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1. INTRODUÇÃO

“Check-up: você ainda vai fazer um“ ou “Sorria, você está sendo examinado”:

estas foram chamadas recentes de uma revista semanal de grande circulação

(Buchalla, 2003). As reportagens que abordam a saúde e estratégias preventivas

ganham espaço na mídia impressa e televisiva. Jornais, programas de TV e

internet viraram fontes inesgotáveis de informações científicas e outras nem tanto

científicas. Por quê?

O aumento de expectativa de vida e o impacto crescente das doenças crônico-

degenerativas despertam o interesse coletivo pela manutenção da saúde. Neste

contexto, o senso comum, forma corrente e espontânea de conhecimento,

(super)valoriza a busca de doenças como forma de reduzir suas conseqüências

mais graves. Esta necessidade percebida, quando transformada em ação, cria

uma demanda por check-ups, baseados, sobretudo em exames laboratoriais.

Paralelamente, avançam os recursos complementares à prática médica. A

mensuração de marcadores biológicos em etapas precoces do processo de

adoecimento evolui rapidamente. Para as doenças cardiovasculares, por

exemplo, é possível dosar a homocisteína no sangue, ou até com técnicas de

Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) buscar mutação do gene que decodifica

a enzima MTHFR (Metilenotetrahidrofolato redutase).

Os exames de imagem descortinam o corpo humano com uma resolução

admirável. Ainda na área da cardiologia, pode-se citar o uso da tomografia por

emissão de pósitrons (PET) com imagens da tomografia computadorizada para a
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detecção de miocárdio viável, o que pode justificar intervenções que impeçam

novos infartos.

A tecnologia de ponta, dirigida a pacientes sintomáticos, acaba sendo

incorporada na prática de rastreamento.  Os serviços de saúde passam a

oferecer, com freqüência crescente, “pacotes de check-up”. Fica evidente o

incentivo do consumo (muitas vezes acrítico) de produtos relacionados à saúde.

Os indivíduos (pacientes/”consumidores”) organizam as informações e os

produtos oferecidos a partir de crenças, valorações e da experiência pessoal

acumulada (Mieli, 2003). O processo de decisão entre fazer ou não check-up

envolve grande complexidade.

De toda forma, ao contrário do suposto benefício, estudos mostram que os

exames feitos de maneira indiscriminada podem causar prejuízo à saúde das

pessoas (Stewart-Brown, 1997).
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Breve histórico do check-up*

Nos dicionários médicos consultados, o termo check-up não é localizado

(Stedman, 1996; Dorland et al, 1999). Para a língua portuguesa, este termo pode

ser traduzido como um completo exame de saúde, seja com objetivo profilático,

seja para investigar o significado e a extensão de algum indício de doença ou

simplesmente como exame de saúde geral (Aurélio, 1988). Esta definição foi o

ponto de partida para a breve recuperação histórica apresentada a seguir.

Dobell (1861), médico inglês, argumentava que exames periódicos de

saúde (EPS), em pessoas aparentemente sadias, permitiriam detectar condições

fisiopatológicas preexistentes a uma doença manifesta; acreditava ainda que o

tratamento do indivíduo seria mais efetivo em estágios mais precoces da doença

em questão. O EPS deveria ser composto por história e exame físico meticulosos,

aliados ao uso de exames laboratoriais. O EPS poderia, ainda, servir para se

adquirir conhecimento sobre a fase inicial da doença rastreada, possibilitando ao

médico alterar sua evolução clínica (Han, 1997).

Nos Estados Unidos da América (EUA), as indústrias e corporações de

seguros de vida impulsionaram esta prática, em virtude de sua realização

sistemática. As primeiras visavam o aumento de produtividade por um menor

número de afastamentos do serviço, devido às doenças ocupacionais; as últimas

_____________________

* A revisão bibliográfica do presente estudo concentrou-se nos procedimentos utilizados

para adultos, não abrangendo às práticas de rastreamento para crianças.
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usavam esses procedimentos para avaliar o risco financeiro de seus usuários, o

que levaria a um maior lucro para as mesmas (Han, 1997).

Em 1913 e 1915 foram fundadas, respectivamente, a American Society for

the Control of Cancer e a Association for the Prevention and Relief of Heart

Disease (atual American Heart Association (Morrison, 1992). Estas duas

organizações médicas incluíram, em seus objetivos, o diagnóstico precoce como

parte das ações necessárias para o controle do câncer e das doenças

cardiovasculares.

Desde 1922, a American Medical Association propunha o exame anual em

indivíduos saudáveis, oficializado na publicação Periodic Health examination:

Manual for physicians com revisões em 1932,1940 e 1947 (Council, 1983). A

orientação era de que os médicos não prometessem boa saúde ou enfatizassem

pequenas alterações, o exame médico deveria mensurar o estado geral de saúde

dos pacientes e orientar mudanças de hábitos para melhoria da qualidade de

vida.

Na publicação de 1940, foi dado destaque ao exame periódico direcionado

para as categorias profissionais nas quais houvesse exposição a agentes nocivos

e para trabalhadores dos setores de transporte. Os médicos foram ainda

encorajados a tornar o EPS mais popular (Council, 1983).

As duas Guerras Mundiais também propagaram essa prática, como uma

forma de se avaliar as condições de saúde dos recrutas militares. Os dados

obtidos mostravam uma alta prevalência de alterações físicas e doenças entre os

jovens recrutas, supostamente saudáveis, o que levou a Força Aérea e a Marinha
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norte-americana a solicitarem exames anuais em todos os seus integrantes (Han

1997).

No início dos anos 60, sinais da aceitação pública sobre o EPS emergiam.

Pesquisas de opinião mostravam um crescimento na crença do valor do exame.

Notou-se um maior número absoluto e percentual nas visitas médicas, entre os

adultos, para realização de check-up (Han, 1997).

A partir de 1979, de acordo com a sistematização proposta por forças

tarefas internacionais, o EPS não tem periodicidade fixa e contempla, além da

prevenção de doenças específicas, medidas de promoção da saúde (Canadian

Task Force on the Periodic Health Examination 1979; Lawrence e Mickalide,

1987; Woolf et al. 1990). É recomendado que na consulta sejam realizados

procedimentos de rastreamento, de aconselhamento e se necessária, a

prescrição de medicamentos ou vacinas (quimioprofilaxia).

Pode-se dizer, então, que o exame periódico de saúde (EPS) é o produto

do desenvolvimento científico, cultural, histórico e civilizacional. Desde sua

concepção por clínicos, grandes mudanças vêm ocorrendo, tanto em sua

legitimidade para médicos e pacientes, como no conteúdo ideal deste exame.

2.2 Definição de rastreamento

Encontramos no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH (Medical

Subject Headings) os seguintes tipos de exames de rastreamento:

- Teste obrigatório: Testes ou triagem exigidos por lei federal, estadual ou

local, ou de outras agências, para o diagnóstico de condições específicas.

Geralmente se limita a populações determinadas como as categorias dos
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provedores de cuidados sanitários, membros do exército e prisioneiros, ou a

situações especiais como exames pré-nupciais ou triagem para doador;

- Triagem genética: Busca em uma população de pessoas com determinados

genótipos ou cariótipos que: 1. estão sabidamente associados com doença ou

predisposição a doença, 2. podem levar ao aparecimento de doença em seus

,descendentes ou 3. produzir outras variações cuja associação a doenças não é

conhecida. Inclui os exames genéticos pré-natais;

- Triagem de massa: Procedimentos periódicos realizados em grupos

populacionais para detecção de doenças;

- Triagem multifásica: uso simultâneo de múltiplos procedimentos de

laboratório para a detecção de doenças. São usualmente aplicados a grupos de

pessoas.

Para Morrison (1992), estudioso do tema, o termo rastreamento (screening)

é definido como o exame de indivíduos assintomáticos, para que sejam

classificados em suspeitos ou não de terem a doença em questão. As pessoas

suspeitas devem obrigatoriamente realizar outros exames, para que se chegue a

um diagnóstico final.

Fletcher et al. (1996) acrescentam que a identificação da doença ou fator

de risco pode ser feita por história clínica, exame físico, exames laboratoriais ou

outros procedimentos que possam ser aplicados rapidamente.Menciona ainda

que o rastreamento faz parte das ações de prevenção secundária*. O objetivo do

_____________________

*De acordo com:

Para Leavell e Clark (1977), a prevenção 2ária é feita por meio do diagnóstico precoce e
tratamento imediato e adequado nas fases iniciais da doença, e tratamento continuado
para evitar seqüelas e limitar a invalidez.
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rastreamento é reduzir a morbidade e/ou mortalidade da doença mediante o

tratamento precoce dos casos descobertos.

No Dicionário de Epidemiologia Last (2001) classifica três tipos de

rastreamento, cada um com um alvo principal:

- rastreamento de massa: há oferta do rastreamento para toda a população.

- rastreamento multifásico: envolve a utilização de vários testes na mesma

ocasião

- rastreamento prescrito: detecção precoce, em indivíduos aparentemente

saudáveis, de doença(s) específica(s) cuja história natural pode ser melhor

controlada se detectada precocemente.

Sackett (1975) et al. (1991) retratam duas estratégias para a detecção

precoce das doenças. Na primeira, screening, os membros de uma população são

convidados a realizar testes para separar aqueles com alta e baixa probabilidade

de uma doença.  O objetivo é detectar precocemente as pessoas para as quais o

tratamento será mais fácil ou mais efetivo. Fica implícito que o indivíduo rastreado

será beneficiado.

A segunda estratégia, chamada case finding ou rastreamento oportunístico,

conta com o fato de que uma grande parte das pessoas consulta o médico em

algum momento. Dessa forma, os clínicos não precisam convocar os indivíduos,

basta realizar os testes de diagnóstico precoce nos pacientes que vêm a consulta

por outras razões. O case finding não traz a garantia de que os pacientes terão

benefícios, mas sim que eles receberam o atendimento padrão disponível no

momento.

Os autores ainda destacam a diferença na cobertura dessas duas

intervenções. O case finding tem potencialmente maior abrangência. Dados
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canadenses mostram, por exemplo, que 75% das pessoas passa pelo médico

uma vez por ano e 90% pelo menos uma vez a cada cinco anos. Já o

rastreamento é esporádico e geralmente cobre 5% ou 10% da população elegível

(Sackett, 1991).

2.3 Evidências científicas sobre o rastreamento

Apesar da ampliação da prática de “check-up” nas décadas de 50 e 60, a

efetividade desses exames não havia sido comprovada. Na década de 70, o

governo canadense e os EUA começaram a investigar formalmente a eficácia do

EPS. (Lawrence, 1987).

Uma revisão de 152 estudos sobre o EPS demonstrou que os estudos

publicados antes de 1940 eram entusiásticos (Jekel,2000).  Os dados publicados

entre 1940 e 1962 apoiavam o EPS, porém levantavam questões importantes

sobre custo-benefício.

O South East London Screening Study foi o primeiro ensaio clínico

controlado que avaliou a prática de rastreamento. Iniciado em 1967, 7229

indivíduos entre 40 e 69 anos de idade foram alocados de forma aleatória no

grupo que passaria por rastreamento multifásico e no grupo controle (South East

London Screening Study Group,1977).

