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APRESENTAÇÃO 
 

Este Manual Técnico é uma Tecnologia Educacional (TE) desenvolvida por 

meio do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde 

(MPEAPS) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).  

A figura do quebra-cabeça escolhida para compor essa TE representa a 

interprofissionalidade no processo construtivo desse instrumento didático. De 

acordo com o Dicionário online de Português (2021), quebra-cabeça significa 

"jogo com diversas e diferentes peças que devem ser ligadas de modo a formar 

um todo [...]".  

Neste sentido, essa TE foi elaborada pelos profissionais de saúde de nível 

superior do município de Sul Brasil – SC, representando as diferentes áreas do 

saber, na busca de um único objetivo, contribuir para o avanço educacional 

de profissionais de saúde acerca da Prevenção Quaternária. 

Para organização desse Manual Técnico, foram realizados quatro 

encontros dialógicos. Durante esses encontros os profissionais de saúde tiveram 

a oportunidade de discutir sobre a temática – Prevenção Quaternária – e, realizar 

o alinhamento teórico, elencando os principais conceitos e informações, que 

estão descritos nessa TE. 

  A Prevenção Quaternária, cuja sigla universal é abreviada por P4, e 

também será utilizada nesse material, ainda é pouco reconhecida pelos 

profissionais de Atenção Primária à Saúde (APS), porém a sua incorporação na 

prática é de extrema importância. A P4 visa, através de vários critérios identificar 

os excessos de intervenções e medicalização, tanto diagnóstica quanto 



 

terapêutica, protegendo os pacientes dos danos provocados por esses excessos, 

propondo alternativas cabíveis (JAMOULLE et al., 2013). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), faz parte do 

processo de trabalho dos profissionais de Atenção Primária à Saúde (APS) o 

desenvolvimento de ações em todos os níveis de prevenção (primária, 

secundária, terciária e quaternária). 

Nesse contexto, o Manual Técnico aborda os principais conceitos e 

informações sobre a P4, servindo de instrumento para o fortalecimento da P4 

no cotidiano de prática. Desta forma, além de qualificar o ensino sobre a P4, 

contribuirá para o aprimoramento do plano de cuidado aos indivíduos e 

coletividades, estimulando os profissionais de saúde a refletirem sobre as 

condutas adotadas no contexto clínico, dando maior segurança na tomada de 

decisão. Neste Manual Técnico também abordaremos os tratamentos 

alternativos, que tiveram uma grande expansão no Sistema Único de Saúde 

(SUS) nos últimos anos, e, podem fazer parte da abordagem clínica para resolver 

problemas do cotidiano, com importantes reflexos na desmedicalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INTRODUÇÃO 
 

Sem dúvida, o avanço tecnológico tem contribuído na agilidade 

diagnóstica e medicamentosa, porém é importante que os profissionais de 

saúde reflitam sobre o uso correto e consciente das tecnologias associadas a 

prevenção. Excessos de exames, medicamentos e procedimentos, podem causar 

danos não apenas clínicos, mas também sociais e culturais. 

A partir dessa perspectiva, ganha destaque a P4, considerada um quarto 

nível de prevenção. Cumpre destacar que o conceito de prevenção tem se 

modificado ao longo dos anos, com um direcionamento para a clínica de 

doenças e hoje tem sido um desafio para os profissionais de saúde encontrarem 

uma constância entre a prevenção e o tratamento.  

Nesse contexto, abordar a P4 torna-se fundamental, principalmente na 

APS, cuja premissa é a resolutividade, garantindo a acessibilidade e 

continuidade do cuidado. Faz parte do processo de trabalho das equipes de 

Atenção Básica (eAB), equipes de Saúde da Família (eSF), equipe Saúde Bucal 

(eSB) e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF – AB), 

desenvolver ações de promoção, prevenção e assistência aos pacientes, 

buscando identificar as necessidades de saúde da população, ofertando o 

melhor serviço.  

Nesse contexto, esperamos poder esclarecer para os profissionais de 

saúde, o conceito e a importância da P4 no cotidiano da prática. 
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O que é prevenção? 

