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Resumo
Este projeto acontece no município de São Mateus do Sul e o tema escolhido pela equipe
para construção da intervenção possui grande relevância, pois é um problema que acomete
parte da população do interior de São Mateus do Sul, principalmente os mais idosos. A
Hiperplasia benigna da próstata é uma patologia que quando não é diagnosticada pode
implicar em déficit na qualidade de vida do homem, seja adulto ou idoso. Desta forma este
trabalho é um relato da vivencia de uma equipe de saúde que se propôs a elaborar ações
que promovam a saúde da população masculina, partindo de uma discussão e conscien-
tização da população da área de abrangência da UBS Vila Bom Jesus para a prevenção
da Hiperplasia Benigna de Próstata e ainda visando o tratamento, quando necessário.
É uma proposta à todos os homens com mais de 50 anos que comparecerem à Unidade
de Saúde, onde será feito uma busca de queixas urinárias e aplicado um questionário. A
partir desta abordagem a equipe deve organizar um encontro para reunir os homens e
informar sobre a hiperplasia prostática benigna, conquistar o vínculo e buscar suprir as
dúvidas dos homens. Toda a equipe de saúde está envolvida com o projeto.
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1 Introdução

Com base no que foi produzido durante um curso de Especialização em Atenção Básica
e atuando como médico da família no município de São Mateus do Sul foi possível realizar
uma crítica sobre as potencialidades e fragilidades da cidade. Trata-se de uma comunidade
cristã que valoriza a tradição familiar.

As pessoas são em maioria descendentes de poloneses e em grande parte dependentes
do seu trabalho, em sua propriedade, tendo com atividade principal o plantio de fumo,
batata e milho. Há agricultura de subsistência também. A região não tem movimentos
sociais muito bem caracterizados, além da pastoral do leite e da paróquia da igreja que ali
existe, e localiza-se próximo ao centro de saúde. Há certa dificuldade de transporte local,
com estradas em péssima condição de uso, falta de transporte coletivo.

A renda familiar é baixa, se comparada com as pessoas que moram no perímetro urbano
da cidade. Ainda não dispomos dos dados completos e digitalizados, mas pelo cadastro
das ACS, nesta região temos aproximadamente 4000 pessoas divididas em 200 famílias.
Aparentemente é uma região ”esquecida”pelo poder público, pois muitas áreas e recursos
de lazer (parquinhos e quadras de basquete) estão em estado de completo abandono, sem
reparo ou manutenção. Há uma escola Rural, e nas duas unidades de saúde do bairro não
tem telefone, medicamentos só os que são levados em uma caixa no carro diariamente. De
equipamentos contamos com cadeira e maca da unidade.

Quanto as área de risco ambiental, existem pequenos córregos que passam pelas estra-
das e segundo relatos, quando ocorrem grandes chuvas, a estrada fica intransitável. Já o
risco social, fica difícil estabelecer alguns locais, porque todos os locais acabam tendo certo
risco, isto pode ser relacionado ao fato que muitas pessoas tem acesso ao telefone somente
há quilômetros de suas casas, considerando a falta de transporte, falta de atendimento de
urgência e a falta de recursos financeiros.

A escolarização é algo decepcionante nessas localidades, percebemos que a maioria dos
jovens sai da escola para ajudar os pais no trabalho. Não temos nenhum curso técnico
próximo, o que restringe a progressão dentro do mercado de trabalho. Também não há
creches ou CMEI por perto.

Não há saneamento básico, não existe água tratada, As pessoas tiram água de poços
artesianos. Não há esgoto tratado, há fossas em algumas casas, outras ainda existe latrinas
e banheiros similares. Em geral os moradores das áreas ao redor das duas unidades de
saúde tem pequenas chácaras, onde possuem casas de madeira na sua grande maioria.
Muitos tem suas hortas e criações de animais como galinhas, porcos, gado e equinos.
Muitos moram em casas alugadas, onde o pagamento é feito através da produção agrícola
ou simplesmente com dias trabalhados.