O grupo rastreado foi convidado a duas sessões de rastreamento com

intervalo de dois anos e o grupo controle passou pelo cuidados médicos

convencionais. Os procedimentos realizados no grupo de intervenção foram:

questionário clínico auto-administrado, dados ocupacionais, informações

antropométricas (peso, altura), teste visual, audiometria, raio-X de tórax, teste de
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função pulmonar, eletrocardiograma de repouso, medida de pressão arterial,

exames de sangue (glicemia, hemoglobina, uréia, colesterol e ácido úrico),

pesquisa de sangue oculto nas fezes e exame físico.

Em média, foram encontradas 2,3 doenças por pessoa no grupo rastreado.

Era desconhecida 53% desta morbidade, 95% das quais eram leves, sem relação

com limitação de capacidade ou ameaça de vida. Sobre as doenças mais sérias

identificadas no rastreamento, 56% já eram conhecidas. Após nove anos de

seguimento, não foi encontrada diferença quanto ao absenteísmo, mortalidade,

admissões hospitalares ou consultas entre os dois grupos.

A criação da Canadian Task Force on the Periodic Health Examination, em

1976, constitui provavelmente a primeira iniciativa importante para uma avaliação

sistemática de vários procedimentos utilizados no rastreamento de doenças

(Canadian Task Force on the Periodic Health Examination 1979; Lawrence &

Mickalidi 1987; Woolf et al. 1990). Em 1984, estabeleceu-se um grupo semelhante

nos EUA, a United States Preventive Services Task Force (U.S. Preventive

Service Task Force 1996).

A metodologia adotada pelas duas forças-tarefa valoriza a análise crítica da

literatura através de revisões sistemáticas. Os tópicos abordados concentram-se

em doenças ou fatores de risco de grande magnitude e transcendência para a

sociedade, para os quais existam ações preventivas potencialmente efetivas. Os

estudos primários são classificados de acordo com a metodologia adotada e a

qualidade dos dados. A síntese das evidências disponíveis determina o tipo de

recomendação para realização da ação no EPS (USPSTF 1996, Harris 2003)

Para acompanhar os avanços na área de testes laboratoriais e exames de

imagem e incorporar os estudos mais recentes, são mantidos grupos
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responsáveis por revisões continuadas, para atualização das recomendações

(Spitzer,1984). O material divulgado serve como guia dirigido a gestores e clínicos

para auxiliar na determinação da inclusão ou exclusão de intervenções, bem

como sua freqüência. A divulgação das informações além do ambiente científico

aparece em materiais desenvolvidos especificamente para pacientes e gestores

de serviços disponíveis na internet - http://www.ahrq.gov/clinic/ppipix.htm

(Atkins,2001).

Em sua terceira edição, a força tarefa norte americana classifica as

recomendações a favor ou contra exames “preventivos” em cinco categorias

(Quadro 1) (U.S. Preventive Services Task Force. Guide to clinical preventive

services; 1996).

Quadro 1.  Classificação das Recomendações adotadas pela USPSTF

 A—Forte recomendação para que os médicos ofereçam o procedimento para as pessoas

elegíveis. (Há boa evidência de que o procedimento melhora a saúde e de que os

benefícios superam os prejuízos).

B—Há recomendação para que os médicos ofereçam o procedimento para as pessoas

elegíveis. (Há razoável evidência de que o procedimento melhora a saúde e de que e os

benefícios superam os prejuízos).

C—Não há recomendação a favor ou contra o procedimento. (Há razoável evidência de que

o procedimento melhora a saúde, porém a diferença entre benefícios e prejuízos é

pequena).

D— Recomendação para a exclusão do procedimento. (Há razoável evidência de que o

procedimento não é efetivo ou de que os prejuízos superam os benefícios).

I— Evidências insuficientes para recomendar a inclusão ou exclusão do procedimento.

(Faltam evidências de boa qualidade sobre a efetividade, ou ainda existe discordância entre

benefícios e prejuízos).



11

Na área de detecção precoce, procedimentos como medida da pressão

arterial (em indivíduos com 21 anos de idade ou mais) e mamografia (para

mulheres entre 50 e 69 anos de idade) têm a classificação A. Pesquisa de sangue

oculto nas fezes (em indivíduos com 50 anos ou mais de idade) é classificado

como B. Eletrocardiograma de repouso e teste ergométrico, para doença

coronariana, são classificados como C. Dosagem sangüínea de antígeno

específico prostático (PSA) e toque retal para câncer de próstata são

considerados I (Glezer, 2000).

Na área de rastreamento do câncer, Zoorob et al. (2001) destacaram o

papel de organizações médicas de especialidades na proposição de consensos

(American Academy of Family Physicians, American College of Obstetricians and

Gynecologists, American Cancer Society, etc).

Hayward et al. (1991) mostraram que há consistência entre as

recomendações da CTFPHE, USPSTF e ACP (American College of Physicians).

Porém, para algumas doenças, existem pontos discordantes e confusos sobre

qual a população sob maior risco. Esta ambigüidade dificulta a decisão na prática

clínica. Stange (1992) em seu estudo sobre a aceitação das recomendações da

USPSTF pelos médicos de família norte americanos também reforça o impacto

negativo das diferenças entre as recomendações sugeridas pelas forças-tarefas e

os consensos das especialidades.

No Brasil, o Projeto Diretrizes, iniciativa conjunta da Associação Médica

Brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medicina, tem por objetivo conciliar

informações da área médica a fim de padronizar condutas que auxiliem o

raciocínio e a tomada de decisão do médico. O processo, iniciado com 40

diretrizes, é periodicamente atualizado e ampliado com a incorporação de novas
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diretrizes. Cada uma das Sociedades de Especialidade afiliadas à AMB é

responsável pelo conteúdo informativo e pela elaboração do texto de sua diretriz

(Jatene, 2000).

Foram valorizados o rigor metodológico, a extensão dos conhecimentos

construídos (aproximadamente 200 tópicos) e a aplicação das recomendações

para a escolha do referencial teórico do estudo. Pela maior disponibilidade de

publicações sobre o impacto das recomendações da USPSTF na prática clínica,

esta foi a referência adotada.(Hayward, 1991; Stange, 1992; Atkins, 1998;

Hamblin, 1998; Rathore, 2000)

2.4 Fatores associados à prática de exames de rastreamento

Diversos estudos mostram que os procedimentos de rastreamento são

praticados de forma inadequada (Hall, 1990; Ackermann, 1992; Nascimento,

1996; Frank et al, 1998; Toury, 2000). O exame de Papanicolaou, por exemplo, é

realizado anualmente por muitas mulheres, enquanto uma proporção considerável

das mesmas nunca o realiza. Urina I, eletrocardiograma de repouso e hemograma

são freqüentemente realizados como rastreamento, apesar de não haver

evidências de seu benefício. No entanto, outros procedimentos de efetividade

comprovada, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) em indivíduos

com 50 anos ou mais de idade, são raramente praticados.

Nos anos de 2002 e 2003, foi realizado o Inquérito Domiciliar sobre

Comportamentos de Risco e Morbidade Referida, pesquisa realizada pelo Instituto

Nacional do Câncer e Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Os dados foram obtidos através de uma amostra de indivíduos com 15 anos ou
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mais de idade, residentes nas capitais das Unidades da Federação e do Distrito

Federal. O objetivo foi estimar a magnitude da exposição a comportamentos e

fatores de risco para doenças e agravos não transmissíveis (DANT), do acesso a

exames de detecção precoce de câncer de mama e colo do útero e da morbidade

referida a agravos selecionados (Ministério da Saúde,2003).

A Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEInfo) produziu uma

síntese com os resultados do município de São Paulo. Quanto ao acesso aos

exames de detecção precoce de agravos, 18% de mulheres entre 25 e 59 anos

que não realizaram exame de Papanicolaou e aproximadamente 40% de

mulheres entre 50 e 69 que não realizaram exame de rastreamento para câncer

de mama nos últimos três anos (Secretaria Municipal de Saúde,2004).

De forma geral, sabe-se que valorações e crenças, fatos históricos e

culturais, além da experiência acumulada individualmente, determinam ações e

comportamentos cotidianos (Mielli, 2003). Portanto, é possível inferir que todos

estes fatores estejam envolvidos na percepção do risco e conseqüentemente na

adoção ou não de atitudes preventivas/protetoras.

A disseminação do “estilo de vida saudável” incentiva um padrão cultural

sensível à manutenção da saúde. Médicos e pacientes buscam como viver mais e

melhor. O desfecho doença é substituído pela idéia de risco (Thornton, 2003). A

alimentação saudável, o combate ao tabagismo e ao sedentarismo ganham força

na comunidade como formas de evitar doenças.

A importância da herança familiar/genética no desenvolvimento de

determinadas doenças tem sido difundida para parcelas cada vez maiores da

população. É provável que indivíduos com antecedente familiar de certas
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enfermidades apresentem maior interesse para a realização de exames de

rastreamento para as doenças correspondentes.

Vale destacar que alguns autores apontam que a história familiar pode ser

uma ferramenta singular e muito útil para a saúde pública e medicina preventiva.

Isto porque reflete tanto fatores genéticos como ambientais e identifica indivíduos

com maiores graus de risco e influenciar a adoção de hábitos saudáveis (Hunt et

al, 2003; Madlensky et al.,2003). Apesar da história familiar por si ser um fator de

risco não modificável, esta informação é bastante útil na sensibilização

conscientização, estratificação do risco, direcionamento de ações e estímulo a

mudanças comportamentais (Harrison et al, 2003).

O conhecimento científico na área de rastreamento de doenças e

medicações “preventivas” tem crescido de maneira acelerada assim como sua

divulgação para a população. Rutten et al. (2004) discute o processo de difusão

dessas inovações para os exames de rastreamento para câncer. Comenta que a

adesão por parte do usuário depende: do conhecimento sobre o exame, da

crença, da aceitação ou rejeição do exame, da experimentação e por fim da

confirmação em aceitar ou rejeitar o uso futuro.

Além da influência social e motivação individual, a prática do EPS conta

com práticas públicas consagradas e documentadas, duas delas exemplificadas a

seguir.

O conhecimento sobre a associação de exposições ocupacionais com

algumas doenças determina rotinas de investigação periódicas. No Brasil, a

Norma Regulamentadora número 7- Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional (PCMSO) oficializa no subitem 7.2.3 que “o PCMSO deverá ter

caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde
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relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica além da constatação de

doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador”. (Segurança

e Medicina do Trabalho, 1997)

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames

médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e

demissional. Os exames ocupacionais compreendem a avaliação clínica,

abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental e exames

complementares, pré-determinados de acordo com a exposição.

O controle pré-natal, segundo recomendações do Ministério da Saúde

brasileiro, deve ter início precoce, ter cobertura universal, ser realizado de forma

periódica, estar integrado com as demais ações preventivas e curativas, e deve

ser observado um número mínimo de consultas. Seu sucesso depende, em

grande parte, do momento em que ele se inicia e do número de consultas

realizadas. Este número varia de acordo com o mês de início e com

intercorrências durante a gravidez (Coimbra et al., 2003).

O Ministério da Saúde preconiza no mínimo seis consultas durante a

gestação e menciona como exames laboratoriais mínimos a serem realizados:

tipagem sanguínea ABO-RH, hemograma, VDRL, glicemia de jejum, urina I,

Papanicolaou e anti-HIV (com consentimento da gestante).

