
Estudo defende que
fazemos exames
médicos em excesso

Investigadores da FMUP
alertam para riscos
associados ao excesso de
exames. A responsabilidade
também é dos médicos pl4



Portugueses fazem mais
exames médicos do
que os recomendados

Saúde
Mariana Correia Pinto
Estudo alerta para os riscos
associados à realização
excessiva de exames.
A responsabilidade
também é dos médicos
Prevenir nem sempre é o melhor
remédio. A mensagem é contrária à

"percepção cultural" enraizada na
sociedade portuguesa, mas começa
a ser defendida entre a comunida-
de científica: fazemos mais exames
e com maior frequência do que os

previstos nas recomendações nacio-
nais e internacionais e isso nem sem-

pre significa um ganho em termos
de saúde, concluiu um estudo sobre

utilização de meios complementares
de diagnóstico, apresentado ontem
na Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto (FMUP).

Os danos causados por um rastreio
excessivo são variáveis consoante o

tipo de exame realizado, e vão des-
de a detecção de um falso-positivo,
o risco de descobrir problemas sem
importância clínica real e mesmo a

realização posterior de tratamentos
desnecessários.

"Nós, comunidade médica, con-
tribuímos para criar esta ideia, de

que quanto mais exames médicos e

[mais] vigilância melhor e na reali-
dade nunca se passou a mensagem
de que quando nos submetemos a
exames médicos corremos riscos",
diz Carlos Martins, primeiro autor
do estudo feito com uma "amostra
representativa" de mil portugueses
com mais de 18 anos.

A balança entre o necessário e o
excessivo é de difícil equilíbrio, mas
há uma conclusão objectiva, defen-
dem os investigadores da FMUP: a

percepção dos portugueses em rela-

ção ao número de exames médicos

que devem realizar é errada.

Gasto desnecessário
Vítor Veloso, secretário-geral da Li-

ga Portuguesa Contra o Cancro, não

podia estar mais de acordo: "Já vi do-

entes que não têm qualquer queixa
e que aparecem com uma bateria
completa de marcadores tumorais,
o que é uma tolice porque não há
queixa. É procurar uma agulha num
palheiro", disse ao PÚBLICO, acres-
centando que "o Estado está a des-

pender uma quantia desnecessária"
em exames de diagnóstico quando
tem doentes oncológicos "a quem
os medicamentos não estão a ser
dados por falta de verbas". António
Vaz Carneiro, director do Centro de
Medicina Baseada na Evidência, da
Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa, fala de uma equa-
ção de difícil resolução: "O rastreio
é uma ideia bondosa que nos diz que
se uma doença for detectada preco-
cemente posso intervir e alterar para
melhorar o prognóstico. Mas é mais

complicado do que isso."
Se é verdade que em alguns casos,

sobretudo oncológicos, um diagnós-
tico precoce feito com o rastreio po-
de salvar vidas, também é de salien-
tar que o risco de falsos-positivos e

falsos-negativos e de sobrediagnós-
tico são significativos.

A origem do problema, diagnostica
Vítor Veloso, está na crise económica
em que Portugal mergulhou: "Dada
a agressividade com que a medicina
está a ser feita no que diz respeito às

economias e ao número de doentes

que são impostos a cada médico, os

profissionais de saúde entram numa
lógica de medicina defensiva. Como
não têm tempo de ver o doente, pe-
dem exames a mais. É uma situação

que tem tendência a agravar-se."
Vaz Carneiro concorda que os pro-

fissionais de saúde recorrem cada vez
mais à medicina defensiva e culpa o
sistema: "É óbvio que quando posso
ser processado e acusado de incom-

petência por pedir exames a menos e
nunca serei acusado de pedir testes a
mais, se pedem testes a mais."

O estudo da FMUP, agora publica-
do na revista científica PLOS ONE,
não pretende pôr em causa a impor-
tância da medicina preventiva, mas
evidencia a necessidade de alcançar
um equilíbrio, alertando não só os
utentes mas também os médicos.

É que a iniciativa de fazer estes
exames considerados desnecessários
é da responsabilidade do doente em
36,9% dos casos, mas recai sobre os

profissionais de saúde 31,1% das ve-
zes e resulta de mútuo acordo em
28,2% das situações.

Os "resultados surpreendentes"
mostram que 99,2% dos portugueses
acreditam que devem fazer análises

gerais (urina e sangue) com a perio-
dicidade de 12 meses e que 87,4% as

fazem mesmo nessa periodicidade,
mesmo que não existam recomen-
dações nesse sentido; quase 70% dos

portugueses sem qualquer historial
familiar de cancro do pulmão consi-
deram que devem fazer uma radio-
grafia pulmonar, em média, de 15 em
15 meses. "Numa pessoa saudável, é

inadequado, não está demonstrado

que tenha interesse ou vantagem do

ponto de vista clínico agir dessa ma-
neira", referiu outro autor do estudo,
Luís Azevedo.

Se num período de dez anos fo-
rem rastreadas com mamografia
2000 mulheres, evita-se a morte de
uma pessoa, mas são feitos dez diag-
nósticos desnecessários e dados 200
falsos-positivos. Da mesma forma, se



num período de 11 anos forem rastre-
ados 1055 homens com análise do

PSA, evita-se que um homem morra
com cancro da próstata, mas 37 ho-
mens saudáveis são rastreados des-
necessariamente com danos óbvios:

possibilidade de disfunção eréctil,
incontinência urinária e fecal e ainda
dano psicológico.

Vítor Veloso, da

Liga contra o
Cancro, critica
excesso de
exames quando
não há dinheiro
para fármacos

Médicos não têm tempo para ver doentes e pedem exames a mais


