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“O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, 

não tivesse tentado o impossível.” (Max Weber) 



RESUMO 
 

 

 

RAMALHO, Mariana da Silva. Apoios à decisão e seus efeitos no rastreamento do câncer de 
próstata: uma revisão integrativa. 2022. 36 folhas. Monografia. (Especialização em 
Oncologia) – Hospital Central do Exército. Rio de Janeiro, 2022. 

 
 

Introdução: O câncer de próstata surge em primeiro lugar no ranking de novos casos na 

população masculina. Durante muitos anos, campanhas foram mobilizadas para o 

rastreamento em massa de tal doença. Entretanto, atualmente, não há comprovação 

científica de que tal movimento é eficaz. Os malefícios e benefícios do rastreamento são 

estritamente equilibrados, sugerindo o uso da prática de decisão compartilhada. Tal processo 

consiste em uma análise entre paciente e médico a fim de que os valores e preferências do 

paciente sobressaiam para a tomada de decisão do rastreamento. Para auxílio, são utilizados 

instrumentos denominados apoios à decisão que expõem informações sobre a doença e 

rastreamento com propósito de facilitar a decisão e por consequência psicoeducar esses 

homens. Objetivo: Avaliar os efeitos dos apoios à decisão na tomada de decisão pelo 

rastreamento. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca dos 

estudos ocorreu em março de 2021 na base de dados PUBMED. Resultados: Foram 

selecionados 6 artigos, entre os quais todos são ensaios controlados e randomizados 

sugerindo forte evidência da amostra. Os efeitos dos apoios à decisão foram categorizados 

em: efeitos cognitivos e comportamentais apresentando impacto no que concerne 

conhecimento, atitude, intenção, satisfação com a decisão, dentre outros. Conclusão: Os 

instrumentos de apoio à decisão são capazes de gerar efeitos de cunho cognitivo e 

comportamental em relação à decisão pelo rastreamento ou não do câncer de próstata, 

possibilitando assim uma intervenção associada à psicoeducação. Espera-se que tal estudo 

possa fornecer subsídios para aperfeiçoamento da prática clínica associada aos pacientes 

oncológicos. 

 
Palavras-chave: Câncer de próstata. Rastreamento. Decisão compartilhada. 



ABSTRACT 
 

 

RAMALHO, Mariana da Silva. Apoios à decisão e seus efeitos no rastreamento do câncer de 
próstata: uma revisão integrativa. 2022. 36 folhas. Monografia. (Especialização em 
Oncologia) – Hospital Central do Exército. Rio de Janeiro, 2022. 

 

Introduction: Prostate cancer appears first in the ranking of new cases in the male population. 

For many years, campaigns were mobilized for the mass screening of this disease. However, 

currently, there is no scientific proof that such a movement is effective. The harms and 

benefits of tracking are strictly balanced, suggesting the use of shared decision-making 

practice. This process consists of an analysis between patient and physician so that the 

patient's values and preferences stand out for the screening decision making. To help, 

instruments called decision support are used that expose information about the disease and 

tracking with the purpose of facilitating the decision and, consequently, psychoeducating 

these men. Objective: To assess the effects of decision support on screening decision making. 

Methodology: This is an integrative literature review. The search for studies took place in 

March 2021 in the PUBMED database. Results: Six articles were selected, all of which are 

randomized controlled trials suggesting strong evidence from the sample. The effects of 

decision support were categorized into: cognitive and behavioral effects, with an impact on 

knowledge, attitude, intention, satisfaction with the decision, among others. Conclusion: 

Decision support instruments are capable of generating cognitive and behavioral effects in 

relation to the decision to screen or not for prostate cancer, thus enabling an intervention 

associated with psychoeducation. It is hoped that such a study may provide subsidies for the 

improvement of clinical practice associated with cancer patients. 

 
 

Keywords: Prostatic neoplasms. Mass screening. Decision making, shared. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No ano de 2050, prevê-se mais de 2 bilhões de idosos no mundo. O envelhecimento 

consiste em um processo natural, pertencente à natureza humana, no qual ocorre a 

diminuição progressiva da funcionalidade dos sujeitos (IBGE, 2016). Essa população vem 

crescendo de forma considerável no mundo, e, como reflexo desse fenômeno, observa-se o 

crescimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), as quais constituíram 7 das 10 

principais causas de morte no mundo no período de 2000 a 2019 (OPAS, 2020). 

O câncer, uma das principais DCNT, é responsável por 10,0 milhões de mortes no 

mundo, além de ocasionar 19,3 milhões de casos novos, conforme dados obtidos em 2020 

(IARC, 2020). No Brasil, no triênio 2020-2022, estão previstos 625 mil novos casos, entre os 

quais os mais incidentes serão, excetuando-se os tumores de pele não melanoma, o câncer 

de mama e o de próstata (INCA, 2020a). Este último, na população masculina, surge em 

primeiro lugar, com o cálculo aproximado de 65.480 novos casos no triênio 2020-2022, e gera 

um risco de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens no Brasil (INCA, 2020b). Em relação à 

mortalidade, a última estimativa, realizada em 2018, notificou que 15.576 homens morreram 

em decorrência do câncer de próstata, ocupando o segundo lugar no ranking (INCA, 2020c). 

Segundo INCA (2020d), a próstata é um órgão pequeno, localizado na parte baixa do 

abdômen e situado abaixo da bexiga, especificamente uma glândula que faz parte do sistema 

reprodutor masculino. De acordo com Grossman (2016), ela é responsável pela eliminação de 

urina e pela produção do esperma, que transporta os espermatozoides durante o ato sexual. 

No câncer de próstata é possível elencar fatores de risco que vão desde o estilo de vida até 

biologia individual, são eles: idade, estudos mostram que a incidência aumenta a partir dos 50 

anos; histórico familiar, homens que tiveram pai ou irmãos diagnosticados com a doença antes 

dos 60 anos de idade; homens negros; exposições a aminas aromáticas, arsénio, produtos de 

petróleo, motor de escape de veículo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), fuligem 

e dioxinas. Há também a relação entre excesso de gordura corporal e o agravamento da 

doença (INCA, 2020d; GROSSMAN, 2016; PERNAR et al., 2018). 