2.5 Papel do profissional de saúde para a realização de exames de

rastreamento
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No levantamento bibliográfico realizado, três estudos avaliaram o

conhecimento de médicos quanto à efetividade de exames de rastreamento (Woo

et al, 1985; Schwartz et al, 1991; Young et al, 1998)

Woo et al (1985) compararam as recomendações de 16 exames de

rastreamento publicadas em diretrizes com as prescrições de 88 médicos e

também com a expectativa de 188 pacientes. A conclusão foi de que os médicos

recomendavam procedimentos como ECG, hemograma, urina I e Raio X de tórax

com maior freqüência do que os protocolos preconizavam em oposição as

solicitações menos freqüentes de colesterol e mamografia. Já os pacientes

esperavam realizar mais exames do que foi recomendado pelos médicos e pelas

diretrizes.

Em estudo transversal para investigar a opinião de médicos australianos

sobre a efetividade de 10 testes de rastreamento de câncer, Young (1998) et al,

relataram que entre os 88 profissionais, 92% acreditavam na efetividade da

mamografia comparado com apenas 35% que acreditavam na PSOF.

Em trabalho desenvolvido por Schwartz et al (1991), foram pesquisados

fatores pessoais associados à prática profissional de aconselhamento,

rastreamento e imunização entre 2610 médicos sorteados. Os autores

observaram forte associação entre os comportamentos pessoais dos médicos

com a oferta dos mesmos serviços para os pacientes. Esta relação esteve

presente para as três classes de ações sobre promoção da saúde e a prevenção

de doenças investigadas (imunização, rastreamento e hábitos).

A prescrição de intervenções efetivas foi menor do que o recomendado

(mamografia e PSOF) e houve uso excessivo de procedimentos sem evidências

(ECG e raio X de tórax). Os fatores associados às recomendações corretas
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foram: menor idade, formação em clínica geral e hábitos pessoais sobre

promoção da saúde.

Wells et al. (1984) destacaram que muito se fala sobre a importância dos

valores dos pacientes para a adesão às recomendações médicas, porém pouco

se discute sobre a influência das crenças e práticas pessoais do próprio médico.

No estudo conduzido por estes pesquisadores, foram apontadas três

características dos médicos - especialidade, crenças pessoais sobre

aconselhamento e hábitos - como fatores associados ao aconselhamento

adequado dos pacientes.

O Women Physicians´ Health Study (WPHS), iniciado em 1993, obteve

dados por correspondência de amostra representativa de médicas norte-

americanas (participação de 59% das 2500 profissionais elegíveis). Os resultados

primários foram à prática pessoal de rastreamento e a adoção de hábitos

saudáveis, além da interação destes comportamentos com o exercício profissional

(Frank et al, 2003).

Os resultados confirmaram a hipótese de que as médicas prescreviam o

que praticavam. A associação entre dosagem pessoal de colesterol (realizada no

último ano por 27% das profissionais) e solicitação do mesmo exame para os

pacientes foi estatisticamente significante. O mesmo ocorreu para medida de

pressão arterial, PSOF, rastreamento de câncer de pele e sorologia para HIV. A

história familiar, o estado de saúde atual e a satisfação no trabalho não tiveram

correlação significativa (Frank et al, 2000).

Em artigo publicado em 1998, os hábitos das médicas (WPHS) foram

comparados ao de outras mulheres norte americanas de diferentes níveis sócio-

econômicos (dados provenientes do Behavioral Risk Factor Surveillance System -
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BRFSS) (Frank et al, 1998). As características demográficas foram semelhantes

entre as médicas e as mulheres de nível sócio econômico maior. De forma geral,

o comportamento referido pelo grupo de médicas superaram as metas nacionais

estabelecidas para o ano de 2000 (Healthy People 2000: National Health

Promotion and Diseade Prevention Objectives) em todos os parâmetros

investigados (hábitos e exames).

Ainda com dados desse estudo (WPHS), em publicação sobre o

rastreamento de câncer de mama foi verificado que o fato de executar o auto-

exame esteve associado de forma significativa com o exame clínico de mama nas

pacientes.Ter realizado mamografia e possuir história familiar para câncer de

mama foram associados à solicitação de mamografia para as pacientes. (Frank et

al, 2000)

Na Finlândia, a percepção de saúde, doença e autocuidado de 3313

médicos foi comparada aos dados disponíveis da população de trabalhadores

(Töyry et al., 2000). As médicas avaliaram melhor a própria saúde do que as

outras mulheres trabalhadoras. Entre o sexo masculino a auto avaliação da saúde

teve proporções semelhantes para os médicos e demais trabalhadores. Os

médicos realizaram menos exames nos últimos cinco anos (62,3% vs 74,3%;

p=0,001) quando comparados às médicas.

No levantamento efetuado, não foram encontrados estudos sobre a

realização do EPS e nem tampouco informações sobre o impacto desta prática no

exercício profissional para as enfermeiras e auxiliares de enfermagem.

2.6  Conseqüências do rastreamento
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Antes do médico ou paciente decidir sobre a realização de um

procedimento preventivo, deveria ser fundamental o entendimento sobre a

natureza e a dimensão dos benefícios bem como a freqüência e a magnitude dos

efeitos adversos.

Rastrear doenças ou fatores de risco pode ser benéfico. A lógica que o

diagnóstico precoce implica melhor prognóstico e conseqüente queda da

mortalidade (ou complicações) é válida apenas para determinadas situações. Há

que se considerar a doença de interesse, o teste de rastreamento e a

disponibilidade do serviço de saúde.(Henneckens, 1987; Fletcher et al, 1996;

Jekel, 2002)

As características referentes à doença seriam: quadro que levasse a

morbidade ou mortalidade significantes, doença prevalente na população e a

história natural (evolução). Para que haja indicação de rastreamento há

necessidade de um período assintomático passível de detecção. Além disso, o

tratamento oferecido nesta fase deve ser mais efetivo do que o tratamento

iniciado no período sintomático.

O teste deve ser rápido, barato seguro e aceitável. A sensibilidade e a

especificidade devem ser conhecidas e aceitáveis. É imprescindível que os

indivíduos com resultados positivos possam confirmar ou descartar o diagnóstico

definitivo, e os casos confirmados precisam ter acesso ao tratamento adequado.

Exemplos confirmam os benefícios do rastreamento quando esses critérios

são seguidos: A utilização da citologia oncótica para o controle do câncer de colo

uterino, bem como os testes pré-natal para doenças infecciosas que podem evitar

malformações fetais são práticas já consagradas.



20

Outro fator importante é como mensurar o impacto dos procedimentos

preventivos na mortalidade. Em uma coleção de três artigos Marshall (1996)

coloca os cuidados para se avaliar cientificamente o custo benéfico destas

intervenções. O autor cometa que a redução relativa da morbidade ou mortalidade

reflete o benefício do rastreamento de forma exagerada e portanto, não deve ser

usada como base para decisões clínicas. O número necessário para tratar (NNT)

e o número necessário para rastrear (NNS) seriam indicadores mais precisos.

De acordo com seu trabalho, os médicos ainda prescrevem mais um

determinado medicamento quando são apresentadas as taxas de redução do

risco relativo quando comparados ao risco absoluto e número necessário para

tratar.

Sarfati et al. (1998) observaram o mesmo comportamento na adesão aos

procedimentos de rastreamento pelos pacientes. Em pesquisa realizada por

telefone na Nova Zelândia, os participantes aceitaram melhor o rastreamento para

câncer quando o benefício foi apresentado sob a forma de redução risco relativo.

Situação inversa, ou seja, a recusa do teste ocorreu quando era informado o

número necessário de pessoas que deveriam ser rastreadas para salvar uma

vida.

Além da dificuldade na comprovação de benefício dos exames de

rastreamento, diversos autores sinalizam seus potencias prejuízos (Sackett, 1991;

Marshall, 1996; Stewart Brown 1997; Gates,2001, Grimes e Schulz,2002).

No plano individual, os efeitos adversos do rastreamento podem ocorrer no

próprio teste, na investigação dos resultados alterados ou no tratamento das

doenças detectadas. A maior parte dos prejuízos ocorre nas duas últimas fases.

Como exemplos de procedimentos de rastreamento que envolvem riscos já
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na sua realização pode-se mencionar: colonoscopia, USG transretal e punções

venosas. Após o teste, a análise dos resultados constitui outro ponto de atenção.

O resultado falso positivo leva a custos extras e desgaste psicológico do

indivíduo. O resultado falso negativo transmite uma falsa segurança, que pode

adiar intervenções mais efetivas. Estes prejuízos podem ser temporários (até a

realização de outros exames) ou pela vida toda.

Mesmo em indivíduos com resultados verdadeiro positivos, é preciso

ponderar a história natural da doença. Para as doenças neoplásicas, alguns

casos detectados podem apresentar progressão lenta, e o indivíduo morrer por

outra causa, antes mesmo do câncer produzir sintomas.

Na esfera coletiva, a prática de exames desnecessários pode

sobrecarregar o sistema de saúde. A mamografia, por exemplo, é usada tanto no

rastreamento quanto na investigação diagnóstica. O uso excessivo para uma

dessas finalidades pode comprometer o gerenciamento da demanda.

O custo para o sistema de saúde pode ser estimado pela Classificação

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), organizada pela

AMB (Paiva, 2003).  Vigente a partir de agosto de 2003, este documento

estabelece os valores para remuneração mínima dos procedimentos médicos

(quadro 2).

Somado ao custo unitário, refletem ainda no impacto financeiro: número de

exames, custo com outros procedimentos para confirmação diagnóstica,

tratamento e eventuais complicações. Logo, a indicação criteriosa de

rastreamento é importante para a alocação de recursos públicos.

É preciso mencionar também as implicações éticas do rastreamento.

Quando uma comunidade aparentemente saudável que não procurou cuidado
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médico é rastreada, os profissionais de saúde envolvidos no programa têm a

obrigação de mostrar que os benefícios de ser rastreado e tratado precocemente

superam os custos (Jekel, 2002). Cada efeito adverso do rastreamento é

iatrogênico e totalmente prevenível (Gates, 2001; Grimes, 2002).

Quadro 2. Custos adotados para os procedimentos pela CBHPM

Procedimento CUSTO (R$)

Consulta médica 42,00

Dosagem de colesterol (total) 4,45

Eletrocardiograma de repouso 16,00

Glicemia de jejum 4,45

Urina I 9,32

Protoparasitológico 10,66

Reação de Mantoux (PPD)

RX de Tórax (1 incidência) 9,55

Densitometria óssea (2 segmentos) 117,88

Hemograma 10,01

Sangue oculto nas fezes 10,66

Retossigmoidoscopia

Rígida

Flexível

42,00

88,00

Mamografia Bilateral 31,74

Papanicolaou 11,85

PSA 8,28
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    Fonte: CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
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3. JUSTIFICATIVA

A realização de exames de rastreamento é pouco conhecida no Brasil. Os

profissionais de saúde constituem um elo entre o conhecimento científico e o

senso comum.

Sabe-se que a indicação de certos procedimentos pelos profissionais de

saúde depende de treinamentos e atualizações. Estudos também mostram que,

entre os médicos, o comportamento pessoal é preditor da prática profissional.

