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RESUMO
A prevenção quaternária visa diminuir o excesso de intervenções médicas com potencial danoso para o paciente. O
objetivo deste trabalho é identificar o impacto da prevenção quaternária na promoção da saúde. O estudo consistirá em
uma cienciometria sobre o tema “prevenção quaternária”. Consistirá em pesquisa da produção científica veiculada em
periódicos indexados nos bancos de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde (IBECS), Biblioteca Cochrane (COCHRANE),  National Library of
Medicine (MEDLINE),  Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e  US National Library of Medicine (PubMed) e uma
pesquisa  de  campo  com profissionais  da  área  médica  para  identificar  o  conhecimento  e  a  prática  da  prevenção
quaternária para a promoção da saúde de seus pacientes. O instrumento de coleta de dados será elaborado pelos
pesquisadores, caso não se encontre na literatura um instrumento validado para esse fim. Os dados serão inseridos em
planilha Excel e serão aplicados testes estatísticos para análise dos dados. Espera-se identificar a produção científica
sobre a temática e a percepção dos profissionais de saúde em relação a mesma, estimulando o interesse sobre a
importância desta temática.

PALAVRAS-CHAVE: Iatrogenia; Pevenção quaternária; Promoção da saúde.

1 INTRODUÇÃO

Iatrogenia é uma palavra derivada do grego, em que o radical iatro (“iatrós”) significa médico;
geno (“gennáo”), origem; e “ia”, uma qualidade. De acordo com Canineu et al. (2006), iatrogenia é
definida  como  ações  decorrentes  de  intervenções  médicas,  sejam  elas  adequadas  ou  não  e
justificadas  ou  não,  que  geram  consequências  prejudiciais  ao  paciente.  Essas  ações  médicas
prejudiciais podem, muitas vezes, virem do excesso de intervenção e medicalização, que está cada
vez mais frequente. Por conta disso, o Médico de Família e Comunidade belga, Marc Jamoulle,
propôs o conceito de prevenção quaternária que foi oficializado pela World Organization of National
Colleges,  Academies  and  Academic  Associations  of  General  Practitioners/Family  Physicians
(WONCA) e publicado em seu Dicionário como “a detecção de indivíduos em risco de tratamento
excessivo para os proteger de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas
eticamente aceitáveis ” (MELO, 2007).

Em um estudo retrospectivo realizado em hospitais brasileiros, constatou-se que a incidência
de pacientes que sofreram eventos adversos foi de 7,6%, sendo que desses, 66,7% eram evitáveis,
porcentagem  maior  quando  comparada  com  estudos  de  outros  países.  Dentre  as  principais
categorias de eventos adversos, o estudo encontrou que 35,2% foi por procedimentos cirúrgicos e
30,6% por procedimentos médicos (MENDES et al.,  2009). Em relação aos custos com eventos
adversos em hospitais brasileiros, um estudo descritivo e exploratório detectou um gasto de R$
1.212.363,30 para o Ministério da Saúde. A justificativa desse gasto está no aumento do tempo de
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permanência do paciente no hospital, que para casos com eventos adversos é de 28,3 dias superior
aos casos sem esses eventos (PORTO et al., 2010).

Levando  em  consideração  os  números  apresentados  por  pesquisas  semelhantes  às
anteriores, a Organização Mundial  da Saúde (OMS) criou a Aliança Mundial  para Segurança do
Paciente em 2004 com o objetivo de organizar os conceitos sobre segurança do paciente e propor
medidas para diminuir os riscos e conter os eventos adversos. Com essa influência, o Ministério da
Saúde  instituiu  o  Programa Nacional  de  Segurança  do  Paciente  (PNSP),  por  meio  da  Portaria
MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, tendo como objetivo principal a qualificação do cuidado em
saúde nas instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

Considerando  o  conceito  de  segurança  estabelecido  pela  Classificação  Internacional  de
Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde: “Reduzir a um mínimo aceitável, o risco
de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde”, a prevenção quaternária pode ser aplicada
em três situações principais: o excesso de rastreamento, o excesso de exames complementares e
os  abusos  na  medicalização  de  fatores  de  risco.  Devemos  lembrar,  que  o  rastreio  deve  ter
embasamento  científico  e,  assim  como  todas  as  outras  intervenções  médicas,  seus  benefícios
devem ser maiores que os riscos; dentro dos riscos que o rastreio pode causar estão a ansiedade na
espera  de  resultados,  os  falso-positivos  e  o  desconforto  físico  e  psicológico  que  alguns
procedimentos podem causar (NORMAN et al., 2009). Além disso, é preciso apontar que a indústria
farmacêutica distorce o real significado de fator de risco, realizando campanhas que exageram o
perigo dele, que não é necessário nem suficiente para o aparecimento de uma doença, para gerar
medo nas pessoas que passam a acreditar que sintomas normais do dia-a-dia são doenças e que
devem ser medicados (MELO, 2007).

Diante disso, surgem muitas questões a serem discutidas nesta pesquisa, tais como: qual o
impacto da prevenção quaternária na promoção da saúde? Qual o tamanho da produção científica
existente sobre a prevenção quaternária no Brasil e no mundo? Qual o enfoque desses trabalhos?
Qual o impacto desses trabalhos no meio científico? Qual o conhecimento que os profissionais de
saúde têm sobre a prevenção quaternária? Esses profissionais praticam a prevenção quaternária na
promoção da saúde de seus pacientes?

