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RESUMO: Esse estudo tem como objetivos detectar a percepção dos profissionais da saúde sobre a 

Prevenção Quaternária (P4), sua aplicação na promoção e prevenção da saúde, além de mostrar o 

conhecimento de outros profissionais da saúde em relação ao tema. A importância disto se baseia em 

prevenir malefícios aos pacientes devido aos cuidados excessivos e ações exageradas, como 

hipermedicalizações e exames diagnósticos desnecessários. Segundo a OMS 50% dos medicamentos são 

prescritos de forma errada. Além disso, com os exageros relacionados à saúde há a elevação dos gastos 

nos hospitais e na saúde pública brasileira. Outra importância desse assunto é capacitar tanto os 

médicos, quanto outros profissionais da saúde sobre as melhores formas de cuidado, evitando ações 

iatrogênicas. Trata-se de estudo transversal, analítico, quantitativo e exploratório. O cálculo amostral será 

feito como base o número total de médicos cadastrados no conselho regional de medicina da cidade de 

Maringá-Pr. Será utilizado um formulário estruturado com questões relacionadas ao perfil 

sociodemográfico e questões objetivas sobre a prevenção quaternária que será enviado por e-mail para 

médicos cadastrados no CRM-PR, nos quais serão informados sobre o objetivo da pesquisa, terão 

garantia de sigilo e assinarão termo de consentimento livre e esclarecido. Após coletados, os dados 

serão aplicados em uma planilha Excel e realizado testes estatísticos para melhor aproveitamento dos 

resultados. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da Unicesumar. Por fim, espera-se 

identificar o nível de conhecimento dos médicos em relação ao tema e como o aplicam a P4 na 

promoção da saúde.  
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