Frente a isso, procurou-se investigar a prática pessoal de exames de

rastreamento por profissionais de saúde.
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4. OBJETIVOS

O estudo teve como objetivo principal:

- Estimar a realização de 18 procedimentos de rastreamento em

profissionais de saúde – médicos, enfermeiros e auxiliares de

enfermagem - de um hospital terciário.

Secundariamente, pretendeu-se:

- Investigar a possível associação entre história de EPS e

realização de exames de rastreamento.

- Investigar a possível associação entre história familiar de

algumas doenças e realização de exames de rastreamento para

essas doenças.
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5. MÉTODO

Foi realizado um estudo transversal em profissionais de saúde (PS) do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

(HC-FMUSP). Criado em 1943, atualmente é entidade autárquica do Governo do

Estado de São Paulo. É constituído por seis institutos: Instituto Central, Instituto

do Coração, Instituto da Criança, Instituto de Ortopedia, Instituto de Psiquiatria e

Instituto de Radiologia.

O corpo clínico dos seis institutos é formado por médicos, enfermeiras e

auxiliares de enfermagem (total de 5248 profissionais). O Instituto Central, INCOR

e Instituto da Criança concentram 82,5% (4333) destes profissionais.

A população do estudo, orientada por facilidades operacionais, foi

constituída por médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem, selecionados

de três institutos (Instituto Central, INCOR e Instituto da Criança).

Eram elegíveis os profissionais com vínculo empregatício e com idade

entre 40 e 69 anos. Os indivíduos afastados ou em licença não foram incluídos. A

seleção foi aleatória, a partir de uma listagem contendo os médicos, enfermeiros e

auxiliares de enfermagem desses três Institutos do HC-FMUSP.

O número de PS elegíveis foi fornecido pela Divisão de Recursos Humanos

do HC-FMUSP. No início de abril de 2001, os indivíduos com idade entre 40 e 69

anos que trabalhavam nesses Institutos apresentavam a seguinte distribuição,

segundo categoria profissional e sexo: Médico: sexo masculino - 454, sexo

feminino - 216; Enfermeiro: sexo masculino - 9, sexo feminino - 121; Auxiliar de

enfermagem: sexo masculino - 72, sexo feminino - 702. Devido ao número muito
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reduzido, os enfermeiros do sexo masculino não foram incluídos. No total havia,

portanto, 1565 PS elegíveis: sexo masculino - 526, sexo feminino - 1039.

5.1. Tamanho da amostra

Com o intuito de calcular o tamanho da amostra, procurou-se obter dados

relativos a práticas de rastreamento na população geral brasileira. Contudo, na

revisão da literatura, encontrou-se apenas um estudo publicado e restrito à

realização de exame de Papanicolaou e auto-exame de mama no município de

São Paulo (Nascimento et al. 1996). Devido a este fato, o tamanho da amostra foi

calculado baseando-se nas freqüências esperadas de três procedimentos de

rastreamento: teste de Papanicolaou e auto-exame de mama - mulheres, e

dosagem sangüínea de colesterol total e/ou frações - ambos os sexos. Para os

dois primeiros, foram utilizados os resultados do estudo acima referido; para o

último (colesterol), foi utilizada a freqüência obtida por entrevista sumária de 19

profissionais de saúde do HC-FMUSP, elegíveis para a investigação.

Considerando um intervalo de 95% de confiança (IC 95%) e um erro

máximo de estimativa de 5%, o tamanho da amostra calculado para cada um dos

procedimentos é mostrado no Quadro 3.

Foram sorteados 250 PS do sexo feminino. Para dosagem de colesterol

deveriam ser selecionados 289 PS. Considerando a seleção de 250 PS do sexo

feminino, poderiam ser selecionados apenas 39 PS do sexo masculino. Decidiu-

se, contudo, sortear 130 PS do sexo masculino. Portanto, a amostra prevista para

o estudo era constituída por 380 PS: sexo feminino - 250, sexo masculino - 130.
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Quadro 3.  Tamanho da amostra segundo procedimento de rastreamento

Procedimento Freqüência
Total de PS

elegíveis
Amostra

M
ul

he
re

s

Papanicolaou

(ao menos

1x/vida)

Auto-exame de

mama

 (últimos 12

meses)

69%

26%

1039

 1039

250

230

A
m

bo
s 

os
 S

ex
os Dosagem de

colesterol*

(ao menos

1x/vida)

36%        1565 289

                      * Colesterol total e/ou frações no sangue.

Não se calculou tamanho de amostra para os demais procedimentos de

rastreamento. Portanto, para procedimento cuja realização fosse rara as

estimativas previstas seriam pouco precisas.
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A composição da amostra sorteada, de acordo com a categoria

profissional, contemplou 188 auxiliares de enfermagem (sexo feminino - 173, sexo

masculino -15), 164 médicos (sexo feminino - 49, sexo masculino - 115) e 28

enfermeiras. A maioria dos profissionais (275- 73%) trabalhavam no Instituto

Central, 62(16%) no INCOR e 43 (11%) no Instituto da Criança.

5.2 Instrumento

As entrevistas foram realizadas face à face com cada um dos participantes,

por equipe previamente treinada (cinco entrevistadores e a pesquisadora). O

treinamento teve como objetivo transmitir informações gerais sobre cada

procedimento investigado e reforçar a importância da neutralidade do

entrevistador.

Em virtude da restrita disponibilidade de horário dos profissionais médicos,

foi enviada uma carta de apresentação do projeto e feito contato prévio para

agendamento da entrevista.

Foi elaborado um questionário estruturado, composto por seis seções

(Anexo I). Na primeira parte, foram colhidos dados sócio-demográficos. Foi

incluída uma questão sobre a auto avaliação do estado de saúde atual.

Na seção 2, foram investigados os antecedentes familiares. Foi

questionada a existência atual ou pregressa de fatores de risco para ou doenças

cardiovasculares (hipertensão arterial, infarto agudo miocárdio, AVC, dislipidemia,

diabetes), neoplasias (câncer de pulmão, intestino, colo útero, mama e próstata) e

asma/bronquite, enfisema e tuberculose em algum familiar (definidos como avós,

pais, irmão e/ou filhos).
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Foram pesquisadas informações sobre a realização regular de consultas

para exame periódico de saúde bem como a idade de início, o número de visitas e

a especialidade médica envolvida (seção 3).

Para a investigação da prática de testes de rastreamento foram

considerados: manobras de exame físico (medida de pressão arterial, exame de

mama), exames laboratoriais e outros procedimentos aplicados em pessoas

assintomáticas com o intuito de fazer o diagnóstico precoce de doenças.  Foi

contemplada a realização voluntária como também a realização programada no

pré-natal e/ou no exame admissional. Foram incluídos procedimentos

formalmente indicados – recomendação A ou B (exemplos: exame de

Papanicolaou, mamografia e medida da pressão arterial), assim como

procedimentos com recomendação C, D ou I (exemplos: auto-exame de mama,

dosagem sangüínea de PSA e hemograma).

O estudo piloto, com 10 sujeitos, testou a logística de recrutamento dos

indivíduos elegíveis e o instrumento de coleta de dados. Após o término, decidiu-

se diminuir o número de exames investigados. Dos 24 exames escolhidos a priori,

restaram no questionário final 18 procedimentos (seções 4 e 5). Foram mantidos

para ambos os sexos: medida de pressão arterial (PA), dosagem de colesterol,

eletrocardiograma (ECG) de repouso, glicemia, urina I, protoparasitológico,

reação de Mantoux, hemograma - HMG, densitometria óssea, raio X de tórax,

PSOF, toque retal e retosigmoidoscopia (13 procedimentos). Os procedimentos

mencionados somente para as mulheres foram mamografia, auto-exame de

mama, exame de mama por profissional de saúde e Papanicolaou. Para os

homens, foi questionada a realização de PSA e toque retal para avaliação de

câncer retal.
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A última seção foi destinada ao registro de dois outros exames não listados

previamente e que fossem realizados como rastreamento. Para o entrevistado

que referisse realizar mais de dois exames, havia a orientação para que fossem

priorizados os dois exames mais importantes para ele.

As questões relativas à prática dos exames foram elaboradas com cuidado

especial, com a finalidade de classificar o procedimento como rastreamento ou

diagnóstico. Para nove procedimentos: medida de pressão arterial, dosagem de

colesterol, ECG de repouso, glicemia de jejum, urina I, Reação de Mantoux, raio X

de tórax, densitometria óssea e hemograma- havia um conjunto de perguntas

para indivíduos que referiam doenças que justificariam a realização periódica dos

exames (bloco “doente”), e outro para as pessoas realmente assintomáticas

(bloco “não doente”).

Para aqueles que mencionassem alguma patologia (bloco “doente”), era

questionada a realização do exame antes do diagnóstico. Para os “não doentes”

foram registradas: idade ao primeiro exame, número de vezes que o exame foi

realizado, com a possibilidade de informação precisa ou o dado aproximado de

acordo com intervalos sugeridos pelo entrevistador (1 a 3; 4 a 6; 7 a 10 ou mais

de 10 vezes), além da época de realização do último exame.

Para três procedimentos (ECG de repouso, reação de Mantoux, raio X de

tórax) foi questionado inicialmente o motivo da realização do exame: check-up ou

exame admissional. Em cinco exames (glicemia de jejum, urina I,

protoparasitológico, hemograma e Papanicolaou) também foi incluída a opção do

pré-natal.
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Foram registradas as razões da não inclusão de indivíduos sorteados para

participar do estudo. Após três tentativas de contato sem sucesso, pessoalmente

ou por telefone, o indivíduo foi considerado como não localizado.

5.3. Entrada de dados

Os dados colhidos por intermédio do questionário foram digitados

duplamente em microcomputador, por dois digitadores diferentes, mediante a

utilização do aplicativo Epi Info (Dean et al. 1995). Os dois arquivos foram

comparados através do programa Validate do Epi Info, a fim de identificar

possíveis erros de digitação, com correção após consulta ao questionário.

5.4. Análise

Inicialmente, procedeu-se à distribuição de freqüência de cada variável

para investigar valores improváveis ou extremos. Os antecedentes familiares bem

como os procedimentos destinados apenas para os homens ou para as mulheres

foram comparados com o sexo do entrevistado.  Em caso de dúvida, o

questionário foi consultado para possíveis correções; no tocante à idade, se a

divergência persistisse, assumiu-se como correta aquela calculada pela diferença

entre as datas de nascimento e da entrevista.

As variáveis explicativas/independentes escolhidas foram: sexo, idade,

realização de exame periódico de saúde e o antecedente familiar.
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Como desfecho ou variável resposta, foram construídas variáveis

dicotômicas (sim ou não), sobre a realização alguma vez na vida de cada um dos

18 procedimentos como rastreamento. Inicialmente, foram avaliadas as

informações provenientes da seção 4, na qual os entrevistadores apresentavam a

listagem dos possíveis procedimentos realizados como check-up. Para verificação

da consistência interna, estes dados foram comparados ao preenchimento da

seção 5, que trazia detalhes dos procedimentos de rastreamento assinalados.

Quando houve discordância, foram valorizadas as informações detalhadas.

Em nove desses procedimentos, perguntava-se se o profissional de saúde

apresentava a doença “correspondente” ao procedimento. Foram considerados os

exames realizados por indivíduos “não doentes” e os exames realizados por

pessoas com diagnóstico (doentes) antes do conhecimento da doença.

