usuários e favorecendo a inter-relação usuário x sistema x trabalhador
de saúde, além de ser uma forma de humanizar muitas vezes a burocracia presente nos
serviços oferecidos (RODRIGUES et al, 2009).
Segundo Veríssimo e Valle (2006), o grupo de sala de espera é definido como
uma forma produtiva de ocupar o tempo ocioso nas instituições, fazendo com que esse
período de espera pelo atendimento seja substituído por um momento de atividades
educativas e de troca de experiências comuns entre os usuários, garantindo a interação
do conhecimento popular com os saberes dos profissionais de saúde. Sendo assim,
acontecem na sala de espera, através do dialogo, a detecção de possíveis problemas de
saúde, por meio de expressões faciais dos pacientes e da suas dimensões físicas e
psicossociais: é possível nesses espaços também avaliar , interagir, desmistificar
determinados mitos e tabus e também compreender determinadas crenças, e a partir daí
entender o usuário em sua totalidade.
Considera-se que por meio das salas de espera, a enfermagem possui uma
grande oportunidade de contribuir para a promoção da saúde, prevenção de agravos,
assim como, para a recuperação da saúde, facilitando assim o encaminhamento dos
usuários para outras atividades de saúde ligadas aos profissionais enfermeiro(a), como a
consulta de enfermagem, os grupos educativos, as visitas domiciliares, agendamento de
consultas, bem como o encaminhamento para atendimento com a equipe
multidisciplinar quando houver necessidade (TEIXEIRA e VELOSO, 2006).
O multiplicador de informação não necessariamente é um educador ou
profissional de saúde, mas sim quem irá intervir juntamente a uma população específica.
Ao participar de palestras, cursos, treinamento, muitas das vezes, familiares, amigos,
vizinhos, assumem o papel de multiplicadores da informação apreendida. A ideia é
promover e contribuir com a mobilização mais ampla da sociedade na reflexão e busca
de solução para questões referentes à sua estrutura (Brasil, 2006). Desta forma, as
esposas, mães e filhas, podem assumir esse papel, uma vez que a entradas destas na
unidade de saúde se dá de forma mais frequente.
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4.

Informação ao público masculino além dos muros da instituição e
estratégia de captação do público masculino
O Público masculino apresenta uma dificuldade em reconhecer suas próprias

necessidades em saúde, cultivando o pensamento que rejeita a possibilidade de adoecer,
e essa questão cultural da invulnerabilidade masculina, de possuir o papel social de
provedor e de herói que perdura até os dias atuais (BRASIL, 2008). Conjugado a isso, a
conformação do acesso aos serviços da atenção básica, historicamente estruturados a
atender mulheres e crianças, possui horários de funcionamento que coincidem com as
jornadas de trabalho, devido a isso, se torna difícil o atendimento a pessoas do sexo
masculino, culturalmente os provedores da família e referenciados como trabalhadores
(SCHRAIBER et al,2010 ).
Mesmo quando esses homens comparecem as unidades de atenção básica, não
quer dizer que suas necessidades de saúde sejam atendidas, já que a lógica das ações
programáticas não tem buscado historicamente contemplá-las, devido a esse público
permanecer somente na lógica curativa/e ou reabilitação (BRASIL, 2008).

Nas visitas domiciliares, escuto de muitas esposas
que seu maridos não se cuidam, que não fazem
exames de rotina, que nem lembram a última vez
que foram ao médico e sempre a justificativa dessa
ausência é o trabalho. Percebo que o trabalho se
torna mais importante para esses homens do que sua
própria saúde. (Trecho do grupo de discussão)
Em uma consulta de enfermagem, atendi um idoso
que relatou passar a vida trabalhando, até hoje
aposentado ele não parava, sempre estava
procurando algo para fazer e este afirmou que podia
contar nos dedos quantas vezes procurou o médico,
que só ia buscar atendimento quando não dava mais
para suportar. (Trecho do grupo de discussão)