Podemos definir a prevenção como a ação de evitar a ocorrência ou o 

desenvolvimento de um problema de saúde e/ou suas complicações, ou seja, 

reduzir e manter o controle do risco de se adquirir uma doença específica por 

reduzir a probabilidade de que uma doença ou desordem venha a acometer um 

indivíduo (BRASIL, 2013). 

 A prevenção é organizada em quatro níveis: 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021). 

De acordo com Zonta et al. (2017) podemos citar alguns exemplos de 

prevenção, de acordo com os quatro níveis:  

 Prevenção primária (P1): nesse nível são desenvolvidas ações de 

promoção e educação em saúde (orientação de atividade física para 

diminuir chance de desenvolvimento de obesidade, escovar os dentes, 

fluoretar a água potável) e de proteção específica (imunização).   

PRIMÁRIA: 

na prevenção primária 
são realizadas ações 

para evitar ou 
remover a causa de 

um problema de 
saúde, antes que ele 

apareça. 

SECUNDÁRIA:

na prevenção 
secundária são 

realizadas condutas 
para detectar 

problemas de saúde 
em período inicial, 
com o objetivo de 

facilitar a cura, reduzir 
ou prevenir a 

evolução ou os efeitos 
a longo prazo. 

TERCIÁRIA: 

na prevenção terciária 
são realizadas ações 
de tratamento e/ou 

reabilitação em 
paciente que já possuí 

um problema de 
saúde agudo ou 

crônico, com o intuito 
de minimizar o 

prejuízo funcional. 

QUATERNÁRIA:

na prevenção 
quaternária busca-se 

identificar os 
pacientes que estão 

sob riscos de 
medicalização 

excessiva, com o 
objetivo de protegê-

los de novas 
intervenções  

desnecessárias, que 
podem provocar 

danos iatrogênicos, 
propondo 

intervenções 
eticamente aceitáveis. 
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 Prevenção secundária (P2): nesse nível realiza-se o diagnóstico precoce, 

sendo, atualmente, preferível o uso do termo "diagnóstico oportuno" em 

vez de detecção precoce, porque a diagnose precoce nem sempre é 

vantajosa para o paciente. Nesse nível citam-se os exames de 

rastreamento como mamografias e preventivo do câncer de colo de útero.   

Por isso, é importante compreender as diferenças entre os termos 

diagnóstico precoce, diagnóstico oportuno e rastreamento: 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021). 

 Prevenção terciária (P3): nesse nível citam-se a prevenção de 

complicações do diabetes ou reabilitação após um acidente vascular 

encefálico (AVE) ou infarto. 

 Prevenção quaternária (P4): nesse nível pode se citar de exemplo o 

desencorajamento do rastreamento generalizado do câncer de próstata na 

população masculina por meio da dosagem de PSA (antígeno prostático 

específico) e/ou toque retal. 

 

Rastreamento: realização de teste em indivíduos assintomáticos com o objetivo de
identificar alterações sugestivas de uma doença para possível diagnóstico e tratamento (em
fase assintomática), visando diminuir a morbimortlidade.

Diagnóstico oportuno: abordagem mais centrada no indíviduo,de acordo com situações
específicas, busca diagnosticar no tempo certo/oportuno.

Diagnóstico precoce: são identificados pelo paciente ou pelo profissional de saúde sinais e
sintomas de uma doença, para facilitar o diagnóstico antes que aconteça a piora da doença.
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Prevenção redutiva e aditiva 

 Prevenção redutiva 

 Refere-se a ação que visa diminuir 

riscos e exposições que estão associados 

ao estilo de vida tanto individuais, como 

coletivos. Essas ações podem ser 

operacionalizadas de maneira individual 

ou coletiva, através de intervenções 

fundamentadas cientificamente. O objetivo da prevenção redutiva é propor 

condições ou estilos de vida mais saudáveis, sustentáveis e ecologicamente 

corretas. Por exemplo: estimular a prática de atividade física, orientar uma 

alimentação saudável (livre de agrotóxicos e se possível não processada 

industrialmente), aconselhar a redução do uso de bebidas alcoólicas e 

tabagismo, entre outros (ZONTA et al., 2017). 