Ainda para a construção da variável resposta (ter feito ou não o exame

como rastreamento), foi ponderado o número de vezes que o procedimento foi

realizado. Optou-se por incluir todos os exames realizados pelo menos uma vez

(ever/never).

Para cada procedimento, foi calculada a proporção de profissionais da

saúde (com intervalo de 95% de confiança) que realizou o procedimento como

rastreamento pelo menos uma vez na vida.

A idade, única variável contínua do estudo, apresentou distribuição normal.

Para a comparação da idade segundo sexo foi utilizado o teste t (Kirkwood, 1988).

Baseado nos fatos de que a média encontrada tem valor semelhante a mediana,

o coeficiente de assimetria foi  igual a 0,80 e coeficiente de curtose igual a 2,91,

podemos dizer que a idade apresentou uma distribuição normal.
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As associações entre as variáveis dicotômicas explicativas (antecedente

familiar e realização de EPS) e a variável dicotômica resposta (realização dos

procedimentos de rastreamento) foram estimadas com a utilização de teste de

chi-quadrado (x2). Quando o total de eventos esperados foi menor ou igual a

cinco, situação para a qual o teste x2 não é adequado, a opção foi utilizar o teste

exato de Fisher. As associações foram consideradas estatisticamente

significativas quando p <0,05 (Kirkwood, 1988).

Para apresentação e discussão dos resultados, os 18 procedimentos

estudados foram organizados em três grupos:

- Procedimentos de rastreamento de diabetes e doença cardiovascular e

seus fatores de risco: glicemia, medida de PA, dosagem de colesterol, e ECG de

repouso;

- Procedimentos de rastreamento de neoplasias: para detecção precoce de

câncer colo-retal - pesquisa de sangue oculto nas fezes, toque retal,

retosigmoidoscopia; câncer de pulmão- raio x de tórax; câncer de mama -

mamografia, auto-exame das mamas e exame por profissional de saúde; câncer

de colo de útero - Papanicolaou e câncer de próstata- PSA e Toque retal.

- Procedimentos utilizados no rastreamento de outras doenças:

hemograma, PPF, urina I, PPD, raio X de tórax, densitometria óssea.

As informações sobre idade de início da realização dos exames e última

vez foram descritos para os procedimentos com custo efetividade confirmada, ou

seja, recomendações A e B adotadas pela USPSTF (Quadro 2).
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Quadro 4: Resumo das recomendações A e B da USPSTF para os exames

investigados.

Procedimento Faixa etária Recomendação

Medida de PA para HAS Pessoas acima de 18 anos A

Dosagem de colesterol para dislipidemia  Homens: após 35 anos/ Mulheres após

45 anos

A

PSOF para câncer colo-retal Homens e mulheres após de 50 anos A

Mamografia com ou sem exame de

mama por PS para câncer de mama

Mulheres após de 40 anos B

Papanicolaou Mulheres, até 65 anos, com vida sexual

ativa e colo uterino

A

Densitometria óssea Mulheres após 65 anos B

5.5 Ética

As aprovações pelo comitê de ética dos Institutos (CAPPesq e Comissão

científica e de ética do Instituto do Coração) ocorreram no ano de 2001.Os

participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido no ato da

entrevista.



36

N = 380 sorteados

N = 364 elegíveis

N= 333 entrevistados

16 excluídos:
 6 aposentados, 4 demitidos, 4 afastados, 2 menores de 40

N= 342 localizados N= 22 não localizados

N= 9 recusas

6. RESULTADOS

Dos 380 profissionais de saúde sorteados, 16 não eram elegíveis: seis haviam

se aposentado, quatro haviam se demitido, quatro estavam afastados e dois com

menos de 40 anos de idade. Entre os 364 elegíveis, 22 profissionais não foram

localizados após três tentativas de contato e nove profissionais recusaram-se a

participar, sem justificativa.

Figura 1: Resumo da participação e taxa de resposta do trabalho

A amostra final foi, portanto, constituída de 333 profissionais de saúde (91%

do total de elegíveis).

Os dados sobre esses profissionais foram coletados durante dois anos e

quatro meses. No período de 2001 a 2002, três pessoas treinadas foram a campo

simultaneamente e entrevistaram 162 auxiliares de enfermagem e 26 enfermeiras.

Entre fevereiro de 2002 e julho de 2003, duas pessoas treinadas e a

pesquisadora entrevistaram com os 137 profissionais médicos e os oito auxiliares
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de enfermagem. Cento e setenta e quatro profissionais foram entrevistados em

2001, 97 em 2002 e 62 em 2003.

A duração da entrevista foi calculada a partir de 271 registros (62

questionários não continham ou horário de início ou término). A mediana

encontrada foi igual a 15 minutos.  As entrevistas mais curtas levaram quatro

minutos, enquanto em quatro casos o tempo foi superior a uma hora.

Foram incluídos 170 auxiliares de enfermagem, 137 médicos e 26

enfermeiras. Quase a totalidade (162 - 95%) dos auxiliares de enfermagem era do

sexo feminino, e mais de dois terços (97 - 71%) dos médicos era do sexo

masculino.

Figura 2: Distribuição da categoria profissional dos 333 entrevistados, de

acordo com o sexo.
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A Tabela 1 mostra as características sócio-demográficas dos profissionais

entrevistados. A maioria (68%) era do sexo feminino. A média de idade foi 48,8

anos (desvio padrão - 6,6 anos) e a mediana 48 anos.
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As mulheres eram mais jovens (média de idade - 47,4 anos, desvio padrão -

5,6 anos) do que os homens (média - 51,9 anos, desvio padrão - 6,5 anos) (p <

0,001).

Metade dos profissionais de saúde referiu grau universitário completo. Eram

casados ou mencionaram união estável 53% dos indivíduos.
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Tabela 1: Distribuição dos profissionais de saúde segundo características

sócio demográficas, HC-FMUSP 2001-2003

Característica N %

Sexo

Feminino 228 68

Masculino 105 32

Faixa etária

40 a 49 anos 202 61

50 a 59 anos 100 30

60 a 69 anos 31 9

Escolaridade*

1º grau completo 33 10

2º grau incompleto 35 11

2º grau completo 81 24

Universitário incompleto 15 5

Universitário completo 166 50

Estado civil

Casado(a)/união estável 177 53

Solteiro(a) 79 24

Divorciado(a) 56 17

Viúvo(a) 21 6

                       *Três indivíduos sem informação
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Duzentas e sessenta e cinco (80%) pessoas referiram saúde boa ou

excelente. Não houve relação entre a percepção do estado de saúde atual e a

idade dos entrevistados. A percepção positiva da própria saúde foi maior no sexo

masculino (96-91% homens vs 169-74% mulheres, p< 0,01).

Os relatos de antecedente familiar de doença cardiovascular e diabetes foram

comuns (Tabela 2). Antecedente de colesterol elevado em algum familiar (avós,

pais irmãos ou filhos) foi relatado por 139 (42%) dos profissionais de saúde

entrevistados.
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Tabela 2: Antecedentes familiares (avós, pais, irmãos e filhos) de algumas

 doenças em profissionais de saúde - HC-FMUSP 2001-2003

Antecedente familiar N %

Hipertensão Arterial 215 65

Angina 77 23

Infarto Agudo do Miocárdio(1) 107 32

Acidente Vascular Cerebral(1) 118 36

“Colesterol elevado” 139 42

Diabetes Mellitus 124 37

Asma/ bronquite ou enfisema(2) 94 29

Tuberculose 39 12

Câncer de pulmão 18 5

Câncer de intestino 49 15

Câncer de colo de útero(3) 21 9

Câncer de mama(3) 19 8

Câncer de próstata(4) 15 14

(1) 1 indivíduo sem informação
(2) 6 indivíduos sem informação
(3) dados para as mulheres
(4) dados para os homens

- Procedimentos de rastreamento de doença cardiovascular

A tabela 3 resume a realização alguma vez na vida dos procedimentos de

rastreamento de diabetes e doença cardiovascular (glicemia, medida de PA,

dosagem de colesterol e ECG de repouso). Mais de 70% dos PS relataram

realização de glicemia de jejum e medida de PA como procedimento de

rastreamento.
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  Tabela 3: Realização alguma vez na vida dos procedimentos de rastreamento de diabetes

e doença cardiovascular pelos profissionais entrevistados - HC-FMUSP 2001-2003

A glicemia foi realizada como rastreamento por 82 homens (78%) e 178

mulheres (78%) [p= 0,99]. Entre os que haviam realizado esse procedimento, 87

(34%) profissionais dosaram a glicemia mais de 10 vezes, 51 (20%) de sete a 10

vezes e 66 (26%) de quatro a seis vezes.

Entre os 236 profissionais que relataram a medida de PA como rastreamento

pelo menos uma vez na vida, 83% realizou o procedimento mais de 10 vezes e

9% de sete a 10 vezes.

Na amostra, a idade de início da mensuração da PA variou de 13 a 62 anos,

com média de 32 anos e desvio padrão 9 anos. Quando questionados sobre a

última vez que o exame foi realizado, 88% referiu ter feito o exame há menos de

seis meses.

A dosagem de colesterol foi realizada pelo menos uma vez na vida como

rastreamento por 204 (61%) profissionais; 21% mencionou ter feito o exame mais

de 10 vezes, 11% de sete a 10 vezes e 24% de quatro a seis vezes.

A idade com a qual os profissionais começaram a medir regularmente o

colesterol variou de 19 a 61 anos, com média de 39 anos e desvio padrão 7 anos.

Procedimento N Porcentagem (IC 95%)

Glicemia de jejum 260 78 (73-82)

Medida de pressão arterial 236 71 (66-75)

Dosagem sanguínea de colesterol 204 61 (56-66)

Eletrocardiograma 159 48 (42-53)
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Nove mulheres que mencionaram a dosagem de colesterol como rastreamento

pelo menos uma vez na vida tinham idade menor do que 45 anos e sem nenhum

antecedente familiar de doença cardiovascular.

O ECG de repouso foi realizado como rastreamento, pelo menos uma vez, por

159 (48%) participantes; 28% das pessoas fizeram o exame de quatro a seis

vezes, 11% de sete a dez vezes e 16% mais de 10 vezes.

A grande maioria dos profissionais de saúde (293 - 88%) relatou a realização

de pelo menos um dos procedimentos de rastreamento de diabetes e doença

cardiovascular (glicemia, medida de PA, dosagem de colesterol e ECG de

repouso). Deve-se destacar que o ECG de esforço foi mencionado por 28 (8%)

profissionais nas perguntas abertas a outros procedimentos (seção 6).