Observa-se o quanto necessário é refletir sobre as dificuldades, obstáculo e
resistências associadas às especificidades do ser homem no processo saúde- doença,
além dos desafios para seu enfrentamento pela Enfermagem na Atenção Básica devido a
uma exigência, socialmente construída, de que o homem seja física ou psicologicamente
forte, tornando-se uma figura que rejeita cuidar de si, adiando ou negando tratamento
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preventivo e de promoção e proteção à saúde. Com isso, verifica-se que o processo de
adoecimento torna-se de difícil aceitação e, embora se possa até reconhecer a
importância da prevenção para a saúde em geral, não há a adoção, na prática, de tais
comportamentos, nem tampouco há a busca, para fins preventivos, dos serviços de
saúde, o que determina que riscos e doenças, quando existentes, sejam de difícil
detecção e tratamento pelos profissionais (GOMES et al,2006).
A socialização de gênero também influência das atividades laborais na
construção da identidade masculina e, por sua vez, na vivência dos processos de
morbimortalidade. Neste sentido, quando se trata de cuidados com a saúde, o trabalho
tem sido considerado uma barreira para o acesso aos serviços de saúde, ou a
continuação de tratamentos já estabelecidos, pois há a exigência de cumprir uma jornada
laboral diária e a obrigatoriedade de executar as tarefas no tempo prescrito, o que
normalmente coincide com o horário de funcionamento dos serviços de saúde, quase
impedindo a procura pela assistência (SCHRAIBER et al,2005).
Atrelado à baixa procura as unidades de saúde ainda existe tempo extenso para
o atendimento, o longo período de espera para a efetivação deste, os intervalos
prolongados entre a marcação de consulta e a realização do atendimento, e o
acolhimento deficiente por parte dos profissionais (GOMES, et al,2007). Esses também
são fatores relevantes que contribuem para a situação da pouca procura da população
masculina pelos serviços da saúde.
Quanto à questão do câncer de mama voltada para o público masculino a
implicação de gênero no modo do homem lidar com esse tipo de câncer, favorece ainda
mais a não procura e continuidade do tratamento, devido a esta ser considerada doença
pertencente ao sexo feminino. O não reconhecimento pelos homens da possibilidade em
desenvolver o câncer de mama retarda ainda mais a procura para diagnóstico precoce e
de continuidade na terapêutica para uma possível cura para doença. A resistência se
torna ainda maior quando o homem é idoso, faixa etária esta que culmina o câncer de
mama em homens. Os idosos de hoje em dia estão cada vez mais ativo, e segundo
Duarte (et al , 2005) o processo de adoecer na velhice faz com que esse público
experimente algum tipo de fragilidade, acentuando os sentimento e dependências, e
desta forma a invulnerabilidade que o homem assume se torna frágil nesse momento.
A fim de solucionar essa baixa procura dos homens as unidades de saúde, devese programar nas unidades um rastreamento organizado por demanda espontânea a fim
de priorizar os homens que possuem dificuldade de acesso aos serviços de saúde e
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identificando essa procura, agilizar exames e repassar as possíveis informações sobre a
doença a fim de evitar a perda de oportunidades (Ribeiro et al, 2016).
Precisamos também entender que nosso público aqui
é de área rural, muitos são bem ignorantes em nível
de conhecimento, então essa população é mais difícil
entender algo que é tão estereotipado, para eles
câncer de mama somente quem tem são as mulheres.
(Trechos do grupo de discussão)
Já presenciei em uma unidade na época no outubro
rosa um banner,
metade rosa e metade azul, para assim ficar mais
entendível pela população que a questão do outubro
é a mama e não se é rosa ou azul. E mama ambos os
sexos possui. Porque tem isso ne, o outubro é rosa
então é coisa só de mulher.(Trechos do grupo de
discussão)
Levar a informação para o trabalho desses homens
também é uma forma de promover saúde, como eles
dificilmente vão aos centros de saúde, podíamos
fazer ações de temas de importância e levar aos
ambientes de trabalho, fazer parceira com as
empresas, informar, orientar, despertar atenção
desses homens para sua saúde, empoderá-los.
(Trechos do grupo de discussão)

Devido à dificuldade de acesso dos homens a atenção básica, o processo de
educação em saúde pode exteriorizar os muros das unidades de saúde, desta forma as
equipes do ESF, estarão levando a informação ao público pertinente, cumprindo a
agenda de prioridades proposta pelo programa e divulgando temas desconhecidos por
parte da comunidade. Nas visitas domiciliares, nas ações, campanhas e demais
articulações programadas na atenção básica pode-se incluir o tema do câncer de mama
em homens, a fim de desmistificar a visão da população de que esta doença seja
prioritariamente feminina.
Entende-se que na discussão acerca da promoção da saúde estejam implicados
os valores de cada ator envolvido. Torna-se necessária uma mudança nas culturas e
filosofias de cuidado das instituições/serviços e seus profissionais de saúde, o que
ultrapassa o mero desenvolvimento de uma estratégia ou tecnologia de cuidado, pois
compreende a visão de mundo dos sujeitos que fazem parte do processo.
Todas as estratégias propostas pelas enfermeiras são possíveis de serem
executadas dentro do âmbito da saúde pública, pois estão em acordo com a Política
Nacional de Atenção Básica, sendo essas estratégias válidas no contexto da Atenção
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Básica e com um potencial grandioso de alcançar resultados eficaz após a
implementação das ações.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem –

PNAISH, na qual refere que os profissionais de enfermagem estejam atentos e
preparados para uma prática qualificada a partir de um olhar direcionado para as
necessidades desses usuários, valorizando as peculiaridades dos homens nos seus modos
de se autocuidar e nas suas relações com os serviços de saúde, deve-se atentar para
alguns tipos de doenças crônicas como o câncer de mama que atinge esse público em
menor expressão epidemiológica, porém com as repercussões emocionais, sociais e
físicas decorrentes do adoecimento e do tratamento para os usuários e a família muito
significantes.
Constatou-se que os profissionais de enfermagem atuantes da atenção básica
possuem pouco preparo para lidar com usuários homens com câncer de mama e que se
deve implementar as práticas de educação para saúde questões que envolvam o tema,
afim de informar a gravidade e possibilidade dos homens desenvolverem tal neoplasia,
além de retirar possíveis dúvidas e desmistificar alguns mitos.
Foi observado que mesmo sendo considerado raro, o câncer da mama
masculina merece maior atenção por parte dos profissionais de saúde e órgãos
governamentais responsáveis pela elaboração das políticas públicas delineadoras dos
modelos de atenção. A prevenção primária do câncer de mama está associada ao
controle dos fatores de risco assumidos embora os fatores hereditários não sejam
passíveis de mudança.
O Campo da Promoção da Saúde possibilita a capacitação da comunidade para
agir na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no
controle desse processo. A efetividade das estratégias de Promoção da Saúde,
implementadas prioritariamente na Atenção Básica, está relacionada com a produção de
novos conhecimentos e mudanças na estrutura da atenção à saúde.
Apesar da Política voltada para a saúde do homem existem diversas
implicações como: aspectos sociais, históricos e culturais, que fazem com que esse
público não procure o serviço de saúde para ações preventivas e promotoras de saúde.
A partir disso, foram obtidos respostas as questões norteadoras dessa
investigação, os objetivos propostos forma alcançados através da composição pelas
enfermeiras do Diagrama de Promoção da Saúde de Nola Pender, segundo o caso
analisador e a experiência de um caso real de um homem com câncer de mama, foi