Em sua fase inicial, a doença costuma ser silenciosa, por vezes assintomática, 

desenvolvendo apenas manifestações como dificuldade ou necessidade de urinar 

frequentemente. Na fase mais avançada, ela pode ocasionar dor óssea, sintomas urinários e, 

na pior das hipóteses, insuficiência renal ou infecção generalizada (INCA, 2020d). As principais 
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modalidades terapêuticas oferecidas para essa doença são radioterapia, cirurgia, terapia 

hormonal e, em alguns casos, observação vigilante (HEIDENREICH et al., 2012). Estudos 

apontam possíveis danos ocasionados pelos tratamentos, como disfunção sexual e 

incontinência urinária. Essas funções, quando prejudicadas, podem ocasionar impacto 

negativo nos aspectos físicos, emocionais e sociais do homem e, consequentemente, na 

qualidade de vida do paciente (FENTON et al., 2018). 

Rastreamento é o nome que se dá aos procedimentos ou exames médicos realizados 

em uma população assintomática ou subgrupo populacional que tenham a finalidade de 

avaliar a possibilidade de determinada doença, configurando-se como uma estratégia de 

detecção precoce (GIVLER, D. N.; GIVLER, A., 2020). No câncer de próstata, os principais 

exames realizados para essa prática são o antígeno prostático específico (PSA) e o toque retal. 

O teste de PSA refere-se a um exame de sangue que mensura a quantidade de antígeno 

prostático específico (PSA), proteína existente no sangue que é gerada pela próstata. Já o 

exame de toque retal configura-se na palpação da glândula próstata para avaliação do seu 

tamanho e da existência de nódulos ou tecidos endurecidos, procedimento realizado por um 

médico (INCA, 2020d). 

Segundo Steffen et al. (2018), durante anos muitas campanhas foram mobilizadas por 

instituições hospitalares ou outras organizações, como o Novembro Azul, a fim de promover a 

realização desses exames por homens de determinada idade preestabelecida. No entanto, 

pesquisas revelam a carência de comprovação científica em relação ao rastreamento em massa 

dessa patologia, posto que os potenciais malefícios superam os benefícios, até então 

questionáveis (ANDRIOLE et al., 2012; MARTIN et al., 2018). Segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2015), por meio de uma nota técnica publicada, o Brasil posicionou-se contra essas 

ações de maneira semelhante a países como Austrália, Canadá e Reino Unido. Ainda nesse 

documento, sinalizam-se os malefícios encontrados: resultados falso-positivos, que ocasionam 

ansiedade e possibilitam a realização de procedimentos invasivos como biópsias; 

sobrediagnóstico; e sobretratamento, que advém do diagnóstico de um câncer que não evoluiria 

clinicamente e que, por consequência, não ameaçaria a vida (BRASIL, 2015). 

Esses efeitos são possivelmente originados dos resultados dos exames PSA e toque 

retal, a saber: o ponto de corte do PSA não é bem definido entre os médicos, oscila entre 2,5 

ng/mL a 4 ng/mL, assim, homens dentro dessa taxa estariam isentos do câncer de próstata. 

Porém, não há garantia dessa condição, o nível de PSA pode ser alto e não possuir a doença 
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ou estar normal e ser portador da neoplasia (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2020). Em relação 

ao toque retal, além de não ser possível avaliar toda a região da próstata, sobrepõe-se o 

sentido atribuído pelos homens: violação e comprometimento da masculinidade (SOUZA; 

SILVA; PINHEIRO, 2011). 

Em contrapartida, os benefícios esperados referem-se a um diagnóstico precoce do 

câncer de próstata evitando a progressão da doença, aumentando as chances do tratamento 

e otimizando a sobrevida do paciente (INCA, 2020d). 

Diante desse cenário, em que os benefícios e malefícios estão estritamente 

equilibrados, algumas decisões de rastreamento do câncer são definidas como “sensíveis às 

preferências”; ou seja, resultam parcialmente dos valores e das preferências do paciente por 

resultados específicos (LILLIE et al., 2014). Essa abordagem é chamada de decisão 

compartilhada e consiste na análise, realizada entre médico e paciente, das melhores 

evidências científicas disponíveis sobre determinada questão clínica. Expõem-se riscos e 

benefícios, incorporando as preferências e valores do paciente, a fim de auxiliá-lo na tomada 

de uma decisão consciente sobre possíveis desfechos das opções oferecidas (LILLIE et al., 

2014; SANTOS; ABREU; ENGSTROM, 2020). 

Algumas organizações como a Sociedade Americana de Câncer (American Cancer 

Society – ACS), Associação Americana de Urologia (American Urological Association – AUA) e 

o Colégio Americano de Medicina (American College of Physicians – ACP), além do Instituto 

Nacional do câncer (INCA), recomendam a prática de decisão compartilhada em suas diretrizes 

para o rastreio de câncer de próstata (BRASIL, 2015; SANTOS; ABREU; ENGSTROM, 2020; VON 

ESCHENBACH et al., 1997; MIDDLETON et al., 1995). Tais organizações complementam 

propondo o rastreamento para homens com idades superiores a 50 anos com risco padrão, 

exceto a ACS, que o recomenda também para homens de alto e muito alto risco a partir de 45 

e 40 anos (STEFFEN et al., 2018). A Sociedade Brasileira de Urologia (2018) reafirma a 

orientação do rastreamento para homens acima de 50 anos, em conjunto com a prática de 

decisão compartilhada, e o indica também homens a partir de 45 anos de raça negra ou que 

possuam parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Portanto, segundo Santos, Abreu 

e Engstrom (2020), o objetivo desse modelo de decisão é assegurar conformidade no nível de 

poder na relação clínica, autonomia e controle nas decisões que geram bem-estar emocional 

e físico dos pacientes. 
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Para compreender as decisões tomadas por indivíduos nesse contexto, é necessário 

entender qual percepção sobre a doença e sobre o risco eles possuem sobre tal vivência. A 

percepção da doença refere-se à construção de crenças individuais acerca do processo 

saúde/doença e a como estas podem interferir no comportamento resposta a esses 

momentos (LEVENTHAL; NERENZ; STEELE, 1984; LEVENTHAL, H.; LEVENTHAL, E. A.; BRELAND, 

2011). Já a percepção de risco refere-se à habilidade de interpretar uma situação de potencial 

dano à saúde ou à vida, a partir dessa interpretação, tomar decisões (WIEDEMANN, 1993). De 

acordo com Wiedemann (1993), essas competências podem interferir na adesão aos 

comportamentos de saúde. 