Há dificuldades na busca pelos serviços de saúde, primeiro por causa d a distancia;
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tivemos relatos de pessoas que andaram 14 km para uma consulta. Além das patologias
endêmicas no nosso país, como HAS, DM, síndrome metabólica, IVAS, depressão, vejo
que o motivo de consulta mais frequente é Lombalgia em adultos e alergia nas crianças e
também em adultos, creio que seja devido as condições de trabalho do local, ambiente e
vegetação presente.

O tema escolhido que será abordado no projeto de intervenção possui grande relevância
e impacto na saúde da população nos dias atuais. e embora esse não seja um problema tão
frequente quanto à lombalgia ou alergias respiratórias, é um problema que acomete grande
parte da população do interior de São Mateus do Sul, principalmente os mais idosos,

A Hiperplasia benigna da próstata é uma patologia muito presente no nosso meio e
quando não é diagnosticada pode implicar em deficit na qualidade de vida do homem,
seja adulto ou idoso. Podemos classificar os sintomas em obstrutivos ou irritativos. Os sin-
tomas obstrutivos incluem hesitância, intermitência, esvaziamento incompleto da bexiga,
jato fraco de urina. E os sintomas irritativos incluem aumento da frequência de urinar,
mudança no ritmo miccional, prevalecendo no período noturno - noctúria, e urgência ou
extrema urgência urinária (VERHAMME et al., 2002).

Vale mencionar que esse conjunto de sintomas obstrutivos e irritativos geralmente é
classificado na literatura médica como sintomas do trato urinário inferior (LUTS).

A Hiperplasia benigna da próstata (HBP) pode ser uma doença progressiva, princi-
palmente se não for tratada. Esse não esvaziamento completo da bexiga pode resultar em
diminuição do clearance de bactérias da bexiga e dessa forma aumentar o risco de infec-
ções do trato urinário. Pode ocorrer formação de pedras na bexiga devido à cristalização
dos sais contidos na urina residual. A retenção urinária é outra forma de progressão. A
retenção urinária aguda é a incapacidade de esvaziar a bexiga, enquanto a retenção uri-
nária crônica o volume residual urinário gradualmente cresce, e a bexiga distende. Alguns
pacientes que sofrem de retenção urinária crônica podem finalmente progredir para uma
insuficiência renal, uma condição conhecida como uropatia obstrutiva (VERHAMME et
al., 2002).

Acredito que esse tema seja de grande importância, uma vez que esta patologia está
diretamente relacionada com o envelhecimento da população masculina, e de forma geral,
45% dos homens acima dos 46 anos de idade irão sofrer os sintomas da Hiperplasia Be-
nigna. E um tema atual, com discussão nas entidades de saúde nacionais e internacionais,
devido à eficácia do rastreamento do câncer de próstata, através do toque real e dosagem
do PSA.

Devemos lembrar que HPB é uma patologia muito mais frequentes que o câncer, e
muitas vezes tem uma semiologia similar, por isso o projeto de intervenção é importante,
pois com ele podemos esclarecer a população de que nem todos os sinais e sintomas
prostáticos são decorrentes de uma neoplasia. A atenção básica tem importante papel
neste assunto, por poder aplicar medidas simples e de baixo custo que podem melhorar os
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resultados nos pacientes. É importante a atuação de toda equipe para alcançar resultados
positivos.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Propor ações que promovam a saúde da população masculina, partindo de uma discus-

são e conscientazação da população da área de abrangência da UBS Vila Bom Jesus para
a prevenção da Hiperplasia Benigna de Prostáta e ainda visando o tratamento, quando
necessário.

Objetivos específicos][
Objetivos específicos]
Objetivos específicos
Fazer a divulgação garantindo o acesso à informação sobre os cuidados e prevenção da

Hiperplasia Benigna da Próstata (HPB);
Realizar ações de saúde em pacientes portadores da HPB, garantindo o atendimento

interdisciplinar, indicando as terapias adequadas a cada paciente;
Mobilizar mensalmente empresas diferentes para atendimentos coletivos de saúde e

parcerias de cuidado ao homem.
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3 Revisão da Literatura

1. A Hiperplasia Prostática Benigna
A Hiperplasia prostática benigna é uma das doenças mais prevalentes em homens

idosos, constituindo umas das mais frequentes causas de referência ao urologista (PAR-
NHAM; HAQ, 2013). Em 2014, estimava-se que no ano de 2015, a prevalência dessa
condição no mundo chegaria a 52 milhões de casos (KAPLAN; MCVARY, 2014).