Os antecedentes familiares de hipertensão, angina, infarto agudo do miocárdio

e acidente vascular cerebral não estiveram associados à realização dos exames

relacionados ao rastreamento de doenças cardiovasculares ou seus fatores de

risco.(Tabela 4)
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Tabela 4: Distribuição de profissionais de saúde segundo antecedentes

familiares e realização de algum exame de rastreamento para doença

cardiovascular- HC-FMUSP 2001-2003

Antecedente familiar Realizou exame de
rastreamento

total N (%)
Hipertensão Arterial Sistêmica (1)

Sim 215 190 (88)
Não 116 101 (87)

p=0,82

“Colesterol alto” (2)

Sim 139 119 (86)
Não 166 149 (90)

p=0,52

Angina (3)

Sim 77 67 (87)
Não 246 216 (88)

p=0,48

Infarto Agudo do Miocárdio (4)

Sim 107 91 (85)
Não 222 198 (89)

p=0,45

Acidente Vascular Cerebral (4)

Sim 118 107 (91)
Não 211 182 (86)

p=0,40

(1)
  2 indivíduos desconheciam o histórico familiar de HAS

(2) 
28 indivíduos desconheciam o histórico familiar de “colesterol alto”

(3) 
10 indivíduos desconheciam o histórico familiar de angina

(4)
 4 indivíduos desconheciam o histórico familiar de IAM e AVC
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Procedimentos de rastreamento de doenças neoplásicas

A pesquisa de sangue oculto nas fezes, para rastreamento de câncer colo-

retal, foi realizada por três médicos (44, 68 e 69 anos) e um auxiliar de

enfermagem do sexo masculino (62 anos), que representam 1% da amostra total.

Dois referiram histórico familiar de câncer de intestino. Três fizeram o exame

como rastreamento apenas uma vez.

O toque retal para avaliação do reto foi referido também por três outros (1%)

profissionais, dois homens e uma mulher, todos médicos. As idades destes

profissionais eram 41, 49 e 63 anos. Um deles referiu ter realizado o exame

apenas uma vez e dois fizeram o toque retal para avaliação retal de quatro a seis

vezes. Apenas um deles referiu antecedente familiar de câncer de intestino.

A retosigmoidoscopia foi realizada por um médico e uma médica, ambos com

menos de 50 anos.Um deles mencionou a realização do exame apenas uma vez,

o outro realizou duas vezes (com histórico familiar).

A colonoscopia, como check-up, foi mencionada na seção 6 (outros

procedimentos) por três médicos (49, 53 e 59 anos) e uma médica (51 anos);

nenhum realizou os exames relatados anteriormente para rastreamento de câncer

colo-retal. Todos os quatro apresentavam antecedente familiar de câncer de

intestino.

Ao todo, 13 (4%) profissionais realizaram um dos procedimentos para

rastreamento de câncer colo-retal pelo menos uma vez na vida, oito (62%) deles

com antecedente familiar de câncer de intestino.
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Mais de 70% das profissionais de saúde relatou ter realizado procedimentos

(auto-exame, exame de mama por profissional de saúde e mamografia) para a

detecção precoce do câncer de mama.

Duzentas mulheres (88%) mencionaram praticar o auto-exame. Quando

questionadas sobre periodicidade com a qual realizavam o exame, 150 (75%)

mencionaram fazer o auto-exame uma vez por mês ou em intervalos menores. A

idade de início da prática do exame variou de 15 a 56 anos, com média de 32,5

anos e desvio padrão 8,9. Vale ressaltar que 26 mulheres relataram realizar

apenas o auto-exame como rastreamento.

O exame da mama por profissional de saúde foi realizado por 170 mulheres

(75%). A especialidade médica responsável pelo exame foi a ginecologia (166-

98%) e para quatro mulheres (2%) o clínico geral. A maior parte das entrevistadas

(52%) fez o exame mais de dez vezes, 14% de sete a dez vezes e 14% de quatro

a seis. A idade de início da prática do exame variou de 13 a 61 anos, com média

de 33,1 anos e desvio padrão 10,3. Somente duas mulheres realizavam apenas o

exame de mama por PS como rastreamento.

Cento e sessenta e quatro mulheres (72%) relataram a prática da mamografia

pelo menos uma vez na vida como rastreamento, 108 com menos de 50 anos.O

exame foi realizado mais de 10 vezes por 15 (9%) mulheres. Treze (8%)

profissionais fizeram de sete a dez vezes e 54 (33%) de quatro a seis vezes. A

idade de início de realização de mamografia variou de 20 a 60 anos, com média

de 40 anos e desvio padrão de 6,5.

Entre as profissionais com relato de mamografia, 139 (85%) referiram também

o exame de mama por PS. Para as 64 mulheres que negaram ter feito

mamografia, 31 (48%) mencionaram realizar o exame de mama por PS .



47

O exame de Papanicolaou foi realizado por 216 (95%) mulheres. Cento e

quinze (53%) profissionais realizaram o exame mais de 10 vezes, 32 (15%) de

sete a dez vezes e 34 (16%) de quatro a seis. A idade de início de realização do

exame variou de 14 a 61 anos, com média de 30, 8 anos e desvio padrão de 9,1

(mediana=30). Setenta e três (34%) mulheres relataram ter feito o procedimento

pela última vez há menos de seis meses, 85 (40%) há menos de um ano e 32

(15%) há menos de dois anos e 12 (5%) há menos de três anos.(2 dados

ignorados)

Para o sexo masculino, a dosagem do PSA para detecção precoce de câncer

de próstata foi mencionada por 69 (66%) profissionais, seis auxiliares de

enfermagem e 63 médicos. Com a mesma finalidade, 34 homens (32 médicos e

dois auxiliares) referiram realizar o toque retal, com urologista.

Entre aqueles que referiram realizar o PSA, 35% relatou ter feito o exame de

quatro a seis vezes, 18% de sete a dez e 10% mais de 10 vezes.

A prática dos exames usados para detecção precoce de câncer colo-retal,

câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer de próstata está resumida na

tabela 5.
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Tabela 5: Procedimentos para o rastreamento de doenças neoplásicas realizados pelos

profissionais de saúde - HC-FMUSP 2001-2003

Procedimento N Porcentagem (IC 95%)

Sangue oculto nas fezes 4 1 (0-2)

Retossigmoidoscopia 2 1 (0-1)

Toque retal para avaliação de intestino 3 1 (0-1)

Mamografia* 164 72 (66-78)

Auto-exame de mama(1) 200 88 (83-92)

Exame de mama por PS(1) 170 75 (69-80)

Papanicolaou(1) 216 95 (92-98)

PSA(2) 69 66 (56-75)

Toque retal para avaliação de próstata 34 32 (24-42)

                   (1)dados para as mulheres
                   (2) dados para os homens

No tocante à história familiar de câncer de intestino (cólon e reto), mama e

colo de útero e próstata, somente a história familiar de neoplasia intestinal esteve

associada à prática de algum exame de rastreamento para a doença (Tabela 6).
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Tabela 6: Distribuição de profissionais de saúde segundo antecedentes familiares e

realização de algum exame de rastreamento para as neoplasias estudadas - HC-FMUSP

2001-2003

Antecedente familiar Realizou exame de
rastreamento

total N(%)
Câncer de intestino(1)

Sim 49 8 (16)
Não 283 5 (2)

p<0,001

Câncer de colo de útero (1) (3)

Sim 21 20 (95)
Não 206 195 (95)

p=0,97

Câncer de mama(2) (3)

Sim 19 19 (100)
Não 207 200 (97)

p=0,41

Câncer de próstata(1)(4)

Sim 15 11 (73)
Não 89 57 (64)

p=0,61
 (1)

 1 indivíduo desconhecia o histórico familiar de câncer de intestino/próstata/ colo uterino
 (2) 

2 indivíduos desconheciam o histórico familiar de câncer de mama
 (3) 

dados para as mulheres
 (4)  dados para os homens

Procedimentos usados no rastreamento de outras doenças

A tabela 7 mostra a realização de exames usados para pesquisa de

processos infecciosos e algumas doenças crônicas.
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Tabela 7: Procedimentos para rastreamento de outras doenças realizados

pelos profissionais de saúde - HC-FMUSP 2001-2003

                  (1) dados para as mulheres

A realização de hemograma como rastreamento pelo menos uma vez na vida

foi relatada por 246 (74%) profissionais, sendo 168 mulheres e 78 homens.

Nesse grupo, 35% fez o exame mais de dez vezes, 23% de sete a dez vezes e

30% de quatro a seis vezes.

A realização do raio X de tórax pelo menos uma vez na vida como

rastreamento foi mencionada por 55 homens e 142 mulheres. Entre esses

profissionais, 13% fez o exame mais de 10 vezes, 22% de sete a dez vezes e

30% de quatro a seis vezes.

Cento e sessenta e nove profissionais (51%) mencionaram realizar a urina I

como rastreamento, 45 homens e 124 mulheres. Entre eles, 18% fez o

procedimento mais de dez vezes, 15% de sete a dez vezes e 27% de quatro a

seis vezes.

O protoparasitológico de fezes foi realizado por 152 profissionais, 36 homens e

116 mulheres. Cinqüenta e seis pessoas fizeram o exame de uma a três vezes

N Porcentagem (IC 95%)

Hemograma 246 74 (69-78)

Raio X de tórax 190 57 (52-63)

Urina I 169 51 (45-56)

Protoparasitológico 152 45 (40-51)

Densitometria óssea(1) 75 33 (27-39)

PPD 83 25 (20-29)
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(sendo que cinco fizeram só uma vez), 35 (23%) de quatro a seis vezes, 20 (13%)

sete a dez vezes e 40 (27%) mais de dez vezes.

Oitenta e três pessoas referiram realizar o PPD como check-up, 32 homens e

51 homens. Prevaleceu a realização de pequeno número de exames: 74%

profissionais fizeram o PPD de uma a três vezes, 13% de quatro a seis e 6% de

sete a dez vezes.

A densitometria óssea como rastreamento foi mencionada por 75 mulheres,

todas com menos de 65 anos. Cinqüenta e oito (77%) fizeram o exame de uma a

três vezes, oito (11%) de quatro a seis vezes e sete (9%) de dez a sete vezes. A

idade de início para o rastreamento da osteoporose variou de 35 a 55 anos

(média 50 anos, desvio padrão 4 anos).

Realização de Exame Periódico de Saúde (EPS)

Duzentos e cinco profissionais (62%, IC 95%: 56%-67%) mencionaram visitar

algum médico regularmente para a realização de exame periódico de saúde. A

idade referida sobre o início das consultas variou de 11 a 61 anos, média de 34

anos, desvio padrão:10,8 anos (mediana=36). O número de visitas foi maior que

10 para 112 (55%) profissionais, 34 (17%) de sete a dez vezes e 28 (14%) de

quatro a seis vezes.

As especialidades mais citadas pelo sexo feminino foram: ginecologia (76%) e

clínica (19%). Para o sexo masculino, os clínicos aparecem em 35% dos casos,

cardiologia em 33% e urologia em 22%. A visita ao médico do trabalho, como

profissional responsável pelo EPS apareceu em apenas dois casos.
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 A visita regular ao médico para realização do check-up foi mencionada por

72% das profissionais do sexo feminino comparado a 38% dos PS do sexo

masculino (p< 0,001).

