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Resumo:
INTRODUÇÃO: A Educação em Saúde é uma ferramenta importante que o profissional de
Enfermagem pode lançar mão para promover um ambiente de problematização para
discutir a realidade da comunidade por ele assistida. Aproveitando o mês de
conscientização do Câncer (CA) de Próstata, e com vista a favorecer o debate acerca da
importância da saúde do homem, acadêmicos de enfermagem realizaram uma
intervenção seguindo os referenciais metodológicos da educação dialógica com vista a
construir de forma colaborativa o conhecimento acerca do tema posto. OBJETIVO: Relatar
a experiência da realização de uma atividade educativa sobre câncer de próstata em
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Fortaleza-CE. MATERIAL E MÉTODOS:
Trata-se de um relato de experiência, vivenciado por alunos do curso de enfermagem do
Centro Universitário Estácio do Ceará, durante a disciplina de Ens. Clínico em Saúde
Coletiva Prático. A ação foi realizada intra e extramuros de uma Unidade Básica de Saúde
no município de Fortaleza-CE. Os alunos realizaram dois momentos, um na sala de espera
da UBS onde o público era composto em maioria por mulheres. Explanado o que é o CA de
próstata, riscos e sintomas, solicitado que as mulheres munidas dessas informações
divulgassem para seus familiares. O segundo ocorreu numa obra próxima da UBS, público
composto só por homens, que puderam tirar suas dúvidas sobre fatores de risco, diagnóstico
e o temido exame de toque retal. RESULTADOS: Foi possível avaliar que, apesar da grande
gama de informações difundidas na mídia, o CA de próstata ainda é um tema bastante
desconhecido tornando-se necessário uma maior ênfase a esse tema nas unidades de
saúde. CONCLUSÃO: Podemos concluir sobre a relevância da educação em saúde e de
maneira positiva, ainda que o homem não esteja regularmente na unidade básica de
saúde, tenha alguém que possa de alguma forma, estimulá-lo para realizar a prevenção do
câncer de próstata.
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