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O câncer de próstata constitui hoje um problema de saúde mundial, sua maior incidência 

tendo aumentado desde a década de 60. De acordo com estudos o câncer é responsável por 

12% das causas de mortalidade no mundo. No Brasil, estima-se que o número de novos casos 

de próstata no ano de 2010 até 2016 gira em torno de 52.350, correspondendo a um aumento 

de vulnerabilidade aproximadamente de 54 novos casos a cada 100 mil homens. O estudo terá 

como objetivo geral conhecer as estratégias utilizadas pela enfermagem nas Unidades de 

Saúde da Família, acerca da promoção à saúde do homem e na prevenção e controle do câncer 

de próstata. E específicos: verificar como tem sido implementada a política de saúde do 

homem nas unidades de saúde da família; descrever a atuação da enfermagem na promoção à 

saúde do homem, na prevenção e controle ao câncer de próstata na Unidade de Saúde da 

Família e identificar as dificuldades e facilidades encontradas pelo enfermeiro na atenção à 

saúde do homem. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Este estudo 

será realizado em oito Unidades de Saúde da Família de um município do Recôncavo Baiano, 

sendo seis na zona rural e duas na zona urbana, os participantes da pesquisa serão os oito 

enfermeiros que atuam nas Unidades. Para coleta de dados será aplicado um questionários 

com oito questões, sendo duas fechadas e seis abertas. A coleta de dados será efetuada nas 

unidades, após aprovação no comitê de ética em pesquisa e aceitação dos participantes da 

pesquisa. Posteriormente a coleta dos dados, os dados coletados serão analisados através da 

técnica de análise de conteúdo de Minayo. Espera-se com este estudo, uma busca de 

conhecimento dos profissionais e estudantes da área de saúde, uma vez que preenche lacunas 

ainda existentes do referido tema. Nesse sentido, define e orienta estratégias para a 

enfermagem e toda equipe, além de subsidiar os gestores locais, dando a estes um 

planejamento resolutivo, visando promover a saúde do homem e prevenir agravos, inclusive 

no controle do alto índice do câncer de próstata. 
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