Prevenção aditiva  

Refere-se a ação que visa proteger os indivíduos de algum evento mórbido 

futuro e para isso, necessita a introdução de um fator ou produto artificial 

(químico ou físico), que será aplicado no 

indivíduo ou no ambiente. A prevenção 

aditiva é invasiva e necessita 

intensamente da P4, porque pode 

causar danos tanto para as pessoas 

como para o ambiente. Nesse caso, há 

a necessidade de comprovação 

Imagem: Mabel Amber no Pexels. 

Imagem: Jeshoots.com no Pexels. 
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científica contundente e de alta qualidade, com garantia de segurança e 

efetividade, por exemplo: vacinas, rastreamentos, uso de estatinas no 

tratamento de colesterol, entre outros (ZONTA et al., 2017). 
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O que é Prevenção Quaternária? 

A P4 pode ser considerada um conceito recente no cotidiano e prática 

profissional. Proposto pelo médico de família Marc Jamoulle, em 1999, o 

conceito da P4 foi oficializado pela World Organization of Family Doctors 

(Wonca), em 2003. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021). 

O acesso e o uso excessivo das tecnologias duras, bem como a própria 

expansão do mercado farmacêutico tem favorecido ao que chamamos de 

comercialização da saúde e uma cultura distorcida da prevenção.  

Criou-se uma cultura errônea da prevenção, voltada para realização de 

exames em todas as faixas etárias, para assintomáticos, e, até mesmo, pessoas 

sem comorbidades e fatores de risco. Práticas intervencionistas 

desacompanhadas de critérios clínicos adequados e a prescrição abusiva de 

medicamentos em públicos saudáveis, tem criado uma demanda fictícia de 

doentes, sem, necessariamente, haver uma doença, consequentemente 

interferindo qualidade de vida das pessoas. 

Diferente dos outros conceitos de prevenção, a P4 foi
denominada como quarto nível de prevenção e não está
diretamente ligada aos riscos de uma doença e sim aos
riscos de adoecimento iatrogênico, medicalização
desnecessária, excesso de intervenção diagnóstica e
terapêutica.
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Nesse contexto, a P4 visa identificar os indivíduos que estão em risco 

de tratamento excessivo, protegendo-os de novas intervenções 

desnecessárias ou impróprias, sugerindo alternativas cabíveis. 

O quadro a seguir define a abordagem científica e a percepção tanto do 

paciente, como do profissional em relação a doença e a sintomatologia. 

  
PONTO DE VISTA PROFISIONAL 

 

 
Sem doença 

 

 
Com doença 

P
O

N
T

A
 D

E
 V

IS
T

A
 D

O
 

P
A

C
IE
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Fonte: adaptado de Jamoulle (2015). 

 

De acordo com Depallens et al. (2020): 

 Na prevenção primária acontece a ação preventiva na ausência de 

alterações patológicas, evitando a ocorrência da doença antes que ela 

apareça. 

 Na prevenção secundária a doença está presente, porém ainda não é 

percebida pelo indivíduo, sendo identificada através da descoberta 

precoce da doença, onde o método empregado é o rastreamento. 

 Na prevenção terciária o indivíduo se sente doente, pois há o consenso 

(profissional-paciente) sobre uma doença. Há a presença de alguma 
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incapacidade ou comprometimento funcional, e o método empregado é a 

reabilitação.  

 Na prevenção quaternária o indivíduo sente-se doente, porém não há 

presença de doença, por isso, questiona-se a relação médico-paciente, 

permitindo também questionar o agir profissional a todos os outros níveis 

de prevenção.  

Notoriamente, nem todas as intervenções médicas trazem benefícios aos 

indivíduos e quando excessivas ou desnecessárias, podem causar riscos. Na 

prática, a P4 necessita de um olhar coletivo dos profissionais, pois está 

intimidante relacionada com a ação profissional e pode incidir positivamente 

nos outros níveis de prevenção, essencialmente na prevenção secundária e na 

promoção da saúde. 

Quais fatores tem contribuído para a ocorrência dos 

tratamentos excessivos? 

A P4 é fundamentada em dois princípios: o da proporcionalidade e o de 

precaução. O princípio da proporcionalidade defende que os ganhos devem 

superar os riscos e o da precaução (primum non nocere), que primeiro, 

enquanto profissionais, não devemos causar danos (NORMAN, TESSER, 2009). 