71

criado pelas enfermeiras, estratégias de promoção da saúde a serem aplicadas na
Atenção Básica.
Para o levantamento da Caracterização e o entendimento das enfermeiras
acerca da problemática do câncer da mama masculina, obteve-se um total de 12
enfermeiras responsáveis pelas Unidades de Saúde da Família (USF) no município de
Saquarema, observando-se a totalidade de profissionais do sexo feminino, com faixa
etária entre 41-50 anos e estas possuíam os maiores tempo de graduação quando
comparadas as enfermeiras mais jovens do programa. Quanto ao entendimento sobre a
temática, notou-se conhecimento frágil sobre o tema por essas profissionais, justificado
pela invisibilidade da doença nas políticas públicas, fortalecendo o déficit no
conhecimento e com isso acarretando a não informação da possibilidade do câncer de
mama em homens, por parte dos profissionais os usuários, gerando defasagem no
rastreamento precoce e notificação da doença.
As enfermeiras participantes pontuaram as possíveis ações/ estratégias que
poderiam desenvolver, a fim de favorecer a criação de um plano de promoção da saúde
para homens frente ao câncer da mama masculina, destacados como: Capacitação e
Conscientização dos profissionais sobre o tema, onde a informação promove uma
conscientização dos profissionais e a partir disso ocorre a transferência do que foi
apreendido aos usuários, fazendo com que a população modifique o seu olhar frente à
patologia e a forma de perceber qualquer alteração em seu próprio corpo. É necessário
uma orientação adequado para o homem ficar ciente do conhecimento do seu corpo para
assim ser capaz de fazer a diferenciação das anormalidades; Elaboração de cartazes,
panfletos e palestras sobre o câncer de mama masculino para os usuários da rede para
que assim fortaleça ainda mais orientações para a comunidade, a educação em saúde
visa o controle das doenças/agravos, orientando acerca do uso de medidas de proteção
individual e familiar para a prevenção de doenças e fortalecimento do controle social em
saúde em defesa da qualidade de vida, sendo esta uma responsabilidade da ESF;
Utilização das mulheres como multiplicadoras de informação visando a informação
chegar aos homens através das mulheres que frequentam mais os centros de saúde que
os homens e oportunizar a ida dos homens aos centros de saúde, estes quando estão em
uma unidade de saúde sendo acompanhando suas esposas ou levando seus filhos para
vacinar existe neste ato uma oportunidade de informar sobre a temática, nas salas de
espera.
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A enfermagem possui uma grande oportunidade de contribuir para a promoção
da saúde, prevenção de agravos e a Informação ao público masculino além dos muros da
instituição e estratégia de captação do público masculino, pois os homens não procuram
as unidades de saúde com tanta frequência como as mulheres e uma das formas de fazer
as informações de saúde chegarem a esse homens é através de mutirão em horários
alternativos visando a informação sobre temáticas que os mesmo desconhecem como o
câncer de mama, levando-se em conta as dificuldades, obstáculo e resistências
associadas às especificidades do ser homem no processo saúde- doença.
Desta forma será possível implementar na atenção básica estratégias que
informem a população geral sobre o câncer da mama como não sendo uma doença
somente feminina, conscientizar o público masculino sobre a possibilidade de
desenvolver tal neoplasia e modificar o olhar sobre seu próprio corpos, além de
conscientizar os profissionais enfermeiros sobre a gravidade e responsabilidade que a
ESF possuiu ao levar informações de cunho tão devastador mesmo não sendo tão
divulgado nas políticas públicas.
Quanto às estratégias pensadas pelas enfermeiras para a prevenção do
câncer de mama no homem foram mencionadas: necessidade de sensibilização e
capacitação dos profissionais de enfermagem e da saúde para o diagnóstico precoce e
a ajuda aos homens para lidar com o seu autocuidado; desenvolvimento de
atividades direcionadas para a educação para a saúde e prevenção do câncer da
mama masculina em atividades de grupo com os usuários homens nas Unidades
Básicas de Saúde (CYPRIANO, op cit).
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO A HOMENS COM CÂNCER DE MAMA

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EEAN/HESFA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde

Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada:
Estratégias promotoras para o auto gerenciamento das condições de saúde de homens com câncer de
mama: contribuições de enfermagem, que tem como objetivos: Identificar a visão de enfermeiras que
atuam na atenção básica acerca da situação da atenção à saúde a homens frente ao câncer da
mama masculina na prática cotidiana; Construir com essas enfermeiras estratégias de ação que
favoreçam comportamentos promotores de saúde em homens frente ao câncer da mama masculina, a
partir de um caso analisador, na perspectiva do Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender; Analisar
possibilidades e desafios para implementação das estratégias propostas na prática cotidiana das
enfermeiras na atenção básica.
Este Termo de Consentimento Livre Esclarecido serve para garantir que você recebeu todas as
informações necessárias para aceitar participar desta pesquisa. Você deve pedir quaisquer
esclarecimentos ao pesquisador sempre que julgar necessário. A pesquisa terá duração de 2 anos, com o
término previsto para julho de 2016.
Sua participação não é obrigatória e consistirá em uma entrevista semiestruturada com homens

com câncer de mama, para eleger um caso analisador a ser discutido com as enfermeiras das
ESF. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento, comunicando ao
pesquisador responsável. Sua recusa, desistência ou suspensão do seu consentimento não acarretará em
prejuízo. Você não terá custos ou quaisquer compensações financeiras.
Os riscos potenciais desta pesquisa estão atrelados ao risco de constrangimento durante a
entrevista e um possível risco emocional. A responsável pela realização do estudo se compromete a zelar
pela integridade e o bem-estar dos participantes da pesquisa.
Os benefícios relacionados à sua participação nesta pesquisa se relacionam a contribuição para
produção científica da enfermagem acerca da temática bem como uma eventual mudança no campo
prático assistencial.
____________________________________________
Angélica dos Santos Cypriano
Pesquisador responsável
Profa Dra Marléa Chagas Moreira
Orientadora –EEAN/UFRJ
Assinatura do(a) Participante:_________________________________________
Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou
revistas científicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, através de códigos e em
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nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. O material coletado será guardado por
cinco (05) anos e incinerado ou deletado após esse período.