Sendo assim, é possível identificar as crenças desenvolvidas pelas pessoas acerca de 

determinada doença e sua percepção de suscetibilidade diante dela. Caso as crenças sejam 

consideradas desajustadas, é possível a realização de intervenções internas ou externas que 

as modifiquem, na busca de um comportamento de saúde. As intervenções internas ocorrem 

por meio da alteração na maneira como são percebidos determinados fatores, o que resulta 

na modificação da percepção acerca daquela doença. As intervenções externas, por sua vez, 

podem ser observadas a partir da utilização de técnicas – como a psicoeducação, por exemplo 

– capazes de ampliar o conhecimento sobre uma patologia e ocasionar, consequentemente, 

mudanças na percepção (MOSS-MORRIS et al., 2002; PHILLIPS; LEVENTHAL, H.; LEVENTHAL, E. 

A., 2012; LEVENTHAL, H.; BRISSETTE; LEVENTHAL, E. A, 2003). 

Segundo Lemes e Ondere (2017), a psicoeducação refere-se a uma técnica educacional 

que busca ampliar o fornecimento de informações ao paciente. Nesse contexto, consideramse 

fatores psicológicos e comportamentais, para que não ocorra um entendimento fragmentado 

do paciente sobre seu estado clínico. A psicoeducação envolve teorias, métodos psicológicos 

e educativos, a fim de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

Kühn (2014) afirma que essa intervenção, em relação ao rastreamento do câncer, pode 

ter um cunho cognitivo ou comportamental. O primeiro refere-se à educação sobre exames 

de rastreamento e a dúvidas de crenças distorcidas; o segundo, à mobilização dos 

comportamentos de realização ou não dos exames de rastreamento. 

Alguns instrumentos são utilizados para auxiliar na prática da decisão compartilhada. 

Chamados de apoio à decisão, são ferramentas embasadas na psicoeducação, que fornecem 

informações sobre as diferentes estratégias propostas, elenca seus principais riscos e 

benefícios e auxilia na compreensão das opções sugeridas com o objetivo de facilitar a análise 
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do paciente em conjunto com o médico, para que possa processar seus valores e preferências 

em cada opção apresentada (ABREU et al., 2006). 

Esses instrumentos de apoio à decisão variam desde materiais escritos, on-line, até 

vídeos, geralmente combinados com sessões de discussões e educação. Em relação ao câncer 

de próstata, eles costumam conter informações sobre a doença e seus riscos, além dos 

benefícios e malefícios dos vários testes de rastreamento e tratamentos (SALKELD et al., 

2016). 

De acordo com Abreu et al. (2011), no Brasil, apesar das orientações de instituições 

nacionais e internacionais relevantes, a prática da decisão compartilhada é pouco abordada 

pelos profissionais da saúde, que apresentam resistência e pouco incentivo para tal. Somado 

a isso, o campo de pesquisa no país mostra-se recente e pouco explorado. Por isso, o presente 

estudo fomenta a possibilidade de novas ferramentas que atinjam um público pouco 

abordado na área da saúde: a população masculina. 

Portanto, o interesse pelo tema surgiu a partir das lacunas existentes na literatura 

acrescidas da experiência profissional e acadêmica da autora. Na prática profissional 

cotidiana, observa-se a carência de um cuidado especializado e de estratégias compatíveis 

com as particularidades existentes no universo masculino. 

A partir dos resultados, foi possível refletir sobre uma modalidade clínica que mobilize 

autonomia e dissipe o modelo paternalista ainda existente na relação médico-paciente, 

propiciando novas estratégias para atender as demandas de saúde dos homens acerca de um 

tema com forte impacto e crescimento: o câncer. 



15 
 

 

2 OBJETIVOS 

 
 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar, por meio da literatura, os efeitos das ferramentas de apoio à decisão 

compartilhada na escolha por exames de rastreamento do câncer de próstata em homens não 

diagnosticados-assintomáticos com idade a partir de 45 anos. 

 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Definir rastreamento, citar quais são os exames e enunciar seus riscos e benefícios. 

2. Identificar as dificuldades na tomada de decisão pelos exames de rastreamento de 

câncer de próstata. 

3. Mapear a literatura sobre decisão compartilhada e citar as ferramentas de apoio à 

decisão utilizadas nesta prática no contexto do câncer de próstata. 

4. Identificar possíveis relações entre as ferramentas de apoio à decisão (prática de 

decisão compartilhada) e a técnica de psicoeducação. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para responder o objetivo deste estudo, a revisão integrativa mostrou-se a 

metodologia mais adequada, por sua capacidade de auxiliar na ampliação de panorama 

consistente e compreensível. Ela possibilita o estudo sobre um tema específico por meio da 

identificação, análise e síntese de diversos resultados de estudos independentes sobre o 

mesmo assunto, além de contribuir de forma benéfica na qualidade do cuidado prestado ao 

paciente (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Para operacionalizar tal pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas: 1. elaboração 

da pergunta norteadora; 2. seleção da amostra por meio do levantamento bibliográfico; 3. 

coleta de dados e categorização dos estudos; 4. análise dos estudos incluídos; 5. interpretação 

e discussão dos resultados; 6. apresentação da revisão integrativa (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

Como questão norteadora, apresenta-se: “As ferramentas de apoio à decisão 

compartilhada podem auxiliar na escolha por exames de rastreamento de câncer de próstata 

em homens não diagnosticados com câncer de próstata assintomáticos com idade a partir de 

45 anos?”. 