Vários fatores têm contribuído 

para o emprego de tratamentos 

excessivos, sejam eles medicamentosos, 

diagnósticos ou intervencionistas. Tais 

condutas, por vezes, não estão 

relacionadas só com o avanço da 
Imagem: Mart Production no Pexels. 
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tecnologia e a mercantilização de doenças, mas também com as estruturas 

organizacionais e o excesso de consultas, que por sua vez facilitam o acesso 

especializado e incentivam o uso de tecnologias duras.  

Ainda cabe destacar que, existem os fatores intrínsecos da prática 

profissional que podem colaborar para a utilização excessiva dos serviços em 

saúde, como o grau de segurança profissional, voltado para a própria formação 

e a falta de experiência profissional, a medicina defensiva não baseada em 

evidência científica e incentivos econômicos.  

Portanto, na prática profissional é extremamente importante avaliar os 

riscos e os benefícios de uma intervenção, para que os profissionais possam 

evitar ações iatrogênicas.  

O que é iatrogenia? 

De acordo com Tesser (2012) a iatrogenia é caracterizada por danos reais 

ou potenciais provocados pela própria ação profissional. Esses danos podem ser 

classificados em:  

 Iatrogenia clínica: é o dano provocado por uma intervenção médica, que 

incide efeitos prejudiciais direto a pessoa, ou seja, dano provocado 

diretamente pela ação profissional.  

 Iatrogenia social: está relacionada com impactos sociais diversos, 

associados a comportamentos apassivados e angustiados das pessoas, com 

isso, aumentando a necessidade ou a busca por cuidados profissionais, para 

cada vez mais problemas inespecíficos.  

 Iatrogenia cultural: está relacionada ao empobrecimento cultural ou 

psicossocial, provocando a impotência da população em manejar situações 
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corriqueiras, que fazem parte da sua vivência, como sofrimento, 

adoecimento, dores, morte, etc.  

Além da iatrogenia clínica, social e cultural, pode-se destacar os danos 

provocados pelos excessos de prevenção, ou seja, intervenções provocadas 

pela ação profissional, que através de resultados falsos positivos ou falsos 

negativos podem gerar efeitos, como ansiedade, insegurança, sensação de estar 

com uma doença ou ser doente. Todos esses efeitos incidem na iatrogenia social 

e cultural, tornando as pessoas cada vez mais dependentes da ação profissional 

com uma crença ilusória na prevenção e cura através das tecnologias duras. 
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O que são exames de rastreamento? 

O termo rastreamento é derivado do inglês screening, cujo significado traz 

a ideia de peneira – do inglês sieve – rica em furos, ou seja, todos os programas 

possuem resultados falso positivos e falso negativos (BRASIL, 2013).  

Contudo, a palavra screening ou check-up passou a ter um significado 

diferente ao longo dos anos, de algo sem furos, ou seja, aumentou-se as 

expectativas sobre a realização dos rastreamentos e criou-se uma crença por 

parte das pessoas de que qualquer resultado falso positivo e negativo é 

considerado erro do programa ou do médico (BRASIL, 2013). 

 O rastreamento é uma ação da 

prevenção secundária e compreende a 

realização de testes ou exames em 

pessoas sadias, sem presença de 

sintomas ou doença, com o objetivo de 

identificar as pessoas com maior 

probabilidade ou em risco de apresentar 

uma doença. Pode-se dizer que o rastreamento favorece a identificação de 

indivíduos que têm a doença, mas que ainda não apresentam sintomas (BRASIL, 

2013). 

De acordo com Brasil (2013) existem duas maneiras de realizar o 

rastreamento: 

 Rastreamento oportunístico: é aquele indicado quando uma pessoa 

procura um serviço de saúde por algum motivo de saúde e o profissional, 

na oportunidade, rastreia alguma doença ou fator de risco. Essa forma de 

Imagem: Amornthep Srina no Pexels. 
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rastreamento é mais utilizada nos serviços de saúde mundialmente, porém 

além de impactar menos sobre a morbidade e a mortalidade relacionadas 

à condição rastreada, também é mais dispendioso para o sistema de saúde 

de maneira geral. 