O aumento do volume prostático com o avanço da idade é responsável por vários sinais
e sintomas, abreviados pela sigla LUTS (lower urinary tract symptons) ou STUI (sintomas
do trato urinário inferior). Tais sintomas podem ser divididos em dois grupos: irritativos
e obstrutivos (SBU, 2006).

• Os sintomas irritativos são aqueles relacionados à disfunção vesical, ocasionados por
uma bexiga que tenta vencer a obstrução ao fluxo urinário fisiológico imposto pela
próstata aumentada: urgência (incapacidade de inibir o desejo miccional), polaciú-
ria (aumento da frequência de micções), nictúria (aumento da frequência de idas
ao banheiro à noite) e esvaziamento vesical incompleto (resultante da falência do
músculo detrussor da bexiga).

• Já os sintomas obstrutivos se devem à própria barreira física imposta pelo aumento
do volume prostático. São eles: jato urinário fraco, intermitência (interrupções no
fluxo da urina), hesitação inicial (dificuldade em iniciar a micção), gotejamento
terminal. Tais sintomas podem levar o idoso a intenso desconforto e frustração,
impactando de forma importante sua qualidade de vida.

Para tentar avaliar objetivamente a grandeza desse impacto, foi elaborado um ques-
tionário fixo com perguntas a respeito do quanto tais sintomas incomodam o paciente.
Tal questionário é conhecido como IPSS (International Prostatic Symptons Score) e pode
auxiliar a estimar a severidade da doença (BOSCH et al., 2008). Nele, são descritos os
sintomas da doença e pede-se ao paciente que gradue de 0 a 5 o quão frequentemente eles
ocorrem (FIGURA 01). A soma dos pontos determina o impacto deles sobre a qualidade
de vida do idoso.

FIGURA 01 - Escore IPSS de estadiamento dos sintomas urinários (será apresentado
traduzido para o português para os pacientes)

Cita-se na literatura como fatores de risco para o desenvolvimento dessa condição:
idade avançada, diabetes, dislipidemia e história familiar positiva (PARNHAM; HAQ,
2013). Recentemente, novos estudos vem mostrando também importante correlação posi-
tiva entre o aumento da prevalência da obesidade e a ocorrência de Hiperplasia Prostática
Benigna (PARSONS et al., 2012). Por outro lado, os fatores de prevenção ainda não são
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Figura 1 –

completamente compreendidos. Além do controle das doenças acima citadas, discute-se
muito o papel de substâncias anti-oxidantes como elemento capaz de impedir o surgi-
mento ou frear o desenvolvimento da hiperplasia prostática. Uma das substâncias mais
pesquisadas nesse campo é o licopeno, um carotenoide presente no tomate e no pimentão.
No entanto, sua real eficácia ainda carece de comprovação científica (ILIC; MISSO, 2012).

O diagnóstico da HPB é essencialmente clínico, com fundamental importância da
anamnese e exame físico (SBU, 2006). A anamnese deve buscar quantificar os sintomas
através do IPSS, além de elucidar há quanto tempo eles ocorrem, se há história familiar
de doenças prostáticas, além de definir as comorbidades. O exame físico inclui um exame
abdominal minucioso, à procura de um globo vesical que pode se desenvolver frente a
obstruções avançadas ou de hérnias inguinais, resultado de esforço miccional excessivo.
O exame digital da próstata deve ser feito para definir as caracterísitcas da glândula
(tamanho, forma, contornos e textura) e para excluir a presença de um nódulo suspeito,
visto que o câncer de próstata também pode se manifestar por LUTS. Como exames
complementares, cita-se o PSA (Antígeno Prostático Específico), que pode ser solicitado
para acompanhar a doença (próstatas mais volumosas tendem a produzir mais PSA) e
seus refinamentos (PSA livre/PSA total, tempo de duplicação do PSA), que ajudam a
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diferenciar uma HPB incipiente de um câncer de próstata silencioso. A ecografia pode
ser solicitada para estimar o volume prostático (ecografia transabdominal da próstata) ou
para coletar fragmentos do órgão caso o toque retal seja suspeito (biopsia transretal da
próstata guiada por ecografia).

