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EXAMES PREVENTIVOS DE SAÚDE
O cuidado com a saúde pode requerer a avaliação médica preventiva anual. Esta avaliação deve levar em
conta a história pessoal, a história familiar e o exame físico, com a mensuração do peso e da pressão
arterial, além de alguns exames complementares.
Atitudes preventivas já bem estabelecidas serão aconselhadas pelo médico, entre elas estão: controle do
peso, prática de exercícios físicos, o uso comedido de bebidas alcoólicas e evitar o tabagismo.
Existem instituições, como a U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), que se dedicam a estudar e
publicar orientações para medidas preventivas e constituem fonte segura de informações. As medidas
preventivas podem ser divididas em gerais - baseadas em estudos populacionais; e individuais - estas
dependentes da história familiar e do estilo de vida.
Gerais ou populacionais
As medidas gerais se dirigem a doenças comuns que se manifestam a longo prazo e sobre as quais se pode
agir preventivamente, neste caso os exames de screening devem ter sensibilidade e especificidade
adequadas, bem como custo acessível. São exames preventivos que já se mostraram válidos para todas
as pessoas de uma determinada população.
Os alvos são o risco de doença aterosclerótica cardiovascular, diabetes, hipertensão arterial, osteoporose,
doenças sexualmente transmissíveis, hepatites, câncer intestinal colorretal, câncer de mama e de colo
uterino, entre outros. Recomenda-se, ainda, atenção no momento de uma visita médica para a
identificação da violência doméstica e da depressão.
Individuais
Os exames de screening serão direcionados principalmente pela história familiar de doenças hereditárias
e câncer, a idade e o sexo. Além disso, deve-se levar em consideração fatores do estilo de vida, por
exemplo, atividade sexual, momentos da trajetória de vida, hábitos de tabagismo e etilismo, obesidade,
sedentarismo, fatores insalubres profissionais, etc.
É importante salientar que a realização dos exames preventivos individuais dependerá da orientação
médica e da decisão pessoal, após o esclarecimento dos benefícios, riscos e custos dos procedimentos.
Exames laboratoriais e de imagem de screening podem ser indicados para o diagnóstico e o tratamento
precoce de várias condições.
Os exames genéticos preditivos relacionados aos polimorfomismos populacionais devem ser
considerados cuidadosamente, porque as descobertas da genômica estão em rápido crescimento,
contudo há um descompasso em relação à medicina clínica, que precisa esclarecer a sua aplicabilidade. A
complexidade do assunto exige prudência e decisões criteriosas. Doenças hereditárias reconhecidas
devem ser referenciadas para uma equipe multidisciplinar que possa dar condução ao estudo da família.
Como contribuição da parte laboratorial, segue-se uma relação de exames laboratoriais que podem ser
indicados, após a avaliação médica:
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Exames laboratoriais de screening gerais
Prevenção de doença aterosclerótica Colesterol total, HDL e LDL
cardiovascular
Triglicerídeos
Glicemia de jejum
Diabetes
A1C – Hemoglobina glicada
Exames para HIV (anti-HIV), Hepatite B (HBsAg) e Hepatite C
Vida sexual ativa
(anti-HCV), Sífilis (VDRL e FTA-Abs IgG), Gonococo e Chlamydia
(PCR na secreção vaginal ou urina)
Câncer colorretal
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
Gestantes
Exames maternos de pré-natal
Recém-nascidos
Teste do Pezinho
Testes laboratoriais preventivos individuais como hemograma, avaliação da função hepática, renal e
tiroidiana, ferritina, PSA, BRCA1/2 dependem da orientação médica e da decisão pessoal.
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