A realização do EPS esteve associada com a prática da maior parte dos

exames, exceto PPD e auto-exame de mama.(Tabela 8)

Tabela 8: Distribuição de profissionais de saúde segundo prática do Exame periódico

de saúde (EPS) e realização dos exames de rastreamento - HC-FMUSP 2001-2003

Procedimentos EPS p

Sim (%) Não (%)

Rastreamento de DCV

Medida de pressão arterial 154 (75) 82 (64) 0,03

Dosagem de colesterol 141 (69) 63 (49) <0,001

Eletrocardiograma de repouso 122 (59) 37 (29) <0,001

Glicemia de jejum 182 (89) 78 (61) <0,001

Rastreamento de neoplasia

Papanicolaou(1) 162 (98) 54 (85) <0,001

Mamografia(1) 130 (79) 34 (54) <0,001

Auto-exame de mama(1) 146 (88) 54 (85) 0,57

Exame de mama por PS(1) 140 (85) 30 (48) <0,001

Toque retal câncer próstata(2) 24 (60) 10 (15) <0,001

PSA(2) 38 (95) 31 (48) <0,001

Outros procedimentos

Raio X de tórax 135 (66) 55 (43) <0,001

Urina I 127 (62) 42 (33) <0,001

Protoparasitológico de fezes 112 (55) 40 (31) <0,001

PPD 58 (29) 25 (19) 0,07

Hemograma 170 (83) 76 (59) <0,001

Densitometria óssea(1) 65 (39) 10 (16) <0,001

               (1) 
dados para as mulheres

                         (2)  dados para os homens
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Muitos profissionais que relataram realizar exames como check-up (seção

4), na verdade realizavam exames de investigação e seguimento clínico,

caracterizados na seção 5 (Tabela 9). Isto é, profissionais que iniciaram a

realização dos exames após manifestação de sintoma ou instalação de doença

confundiram esta prática com o rastreamento.

Tabela 9: Correção entre prática de rastreamento e a realização de exame para

investigação diagnóstica/seguimento clínico

Relato inicial

Seção 4(%)

Após correção pela

Seção 5 (%)

Medida de PA 282 (85) 236(71)

Dosagem de Colesterol 260 (78) 204 (61)

ECG de repouso 164 (49) 159 (48)

Glicemia 269 (81) 260 (78)

Urina I 212 (63) 169 (51)

PPD 88 (26) 83 (25)

Densitometria óssea 89 (27) 76(23)

Raio X de tórax 213 (64) 190(57)

Hemograma 283 (85) 246 (74)

Foi possível caracterizar a oportunidade para a realização do rastreamento

em oito procedimentos. O check-up, prática voluntária, foi a principal ocasião para

a realização dos procedimentos. O exame admissional, normatizado pela

legislação trabalhista, foi importante para a prática do PPD e Raio X de tórax. O

pré-natal foi pouco mencionado como responsável pela realização dos exames.

(Tabela 10)



54

Tabela 10: Oportunidade mencionada para a realização de exame para seguimento

clínico - HC-FMUSP 2001-2003

Procedimento Check-up (%) Admissional (%) Pré-natal (%)

Urina I(1) 147 (87) 12 (7) 9 (5)

Papanicolaou(2) 210 (98) 4 (2)

Glicemia(3) 229(89) 10(4) 17(7)

Raio X de tórax (1) 149 (78) 40 (21)

ECG de repouso(4) 129 (84) 25 (16)

PPF 127 (84) 18 (12) 7 (4)

Hemograma 228 (93) 11 (4) 7 (3)

PPD 42 (51) 41 (49)

      (1) 1 indivíduo sem informação
         (2)  2 indivíduos sem informação
         (3) 3 indivíduos sem informação
         (4) 4 indivíduos sem informação

Seção 6—Outros procedimentos de rastreamento

A realização periódica de outros procedimentos, não listados na seção 4,

ocorreu em 119 (36%) entrevistas.  Setenta e três profissionais mencionaram

realizar mais um exame e 46 acrescentaram dois testes. Ao todo, foram

mencionados 21 tipos diferentes de procedimentos (Tabela 11).

Foram lembrados exames laboratoriais, exames de imagens como também

rotinas realizadas durante exame físico de algumas especialidades.

Os cinco exames mencionados com maior freqüência foram: teste ergométrico

(28 - 8%) entrevistados, seguido pelo perfil sorológico para hepatites e HIV (20-

6%), exames de tireóide (hormônios e Ultra-som)
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Tabela 11 Outros procedimentos realizados pelos entrevistados como

check-up - HC-FMUSP 2001-2003

Procedimento N %

Teste ergométrico 28 8

Sorologia para hepatites e HIV 20 6

Exames de tireóide (hormonal ou USG) 15 5

Ultra-som abdominal 13 4

Ultra-som transvaginal ou pélvico (1) 11 5

Endoscopia Digestiva Alta 10 3

Ácido úrico 8 2

Uréia, Creatinina 7 2

Ultra-som próstata (2) 6 6

Colonoscopia 4 1

Ultra-som mama (1) 4 2

Eco Doppler 4 1

Consulta e exames oftalmológicos 4 1

Sódio, Potássio 2 1

Tomografia tórax 2 1

Triglicérides 2 1

Provas reumáticas 2 1

CEA 2 1

Consulta com otorrinolaringologista 1

Holter 1

Função pulmonar 1

               (1) 
dados para as mulheres

                         (2)  dados para os homens
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7. DISCUSSÃO

7.1 Objetivo primário

O estudo epidemiológico transversal tem como objetivo informar a distribuição

de um evento na população em termos quantitativos. Este desenho tem como

vantagens: o baixo custo, o alto poder descritivo e a simplicidade analítica

(Rouquayrol, 1999). Os estudos transversais fornecem uma foto instantânea da

população investigada em relação ao evento e às possíveis exposições de

interesse, em um determinado momento (Rothman, 2002).No presente estudo, foi

observada a prática de 18 procedimentos de rastreamento em profissionais de

saúde de um hospital terciário.

A amostra foi sorteada a partir da relação completa de todos os funcionários

do Instituto Central, Instituto da Criança e do Instituto do Coração (INCOR),

população esta que representava 82,5% dos funcionários do complexo Hospital

das Clínicas da FMUSP (vínculo HC). Portanto, é provável que o processo de

amostragem aleatória sem reposição e a participação de 91% dos elegíveis,

tenha fornecido uma amostra representativa da população dos profissionais de

saúde do complexo HC.

Foram entrevistados 105 homens (97 médicos e 8 auxiliares de enfermagem)

e 228 mulheres (40 médicas, 162 auxiliares de enfermagem e 26 enfermeiras). A

maioria dos médicos eram homens, e entre os não médicos (196), 95% eram

mulheres.

Na pesquisa bibliográfica realizada apenas um estudo teve como amostra

médicos e outros profissionais da saúde.  Hall et al. (1990) conduziram trabalho
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com 162 médicos com título de especialidade (110 homens e 52 mulheres), 191

residentes (131 homens e 60 mulheres) e 77 não médicos - 4 homens e 73

mulheres. Os autores também encontraram dificuldades pelo pequeno número de

profissionais não médicos do sexo masculino. Outros estudos apenas com

médicos, também encontraram o sexo masculino como maioria (Wyshak et al,

1980; Bortz, 1992; Woodward et al, 1996).

A questão central desenvolvida na dissertação foi à prática de exames de

rastreamento, definidos como manobras de exame físico (medida de pressão

arterial, exame de mama), exames laboratoriais e outros procedimentos aplicados

em pessoas assintomáticas com o intuito de fazer o diagnóstico precoce de

doenças.

Com a preocupação de diferenciar as práticas para rastreamento das práticas

de investigação diagnóstica, houve cuidado em orientar os entrevistadores e

acrescentar esclarecimentos no questionário. Na seção 3 - Consulta para exame

periódico de saúde, havia a observação para que fossem mencionadas as

“informações sobre consultas com finalidade de fazer um check-up e não inclui

consultas relativas a sintomas ou doenças que se sabia existirem previamente”.

Na seção 4 - Listagem dos procedimentos de rastreamento, orientava-se

assinalar os exames que o entrevistado faz ou fez como check-up.

A análise inicial mostrou um fato interessante: muitos entrevistados que

relataram realizar procedimentos como check-up na seção 4, na verdade

realizavam exames de investigação diagnóstica e seguimento clínico, detalhados

na seção 5. Observou-se diferença importante para mensuração de PA, dosagem

de colesterol, realização de hemograma e urina I. Essa diferença aponta a

fragilidade do conceito de rastreamento entre os profissionais de saúde.
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Houve, também, grande disparidade nas proporções encontradas sobre a

prática dos 18 procedimentos realizados como rastreamento. De forma geral,

exames laboratoriais de pequena complexidade para coleta (como glicemia,

dosagem de colesterol e hemograma) e os procedimentos para rastreamento de

câncer de colo de útero, mama e de próstata foram comuns e realizados em

grande número de vezes. Já a retosigmoidoscopia e a pesquisa de sangue oculto

nas fezes foram relatados por um número reduzido de PS. Exames envolvendo

outros materiais biológicos (fezes, urina I) e aparelhos de maior complexidade

foram realizados com freqüência, porém em um número menor de vezes.

A prática verificada entre os 333 profissionais foi comparada com as

recomendações internacionais da USPSTF, com dados populacionais do BRFSS

e com outros estudos localizados na literatura, como o Women Physician´ Health

Study (WPHS).

O Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), iniciado em 1984 pelo

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), coleta dados (estratificados

por estado), sobre o comportamento da população norte-americana. O foco

primário do inquérito, realizado anualmente por telefone, é descrever, entre os

adultos maiores de 18 anos, os comportamentos associados às principais causas

de morte nos EUA: sedentarismo, obesidade, tabagismo, uso de álcool, não uso

de cintos de segurança e não realização de exames “preventivos” (dosagem de

colesterol, mamografia, Papanicolaou e exames de rastreamento de câncer colo-

retal).
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- Rastreamento de diabetes, doença cardiovascular e seus fatores de risco

A doença cardiovascular é um problema de saúde pública por sua contribuição

significativa nas taxas de morbidade e mortalidade (prematura) dos brasileiros. A

prevalência das doenças cardiovasculares em adultos varia de acordo com sexo e

idade. Os fatores de risco modificáveis estabelecidos são: hipertensão arterial

sistêmica, hipercolesterolemia,  diabetes, tabagismo, obesidade e sedentarismo.

 De acordo com as recomendações da USPSTF, são indicados para o

rastreamento da doença cardiovascular com impacto comprovado na redução da

mortalidade: medida de pressão arterial para adultos com mais de 18 anos e a

dosagem de colesterol para os homens com mais de 35 anos e para as mulheres

após os 45 anos. O intervalo ótimo para a realização desses procedimentos de

rastreamento não é bem estabelecido, embora para o colesterol proponha-se

cinco anos.

Portanto, todos os profissionais sorteados deveriam medir a pressão arterial.

Contudo, somente 71% profissionais relataram ter medido a PA, como

rastreamento.

A dosagem sanguínea de colesterol como rastreamento foi referida por 204

PS entrevistados, entre os quais 42 fizeram o exame mais de 10 vezes. Por outro

lado, em ambos os sexos, mais de um terço dos PS com recomendação de

dosagem de colesterol nunca havia realizado o exame como rastreamento.

Em publicação de 2001, os dados do BRFSS apontaram que 77% da

população participante já havia dosado o colesterol pelo menos uma vez na vida.

No Women Physicians´ Health Study (WPHS, ano) apontaram que entre 2465

médicas norte-americanas com 30 a 70 anos, 1210 (49%) dosaram seu colesterol

e 2155 (87%) mediram a PA no último ano.  Fazendo a mesma análise entre as
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40 médicas do presente estudo, 28 (70%) mediram sua PA e 22 (55%) dosaram

seu colesterol no último ano.