A abordagem terapêutica se relaciona diretamente com a intensidade dos sintomas
(SBU, 2006). Indivíduos com sintomas mínimos podem ser somente acompanhados clini-
camente, sem necessidade de terapêutica específica. Para os casos sintomáticos, as duas
principais classes de drogas são os inibidores da 5-alfa-redutase e os bloqueadores alfa-
adrenérgicos. Estes agem relaxando o músculo liso presente na periferia da próstata, en-
quanto aqueles diminuem o volume da glândula. Outras opções terapêuticas tem sido tes-
tadas, com destaque para terapias mais naturais, como o extrato da semente de abóbora
(VAHLENSIEC et al., 2015). Já os homens com sintomas incapacitantes se beneficiam
mais de terapêutica cirúrgica, como a ressecção transuretral da próstata ou a prostatec-
tomia suprapúbica.

2. A saúde do homem e sua relação com o cuidado
Minha opção pelo estudo da Hiperplasia Prostática Benigna objetiva utilizar a sensi-

bilidade por esta doença como porta de entrada para a abordagem da saúde do homem
como um todo. Por ser uma condição prevalente em homens idosos e ocasionar sintomas
que muitas vezes não podem ser simplesmente ignorados, os cuidados e prevenção da
doença desempenha um importante meio de assistência à saúde masculina.

A diferença nos indicadores de saúde entre homens e mulheres já é bem conhecida na
literatura (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2005). Além de uma expectativa de vida
mais baixa, a mortalidade masculina é maior que a feminina em todas as faixas etárias,
principalmente na terceira década de vida. Esse fenômeno pode ser explicado por fatores
biológicos (como a menor incidência de aterosclerose em mulheres antes da menopausa,
evidenciando um fator protetor do estrogênio), mas não se pode negar a influência de
fatores sócio-culturais. Em nossa sociedade, o contato da mulher com os serviços de saúde
é mais frequente, pois geralmente é a ela que é dado o papel de acompanhar os idosos
e crianças da família em consultas médicas, além de frequentarem também programas
específicos, como para rastreamento do câncer de colo uterino ou mesmo para consultas de
pré-natal (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2005). O homem, por outro lado, permanece
inserido numa cultura em que a busca pelo cuidado não é tão frequente. Ainda é muito
forte em nosso país a mentalidade de que o homem deve ser forte, másculo e provedor. Em
uma palavra: invulnerável (GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007). Tal diferença de
mentalidade contribui também para que surja uma diferença no perfil de morbidade entre
os sexos em nosso país. O alcoolismo consiste num excelente exemplo de tal realidade. Do
total de internamentos por transtornos mentais e comportamentais, como o uso abusivo do
álcool representa para as mulheres somente 2% do total e para os homens, 20% (BRASIL,
2008). A mesma fonte cita também uma diferença de prevalência da doença na população:
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Figura 2 –

6,9% nas mulheres e 19,5% nos homens.
Em termos de mortalidade, o Ministério da Saúde também já conhece as principais

causas de morte masculina em nosso país. Causas externas representam a principal causa
até os 45 anos, sendo, após, superada pelas doenças cardiovasculares. Em terceiro lugar,
aparecem as doenças neoplásicas, e em quarto as doenças do aparelho digestivo (FIGURA
02)

FIGURA 02. Mortalidade proporcional por causa específica em homens no Brasil
(eixo y) de acordo com a idade (eixo x)(BRASIL, 2008)

3. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem Ciente de
todos os fatos acima enumerados, o Ministério da Saúde elaborou a Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde do Homem (BRASIL, 2008). Tal política tem por objetivo
reduzir os íncides de morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis na população
masculina, aumentando sua expectativa de vida. Logo no introdução de seu documento,
já anuncia que o homem deve ser instigado a promover o autocuidado, a fim de exercer a
sua saúde em plenitude, como um direito social básico.