Tal pergunta foi elaborada a partir da estratégia PICO, caracterizada por um acróstico 

que descreve pontos para compreender a questão de forma completa: 1) P (paciente) homens 

não diagnosticados com câncer de próstata-assintomáticos com idade a partir de 45 anos; 2) 

I (intervenção) ferramentas de apoio de decisão compartilhada; 3) C (controle) não se aplica; 

e 4) O (resultado) escolha por exames de rastreamento de câncer de próstata (SANTOS; 

PIMENTA; NOBRE, 2007). 

Para respondê-la foram utilizados os seguintes descritores de busca nas bases de 

dados: “decision making shared”; “decision support techniques”; “decision aid”; “mass 

screening"; “early detection of cancer”; “prostatic neoplasms”. Tais descritores foram 

selecionados através do Medical Subject Headings (MeSH) e associam-se aos componentes 

formadores da pergunta norteadora. 

As seguintes estratégias, formadas pelos descritores selecionados em conjunto com os 

operadores booleanos “AND” e “OR”, foram aplicadas para levantamento bibliográfico: 

(prostatic neoplasms [mh]) AND (decision support techniques [mh] OR decision aid [mh]) AND 

(mass screening [mh]); (prostatic neoplasms [mh]) AND (decision support techniques [mh] OR 
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decision aid [mh]) AND (early detection of cancer [mh]); (prostatic neoplasms [tw]) AND 

(decision support techniques [tw] OR decision aid [tw]) AND (early detection of cancer [tw]); 

(prostatic neoplasms [tw]) AND (decision support techniques [tw] OR decision aid [tw]) AND 

(mass screening [tw]). 

Foi realizado um levantamento bibliográfico com os descritores selecionados, e 

verificou-se a presença de artigos compatíveis com o tema proposto apenas na base de dados 

PubMed, impossibilitando o uso de outras. Apesar da utilização de apenas uma base de dados, 

seu aporte teórico integra mais de 29 milhões de artigos da área da saúde, o que justifica sua 

aplicabilidade de forma a qualificar o trabalho. 

A busca oficial dos estudos foi realizada em março de 2021. Os filtros utilizados foram: 

delimitação temporal de 2011 a 2021, artigos disponíveis na íntegra gratuitamente, 

publicados nos últimos 10 anos e idioma inglês. Os critérios de inclusão são: 1. artigos 

empíricos, associados aos exames de rastreamento PSA e/ou toque retal; 2. amostra 

composta por homens não diagnosticados com câncer de próstata-assintomáticos; e 3. faixa 

etária a partir de 45 anos. Foram excluídos estudos relacionados com: 1. propostas 

terapêuticas; 2. revisões teóricas; 3. dissertações e teses; 4. protocolos, guias e documentos, 

além de pesquisas incompatíveis com o tema. 

Para coleta de dados, foi utilizado um instrumento validado por Ursi que contempla 

informações relevantes dos artigos selecionados, a fim de minimizar erros na etapa e garantir 

a precisão na checagem de dados. Na etapa de análise de dados, foram elaborados quadros 

com intuito de sintetizar os dados considerados adequados ao propósito desta pesquisa, são 

eles: título; autores/ano; país; nível de evidência; objetivo; metodologia; resultados; 

conclusão (URSI, 2005). 

Por fim, a interpretação e discussão dos dados foi realizada de forma descritiva, o que 

possibilitou retratar os principais aspectos das evidências selecionadas, com o intuito de 

propiciar a aplicação dessa revisão integrativa na prática dos profissionais de saúde e na 

possibilidade de novas estratégias de atenção na saúde do homem. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Após a busca, foram encontrados inicialmente 96 artigos. Com exclusão dos 

duplicados, análise de títulos e resumos e aplicação dos critérios de inclusão, foram 

selecionados seis artigos como objetos de estudo (Figura 1). 

 
Figura 1: Fluxograma de busca e seleção de artigos 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Dados pertinentes que caracterizam os seis estudos selecionados para essa pesquisa 

constam no Quadro 1. 

 

Quadro 1:  Caracterização dos estudos selecionados 
 

Autores/Ano Título País Nível de 

Evidência 

TRAN et al., 2015 Impact of a printed decision aid on patients’ intention to 

undergo prostate cancer screening: a multicentre, pragmatic 

randomised controlled trial in a primary care. 

França  
 

II 

PICKLES et al., 2020 Evaluating two decision aids for Australian men supporting 

informed decisions about prostate cancer screening: A 

randomised controlled trial. 

Austrália  
 

II 

STAROSTA et al., 2015 Baseline attitudes about prostate cancer screening 

moderate the impact of decision aids on screening rates. 

Estados 

Unidos 

 
 

II 

LEWIS et al., 2015 A Randomized Controlled Effectiveness Trial for PSA 

Screening Decision Support Interventions in Two Primary 

Care Settings. 

Estados 

Unidos 

 
 

II 

TAYLOR et al., 2013 Decision making in prostate cancer screening using decision 

aids vs usual care: a randomized clinical trial. 

Estados 

Unidos 

 
 

II 

PIGNONE et al., 2013 Comparing 3 techniques for eliciting patient values for 

decision making about prostate-specific antigen screening: a 

randomized controlled trial 

Estados 

Unidos e 

Austrália 

 
 

II 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

 
No que tange os países dos estudos selecionados, três foram realizados 

exclusivamente nos Estados Unidos, um na Austrália, um na França e um nos Estados Unidos 

e Austrália. Portanto, apenas os continentes da América do Norte, Europa e Oceania 

possibilitam pesquisas com o tema em questão, e é notória a concentração destas nos EUA. 

Diante desse dado, evidencia-se a carência na abordagem do assunto por outros países, 

inclusive o Brasil. 
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Os artigos encontrados concentram-se entre 2013 e 2020. Em 2015 foram publicados 

três artigos; em 2013, dois; e em 2020, somente um. Todos os artigos estão na língua inglesa. 

Em relação ao nível de evidência, os seis artigos apresentam nível II e são estudos de 

delineamento experimental do tipo ensaio clínico controlado e randomizado. 

