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Resumo de trabalho exposto no V Congresso Brasileiro de Epidemiologia em

2002, na forma de comunicação coordenada.

REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO DE CÂNCER DE
MAMA EM AUXILIARES DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO.
Silva ACCG, Bloch LD, Kishi D, Eluf Neto J, Faculdade de Medicina da
Universidade São Paulo.
INTRODUÇÃO: O rastreamento para câncer de mama tem sido proposto como uma
das principais intervenções para reduzir a mortalidade por essa neoplasia entre as
mulheres. Mamografia, exame da mama por profissional de saúde e auto-exame
constituem os procedimentos mais comumente utilizados com a finalidade de
rastreamento desta doença. Contudo, segundo diversas forças-tarefa
internacionais, apenas em mulheres com idade entre 50 e 69 anos existe a
evidência clara (A)para recomendar mamografia (com periodicidade 1-2 anos),
acompanhada ou não de exame clínico de mama. Em outras faixas etárias, assim
como o auto-exame em qualquer idade, a evidência é insuficiente (C) para
recomendar ou não esses procedimentos.OBJETIVO: Avaliar a prática de realização
de mamografia para rastreamento de câncer de mama em auxiliares de
enfermagem (AE) de um hospital terciário.Métodos: Foi realizado um estudo
transversal com 132 AE do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, selecionadas de modo aleatório entre as profissionais
com idade entre 40 e 69 anos. As participantes foram entrevistadas
individualmente, utilizando questionário semi-estruturado. Foram colhidos dados
sócio-demográficos e informações dobre a prática de mamografia como
rastreamento para câncer de mama. As perguntas sobre esse procedimento
incluíam idade ao 1º exame, número de exames e época do último exame.
RESULTADOS: A idade das AE variou entre 40 e 63 anos, com média de 47,1
(desvio padrão - 5,7) e mediana de 46 anos. A realização de pelo menos uma
mamografia, como rastreamento para câncer de mama, foi relatada por 93 (70%)
mulheres. Entre as AE que haviam realizado o exame, a grande maioria (92%)
realizou o primeiro exame antes dos 50 anos de idade (38% com menos de 40
anos); quase a metade (48%) relatou mais de 3 exames (11% mais de 7 exames).
Das 40 mulheres com idade 50 anos, 15% nunca haviam feito, e 10% relataram
somente uma mamografia.CONCLUSÃO: Na maioria das AE, a primeira mamografia
para rastreamento de câncer de mama é realizada antes da idade recomendada;
além disso, uma proporção expressiva relata um número de exames bem superior
ao previsto segundo as recomendações vigentes. Por outro lado, muitas
profissionais com indicação de mamografia a cada 1-2 anos nunca fizeram, ou
fizeram o exame apenas uma vez. Esses resultados mostram a necessidade de
melhorar a divulgação das recomendações para  realização de mamografia para
rastreamento de câncer de mama.



Resumo de trabalho exposto no 10 Simpósio Avanços em Pesquisas médicas dos
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CANCER SCREENING BEHAVIORS AMONG NURSE ASSISTANTS OF A

TERCIARY HOSPITAL- BERAST CANCER AND CERVICAL CANCER. Silva,

A.C.C.G. 2, Bloch L.D. 1 ;  Eluf Neto J. 3  LIM 38. Departamento de Medicina

Preventiva

Abstract: The value of population screening as an approach to cancer control is

controversial because the objectives, benefits and costs. Numerous medical

organizations have developed cancer screening guidelines. The current screening

recommendations for female cancer, breast and uterine cervical, include

mammography, breast self examination (BSE)-in discussion-, physical examination

by trained personnel (PE) and pap smear (US Preventive Service Task Force and

Canadian Task Force Preventive Health Care). There is important discussion

about the age of taget population for each test.The objective of this cross sectional

study is to analize the practice of 18 tests among health professionals (doctors,

nurses and nurse assistants). This material examines breast and cervical cancer

screening behaviours among nurse assistants. The study sample was randomized

from female employees of Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo, aged 40-69 years-old. A semi-structured questionnaire

was used in 162 nurse assistants (6 missing: 3 refuse and 3 license).The mean

age is 47,4 with SD: 5.7 and median 46 years old. 48,2% presents high school

instruction. One hundred-sixteen (71,6%) women reported having had a

mammography, 144(88%) having ever had a BSE and 125(77,1%) having had a

PE. Pap screening test had practiced for 153(94,4%) nurses assistents.