Você receberá uma via deste Termo onde constam os contatos do CEP e do pesquisador
responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer momento. Caso
concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma
sua e a outra do pesquisador responsável.
____________________________________________
Angélica dos Santos Cypriano
Pesquisador responsável
E-mail: cyprianoangelica@gmail.com Cel: 21 98209-5077
CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: 21-2293-8148 – Ramal 228 - E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com
Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e concordo voluntariamente em
participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem penalidades, prejuízos ou
perda de qualquer benefício. Recebi uma via assinada deste documento.

Rio de Janeiro, ____de ____________de 20____ .

Nome legível do(a) participante: ________________________________________

Assinatura do(a) Participante:__________________________________________
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PROFISSIONAIS

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EEAN/HESFA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde

Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada: Estratégias
promotoras para o auto gerenciamento das condições de saúde de homens com câncer de mama:
contribuições de enfermagem, que tem como objetivos: Identificar a visão de enfermeiras que atuam na
atenção básica acerca da situação da atenção à saúde a homens frente ao câncer da mama
masculina na prática cotidiana; Construir com essas enfermeiras estratégias de ação que favoreçam
comportamentos promotores de saúde em homens frente ao câncer da mama masculina, a partir de um
caso analisador, na perspectiva do Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender; Analisar
possibilidades e desafios para implementação das estratégias propostas na prática cotidiana das
enfermeiras na atenção básica.
Este Termo de Consentimento Livre Esclarecido serve para garantir que você recebeu todas as
informações necessárias para aceitar participar desta pesquisa. Você deve pedir quaisquer
esclarecimentos ao pesquisador sempre que julgar necessário. A pesquisa terá duração de 2 anos, com o
término previsto para julho de 2016.
Sua participação não é obrigatória e consistirá em uma entrevista conversação individual com os
enfermeiros da ESF dos municípios da Baixada Litorânea e após um grupo de discussão com os mesmos
para analisar uma situação problema a partir de um caso analisador. A qualquer momento você pode
desistir de participar e retirar seu consentimento, comunicando ao pesquisador responsável. Sua recusa,
desistência ou suspensão do seu consentimento não acarretará em prejuízo. Você não terá custos ou

quaisquer compensações financeiras.
Os riscos potenciais desta pesquisa estão atrelados ao risco de constrangimento durante a
entrevista ou grupo de discussão e um possível risco emocional. A responsável pela realização do estudo
se compromete a zelar pela integridade e o bem-estar dos participantes da pesquisa.
Os benefícios relacionados à sua participação nesta pesquisa se relacionam a contribuição para
produção científica da enfermagem acerca da temática bem como uma eventual mudança no campo
prático assistencial.
____________________________________________
Angélica dos Santos Cypriano
Pesquisador responsável
Profa Dra Marléa Chagas Moreira
Orientadora –EEAN/UFRJ
Assinatura do(a) Participante:_________________________________________
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Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou
revistas científicas. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, através de códigos e em
nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. O material coletado será guardado por
cinco (05) anos e incinerado ou deletado após esse período.

Você receberá uma via deste Termo onde constam os contatos do CEP e do pesquisador
responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer momento. Caso
concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma
sua e a outra do pesquisador responsável.
____________________________________________
Angélica dos Santos Cypriano
Pesquisador responsável
E-mail: cyprianoangelica@gmail.com Cel: 21 98209-5077
CEP-EEAN/HESFA/UFRJ – Tel: 21-2293-8148 – Ramal 228 - E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com
Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e concordo voluntariamente em
participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem penalidades, prejuízos ou
perda de qualquer benefício. Recebi uma via assinada deste documento.

Rio de Janeiro, ____de ____________de 20____ .

Nome legível do(a) participante: ________________________________________

Assinatura do(a) Participante:__________________________________________
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APÊNDICE C
INSTRUMENTO PARA QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL (ENFERMEIROS DAS ESF)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola de Enfermagem Anna Nery Coordenação
Geral de Pós-Graduação e Pesquisa Curso de
Mestrado em Enfermagem
Núcleo de Pesquisa Educação, Gerência e Exercício Profissional da Enfermagem
Mestranda: Angélica dos Santos Cypriano
Orientadora: Profª. Drª. Marléa Chagas Moreira
Data da entrevista: ______________
Nome entrevistado (somente as inciais): _________

Número da entrevista: _________

1 – Caracterização
Idade:  até 29

 30-40

 41-50

Tempo de Graduação: ________

 51-60

Sexo:  F

M

Tempo de Atuação na Atenção Básica: _______

Tempo de Atuação no Município: ________
Unidade de atuação: _______________________________________________________
2 – Qualificação Profissional:
 Especialização _______________________________________ Ano de Conclusão ________
 Residência

_______________________________________ Ano de Conclusão ________

 Mestrado – Área _____________________________________ Ano de Conclusão ________
 Doutorado – Área ____________________________________ Ano de Conclusão ________
 Cursos de Atualização ou Aperfeiçoamento área Oncologia ___ Ano de Conclusão ________
 Eventos Curta Duração área de Oncologia _________________ Ano de Conclusão ________
3 – Sobre câncer da mama masculina:
3.1. Já cuidou de algum homem com câncer da mama masculina?  SIM

 NÃO Em caso afirmativo, o que mais

chamou sua atenção?
O que sabe acerca da doença?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3.2. Indique as informações necessárias para subsidiar uma consulta de enfermagem a um homem em relação ao
câncer da mama masculina:
- fatores que podem aumentar o risco de um homem desenvolver câncer de mama
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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- orientações em relação aos exames para diagnóstico precoce
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- possíveis sinais de câncer de mama a serem observados no exame físico
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

- tratamentos que podem ser indicados em caso de confirmação do diagnóstico para o câncer da mama masculina
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- orientações para mudança no estilo de vida para prevenção da doença
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3.4. Que ações podem ser desenvolvidas para favorecer a prevenção e diagnóstico precoce do câncer da mama
masculina na sua Unidade?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Somos gratas por sua contribuição com essa pesquisa.
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APÊNDICE D
INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM HOMENS
COM CÂNCER DE MAMA

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola de Enfermagem Anna Nery Coordenação
Geral de Pós-Graduação e Pesquisa Curso de
Mestrado em Enfermagem
Núcleo de Pesquisa Educação, Gerência e Exercício Profissional da Enfermagem
Mestranda: Angélica dos Santos Cypriano
Orientadora: Profª. Drª. Marléa Chagas Moreira

Identificação Entrevista

Código Entrevista: _________________________

Data da coleta dos dados ___/___/__

A5. Município de residência: ______________
A6¨. Município de procedência: ____________________

Características Comportamentais

1- As características e experiências individuais
-Comportamento Anterior:
- Me fale sobre seus hábitos de cuidado da saúde?