 Rastreamento através de programas organizados: é aquele realizado 

de maneira sistematizada para detectar precocemente uma determinada 

doença, condição ou risco. É indicado em população assintomática e 

devem ser ofertadas por instituições de saúde estruturadas que ofereçam 

aos pacientes o rastreamento de acordo com a evidência e grau de 

recomendação favorável para a intervenção e que garantam aos pacientes 

o tratamento para a condição rastreada. 

Através de programas organizados se tem um maior controle das ações e 

informações dos rastreamentos, podendo garantir o intervalo correto para sua 

realização, de maneira que garanta tanto o acesso, como o seguimento caso um 

diagnóstico seja confirmado.  

No Brasil, os programas de rastreamento devem ser estruturados a partir 

da APS, pelas eSF (BRASIL, 2013). Por isso é muito importante que os 

profissionais de saúde busquem aperfeiçoar o seu conhecimento sobre tais 

conceitos e graus de recomendação, para que assim, tenham uma melhor e 

mais fundamentada qualificação da atividade clínica. 

Quais os tipos de rastreamentos existentes? 

São inúmeros os tipos de rastreamento existentes na prática clínica. De 

acordo com Brasil (2013) e Zonta et al. (2017), podemos dividir algumas das 
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principais recomendações, sobre avaliação de risco, rastreamentos e diagnóstico 

precoce, em:  

RASTREAMENTO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E ESTILOS DE VIDA 

Avaliação e rastreamento de risco cardiovascular;  

Rastreamento de dislipidemia;  

Rastreamento de hipertensão arterial sistêmica (HAS); 

Rastreamento de diabetes mellitus (DM) tipo II; 

Rastreamento de tabagismo; 

Rastreamento de abuso de álcool; 

Rastreamento de obesidade; 

RASTREAMENTO NAS CRIANÇAS 

Rastreamento de anemia falciforme em recém-natos (RN); 

Rastreamento de hipotiroidismo congênito; 

Rastreamento de fenilcetonúria; 

Teste da orelhinha; 

Rastreamento para detecção da ambliopia, estrabismo e defeitos da 

acuidade visual; 

Rastreamento de fibrose cística; 

Rastreamento de hiperplasia adrenal congênita; 

Rastreamento de deficiência de Biotinidase; 

RASTREAMENTO E PREVENÇÃO DO CÂNCER 

Rastreamento de câncer do colo do útero; 

Rastreamento de câncer de mama; 

Rastreamento de câncer da próstata; 
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Rastreamento de câncer de cólon e reto; 

Rastreamento de câncer de pele; 

Rastreamento de câncer de boca; 

RASTREAMENTO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs) 

Rastreamento de HIV; 

Rastreamento de sífilis; 

Rastreamento de hepatite B; 

Rastreamento de hepatite C; 

Rastreamento de clamídia e gonorreia; 

Fonte: elaborado pelas autoras (2021). 

 

Excesso de rastreamento 

O excesso de rastreamento pode ser caracterizado pela demasia da 

indicação, ou a indicação sem critério de exames de rastreamento. Esse excesso 

pode trazer mais malefícios do que benefícios para uma população, 

principalmente quando não há validação dos programas para um rastreamento 

adequado.  

 

A P4 não contraria as recomendações de 

rastreamento do Ministério da Saúde (MS), 

apenas busca enfatizar que esse tipo de 

indicação não deve ser a primeira opção quando 

há incertezas inerentes a prática clínica.  

 
Imagem: Andrew Dick no Pexels. 
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Os problemas de saúde das pessoas que buscam atendimento com 

sintomatologia ou diagnósticos confirmados diferem das pessoas que não tem 

sintomatologia e dependem da indicação profissional para prevenir ou 

diagnosticar precocemente uma doença ou um possível risco de adoecer.  

Apesar de ser dever do profissional em ambas as situações evitar danos 

iatrogênicos, quando as pessoas possuem sintomatologia ou diagnóstico 

confirmado de alguma doença e provavelmente envolve um grau de sofrimento 

pelo doente, é praticamente inevitável uma intervenção diagnóstica e/ou 

terapêutica. Nesse caso, pode ser tolerável algum dano (iatrogênico), não 

havendo uma cobrança para um resultado favorável, desde que haja 

responsabilidade ética e técnica sobre as condutas adotadas (NORMAN, TESSER, 

2009). 