Finalmente,  espera-se  identificar  quali  e  quantitativamente  os  trabalhos  realizados  com o
tema “prevenção quaternária” e classificá-los de acordo com o ano de publicação, o local de origem,
temática e o estrato Qualis do periódico em que foi publicado. Ainda, espera-se identificar o grau de
conhecimento e a prática dos profissionais da área médica em relação a prevenção quaternária na
promoção da saúde. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo a ser realizado compreenderá duas etapas. A primeira parte consistirá de um estudo
cienciométrico sobre o tema “prevenção quaternária”  por  meio dos Sistemas de Informação em
Saúde nacional e internacional. A segunda parte será uma pesquisa de campo com profissionais da
área médica para identificar o conhecimento e a prática da prevenção quaternária para a promoção
da saúde de seus pacientes.
I. Estudo cienciométrico

Consistirá uma pesquisa sobre o tema Prevenção Quaternária, cujo objeto de estudo será a
produção científica veiculada em periódicos indexados nos bancos de dados da Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências
de Saúde (IBECS), Biblioteca Cochrane (COCHRANE),  National Library of Medicine (MEDLINE),
Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e US National Library of Medicine (PubMed). Para isso
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serão utilizados os descritores: prevenção quaternária e iatrogenia; e os seus correspondentes em
inglês (quaternary prevention; iatrogenic) consultados previamente nos Descritores em Ciências da
Saúde  (DeCS),  entre  outros.  Os  trabalhos  científicos  a  serem  incluídos  no  estudo  serão
selecionados por meio de avaliação dos títulos e resumos, realizados de forma independente por
dois pesquisadores e classificados pelo ano de publicação do artigo, local (cidade, estado e país) de
origem da pesquisa, temática do estudo científico, estrato Qualis do periódico em que o mesmo foi
publicado.
II. Identificação da percepção dos profissionais da saúde sobre a prevenção quaternária

Esta etapa será estudo transversal e analítico, quantitativo, exploratório realizada no serviço
de saúde da cidade de Maringá-PR. A população alvo será composta do número total de médicos
cadastrados no Conselho Regional de Medicina e com base nisso, o tamanho da amostra (n) será
calculada e composta por uma amostra de conveniência. O número de médicos necessário para
compor a amostra será calculado de acordo com:

                                                                       (1)

em que N g é a quantidade de médicos registrados em Maringá na g-ésima, N é o número total, pg a
prevalência das características a serem pesquisadas, fixada como 0,5 para todos os grupos, já que
não há informações anteriores sobre as mesmas. Ainda, o nível de significância considerado será
de α = 5% e o erro máximo admitido entre a estimativa e o valor real do parâmetro será de е= 0,05,
isto é, de cinco pontos percentuais.

A técnica para seleção da amostra deverá ser aleatória e espontânea, serão convidados a
participar os médicos que frequentam hospitais públicos e privados, clínicas, consultórios, UBS. Para
seleção dos participantes no estudo devem obedecer alguns critérios de inclusão: ser médico e estar
cadastrado no CRM, Maringá –PR.

Todos  os  médicos  serão  previamente  consultados  e  esclarecidos  sobre  os  objetivos  da
pesquisa e o caráter não obrigatório de sua participação, assinarão o termo de consentimento livre e
esclarecido  (Anexo  I)  e  terão  garantia  do  sigilo  das  informações  prestadas.  O  Termo  de
consentimento Livre e Esclarecido será elaborado de acordo com o Item IV da Resolução nº 196 do
Conselho Nacional de Saúde, será disponibilizado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da
pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada pelo pesquisador.

A coleta  de  dados  deverá  ser  aplicada  por  meio  de  um formulário  estruturado  contendo
questões relacionadas ao perfil  sociodemográfico (Idade, sexo, tempo de exercício da profissão,
especialidade, instituição de formação médica, local de trabalho), acrescido de questões objetivas
sobre  a  prevenção  quaternária.  Este  instrumento  de  coleta  de  dados  será  elaborado  pelos
pesquisadores caso não se encontre na literatura científica nacional ou internacional um instrumento
validado  para  esse  fim.  Caso  haja  necessidade  de  os  pesquisadores  elaborarem  o  referido
instrumento, este será construído com embasamento na literatura científica sobre o tema. Pretende-
se aplicar o questionário aos médicos atuantes na cidade de Maringá, cuja amostra representativa
será calculada a partir do número total de médicos cadastrados no Conselho de Medicina Regional.
O projeto será enviado para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UniCesumar. Os dados
serão inseridos em planilha Excel e serão aplicados testes estatísticos para análise dos dados.

3 RESULTADOS ESPERADOS

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Como resultado  desta  pesquisa  espera-se  identificar  a  produção  científica  sobre  o  tema
“prevenção quaternária”, bem como o nível de conhecimento que os profissionais da área médica
têm em relação ao tema e como eles praticam essa forma de prevenção na promoção da saúde de
seus pacientes. Diante disso, almeja-se que a publicação da presente pesquisa permita identificar a
importância dada à prevenção quaternária atualmente no Brasil, e assim, estimule o interesse de
pesquisadores, médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, além da população em geral,
sobre a importância desta temática. 
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