Um estudo recente categoriza a qualidade das evidências obtidas em sete níveis 

justificados pela metodologia utilizada, são eles: nível 1, estudos revisão sistemática, ou 

metanálise de todos os relevantes ensaios clínicos randomizados controlados, ou de diretrizes 

clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; 

nível 2, ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível 3, ensaios clínicos bem 

delineados sem randomização; nível 4, estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; 

nível 5, revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos, nível 6, estudo descritivo ou 

qualitativo; nível 7, opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas 

(MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 2005). 

Portanto, a amostra obtida nesta pesquisa oferece-nos um nível de evidência forte e 

resultados oriundos de uma metodologia, ensaio clínico controlado e randomizado, 

considerada hoje o padrão-ouro na prática baseada em evidências (GALVÃO; SAWADA; ROSSI, 

2002). 

Para elucidar os principais achados da amostra selecionada, o Quadro 2 apresenta 

uma síntese sobre os seguintes dados: objetivo, metodologia, resultados e conclusão. 
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Quadro 2:  Síntese dos dados: objetivo, metodologia, resultados e conclusão 
 

Ref Objetivo Metodologia Resultados Conclusão 

 
 
 
 

TRAN et al., 

2015 

Avaliar o impacto do 
apoio à decisão 
impresso, em papel, na 
intenção de se submeter 
ao rastreamento do 
câncer de próstata 
através do exame PSA. 

1.170 homens participantes, divididos 
em grupo intervenção (n=588) e grupo 
controle (n=582). Utilizado questionário 
autoaplicável com a pergunta: “você 
quer ser rastreado ou caso já tenha feito 
o rastreio antes, pretende continuar a 
fazer para CA de próstata?”. O grupo de 
intervenção respondia antes e após a 
leitura do AD. 

No grupo intervenção, anterior à leitura do AD: 
90,5% homens tinham interesse no 
rastreamento, e 9,5% não tinham. Após a 
leitura, 79,1% tinham interesse, e 20,9% não 
pretendiam realizar o rastreamento. No grupo 
controle, 74,2% tinham interesse no exame PSA. 

A intervenção afetou a intenção dos 
pacientes de se submeter a rastreamento 
de câncer de próstata e reduziu a 
proporção de pacientes que pretendem se 
submeter ao rastreamento de câncer de 
próstata em comparação com aqueles que 
recebem cuidados habituais. 

 
 
 
 

PICKLES 

et al., 2020 

Avaliar a utilidade e 
aceitabilidade de dois 
apoios à decisão: um 
longo e um curto, ambos 
on-line, para escolha 
informada do rastreio 
com exame PSA. 

3.166 participantes foram alocados para 
grupo de intervenção com AD longo 
(n=1.546) e AD curto (n=1.620). Não 
havia grupo controle. Foi realizado 
questionário on-line para mensurar 
dados. 

Referente ao conhecimento, AD longo e AD 
curto mediram 9.33 e 8.88 de escore, 
respectivamente. A intenção positiva para 
rastreamento sobressaiu nos dois grupos: 53% 
(AD longo) e 59% (AD curto). AD longo 
apresentou menos probabilidade de se 
arrepender, além de se perceber com menor 
risco de desenvolver CAP comparado ao grupo 
AD curto. Ambos os grupos obtiveram 
percentual maior para atitude positiva frente ao 
exame. 

Ambos os grupos apresentaram potencial 
para aumento no conhecimento dos 
participantes. Ainda assim, não houve 
redução no que concerne à intenção e à 
atitude positiva frente ao rastreamento. 
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STAROSTA et 

al., 2015 

Avaliar se crenças 
preexistentes sobre os 
prós e contras do 
rastreamento do CAP 
através de exames PSA 
e/ou exame digital retal 
moderam o impacto dos 
auxílios à decisão. 

1.879 homens participantes divididos 
em três grupos: grupo controle (n=626), 
grupo AD impresso (n=628) e grupo AD 
online (n=625). Realizado uso de escalas 
e ligações, este último no 1º mês e 13º 
mês após início da pesquisa. Nessa 
última entrevista, os homens relataram 
se haviam realizado um teste de PSA 
e/ou exame retal digital durante o 
período de estudo de um ano desde a 
randomização. 

Da amostra total, 58,3% fizeram o rastreamento 
desde o início da pesquisa. Homens que relatam 
que os malefícios do rastreamento são 
importantes, não tiveram a taxa de rastreio 
alterada após uso dos AD’s. Homens menos 
preocupados com os malefícios tiveram um 
aumento na taxa de rastreamento após uso dos 
instrumentos. 

Resultados sugerem que as crenças 
preexistentes dos homens sobre prós e 
contras do rastreamento são um fator 
crítico na tomada de decisão do 
rastreamento do CAP. 

 
 
 
 
 

LEWIS et al., 

2015 

Avaliar a efetividade das 
intervenções de AD no 
rastreamento do câncer 
de próstata através do 
exame PSA na atenção 
primária. 

Amostra de 2.550 homens 
randomizados em quatro grupos: AD em 
DVD (n=631), convite para consulta 
grupal para assistir ao DVD e discutir 
com pacientes e profissional da saúde 
(n=656), grupo que combina o DVD mais 
o convite (n=636) e grupo controle 
(n=626). Utilizaram-se entrevistas no 4º 
mês e no 12º mês, verificou-se no 
prontuário eletrônico se tais 
participantes realizaram o exame PSA. 

Em relação à intenção de realizar o rastreio, o 
grupo AD era mais propenso, com uma taxa de 
30% comparado ao grupo controle com 21%. O 
nível de conhecimento foi maior no grupo AD 
(76%), enquanto controle (60%). Grupo AD 
menos dispostos a atitudes positivas 
comparado ao grupo controle, 54% e 65%, 
respectivamente. A respeito da realização do 
rastreio após 12 meses, não houve diferenças 
significativas entre os grupos: todos oscilaram 
entre 21% e 24%. O grupo AD relatou maior 
busca ao médico para discussão sobre 
rastreamento do que o grupo controle. 