-Fatores Pessoais: biológico, psicossociais e socioculturais:
Sexo:_____
Idade:____
Cor: 1  Branca

2  Preta

3  Parda

4  Amarela

5  Indígena

Escolaridade:
0  Nenhum
1  Ensino Fundamental incompleto

5  Ensino Superior incompleto

2  Ensino Fundamental completo

6  Ensino Superior completo

3  Ensino Médio incompleto/Curso Técnico Incompleto

7  Pós-graduação incompleto

4  Ensino Médio completo/Curso Técnico completo

8  Pós-graduação completo

Situação conjugal:
1  casado (a) ou vive em união

3  viúvo (a)

2  separado (a) ou divorciado (a)

4  solteiro(a) (Nunca se casou ou viveu em união)

Religião: 1  Católica

2  Protestante/Evangélica

Ocupação: _____________
Fonte do rendimento:

3  Espírita

4  Outra. Qual?________________
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1  Trabalho ativo

2  Aposentadoria

3  Pensão

4  Programa social

5  Outro. Qual? ___________

Renda familiar mensal (rendimento de todas as pessoas que contribuem para as despesas da casa) em salários
mínimos:_________SM
Número de pessoas (adultos e crianças), incluindo o usuário, que dependem dessa renda para viver: ___
Residentes no domicílio: 1  Cônjuge

2  Pai/mãe

3  filhos

Domicílio: 1  Próprio

3  Cedido

4  Outro

2  Alugado

Abastecimento de água: 1  Rede pública
Energia elétrica: 0  não possui

2  Poço

4  Outros. Quem? ________________

3  Carro pipa

4  Cisterna

5  Outro

2  Companhia distribuidora 3  Energia alternativa

Destino do lixo: 1  Coleta pública

2  Queimado

Esgotamento sanitário: 1  Rede pública

3  Enterrado

2  Fossa

4  Jogado em terrenos/rios

3  Céu aberto

4  Outro

Tempo de diagnóstico: ___ (meses, anos)
Protocolo de tratamento atual : _____________________________________________________________
1  Clínico

Tratamentos já realizados: 0 nenhum
Internação nos últimos 3 meses: 1  Sim

2  Cirúrgico

2Não

Motivo da internação: 1  Esclarecimento diagnóstico

2  Reações ao tratamento

3  Complicação da doença

4

 Co- morbidades. Quais? _________________________
Faz uso de terapias alternativas? 1  Sim

2  Não. Se sim, quais? __________________________________

Possui antecedentes familiares com câncer? 1  Sim
Possui cuidador? 1  Sim, formal
Lazer:

1  Ausente

Atividade física:

2  Sim,. informal. Grau de parentesco__________

3 Nã

2  Preservado

1  Ausente

Atividade sexual: :

2  Não. Se sim, quem? ________________________

1  Ausente

2  Preservada
2  Preservada

Reações apresentadas ao tratamento:
1  náusea
7 fadiga

2  vômito
8  mal estar

3  mucosite/estomatite 4  diarréia
9  dispneia

15  alteração diurese 16  ansiedade

10  anemia

17 desesperança

11  febre

5  constipação intestinal

6  anorexia

12 sangramento 13 alopecia 14 flebite

18  outras reações _______________

Capacidade funcional (Escala Desempenho de ECOG/Karnofsky)
0 Grau 0. Completamente ativo, capaz de realizar todas as atividades tal como antes da doença, sem restrição
(Karnofsky 90-100%).
1 Grau 1. Restrição de atividades fisicamente estenuantes, mas deambulando e capaz de executar tarefas leves ou
sedentárias (Karnofsky 70-80%).
2 Grau 2. Deambulando e capaz de cuidar de si próprio mas incapaz de realizar qualquer trabalho de pé e ativo
(Karnofsky 50-60%).
3 Grau 3. Limitação da capacidade de se autocuidar, confinado ao leito ou poltrona durante mais de 50% do período
em que permanece acordado (Karnofsky 30-40%).
4 Grau 4. Completamente incapacitado; não ocnsegue executar qualquer autocuidado; totalmente confinado ao leito
ou à poltrona (Karnofsky 10-20%).
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2. O Comportamento específico

- O que você faz para melhorar seus hábitos de cuidado com a saúde?
- Quais as dificuldades que você tem para adotar esses hábitos no seu dia a dia?
- Como você se sente ao realizar essas práticas promotoras de saúde? Se não pratica, o que pode ser
feito para mudar esse comportamento?
- Quais pessoas mais te ajudam/estimulam neste processo saúde/doença?
- Ocorreu alguma situação, pós-doença, que o motivou alguma mudança nos seus hábitos de cuidado
com a saúde?
- Como você acha que a equipe de saúde poderia ajudar para você melhorar seu cuidado com a saúde?
3.Resultados do Comportamento e experiências individuais:
Compromisso com o Plano de Ação:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Exigências imediatas (baixo controle):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Preferências (alto controle):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Comportamento Promotor de Saúde:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
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APÊNDICE E
APÊNDICE E ROTEIRO DE CONDUÇÃO DO GRUPO DE DISCUSSÃO COM AS
ENFERMEIRAS