Quando não há sintomatologia por parte do usuário e há apenas uma 

preocupação em prevenir ou realizar o rastreamento, há uma responsabilidade 

maior em avaliar se os benefícios superam os riscos das intervenções. Nesse 

caso deve se ter precaução e ser extremamente conservador nas condutas tanto 

diagnóstica quanto terapêuticas. Em usuários assintomáticos, após um 

rastreamento indevido, pode haver prejuízos com implicações sociais dessa 

intervenção, principalmente quando acontece uma caracterização de doença de 

acordo com um resultado falso positivo.  

Em casos falsos positivos, além dos 

efeitos físicos, provocados pelo 

procedimento diagnóstico, também tem os 

efeitos psicológicos, devido a sensação de 

Imagem: Andrea Piacquadio no Pexels. 
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estar doente ou ter uma doença. Ainda, cabe destacar que alguns tumores 

benignos sem relevância clínica, identificados principalmente em rastreamentos 

de câncer de mama, podem causar efeitos psicológicos importantes, pois induz 

ao usuário achar ter algo grave, principalmente pela associação a palavra câncer 

(NORMAN, TESSER, 2009).  

Criou-se uma expectativa muito grande por parte da população em relação 

aos exames de rastreamento, havendo um procura cada vez maior por 

intervenções em saúde (exames laboratoriais em todas as idades, busca por 

mamografias, exames preventivos de próstata e testes de glicemia sem 

indicação clínica, entre outros).  

Os exames de rastreamentos necessitam de sustentação científica de 

qualidade (melhor evidência), para que se possa avaliar o custo-benefício e 

efetividade da sua indicação na prática. Por isso, que a P4 corrobora e 

estimula os profissionais de saúde estarem atualizados cientificamente e 

que façam uso da medicina baseada em evidência na sua prática clínica, 

principalmente na decisão de rastrear e evitar excessos desnecessários e 

prejudiciais (NORMAN, TESSER, 2009). 

Além dos rastreamentos, na prática clínica, também existem as solicitações 

de exames clínicos diversos, que impactam negativamente tanto quanto outras 

intervenções, quando, em excesso. 

Excesso de exames complementares 

Ao longo dos anos, a busca pela realização de exames complementares 

tornou-se cultural pela população, mas ainda há uma tendência profissional 

em solicitar mais exames do que o necessário, que necessita ser 
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repensada, já que essa ação pode causar sérios e previsíveis danos aos 

usuários. 

Essa tendência da demasia na solicitação de exames pode estar 

relacionada a influência da prática médica especializada e da própria 

formação profissional hospitalocêntrica (NORMAN, TESSER, 2009). 

   A prática médica especializada traz uma abordagem com maior enfoque 

na doença conforme a sua especialidade, ou seja, busca descartar algum 

problema de saúde, responsabilizando o especialista em não deixar de 

identificar um diagnóstico na sua área de atuação, ou do contrário, seria 

considerado incompetência. Por esse motivo, não há um limite de testes 

diagnósticos na prática especializada, tendo um intenso número de 

intervenções, com a finalidade de obter uma certeza diagnóstica (NORMAN, 

TESSER, 2009). 

 A formação profissional, quando 

hospitalocêntrica, atribui ao profissional 

uma maior responsabilidade do saber e do 

intervencionismo, já que nesse caso, a 

doença já existe ou já está instalada. É caso 

do contexto hospitalar, onde a doença é 

prevalente e consequentemente aumenta a investigação por testes 

diagnósticos, diferente da APS (NORMAN, TESSER, 2009). 

Essa aprendizagem difere da APS e das eSF, porque nesse caso, os 

prejuízos são maiores que os benefícios. Na APS, ações coletivas de promoção 

à saúde devem ser incentivadas, no intuito de evitar a prevalência  de doenças 

Imagem: Rodnae Productions no Pexels. 
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e o uso indiscriminado de testes diagnósticos, sob o risco de surgirem os falsos 

positivos. 

Essa é a premissa da P4, que não determina a não utilização das 

tecnologias duras, apenas sugere que elas sejam utilizadas de maneira 

adequada e consciente na prática clínica. 
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O que é medicalização ou sobremedicalização? 