Não houve diferença no impacto das 
estratégias de distribuição do apoio à 
decisão no teste de PSA 12 meses após o 
envio. Os participantes dos grupos de 
auxílio à decisão tinham maior intenção de 
realizar o rastreio, obtiveram maior taxa de 
conhecimento e apresentaram números 
menores relacionados a atitudes positivas, 
além de sugerirem maior interesse na 
busca por profissionais de saúde para 
conversar acerca do rastreamento. 
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TAYLOR 

et al., 2013 

Avaliar a eficácia de 2 AD 
(impresso e on-line) em 
ajudar os homens a 
tomar decisões 
informadas de triagem 
de CAP. 

1.879 homens divididos em três grupos: 
AD impresso (n=628), AD on-line (n-625) 
e grupo controle (n=626). Dados obtidos 
após entrevistas realizadas no 1º mês e 
no13º mês após início da pesquisa. A 
última questionava sobre a realização ou 
não do exame de rastreamento de 
próstata PSA e/ou toque retal digital. 

No 13º mês, mensuraram-se dados sobre a 
realização da triagem: grupo AD impresso, 
59,5% fizeram; grupo AD, on-line, 59,3%; e 
controle, 56,3%. No início da pesquisa, 59,3% da 
amostra total realizou o rastreio; e no 13º mês, 
58,3%. Os grupos de AD’s eram menos 
propensos a conflito decisional e mais 
propensos a estarem satisfeitos com a decisão 
no 1º e no 13º mês. Relacionado ao 
conhecimento, AD impresso apresentava escore 
maior que o AD on-line e grupo controle em 
ambas as entrevistas. 

Os dois tipos de apoio à decisão 
qualificaram a tomada de decisão com 
maior conhecimento, menor conflito com 
a decisão e maior satisfação com esta, 
mas, sobre a realização do rastreamento 
de câncer de próstata até os 13 meses 
depois, não houve efeito nas taxas. 

 
 
 
 

PIGNONE 

et al., 2013 

Verificar se diferentes 
métodos de 
esclarecimento de 
valores, três, produzem 
resultados diferentes na 
tomada de decisão 
sobre o exame PSA. 

911 homens participantes foram 
randomizados em três grupos de 
diferentes métodos, são eles: método 
balança (n=302), método classificação e 
classificação (n=307) e método escolha 
discreta (n= 302) associado a um apoio 
de decisão. Todo o estudo foi on-line, 
inclusive respostas de questionários e 
escalas. 

Todos os grupos apresentaram uma alta taxa de 
intenção positiva: 77,1% do grupo método 
balança, 76,8% do método classificação e 
classificação, e 73,5% do método escolha 
discreta escolheram concordo ou concordo 
fortemente em relação a realizar o exame PSA. 
Sobre o conflito de decisão, os grupos 
obtiveram escore baixo, em torno de 20.0, 
sugerindo alto grau de clareza nas decisões. 

Houve grande intenção de ser rastreado 
quando e nenhuma diferença entre os 
grupos. O uso do AD’S proporcionou 
menor conflito decisional. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
Legendas: Ref = Referência; AD = Apoio à decisão; CAP = Câncer de Próstata. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Os artigos selecionados nesta pesquisa oferecem evidências científicas que 

possibilitam analisar os efeitos dos apoios à decisão na escolha por rastreamento do câncer 

de próstata. Diante de tais resultados, foi possível subdividir os efeitos em duas categorias: 

efeitos cognitivos e efeitos comportamentais. Nos efeitos cognitivos, encontramos: intenção 

de ser rastreado ou não; conhecimento; conflito decisional; satisfação com a escolha; 

arrependimento, percepção de risco e preocupação com o câncer de próstata; crenças 

preexistentes acerca dos prós e contras do rastreamento. Já nos efeitos comportamentais, 

citamos: atitude positiva ou negativa em relação ao rastreamento; realização do rastreio 

através dos exames PSA e/ou exame de toque retal; busca por um profissional de saúde para 

discutir sobre o rastreamento. 

 
5.1 EFEITOS COGNITIVOS 

 

 

No que concerne à intenção de realizar exames para rastreamento de câncer de 

próstata, apenas um deles demonstrou efeito significativo de redução na intenção de 

submeter-se ao rastreamento (TRAN et al., 2015). A pesquisa realizada por Tran et al. (2015) 

ocorreu em 86 clínicas de atenção primária, e os participantes eram pacientes convidados 

após uma visita ao seu médico de família. Ainda assim, uma revisão sistemática e metanálise 

corrobora os resultados de tal estudo, ao comprovar que o uso dos auxílios de decisão pode 

alterar o número de homens tendenciosos a realizar o rastreamento (IVLEV et al., 2018). 

Em relação aos outros estudos de tal amostra que não se assemelha com o resultado 

acima, diminuição na intenção de realizar o rastreamento, observa-se uma característica 

semelhante entre os dois: amostra selecionada através de uma empresa de pesquisa (PICKLES 

et al., 2020; PIGNONE et al., 2013). Portanto, os participantes não estão associados a um 

ambiente clínico, o que pode caracterizar-se como uma limitação. 

Uma revisão sistemática que elegeu 18 estudos para avaliação apontou que a 

diminuição na intenção de realizar o rastreamento pode estar associada apenas àqueles que 

buscam cuidados de rotina, excluídos aqueles que já procuram cuidados para o rastreamento 

(VOLK et al., 2007). Recomenda-se, portanto, mais estudos que possam aprofundar-se nos 
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efeitos que os diferentes ambientes e/ou condições dos homens ocasionam nos instrumentos 

de apoio de decisão. 

Para além disso, o estudo realizado por Tran et al. (2015) também identificou os 

principais motivos que produziram essa diminuição na taxa de intenção do rastreamento; ou 

seja, os efeitos causados com a leitura do auxílio à decisão. São eles: diminuição do número 

de pacientes que acreditavam que o rastreamento os protegeria da doença; aumento nos que 

acreditavam que o rastreamento não beneficiaria sua saúde; aumento naqueles que 

pensaram que o rastreamento poderia envolver efeitos colaterais prejudiciais. Esses achados 

permitem evidenciar um aumento no conhecimento desses participantes sobre o 

rastreamento do câncer de próstata. 