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Escola de Enfermagem Anna Nery Coordenação
Geral de Pós-Graduação e Pesquisa Curso de
Mestrado em Enfermagem
Núcleo de Pesquisa Educação, Gerência e Exercício Profissional da Enfermagem
Mestranda: Angélica dos Santos Cypriano
Orientadora: Profª. Drª. Marléa Chagas Moreira

Mediador: _____________________________________________________________________
Data: ______________________________________ Hora de Início: _____________________
Roteiro a seguir:
I-

Confraternização do grupo. (tempo de 10 minutos)

II-

Explicação da dinâmica de trabalho. (tempo de 05 minutos)

III-

Sessão de trabalho:

- Apresentação do Trabalho de pesquisa e do caso Mobilizador a partir Diagrama do Modelo de
Promoção da Saúde. (tempo de 15 minutos)
- Discussão do caso pelas enfermeiras participantes a partir da confecção do Diagrama do Modelo de
Promoção da Saúde. (tempo 45 minutos)
- Discussão acerca da criação das estratégias propostas pelas enfermeiras participantes a partir da
visualização do caso mobilizador no Diagrama. (30 minutos)
- Conclusões e sugestões das enfermeiras participantes.
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APÊNDICE F
Síntese Revisão Bibliográfica

Ano

País

Base de

Tipo de

dados

Estudo

Resumo

O objetivo desta pesquisa é analisar a vivência de enfermeiros e
usuários acerca do câncer de mama masculino, à luz da Política
Nacional da Atenção Integral à Saúde do Homem. Trata-se de uma

Câncer de mama

pesquisa exploratório -descritiva, desenvolvida em uma Unidade
2016

masculino: vivencia

BRA

LILACS

de enfermeiros e

Exploratório

Básica de Saúde, na cidade de João Pessoa/PB. A falta de informação

descritivo

associada a carência em divulgação e a não realização do autoexame
das mamas em homens tendem aumentar a sua mortalidade.

usuários à luz da

Concluímos que é necessário qualificar a atenção primária

Política Nacional de

garantindo, assim, a promoção da saúde e a prevenção aos agravos

Atenção Integral à

evitáveis a esta população.(AU)

Saúde
do Homem of
Characterization
Korean Male Breast
Cancer Using an
Online Nationwide
Breast-Cancer
Database

Outcomes

of

Breast

Health

KOR

PUBMED/

Retrospectivo

MEDLINE

Women and Men in

2010

EUA

CINAHL

retrospectively analyzed the data from 400 Korean
patients who were treated for MBC from 1978 to 2009.

a

Project for Hmong

California

2016

Qualitativo

OBJETIVOS:Nós usamos uma abordagem de pesquisa baseada na
comunidade para testar um programa de rastreio do cancro da
mama de base cultural entre mulheres de baixa renda de Hmong
em Califórnia central e do sul.
MÉTODOS:Nós projetamos um programa educacional
culturalmente informado com medidas no início do estudo e 1 ano
de follow-up em 2 cidades de intervenção e uma cidade
comparação. Medidas incluídas mudanças no rastreio do cancro da
mama, conhecimentos e atitudes.
Culturalmente informado materiais de educação e design de
intervenção foram métodos eficazes em transmitir a importância de
manter e monitorar a saúde da mama adequada. A força da
colaboração da comunidade no desenvolvimento de pesquisa e
design de intervenção destacou os desafios de detecção precoce e
programas de rastreio entre os imigrantes mais recentes, que
enfrentam linguagem significativa e barreiras culturais para cuidar,
e identificou práticas promissoras para superar esses desafios de
alfabetização de saúde.
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Characteristics

of

Male Attendees of

2012

EUA

PUBMED/

Ensaio

MEDLINE

Randomizado

Health Education
Interventions for
Latinos

Câncer de mama
em homens uma

2015

BRA

realidade

PUBMED/

Quantitativo

MEDLINE

brasileira

PUBMED/

Needs of relatives of
breast cancer patients
e The perspectives of
families and nurses

2013

ALE

MEDLINE

Descritivo
Transversal

Subgrupos Latino em os EUA muitas vezes arcar com uma maior
carga de algumas doenças comuns, incluindo câncer. A norma
cultural do patriarcado na tomada de decisões relacionadas com a
saúde foi encontrado para ser comum entre os latinos, e, portanto,
os membros do sexo masculino pode ser importante para a adoção
de práticas de saúde entre os membros da família. As informações
demográficas foram coletados de 488 participantes do sexo
masculino (20% do total da amostra) como parte de um estudo
randomizado maior focada na promoção de mama e rastreio do
cancro do colo do útero entre Latinas na qual a participação foi
aberta a toda a comunidade. A maioria dos participantes eram do
sexo masculino com idade superior a 40 anos (62%) e originário
do México (39%) ou Porto Rico (25%). Cerca de metade dos
participantes relataram ter nenhuma cobertura de saúde e viver
menos de 5 anos nos Estados Unidos. os participantes do sexo
masculino demonstraram aumentos significativos no conhecimento
relevantes para o seu atendimento em grupo. Houve poucas
diferenças significativas entre as características dos participantes
do sexo masculino em um programa feminino focado câncer
(intervenção) versus programa de diabetes mais geral (controle). O
presente estudo descreve as características de um grupo que pode
ser influente para orientar comportamentos e decisões de saúde.
Esta informação amplia nossa compreensão da participação da
comunidade nas intervenções de saúde e contribuirá para o
desenvolvimento de intervenções eficazes na comunidade latina.
O câncer, por erro genético, transforma células normais em
malignas. A exposição do homem a fatores de risco o deixa
vulnerável. O câncer de mama masculino representa menos de 1%
de todos os tumores mamários. Nesse sentido o trabalho teve como
objetivo identificar a ocorrência de hospitalizações e óbitos por
câncer de mama em homens no Brasil. Estudo exploratório, de
abordagem quantitativa, com análise estatística descritiva, com
dados coletados no site do DataSUS. O Câncer de mama em
homens ocorre com maior frequência na faixa etária >60 anos, na
raça/cor branca. É mais frequente na Região Sudeste e Sul.
Apresenta um índice de 660 internações/ano e uma proporção de
óbitos de 1/6. O câncer de mama em homens ainda apresenta baixa
incidência, mas tem apresentado valores ascendentes. É necessária
mudança nas práticas prestadas ao homem para que eles tomem
consciência que também possui mamas e que podem desenvolver o
câncer, e que o auto exame é seu maior aliado na detecção precoce
O cancro da mama não é apenas um evento estressante para os
aflitos, mas também para a sua família e amigos. Na Alemanha,
atenção e apoio de enfermeiros profissionais é quase exclusivamente
dada ao paciente. Mas até mesmo parentes exigem informação e
apoio a fim de manter seus níveis de ansiedade baixa e força para
cima. O objetivo deste estudo é fazer um levantamento dessas
necessidades e o nível atual de satisfação, bem como para
determinar quais são as necessidades percebidas pelos enfermeiros.
MÉTODO:Os dados foram coletados em um estudo descritivo
transversal de toda a alemã levantamento 242 parentes e 356
enfermeiros de 150 centros de cuidados de mama certificados
escolhidos aleatoriamente entre agosto de 2008 e fevereiro de 2009.
Foram utilizados dois questionários desenvolvidos para este estudo.
O envolvimento alvejado e profissional de familiares no cuidado de
pacientes com câncer de mama ainda não é uma prática comum. Um
passo inicial para uma melhor enfermagem da família é ver as
famílias como parte integrante do paciente e planejamento
intencionalmente contato.
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O câncer de mama é a neoplasia que mais causa mortes no mundo e
vem sendo alvo de estudo por muitos pesquisadores. Em fenômenos
raros e pouco conhecidos acomete os homens. Não possui causa
A