 O termo medicalização surgiu ainda a década de 60 e 70, era considerado 

um fenômeno social e provindo do advento da medicina cientifica e a criação da 

profissão e instituição médica associada a políticas de estado (CARVALHO, et al., 

2015). Nessa época, era sinônimo da grande expansão da medicina sobre as 

intervenções e definição do processo saúde-doença. Se referia a medicina social, 

aos impactos da biomedicina e o modelo médico centrado na doença. 

 Atualmente, esse mesmo termo possui inúmeros sentidos, referindo-se 

principalmente sobre as influências na vida das pessoas, tanto por parte da 

medicina, como de agentes externos a este, incluindo as indústrias 

farmacêuticas e médicas, a mídia, o próprio indivíduo, os serviços de saúde, e o 

governo. 

 A medicalização por ser um 

complexo fenômeno social, pode trazer 

tanto benefícios como danos, ou seja, um 

processo no qual muitos problemas que não 

são considerados problemas médicos, 

passam a ser considerados ou tratados 

como doenças ou transtornos. Denota algo 

suspeito, com base na criação ou 

incorporação de um problema. Com isso, 

favorecendo o surgimento de novas doenças ou até mesmo as pré doenças, 

expandindo o limite das patologias (TESSER, 2019). 

Imagem: Cottonbro no Pexels. 
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 Nesse contexto, pode-se dizer que a medicalização acontece quando 

problemas sociais (alcoolismo, luto, abortos, transexualidades, envelhecimento, 

sofrimento, nascimento, fatores de risco, etc) passam a ser medicalizados, 

sendo consideradas como doenças a serem tratadas, transformando-se não mais 

problemas sociais e sim em questões médicas. 

 Tais condutas na prática, favorecem a iatrogenia cultural e podem resultar 

na expropriação da saúde tanto por parte profissional, como do usuário, ou seja, 

a saúde passa a ser vista como um bem de consumo e a medicalização interfere 

ou impede o processo de autocuidado. 

 A medicalização também, é definida pelo termo sobremedicalização. É 

descrita por alguns autores como o excesso de cuidados à saúde, que pode estar 

influenciada pela própria expansão do mercado, que visa mais o lucro do que 

uma preocupação com a real necessidade de saúde.  

 A sobremedicalização, assim como outros termos do neologismo inglês 

overscreening, overdiagnosis, overtreatment (sobrediagnóstico, 

sobrerrastreamento, sobretratamento, etc) referem-se a situações clínicas da 

própria medicalização desnecessária ou indesejável (CARVALHO, et al., 2015). 

Medicalização dos fatores de risco 

 

O termo fator de risco refere-se à 

fatores que contribuem ou aumentam a 

possibilidade de desenvolver uma 

doença, esses fatores podem estar 

Imagem: Dayvison de Oliveira Silva no Pexels. 
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associados a uma exposição ambiental, um aspecto comportamental ou 

característica pessoal, biológica ou social em relação a uma determinada 

condição de saúde (BRASIL, 2013).  

O fator de risco não é considerado necessariamente um agente etiológico 

ou fator causal (agente que causa uma enfermidade). Ao evitar um fator de risco 

ocorre a diminuição da chance de desenvolver a doença, porém não a exclui.  

Conforme o Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), através do 

estudo Global Burden (GBD) em 2019 foram identificados 87 fatores de risco em 

204 países, que foram agrupados em: 

  Fonte: elaborado pelas autoras (2021). 

Riscos ambientais e ocupacionais 

Ex.: água, esgoto e lavagem das mãos inseguras, poluição do ar, temperatura 

inadequada, outros riscos ambientais, riscos ocupacionais. 

Riscos comportamentais 

Ex.: desnutrição infantil e materna, amamentação inadequada, falha no 

crescimento infantil, baixo peso ao nascer e gestação curta, deficiência de 

ferro, deficiência de vitamina A, deficiência de zinco, tabagismo, alcoolismo, 

uso de outras drogas, violência por parceiro íntimo, abuso sexual infantil e 

bullying, sexo inseguro, baixa atividade física. 