Tal Política foi elaborada após a constatação de que 3/4 das enfermidades que mais
acometem os homens se concentram em 5 áreas do conhecimento: cardiologia, urologia,
saúde mental, pneumologia e gastroenterologia. Após discussões com representantes das
sociedades dessas especialidades em eventos científicos, além da participação de pesqui-
sadores, CONAS, CONASEMS e entidades civis, elaborou-se os princípios básicos do
projeto: integralidade, factibilidade, coerência e viabilidade (BRASIL, 2008).

Integralidade - Estabelecer uma linha de cuidado dinãmica, com referência e contra-
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referência, capaz de suprir as necessidades de saúde do homem em sua plenitude.
Factibilidade - Conhecer a disponibilidade de recursos e tecnologia para poder oferecer,

na prática, a política em todo o país.
Coerência - As ações preconizadas devem estar de acordo com os princípios ético-

doutrinários do SUS
Viabilidade - A gestão federal, estadual e municipal devem devem estar comprometidas

na viabilização da Política.
O Ministério preconiza que os municípos elaborem ações para que os serviços de saúde

acolham homens entre 20 e 59 anos e definam as ações prioritárias que devem ser tomadas
para satisfazer as necessidades de saúde dessa população. O suporte financeiro para essa
política advém do Fundo Nacional de Saúde, constituindo-se num repasse de 75 mil reais
(BRASIL, 2008).

A Política teve início em 26 municípios-Piloto que receberam um Plano de Ação cons-
tituído de ao menos uma meta. A meta básica, comum a todos os municípios, seria de-
senvolver a aplicação da Política no território, determinando de maneira exata o papel de
cada agente (explicitar quais ações se realizariam, por quem e por quanto tempo). A se-
gunda meta consiste em concentrar esforços na população entre 40 e 59 anos, atendendo
pelo menos 1/5 de toda essa população. A terceira meta, a mais elaborada, consistia
na realização de prostatectomias suprapúbicas para os homens que dela necessitassem
(LEAL; FIGUEIREDO; SILVA, 2012). Por se tratar de uma estratégia ainda recente, tal
autor confirma que ainda há muito a progredir; diversos muncipíos ainda não alcançaram
a plena satisfação das metas e ainda carecemos de uma organização maior da rede de
atendimento para manejar os casos mais complexos. Entretanto, os avanços da Política
em menos de 10 anos são louváveis e merecem ser difundidos por todo o país.

4. A importância e a potencialidade da atenção básica nos cuidados com
a saúde do homem.

Como porta de entrada de todo o SUS, na Atenção Primária à Saúde também desem-
penha papel fundamentala na Política de Atenção Integral à Saúde do Homem. Estudos
apontam que existe uma tendência cultural dos homens em nosso país buscarem os ser-
viços de saúde por acessos alternativos, seja através de pronto-socorros (GOMES; NAS-
CIMENTO; ARAÚJO, 2007) ou da atenção especializada (BRASIL, 2008). Tal conduta
muitas vezes dificulta a abordagem completa dos problemas de saúde masculinos, uma vez
que nesses locais costuma-se focar numa única queixa, em geral aguda. O próprio manual
da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem já diz em suas primeiras
páginas que essa Política corre em paralelo com a Política Nacional de Atenção Básica.

Os profissionais de saúde da Atenção Básica, principalmente os inseridos na Estraté-
gia de Saúde da Família devem estar atentos para as peculiaridades do cuidado à saúde
masculina, no entanto, isso nem sempre ocorre. Para muitos desses profissionais, o ho-
mem ainda é visto como o indivíduo que vai à Unidade de Saúde para acompanhar um
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familiar ou marcar algum exame (LEAL; FIGUEIREDO; SILVA, 2012). Por outras vezes,
a barreira acaba sendo o número escasso de profissionais, que acabam sobrecarregados ou
desconhecem os princípios da Política (LEAL; FIGUEIREDO; SILVA, 2012).