evolução

das

especifica, apenas fatores que explicam o aparecimento da patologia

variáveis laboratoriais
de um paciente com
câncer

de

2015

BRA

LILACS

mama:

Estudo de

em certos indivíduos. O estudo teve por objetivo realizar uma análise

caso

do quadro laboratorial de um paciente do sexo masculino acometido
por câncer de mama, desde o seu diagnóstico até os testes de

estudo de caso

controle. O trabalho é de caráter qualitativo descritivo e teve como
base, os achados laboratoriais e as informações contidas no
prontuário deste indivíduo. Verificou-se a predominância de
resultados considerados normais nos exames avaliados, constatando
o bom êxito no tratamento e a resistência do organismo do próprio
paciente frente a todas as terapêuticas utilizadas.

Carcinoma lobular invasivo (ILC) é um tipo distinto de carcinoma de
mama e representa 5-15% dos carcinomas da mama em mulheres. No
entanto, a ocorrência de ILC é excepcional na mama masculino, ea
Pleomorphic

incidência é 1,5-1,9% dos carcinomas da mama masculino. Relata-se

lobular

carcinoma in a male

2013

EUA

breast: a case report

PUBMED/

Estudo de

um caso de carcinoma lobular pleomórfico em um peito masculino.

MEDLINE

Caso

Um homem japonês de 76 anos de idade, com uma história de
tratamento com um agente progestacional para câncer de próstata

with review of the

apresentado com um tumor na mama direita. A ressonância magnética

literature

revelou ginecomastia de seios bilaterais e um nódulo de forma
irregular em seu peito direito. O estudo histopatológico revelou
crescimento neoplásico infiltrativa de células tumorais discohesive
dispostas em cordões lineares single-arquivado ou trabéculas. Estas
células neoplásicas tinha núcleos grandes de tamanho variável
contendo nucléolos ocasionais. Imuno-histoquimicamente, estas
células de tumores não tinham expressão de E-caderina. Assim, um
diagnóstico definitivo de carcinoma lobular pleomorfo foi feita. Este é
o terceiro caso documentado de carcinoma lobular pleomórfico da
mama masculino. Nossas análises das características clínicopatológicas deste tipo de tumor revelou que os pacientes eram
homens de meia-idade ou idosos, e todos os casos estavam livres de
metástases linfáticas, ou recorrência. Ginecomastia e uma história de
ingestão de agente hormonal estavam presentes apenas no caso atual.
O fator de risco mais comumente propostas para o desenvolvimento
de câncer de mama masculino é elevado nível de estrogênio, e uma
possível ligação entre o desenvolvimento de câncer de mama
masculino e terapia com estrogênio para câncer de próstata tem sido
sugerido. As características clinicopatológicas de ILC de mama
masculino ainda não está claro; portanto, estudos adicionais são
necessários para esclarecer-los.

A case report of male
PUBMED/

breast cancer in a
very young patient:
What is changing?

2013

EUA

MEDLINE

Estudo de
Caso

Carcinoma ductal invasivo em homens jovens é extremamente
rara; o pico de incidência é em torno da sétima década de
vida. Fatores de risco para câncer de mama masculino incluem
fatores genéticos e alterações hormonais. A fisiopatologia do câncer
de mama em homens não é adequadamente compreendido. À
medida que mais casos de câncer de mama em pacientes jovens do
sexo masculino são investigados, possamos ser confiável para obter
uma melhor compreensão do mecanismo.
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cancro da mama masculino é raro, com uma incidência estimada de
1,08 por 100.000 homens, e uma taxa de mortalidade inferior a um
terço disso. No entanto, a incidência de câncer de mama em homens
Screening
Mammography

2012

in

EUA

CINAHL

Estudo de
Caso

Men with BRCA

com a mutação BRCA2 é significativamente maior, de 7,1% antes
dos 70 anos (Evans et al, J Med Genet 2010; 47:.. 710). Devido à
baixa incidência de carcinoma da mama masculino, e ainda menor

Mutations: Is There a

incidência de BRCA2 masculino cânceres de mama positivo,

Role?

diretrizes de triagem claras para os pacientes em risco para o sexo
masculino para o cancro da mama não foram estabelecidas.
Relatamos um caso de carcinoma de mama masculino em um
paciente com a mutação BRCA2 detectado por mamografia, e
revisão da literatura sobre mamografia de rastreamento em homens.

