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Abordar a temática Câncer de próstata ainda é tabu, o que explica o número reduzido de 

homens que procura o serviço de saúde para realizar um exames preventivos e 

diagnóstico precoce, o que pode implicar na descoberta desse tipo de câncer já em uma 

fase tardia e as consequências são piores. Nesse sentido, o presente estudo tem como 

objetivo conhecer através da literatura os principais desafios dos profissionais de saúde 

para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Trata-se de uma pesquisa 

de revisão integrativa da literatura, que teve como fonte de dados a Biblioteca virtual 

em saúde (BVS),com  artigos publicados em português entre os períodos de 2016 a 

2018. Utilizou-se como palavras-chave:Próstata, Neoplasia prostática, Prevenção, Saúde 

do homem. Foram encontrados110 artigos, sendo selecionados apenas os 05 artigos que 

atendiam ao objetivo do estudo para compor o corpus da pesquisa. Considerando os 

achados na literatura, tem-se que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais 

prevalente na população masculina, tendo como fatores de risco o tabagismo, histórico 

familiar,obesidade, raça, idade avançada e outros. Dentre os principais meios para 

diagnostico, a dosagem do Antígeno Prostático Específico (PSA) e o exame de toque 

retal são os métodos de escolha. No caso do toque retal, o medo, o preconceito e a falta 

de informação favorecem a sua baixa procura.Nesse contexto um dos grandes desafios 

dos profissionais de saúde é a  aproximação do universo masculino,  na tentativa de 

quebrar, tabus e os receios  referente  ao tema.   Diante do exposto, é fundamental a 

criação de estratégias de iniciativas que promovam uma maior conscientização da 

população masculina,onde sejam transmitidas  informações a respeito da importância de 

consultas periódicas,realização de exames e divulgação das formas de prevenção, 

garantindo assim, um cuidado acolhedor e qualificado. 
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