O ECG de repouso não é recomendado para indivíduos assintomáticos sem

fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Nesta investigação, quase

metade (48%) dos PS realizou o exame para rastreamento. O teste ergométrico,

também sem evidências de benefício para a redução na mortalidade, foi realizado

por 8% dos entrevistados.

As evidências disponíveis sobre o rastreamento do DM com a glicemia são

insuficientes para sustentar a recomendação a favor ou contra, pelas entidades

internacionais em indivíduos assintomáticos (recomendação I). Contudo, é uma

prática adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil.

- Rastreamento de doenças neoplásicas

A recomendação da USPSTF sugere que todas as pessoas com 50 anos ou

mais realizem a PSOF para rastreamento de câncer de intestino. O toque retal

não é recomendado. As evidências são razoáveis sobre o benefício da

retosigmoidoscopia associada ou não a PSOF para redução da mortalidade por

câncer colo-retal. Mesmo sem evidências diretas sobre a colonoscopia, a força-

tarefa norte americana sugere que este procedimento pode ser usado.

Em nossa amostra, 131 pessoas pertenciam a esta faixa etária, sendo que

apenas três (2%) realizaram a PSOF e outros três profissionais relataram fazer a

colonoscopia; nenhum fez retosigmoidoscopia. Estas proporções foram menores

que aquelas encontradas na literatura.
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Os dados do BRFSS de 2001 mostraram que 45% dos participantes

mencionaram ter feito a PSOF alguma vez na vida; a colonoscopia ou

retosigmoidoscopia foi relatada por 46%.

Frank et al (1998) compararam os dados de 35.361 mulheres que

responderam o BRFSS em 1992 com as informações obtidas entre as 4501

mulheres que participaram do WPHS.  As médicas referiram realizar mais exames

de rastreamento do que a população geral. Contudo, quando comparadas às

mulheres com mesmo nível socioeconômico, as médicas realizaram a PSOF e

retosigmoidoscopia em proporção semelhante.

Schwartz et al (1991) estudaram as práticas de promoção da saúde e

prevenção de doenças entre 1349 médicos membros do American College of

Physicians (ACP). Aproximadamente 74% dos participantes com 50 anos ou mais

já havia feito a PSOF alguma vez na vida, e 58% a retosigmoidoscopia.

Em atualização de 2003, a USPSTF apóia a prática da mamografia, com ou

sem o exame de mama por profissional de saúde, para detecção precoce do

câncer de mama para mulheres acima de 40 anos. As evidências são

insuficientes sobre a efetividade isolada do exame de mama por profissional de

saúde isolado como também sobre a realização rotineira do auto-exame das

mamas.

Para a detecção precoce do câncer mama, nesta investigação o auto-exame

foi relatado por 200 (88%) mulheres, seguido pelo exame de mama por

profissional de saúde (170 - 75%) e pela mamografia (164 - 72%).

No WPHS, 21% das médicas fazia o auto-exame mensalmente,

aproximadamente dois terços relataram o exame de mama por outro profissional

de saúde no último ano (Frank et al, 2000).
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Apesar da realização dos exames para rastreamento de câncer de mama no

presente estudo ter sido maior do que a encontrada entre as médicas norte-

americanas, vale destacar que 64 profissionais mencionaram não realizar

mamografia, 15 delas com mais de 50 anos (quatro com antecedente familiar de

câncer de mama) e que 33 negaram o exame de mama por PS.

As informações sobre a realização do Papanicolaou como rastreamento entre

as profissionais de saúde superou os dados encontrados por Nascimento et al

(1996) entre mulheres do Município de Sã Paulo, entre as quais a cobertura foi de

69%. No levantamento do BRFSS, a cobertura norte-americana em 2000, para a

pergunta “você já fez o Papanicolaou alguma vez na vida?” foi de 94,8%.

 Na amostra, doze (5%) entrevistadas afirmaram não realizar o Papanicolaou

para rastreamento: nove auxiliares de enfermagem, duas médicas e uma

enfermeira.

Breen et al (2001) analisaram a utilização do Papanicolaou, mamografia,

PSOF, retosigmoisdospia e TR para o rastreamento de câncer nos anos de 1987,

1992 e 1998. A realização de todos os procedimentos aumentou ao longo do

período estudado. Os autores ressaltam os números reduzidos encontrados sobre

a utilização recente (nos últimos três anos) dos procedimentos para o

rastreamento do câncer colo-retal.  Entre os homens acima de 50 anos, os

valores encontrados foram 22% em 1987, 29% em 1992 e 37% em 1998. Para o

sexo feminino, as porcentagens foram 24%, 28% e 30%, respectivamente.O

estudo mostrou ainda que a cobertura do serviço de saúde teve forte associação

com a  prática dos exames.

A concentração sérica do antígeno prostático específico (PSA) pode predizer a

mortalidade por câncer de próstata. Mas não há ensaios clínicos controlados que
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demonstrem que a detecção precoce melhorou o prognóstico de homens

assintomáticos com mais de 50 anos (Law, 2004). Mesmo assim, 69 (67%) dos

profissionais de saúde do sexo masculino referiram ter realizado o exame pelo

menos uma vez na vida.

- Rastreamento de outras doenças

Entre os outros exames perguntados (hemograma, urina I, PPD, PPF, raio X

de tórax e densitometria óssea), apenas o último é recomendado pela USPSTF

para mulheres a partir dos 65 anos de idade.

Os exames mencionados de forma complementar (seção 6), sustentam

raciocínio semelhante sobre a prática de exames não recomendados, como o

teste ergométrico (8% dos entrevistados), em detrimento de procedimentos

efetivos.

7.2 Objetivos secundários

Para avaliar a associação entre o antecedente familiar e a prática de exames,

foram investigados os antecedentes familiares de doenças e os exames

realizados.

O histórico familiar incluiu dados de pais, filhos e avós, uma vez que a idéia

era captar o papel da história familiar na percepção de risco.  No atual estudo, os

antecedentes familiares foram freqüentes, sobretudo para doenças

cardiovasculares e diabetes.

Sobre os antecedentes familiares de câncer, os dados encontrados pouco

diferem dos resultados publicados por Pinsky et al (2003). No ensaio clínico sobre
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o rastreamento das neoplasias de próstata, pulmão, colo-retal e ovário (PLCO

Screening Trial) desenvolvido de 1993 a 2001, com 150.000 pessoas (55 a 74

anos), a história familiar de câncer de mama em qualquer membro da família do

sexo feminino foi relatado por 12%, de câncer de pulmão por 10%, de câncer

colo-retal 9% e de câncer de próstata 7% dos homens.

No presente estudo a associação entre a historia familiar de câncer e a

realização de exames de rastreamento foi restrita à história de câncer colo-retal.

Outro objetivo secundário do trabalho foi investigar a possível associação

entre história de EPS e realização de exames de rastreamento. Notou-se que a

prática do EPS teve boa adesão entre os profissionais estudados (205-62%), com

dados semelhantes a literatura.

Em estudo com 126 médicos da Palo Alto Medical Clinic, 84 (86%) dos

homens e 19 (68%) referiram passar por exame médico anual (Bortz, 1992). Entre

1349 médicos membros da American College of Physicians (ACP), 608 (45%)

referiram ter realizado exame médico nos últimos quatro anos (Schwartz et

al,1991).

Na presente investigação, as especialidades envolvidas com maior freqüência

na execução das consultas para realização do EPS foram a ginecologia e a

clínica geral, com papel significativo também da cardiologia. Vale ressaltar que o

relato do EPS esteve associado à realização de 14, entre os 18, procedimentos

investigados. Estes dados remetem à importância da capacitação adequada dos

médicos (generalistas e especialistas) para a execução do EPS.

7.3 Limitações
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A coleta de dados, especialmente nos médicos, foi realizada durante um longo

período. É possível que essa duração tenha alterado alguns resultados.

Para avaliar o impacto deste fator nos resultados, foi feita a comparação entre

a prática dos médicos entrevistados em 2002 e aqueles localizados em 2003. Não

ocorreram campanhas maciças para estimular a procura por algum procedimento

envolvido no estudo neste intervalo, contudo a realização dos exames de

rastreamentos para diabetes, doença cardiovascular e seus fatores de risco foi

mais freqüente em 2003 (100%) do que em 2002 (82%).

O auto-relato para obtenção dos dados também deve ser ponderado. Gordon

et al. (1993), em estudo com 779 pessoas, utilizando contato por carta ou

telefone, observaram que a concordância entre o auto-relato e a documentação

médica foi maior para procedimentos com relatórios (ex: mamografia,

Papanicolaou, PSOF e retosigmoidoscopia) comparado aos testes de exame

físico (TR e exame de mama). A sensibilidade do auto relato foi maior de 90%

para mamografia, exame mama por PS, Papanicolaou, com aproximadamente

40% de falso positivos.Além disso, o intervalo de tempo referido sobre os últimos

exames foi subestimado.

Norman et al (2003) avaliaram a validade do auto-relato de mamografia em

mulheres com e sem câncer de mama. A sensibilidade e especificidade do auto-

relato no primeiro ano foram, respectivamente, 0,93 e 0,82. Considerando o

período de dois anos, os valores passam para 0,97 e 0,78. Os autores concluíram

que o auto-relato não implica erro de classificação muito severo.

O auto-relato de história familiar de câncer foi pesquisado por Kerber e Slattery

(1997). Com os dados do Diet, Activity and Reproduction Colon Câncer (DARCC)

Study os autores puderam investigar a sensibilidade de relatos de câncer de
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mama, colo-retal e próstata. Concluíram que a acurácia do auto-relato é

adequada para tipos comuns de câncer.

As evidências encontradas na literatura internacional sugerem que o

comportamento pessoal dos médicos é preditor da prescrição profissional. O

presente estudo cuja amostra foi constituída por médicos e não médicos,

descreveu a prática pessoal de 18 exames de rastreamento sem a observação

concomitante da prática clínica desses profissionais.

Restam como pontos não investigados e complementares à área de promoção

da saúde: a caracterização dos hábitos adotados pelos profissionais de saúde,

como por exemplo, tabagismo, alimentação e imunização e a investigação do

acesso geográfico como fator facilitador para a execução dos exames.
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8. CONCLUSÃO

O estudo sobre a prática de exames de rastreamento por profissionais de

saúde de um hospital terciário mostrou que uma proporção expressiva dos PS

relata um número de exames superior ao previsto segundo as recomendações

vigentes. Por outro lado, alguns procedimentos com efetividade comprovada são

realizados por poucos profissionais.

Mesmo com os relatos comuns sobre os antecedentes familiares investigados,

apenas a história de câncer de intestino esteve associada à prática dos

procedimentos de rastreamento (PSOF, TR, colonoscopia e retosigmoidoscopia).

A realização do exame periódico de saúde (EPS) mostrou associação com a

prática dos exames de rastreamento estudados.

Como implicação direta dos resultados encontrados, fica sinalizada a

necessidade de maior divulgação das diretrizes sobre os exames de rastreamento

entre os profissionais de saúde. O esclarecimento sobre os benefícios, incertezas

e limitações do check-up baseado em exames é essencial para aqueles que

prescrevem, como para aqueles que realizam os procedimentos. A idéia de que

"quanto mais exames, melhor" deve ser substituída por "exames, quanto melhor

indicados, melhor".
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