Câncer de mama

2015

BRA

CINAHL

Exploratório

2014

EUA

CINAHL

Quantitativo

masculino:
conhecimentos,
mitos

e

implicações

para

para o cuidado de
enfermagem

Incidence and Outcome
of Male
Breast

Cancer:

An

International
Population-Based Study

O câncer é uma neoplasia ocasionada por uma ruptura dos
mecanismos regulares da multiplicação celular, uma célula começa
a crescer e dividir-se desordenadamente, insensíveis aos
mecanismos reguladores normais (INCA 2008). As neoplasias
podem acometer diversas partes do corpo sendo a mama um local
de grande frequência e incidência desta manifestação. O que é de
pouco conhecimento da população em geral é o acometimento da
doença entre os homens, que pode ocorrer apesar de rara e com
aumento significativo nos últimos anos. Objetivo: identificar o
conhecimento do homem sobre o câncer de mama no sexo
masculino. Identificar a percepção do homem sobre sua mama.
Analisar as implicações para os cuidados de Enfermagem. Trata-se
de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, em que
foram entrevistados 30 homens na faixa etária de 18 a 60 anos de
idade, no Campus Universitário Severino Sombra. Como resultado
foi percebido a falta de conhecimento da população masculina sobre
o câncer de mama no gênero, o não reconhecimento da mama como
parte do corpo masculino e a relevância da atuação do enfermeiro
na prevenção da doença, como agente de promoção em saúde.
Desta forma a falta de conhecimento por parte da população alvo da
pesquisa e a baixa adesão ao tratamento preventivo de saúde,
tornando a mesma mais vulneral a patologia e a um prognostico
menos favorável. Faz-se relevante a educação em saúde por parte
dos enfermeiros em prol da população com a utilização de
estratégias que atraia os mesmo modificando a concepção de saúde
curativa, demonstrada pelos homens, além de trazer a visão do
corpo masculino com direcionamento para a mama e a importância
do autocuidado.

Pacientes do sexo masculino com
câncer de mama tem início
mais tardio da doença e doença mais avançada do que pacientes do
sexo feminino. Pacientes do sexo masculino com câncer de
mama têm menor risco de morte por
câncer de mama do que pacientes
do sexo feminino comparável.
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Identificar os atuais estado de saúde física e mental e de saúde
comportamentos dos sobreviventes de câncer de mama masculino. O

Physical and mental

grupo com câncer de mama masculino relataram pior saúde física e

health status and
health behaviors in

mental do que os controles. sobreviventes do cancro da mama
2012

EUA

CINAHL

Caso Controle

masculino foram significativamente (p <0,05) mais chances de serem

male breast cancer

obesas (Odds Ratio = 2,41) e relataram mais comorbidades físicas

survivors: a

(tamanho do efeito = 0,45) e limitações de atividade (Odds Ratio =
3,17), satisfação com a vida mais pobre (Effect Size = 0.41) e saúde

national, population-

geral (Effect Size = 0,40), e mais dias no mês passado, quando a saúde

based, case-control

mental (Effect Size = 0,49), e saúde física (Effect Size = 0,29) não

study.

foram bons. Em contraste, os grupos de câncer de mama e de controlo
do sexo masculino foram semelhantes no que diz respeito aos
comportamentos atuais de saúde, incluindo o tabaco e de álcool, dieta,
exercício, e cuidados de saúde. diagnóstico e tratamento do câncer de
mama masculina pode estar associada com clinicamente importantes e
de longo prazo déficits no estado de saúde física e mental, déficits que
podem exceder os evidenciado por sobreviventes de câncer de mama
feminino longo prazo.

New
in

Approaches
the

2013

EUA

CINAHL

Qualitativo

Management of Male
Breast Cancer

Cáncer de mama en
hombres.
¿Es una entidad
diferente al cáncer de
mama en la mujer?
Revisión
de la literatura

2014

COL

LILACS

Qualitativo

O
câncer de mama masculino embora raro, a morbidade e
mortalidade são significativas. Grande parte da evidência e justificativa
para o tratamento das doenças deriva da nossa experiência com câncer
de mama feminino. No entanto, a anatomia crítica as diferenças entre o
fisiológico de homens e mulheres significa que os estudos masculinos
específica são bem- vindos e necessários, mesmo com a escassez de
pacientes.

O prognóstico do câncer de mama em homens parece pior do que as
mulheres no mesmo estádio. Além de diagnosticados em fases mais
avançadas, pode haver outros determinantes que ainda não estão claros.
Observa-se que a mortalidade por câncer de mama diminuiu
significativamente nos últimos anos n o entanto, o declínio dessas taxas
por idade,
estágio e grau histológico é significativamente
menor nos homens, o que sugere a existência de
outros fatores
condicionantes.
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RECURSOS MATERIAIS

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO (R$)

VALOR (R$)

Papel Ofício (500 folhas)

02

22,50

45,00

Fotocópias

600

0,15

90,00

Cartuchos de Tinta (preto)

05

40,00

200,00

05 de cada

0,50 (lápis) 2,00 (borracha)

25,00

Lápis, borracha e caneta

2,50 (caneta)

esferográfica
Alimentação / transporte

100

variável

3.000,00

Participação em eventos

04

variável

5.000,00

Encadernação espiral

12

15,00

120,00

Encadernação capa dura

02

50,00

100,00

Publicação de artigos

02

2500,00

5.000,00

científicos

Custo Total em média

R$ 13.580,00
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Revisão de Literatura

Elaboração do projeto
de
ao Comitê de Ética
Produção dos
preliminar dos
do
dos
Elaboração do relatório
Revisão da
da

Elaboração de
baseados nos
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