Tal construto, conhecimento, também foi mensurado em outros artigos da amostra, e, 

segundo resultados, houve aumento após o uso dos apoios à decisão (PICKLES et al., 2020; 

LEWIS et al., 2015; TAYLOR et al., 2013). Lewis e colaboradores (2015) avaliaram o 

conhecimento por meio de uma pesquisa encaminhada 4 meses após a visualização do apoio 

à decisão. Observou-se que o grupo de intervenção obteve 76% no escore de conhecimento, 

enquanto o grupo controle (sem nenhuma intervenção) apresentou 60%. Tais efeitos também 

foram identificados em outras pesquisas, que confirmaram a efetividade dos apoios à decisão 

no aumento do conhecimento (PARTIN et al., 2004; ALLEN et al., 2010). 

Em relação à satisfação com a decisão tomada e ao conflito decisional, um dos estudos 

identificou efeitos positivos. A pesquisa realizada nos Estados Unidos aplicou escalas para 

ambas as medidas da seguinte forma: conflito decisional na avaliação inicial no 1º mês e 13º 

mês após início da pesquisa; e satisfação com a decisão no 1º mês e no 13º mês (TAYLOR et 

al., 2013). 

Verificou-se que a média para o conflito decisional era de 24.6 e 24.8 nos grupos de 

apoio à decisão impresso e via WEB respectivamente na avaliação inicial, enquanto no grupo 

controle era de 25.8. Na escala aplicada no 13º mês, os grupos que obtiveram as intervenções 

apresentaram média reduzida para 10.7 (auxílio à decisão impresso), 11.4 (auxílio à decisão 

via WEB); e o grupo controle, média de 15.0 (TAYLOR et al., 2013). Tal achado aponta que as 

médias associadas ao grupo controle, sem nenhuma intervenção, tendem a manter-se mais 

altas que as dos grupos usuários do auxílio à decisão. 

Já na satisfação com a decisão, no 1º mês os grupos de intervenção demonstraram ter 

mais de 50% dos seus participantes com alta satisfação; e o grupo controle, um total de 45%. 
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No 13º mês, manteve-se a alta taxa nos grupos dos apoios à decisão, comparados ao grupo 

controle (TAYLOR et al., 2013). Quanto ao arrependimento, percepção de risco e preocupação 

com o câncer de próstata, um dos estudos selecionados, no qual comparam-se apenas grupos 

com auxílio à decisão, mais de 50% dos participantes de ambos os grupos têm menos 

probabilidade de se arrepender e menor percepção de risco quanto a desenvolver a doença 

(PICKLES et al., 2020). 

Outro achado importante da amostra selecionada diz respeito ao impacto que as 

crenças preexistentes acerca dos prós e contras do rastreamento exercem sobre o apoio à 

decisão e, por consequência, sobre o desejo de realizar o rastreamento ou não. Segundo o 

que foi encontrado em tais estudos, aqueles que acreditam que os malefícios do rastreamento 

não são importantes tiveram uma taxa de rastreamento aumentada após uso dos auxílios à 

decisão. Já aqueles que demonstram importância quanto aos contras do rastreamento eram 

menos propensos a realizar os exames após uso dos instrumentos (STAROSTA et al., 2015). 

Diante de tais resultados, foi possível verificar que o uso de apoios à decisão torna os 

participantes mais confiantes em sua escolha, menos conflitantes e mais propensos a 

participar positivamente na tomada de decisão, além de haver menos arrependimento quanto 

ao que foi decidido. Tais conclusões corroboram outros ensaios controlados randomizados 

produzidos e encontrados na literatura (ALLEN et al., 2010; HACKING et al., 2013; GATTELARI; 

WARD, 2003). 

 
5.2 EFEITOS COMPORTAMENTAIS 

 

 

Relacionado ao efeito atitude, dois estudos proporcionaram resultados. O primeiro, 

produzido por Lewis et al. (2015), observou que os participantes do grupo de apoio à decisão 

eram menos propensos à atitude positiva comparados aos do grupo controle. O primeiro 

grupo apresentou um percentual de 54%; e o segundo, de 65%. 

Já o segundo estudo, o qual randomizou os participantes em dois grupos de 

intervenção (apoio à decisão longo e apoio à decisão abreviado), identificou que ambos os 

grupos apresentaram probabilidade maior de atitudes positivas do que negativas. O grupo de 

apoio à decisão longo apresentou uma taxa de 25% para atitude positiva, enquanto o outro 

grupo, de 22%. Em relação à atitude negativa, houve taxas de 13% e 11%, respectivamente 

(PICKLES et al., 2020). 
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Ressalta-se que o estudo produzido por Pickles et al. (2020) foi realizado fora do 

ambiente clínico, amostra selecionada por meio de empresa de pesquisa, o que configura uma 

limitação a ser avaliada. Entretanto, uma revisão sistemática com metanálise produzida em 

2018 apresentou que aqueles que utilizaram de apoios à decisão eram menos propícios a 

atitudes positivas se contrapostos aos homens de grupos controle (IVLEV et al., 2018). 

Três estudos da amostra mensuraram os números referentes à realização, de maneira 

efetiva, dos exames de rastreamento PSA e/ou toque retal (STAROSTA et al., 2015; LEWIS et 

al., 2015; TAYLOR et al., 2013). Dois deles verificaram o efeito doze meses após a pesquisa, o 

que se configura como um ponto forte, já que possibilita verificar o efeito dos instrumentos a 

longo prazo (LEWIS et al., 2015; TAYLOR et al., 2013). 

Lewis et al. (2015) verificaram, através de prontuário eletrônico, que os participantes 

pertencentes aos grupos que receberam apoio à decisão em DVD; convite para discussão com 

profissionais de saúde e visualização do DVD simultaneamente, e ambas as coisas, tiveram 

taxas de 21%, 24% e 22%, nesta ordem, de homens que realizaram os exames de 

rastreamento. Ao mesmo tempo, no grupo controle, 21% realizaram o rastreamento. Verifica- 

se que não há diferença significativa entre os grupos. 

