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INTRODUÇÃO: O rastreamento das doenças cardiovasculares (DCV) e de
algumas neoplasias tem sido proposto como forma de reduzir a mortalidade
atribuída a essas doenças. Forças-tarefas internacionais têm sintetizado as
evidências sobre a efetividade dos exames disponíveis para rastreamento.
OBJETIVOS: Caracterizar a realização de 18 procedimentos de rastreamento,
sete deles com recomendação sugerida pela USPSTF, em profissionais de
saúde de um hospital terciário, com idade entre 40 e 69 anos.
Secundariamente, foram investigadas possíveis associações entre a prática de
exames de rastreamento com o antecedente familiar, como também com a
realização do exame periódico de saúde (EPS) MÉTODO: Foi realizado estudo
transversal com 360 profissionais de saúde de três institutos do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-
FMUSP), selecionados de modo aleatório entre os profissionais com idade
entre 40 a 69 anos. As associações entre as variáveis binárias/dicotômicas
(ever/never) foram estimadas com a utilização de teste de chi (x2) quadrado e
consideradas estatisticamente significativas quando p <0,05. RESULTADOS:
Entre os elegíveis, 333 (91%) profissionais foram entrevistados (170 auxiliares
de enfermagem, 137 médicos e 26 enfermeiras). Sessenta e oito por cento da
amostra eram mulheres. 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. O rastreamento de doença cardiovascular foi
mencionada por mais de 70% da amostra. No tocante às neoplasias, a
realização de procedimentos para rastreamento para câncer de mama, colo de
útero e próstata foi referida pela maioria dos profissionais. Por outro lado,
apenas quatro (1%) dos entrevistados haviam realizado a pesquisa de sangue
oculto nas fezes para rastreamento de câncer colo-retal. A prática de exames
de rastreamento esteve o associada apenas com o antecedente familiar de
câncer coloretal. Entre os 205 profissionais que referiram realizar EPS, o
número de procedimentos realizados também foi maior. CONCLUSÕES: uma
proporção expressiva dos PS relata um número de exames superior ao previsto
segundo as recomendações vigentes. Por outro lado, alguns procedimentos
com indicação formal foram realizados por poucos profissionais. Esses
resultados mostram a necessidade de melhor divulgação entre profissionais de
saúde das diretrizes sobre rastreamento.