A potencialidade da Atenção Básica na atenção masculina vem sendo subaproveitada,
portanto. Por estarmos mais próximos geograficamente da população masculina do que
os demais profissionais, é evidente que a nossa probabilidade de vencer as amarras socio-
culturais que privam o homem do cuidado é muito maior que a dos demais profissionais.
Apesar de a pesquisa para diagnóstico da Hiperplasia Prostática Benigna não ser uma re-
comendação do Ministério da Saúde, a mídia brasileira tem informado a população sobre a
prevenção e acaba sendo uma potencialidade para trazer os homens à consulta médica. O
importante é não limitar-se a abordar essa doença. Colocando o homem em contato com
o serviço de saúde, é provável que a equipe de saúde consiga desenvolver uma abordagem
sistêmica das condições de saúde que afetam o homem e desenvolver um trabalho mais
abrangente na comunidade.
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4 Metodologia

Este projeto de intervenção propõe uma estratégia concreta de viabilização de movi-
mentos e ações que apontem metas, sinalizando os compromissos e as prioridades com-
partilhadas e definidas (LINDNER et al., 2014).

Na perspectiva de formação e avaliação do profissional participante do
Curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica, o plano de
intervenção (PI) é uma proposta de ação feita pelo profissional para a
resolução de um problema real observado em seu território de atuação,
no âmbito da clínica ou da organização dos serviços, com ênfase nos
ciclos de vida, buscando a melhoria das condições de saúde da popula-
ção, no contexto da atenção básica. Assim, ao desenvolver o seu plano,
você desempenhará um papel ativo no diagnóstico e reconhecimento do
problema, traçando o objetivo a ser alcançado, planejando as ações e
discutindo os resultados esperados (LINDNER et al., 2014).

Neste contexto e considerando as características da população masculina de São Ma-
teus do Sul, a equipe de saúde escolheu para abordar neste projeto a questão da Hiper-
plasia prostática benigna.

Destinamos este projeto à todos os homens com mais de 50 anos que comparecerem
à Unidade de Saúde, seja para consulta, retirada de medicações ou acompanhamento de
familiar.

Será feito uma busca de queixas urinárias em todos os homens com mais de 50 anos
que entrarem em contato com os serviços de saúde do território em que atuo. Independen-
temente do motivo que os levou até o serviço de saúde, tais homens serão questionados
quanto a ocorrência de LUTS. Todos esses indivíduos receberão uma cópia do questi-
onário IPSS traduzido para o português (conforme figura) e deverão respondê-lo. Esse
questionário será o screening para definir quais homens devem receber maior atenção.

A análise do questionário seguirá de acordo com as seguintes pontuações:

• Homens com até 7 pontos receberão apenas orientações a respeito da Hiperplasia
Prostática benigna, sendo informados da importância de procurar auxílio médico
caso tais sintomas se desenvolvam.

• Homens que pontuarem entre 8 e 19 pontos serão convidados a marcar uma consulta
para investigação das queixas, com anamnese, exame físico e toque retal. Receberão
também orientações quanto à doença e se necessário já iniciarão o tratamento.

• Homens com mais de 20 pontos terão consulta marcada com prioridade e serão
avaliados para a necessidade de exames complementares e encaminhamento ao es-
pecialista.
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Figura 3 –

Pontuação no questionário Conduta

Até 7 pontos Convidar para a palestra
8 a 19 pontos Orientar a marcar uma consulta médica

20 pontos ou mais Marcar consulta médica com prioridade

FIGURA 01 - Escore para graduação dos sintomas urinários que será aplicada à po-
pulação

O médico da equipe fará a impressão de diversas cópias do questionário, que ficarão
logo na entrada da unidade de saúde e nos consultórios. Toda a equipe de saúde da unidade
será orientada a explicar a existência do projeto e entregar uma cópia do questionário a
cada homem com mais de 50 anos, auxiliando-o a preencher o papel, caso necessário. O
mesmo profissional que entregar o questionário deverá somar os pontos e referenciar o
paciente para a etapa adequada.

Realizaremos uma palestra para todos os homens que estiverem interessados em co-
nhecer mais sobre essa condição (a data e o local ainda estão a definir com a secretaria de
saúde). Faremos a divulgação da palestra a partir das visitas das Agentes Comunitárias
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de Saúde, via convite aos trabalhadores de empresas pela Secretaria de Saúde e em meios
de comunicação como emissoras de rádio, jornal e durante a missa na igreja católica.

