
EDITORIAL 

“Sr Doutor não será 

melhor fazer um check-

up geral? Deve estar na 

altura...” 

 

É uma pergunta que se 

repete em muitas consul-

tas. É uma preocupação 

de muitos dos nossos 

utentes, independente-

mente da idade. 

 

Será suficiente a obser-

vação pelo médico? 

Será que necessito de 

fazer exames auxiliares 

de diagnóstico? 

 

É o tema que iremos 

abordar este mês. 
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SUMÁRIO 

 

- Exames de rotina 

- Rastreios oncológicos 

- Radiação em excesso? 

São frequentes as consultas em que um adulto saudável, sem sintomas nesse 
momento, sem fatores de risco ou considerado de baixo risco, questiona o seu 
médico sobre a necessidade de fazer “exames de rotina”.  

A melhor forma de cuidar da sua saúde passa por hábitos e estilos de vida 

saudáveis. Ter uma alimentação variada e sem excessos, nomeadamente 
consumo excessivo de álcool, praticar exercício físico, ter as vacinas atuali-
zadas, evitar tabaco e drogas, evitar comportamentos sexuais de risco… é a 
forma mais eficaz e segura de se manter saudável! 

 

A necessidade de fazer exames auxiliares de diagnóstico deve ser avaliada 

pelo médico, dependendo do doente que tem à sua frente: Tem queixas? 
Tem alguma doença conhecida ou na família? Quais são os seus hábitos? 

 

Há exames que estão recomendados no adulto sem queixas e de baixo risco: 

• Tensão arterial: a partir dos 18 anos, deve ser medida de 2 em 2 anos; 

• Glicemia em jejum (“açúcar no sangue”): a partir dos 40 anos, deve ser 
medida de 3 em 3 anos; 

• Colesterol: a partir dos 45 anos, deve ser medido de 5 em 5 anos; 

• Osteodensitometria (“exame de osteoporose”): nas mulheres com mais 
de 65 anos e nos homens com mais de 70 anos, se o resultado for normal 
não é necessário repetir, se houver osteoporose e for feito tratamento 
deverá ser repetida após 2 anos de tratamento, não antes. 

 

O exame só deve ser realizado se tiver mais benefícios do que riscos para o 
doente.  O seu resultado só é útil se houver depois uma mudança de compor-

tamento ou se for possível atuar sobre o seu resultado. 

Não estão recomendados por rotina: radiografia dos pulmões, endoscopia 
digestiva alta, análises da tiroide, eletrocardiograma, análises do fígado ou 
hemograma. 

 

No adulto sem queixas mas com fatores de risco (tabagismo, obesidade, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, história familiar de doença cardiovascu-

lar em idades jovens ou antecedentes pessoais de doença coronária, entre 
outros), que se consideram de médio e alto risco, os exames recomendados 

serão outros e a sua periodicidade de realização também será diferente.  

Exames de “rotina” 
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Cancro da mama 

Está recomendado o rastreio em mulhe-
res dos 50 aos 69 anos, através de 
mamografia, de 2 em 2 anos. Entre os 40 
e os 49 anos poderá haver indicação, 
dependendo da história familiar. As 

utentes do ACeS Porto Ocidental com 
indicação para este rastreio são convo-

cadas pela Liga Portuguesa Contra o 
Cancro para realizarem o exame nas suas instalações, sendo depois o resultado 

enviado para a própria e para o seu médico de família. 

Cancro do colo do útero 

Está recomendado o rastreio em mulheres com atividade sexual, pelo menos 
entre os 25 e os 60 anos, através de citologia cervical (“papanicolau”), de 3 em 
3 anos após 2 exames anuais normais. 

Cancro do cólon e do reto (intestino) 

Está recomendado o rastreio entre os 50 e os 74 anos, através de pesquisa de 
sangue oculto nas fezes, anual ou de 2 em 2 anos. Há outros métodos, por 
exemplo a colonoscopia total, que se poderá com intervalos de 5 a 10 anos. 

E o cancro da próstata? Ainda se discute se fará sentido rastrear este cancro. 
Essa opção deverá ser discutida com o seu médico de família. Caso decida 
fazê-lo, é através da análise PSA, anual. 

Radiação em excesso? 

Os exames que utilizam radiação ionizante 

(por exemplo a radiografia) não são total-

mente isentos de risco. Esse risco é tanto 

maior quanto maior a dose de radiação. 

 Mamografia equivale a 20 Rx tórax  

 Rx abdominal equivale a 35 Rx tórax 

 Rx coluna lombar equivale a 65 Rx tórax 

 TAC cerebral equivale a 100 Rx tórax 

 

 É muita radiação… os benefícios têm de 

compensar os riscos! 

Não podemos esquecer os rastreios 
oncológicos (rastreios de cancros)… 

estão também recomendados em 
adultos saudáveis. O objetivo é detetar 

e tratar alterações numa fase precoce, 
evitando a progressão para cancro. 

Biblioteca Almeida Garrett 

(Jardins do Palácio de Cristal) 

21 de novembro de 2012 

21h 

 

Exposição de fotografia 

Conferência “Os novos 

Centros de Saúde” 

 

Entrada livre 

 
 

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Porto Ocidental está a organizar um 

Ciclo de Conferências  destinado à comunidade da cidade do Porto, sob o lema 

“Saúde + Arte”. 

As conferências terão uma periodicidade mensal, de novembro de 2012 a maio de 

2013, e decorrerão no auditório da Biblioteca Almeida Garrett.  

Os temas a tratar serão diversos:  Cuidados de Saúde Primários em Portugal,           

alimentação, dor, saúde oral, cancro, saúde mental, doenças cardiovasculares. 

A primeira conferência “Os novos Centros de Saúde”, que contará com a presença 

do ex-ministro da Saúde Dr. Paulo Mendo,  irá realizar-se já este mês no dia 21 de 

novembro de 2012 . No mesmo evento será também apresentada uma exposição de 

fotografia sobre promoção da saúde da autoria de alunos da Escola Superior de 

Artes e Design (ESAD). 

 

Contamos com a sua presença! 

 