Conclusions:  The results indicate that most of younger nurse assistants have

followed the recommendations about the kind of tests but they don´t Know the

rules of practice (age of stating screening).



Resumo de trabalho exposto no VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia em

2004, na forma de pôster.

PRÁTICA DE EXAMES DE RASTREAMENTO PARA DOENÇAS
CARDIOVASCULARES EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM HOSPITAL
TERCIÁRIO. Silva ACCG, Kishi D, Eluf Neto J, Faculdade de Medicina da
Universidade São Paulo.
Vários exames de rastreamento têm sido propostos como forma de reduzir a
mortalidade por doenças cardiovasculares. Segundo forças-tarefa internacionais,
há evidência clara (A) para recomendar a medida de pressão arterial (PA)
periodicamente a partir dos 18 anos de idade, e a dosagem sangüínea de
colesterol a cada 5 anos - em homens a partir dos 35 anos, e em mulheres a partir
dos 45 anos - como procedimentos efetivos de rastreamento para essas doenças.
Quanto ao eletrocardiograma (ECG), a evidência é insuficiente para recomendar a
sua realização. OBJETIVO: Estimar a freqüência de medida de PA, dosagem de
colesterol e realização de ECG, como procedimentos de rastreamento, em
profissionais de saúde (PS) de um hospital terciário. MÉTODO: Foi realizado um
estudo transversal com auxiliares de enfermagem (AE), enfermeira e médicos do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Foram sorteados 370 indivíduos, selecionados de modo aleatório entre os
profissionais com idade entre 40 e 69 anos. Foram feitas entrevistas individuais,
com questionário semi- estruturado. Nas questões relativas à prática dos exames,
procurou-se caracterizar se o PS era doente ou não. Nos casos de resposta
afirmativa, os indivíduos foram questionados sobre a prática regular dos
procedimentos antecedendo o diagnóstico. RESULTADOS: Foram entrevistados 333
(90,0%) dos PS elegíveis. Duzentos e trinta e sete indivíduos (71,2% IC 95% 65,9-
75,9) referiram realizar a mensuração de PA como rastreamento. Entre eles, 30
(12,6%) referiram ser hipertensos, mas realizavam a medida de PA regularmente
antes do diagnóstico. Sobre a dosagem sangüínea de colesterol, 73 pessoas
relataram nunca ter realizado o exame como rastreamento, sendo que 37 delas
(14 homens e 23 mulheres) teriam recomendação prescrita de acordo com a idade
atual. Duzentos e quatro profissionais (61,3% IC 95% 55,8-66,2) dosaram o
colesterol como rastreamento, 23 deles referiram ser dislipidêmicos, porém já
realizavam a dosagem regularmente antes do diagnóstico. O ECG como
procedimento de rastreamento foi mencionado por quase metade (157 - 47,1%)
dos PS entrevistados. CONCLUSÃO: A prática da mensuração da PA e dosagem de
colesterol, procedimentos recomendados, foram mencionadas por 71,2% e 61,3%
da amostra. Por outro lado, 96 indivíduos negaram a mensuração da PA como
rastreamento e 37 profissionais com indicação de dosagem de colesterol não
nunca o fizeram. Foi observada também a realização do ECG, exame sem
recomendação formal, por 47,1% da amostra. Esses resultados mostram a
necessidade de uma maior divulgação das diretrizes que definem como realizar o
rastreamento para DCV entre os PS.
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