Já o estudo que foi produzido por Taylor et al. (2013) identificou, por meio de 

autorrelato, que, no início da pesquisa, 59,3% do total dos participantes tinham realizado o 

rastreamento e, após 12 meses, 58,3% fizeram. Quanto aos dados relacionados aos grupos, 

identificaram-se os seguintes números: 59,5% dos homens do grupo de apoio à decisão 

impresso fizeram os exames; 59,3% no grupo de apoio à decisão on-line; e 56,3% no grupo 

controle. Ou seja, não há diferença significativa entre os grupos, porém observa-se um 

número significativo de homens que, mesmo após uso dos instrumentos, optaram por realizar 

o rastreamento. 

Tal achado é congruente com estudos encontrados na literatura. Uma pesquisa 

realizada com 1.500 homens, randomizados em grupos de intervenção e controle, identificou, 

após dois anos da pesquisa, que 31% dos homens do grupo controle realizaram o exame PSA, 

enquanto 93% do grupo de apoio à decisão o fizeram. Em relação ao exame de toque retal, a 

taxa é de 4% e 5% para grupos de intervenção e grupo controle (STAMATIOU et al., 2008). 

Outro, realizado em 2003, com 160 homens de 45 a 70 anos, no qual uma parte recebeu um 

apoio à decisão em vídeo enquanto a outra pertencia ao grupo controle, observou, após um 

ano, que a taxa de realização do exame toque retal não diferiu entre os grupos. Quanto ao 
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teste de antígeno específico da próstata (PSA), este foi relatado por 24 dos 70 (34,3%) sujeitos 

de intervenção; e por 37 dos 67 (55,2%) sujeitos de controle (VOLK et al., 2003). 

No que concerne ao comportamento de busca ao profissional de saúde para discutir o 

rastreamento, um dos estudos verificou que, no grupo de apoio à decisão, 57% dos 

participantes estavam dispostos a realizar esse contato, comparado ao grupo controle, com 

41% (LEWIS et al., 2015). Isso sugere que o uso desses instrumentos provoca o interesse pela 

busca ao profissional e pela discussão do rastreamento. 

Diante dos efeitos encontrados acima, os instrumentos de apoio à decisão foram 

capazes de promover efeitos de ordem cognitiva e comportamental. De acordo com Kühn 

(2014), materiais de psicoeducação sobre o câncer são capazes de provocar tais efeitos, 

portanto, possuímos fortes indícios de que tais instrumentos são materiais com forte 

potencial de produção à psicoeducação. 

Apesar desses resultados promissores, alguns elementos acerca do uso dos apoios à 

decisão não foram esclarecidos de forma satisfatória. Por exemplo, os formatos dos 

instrumentos. Os formatos do apoio à decisão utilizados foram: impresso, em papel, on-line e 

em vídeo. No entanto, mesmo com o maior uso de instrumentos on-line, não foi possível 

associar diferenças significativas entre as modalidades acima. Sugere-se que estudos futuros 

possam verificar qual é a preferência dos homens e qual dos formatos oferece maior facilidade 

de utilização do instrumento. 

Outro ponto a ser investigado seria o uso do instrumento simultâneo a uma 

discussão/consulta com o médico responsável, intitulada como decisão compartilhada 

(SANTOS; ABREU; ENGSTROM, 2020). Prática orientada por diversas instituições relevantes no 

ambiente clínico frente à tomada de decisão pelo rastreamento do câncer de próstata (BRASIL, 

2015; SANTOS; ABREU; ENGSTROM, 2020; VON ESCHENBACH et al., 1997; MIDDLETON et al., 

1995). Tal possibilidade não foi verificada em nenhum dos estudos encontrados na amostra. 

Outras sugestões para futuros estudos consistem no impacto do nível educacional dos 

homens que utilizarão os auxílios à decisão. Essa variável pode influenciar na leitura e no 

entendimento do material disposto nos instrumentos, e compreendemos que a possibilidade 

de rastreamento envolve todos os homens em determinado momento, sem qualquer 

exceção. 

Além de identificar quais os efeitos que as crenças preexistentes sobre o rastreamento 

exercem acerca dos instrumentos de apoio à decisão, visto que um dos estudos da amostra 
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identificou uma relação direta entre estes (STAROSTA et al., 2015). Justifica-se tal sugestão 

por meio de Wiedemann (1993) que associou as crenças existentes sobre processos de 

saúde/doença à adesão de comportamentos de saúde, reforçando a relevância de entender 

tal ligação. 



30 
 

6 CONCLUSÃO 

 
 

Em suma, os instrumentos de apoio à decisão são capazes de gerar efeitos de cunho 

cognitivo e comportamental em relação à decisão pelo rastreamento ou não do câncer de 

próstata. Possibilita-se assim uma intervenção associada à psicoeducação. 

Segundo os resultados obtidos, homens que utilizaram os apoios à decisão tendem a 

ter um conhecimento aumentado, menos conflito com a escolha, mais satisfação com esta, 

menos probabilidade de arrependimento e maior busca por profissionais de saúde para 

discussão sobre rastreamento. Ainda assim, não foi possível observar alterações no que 

concerne à intenção quanto ao rastreamento e à atitude. Porém, verificou-se que o uso dos 

apoios à decisão não altera as taxas de homens que optam por realizar o rastreamento do 

câncer de próstata através de exames de PSA e/ou toque retal. Portanto, nota-se que, ainda 

que não haja alteração nas taxas de rastreamento, os homens que optam por tal, realizam de 

forma informada, possuindo consciência dos benefícios e malefícios. 

Espera-se que a síntese desses estudos seja capaz de contribuir de maneira significativa 

para a qualificação da prática clínica de profissionais de saúde vinculados ao câncer de 

próstata e também que propicie um instrumento útil, que auxilie esse momento de tomada 

de decisão dos homens pelo rastreamento da doença. 
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