Nesta palestra será utilizado uma linguagem simples, capaz de ser compreendida por
todos os homens, e nela haverá orientações sobre a diferença entre a hiperplasia prostática
benigna e o câncer de próstata, tentando tranquilizar a população masculina que apresente
tais sintomas, mas também orientando a importância do acompanhamento.

Este projeto será desenvolvido em todas as unidades de saúde do município. O autor
deste projeto organizará uma reunião com as equipes de saúde, explicando-lhes o projeto e
ensinando-os a preencher o questionário. Esta reunião, para apresentar o projeto e explicar
a doença para a população, ainda está em fase de acertos entre a secretaria de saúde, as
equipes e o autor para definir local e data.

O projeto pode ter início assim que aprovado. O questionário poderá continuar sendo
aplicado por tempo indefinido, pois sua preparação e aplicação são relativamente simples.
Acreditamos que em poucos meses teremos ouvido toda a população masculina que utiliza
nossos serviços de saúde.

A maior parte do serviço será realizada pelo médico de família e autor do projeto.
Porém a equipe de saúde será suporte para atendimentos, participação em palestras e
organização de orientações.

Em termos financeiros, podemos ressaltar que inicialmente o custo com o projeto será
somente despesas com papel e impressão, que gestão de saúde do município para serem
aprovados. Após a análise dos questionários os homens serão convidados a continuar o
acompanhamento da situação de saúde na atenção básica.
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5 Resultados Esperados

A partir deste estudo, das observações e reflexões dispertadas durante o processo de
trabalho podemos notar que há desconhecimento, talvez pela simplicidade sociocultural,
que muitas vezes atrapalha os homens na compreensão da sua situação de saúde.

Em um município majoritariamente rural como São Mateus do Sul, onde a estrutura
familiar é ainda muito conservadora e patriarcal e muitos homens não puderam estudar
por ter de trabalhar na lavoura, ainda existe uma cultura muito forte que prega a soberania
da masculinidade e da individualidade do homem. Essa cultura que identifiquei em minha
cidade já foi encontrada também no imaginário coletivo masculino por outros autores,
demonstrando uma forte tendêncida do homem em relutar a procurar o cuidado (GOMES;
NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).

Escolhi trabalhar com a hiperplasia prostática justamente por ser um tema que abraça
todos os lados desse problema: é uma doença exclusiva de homens, sobretudo de idosos,
que em minha cidade representam a porção que mais se enquadra no perfil acima descrito
(o homem másculo, que não vai ao médico). Mas, ao mesmo tempo, é uma doença que
assusta o homem, pois toda alteração na próstata já ativa o receio do temido câncer, uma
doença por quase todos conhecida.

O resultado geral que espero alcançar é justamente tentar superar essa barreira invisí-
vel entre o homem e o médico. Pretendo abrir o espaço para que os senhores que relutam
em apresentar suas queixas possam finalmente demonstrá-la, se não por palavras, no papel
(através do uso do questionário).

Por ser uma doença que se desenvolve lentamente, muitos homens acabam se acostu-
mando com os sintomas da hiperplasia prostática e os encaram como uma consequência
natural do envelhecimento. Com esse projeto, espero conquistar a confiança e criar vínculo
para que haja a procura pelo serviço e cuidados com a saúde.

Além disso, conseguindo trazer mais homens para as consultas, esperamos abordar
outros temas e realizar um cuidado com a prevenção de outras doenças.

Desta forma esperamos melhorar o acesso à informação e aos serviços de saúde pelo
homem que reside e trabalha na nossa comunidade. Destacando as informações e cuida-
dos com a prevenção e tratamento da Hiperplasia Benigna da Próstata (HPB); E ainda
oportunizar outros meios de chegar aos homens da comunidade, como com o acesso às
empresas, comércio, obras, para atendimentos coletivos de saúde e parcerias de cuidado
ao homem. .

Ainda consideramos importante ter um diagnóstico epidemiológico da situação da
HPB em São Mateus do Sul, estimando a prevalência da doença e dos sintomas de LUTS
para garantir um tratamento eficaz e o acompanhamento também por especialistas.
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