Riscos metabólicos ou fisiológicos 

Ex.: alimentação inadequada, glicose plasmática de jejum elevada, colesterol 

Lipoproteínas de baixa densidade (LDL) alto, pressão arterial sistólica alta, alto 

Índice de Massa Corporal (IMC), baixa densidade mineral óssea, disfunção 

renal. 
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A medicalização dos fatores de risco na prática clínica tem se tornado uma 

conduta cada vez mais comum e tem influenciado nas definições de doença, que 

vem se modificando ao longo dos anos e interferindo nos limiares diagnósticos. 

 Ao longo dos anos, os fatores de risco passaram a ser identificados e 

tratados como parte da prevenção e por vezes, equivalentes as doenças (na 

maioria, doenças crônicas), tornando cada vez mais indistinta a diferença entre 

prevenção e cura (NORMAN, TESSER, 2009). 

 Essa medicalização excessiva dos fatores de risco tem provocado na 

população uma transformação cultural, com diversos tipos de preocupações 

relacionados aos fatores de riscos, considerados (pela população) como pseudo-

doenças. Com isso, transformando pessoas consideradas sadias em pessoas 

preocupadas por um falso adoecimento.  

O que é "medicalização da vida"? 

A medicalização, apesar de conhecida, pode passar despercebida pelos 

profissionais na APS. A própria pressão imposta pelas pessoas na busca por 

tecnologias duras, tem dificultado os profissionais em lidar com as expectativas 

populacionais em relação as diversas situações de saúde.  

Muitas das práticas medicalizadoras e intervencionistas são justificadas 

pelo tempo inoportuno para abordar a causa de um problema, falta de 

habilidade profissional para intervir numa situação de causa psicossocial e o 

próprio medo de não satisfazer as expectativas da população em relação ao 

atendimento. Todas essas condutas na prática, colaboram para uma 

dependência em medicalizar e buscar a medicalização por situações que antes 

não eram de cunho profissional. 
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O termo "medicalização da vida" 

refere-se justamente a essa necessidade 

de remediar situações que fazem parte 

do cotidiano das pessoas (lutos/perdas, 

resfriados, contusões, sofrimentos e 

decepções, partos, medos, ansiedade, 

insônia, entre outros) e passam a ser 

interpretadas como doença (FARIA, 

FERREIRA, PINTO, 2020).  

Na prática clínica não é novidade esse desencontro entre a expectativa do 

usuário e as condutas adotadas pelos profissionais. Pode-se dizer que há duas 

interpretações a serem consideradas, a do usuário que busca a cura ou a solução 

do seu problema e a do profissional, que através da sua abordagem e 

conhecimento clínico, busca tendencialmente a identificação de uma doença.   

Nessa perspectiva, muitos dos problemas não são explicados pela 

nosologia biomédica, alguns são explicados parcialmente, outros são 

relativamente explicáveis e a maioria são tidos como doença. As interpretações 

sobre o adoecimento são diversas e cabe aos profissionais de saúde não 

esquecer do cuidado e centralizar a atenção voltada apenas para a cura e 

controle das doenças. 

Os profissionais de saúde, principalmente os de APS, através da ampliação 

do poder interpretativo e terapêutico, tem papel fundamental na transformação 

da prática clínica, com redução da medicalização.  

Imagem: Karolina Grabowska no Pexels. 
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A redução da medicalização pode ser conquistada pelos profissionais de 

saúde através de uma abordagem clínica ampliada, boa escuta e habilidade de 

comunicação, valorizando a interpretação clínica juntamente com o usuário, 

contextualizando situações consideradas "normais" no cotidiano, não 

transformando em doenças.  
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De quem é a responsabilidade de aplicar a Prevenção 

Quaternária? 

Ações de promoção e prevenção fazem parte do processo de trabalho dos 

profissionais de saúde que compõem as eSF, eSB e NASF – AB. Por ser um 

conceito recente, a P4 ainda tem sido um desafio na APS, sendo pouco discutido 

e difundido na prática. Os motivos de tal desafio são diversos como já 

mencionados em capítulos anteriores:  

 Pressão da própria população; 

 Fácil acesso e a utilização de tecnologias duras (ênfase na prevenção 

secundária); 

 Interferências institucionais e organizacionais; 

 Cultura voltada para o rastreamento excessivo; 

 tratamento de fatores de risco; 

 Marketing das indústrias médicas e farmacêuticas; 

 Ênfase na doença e sua cura;  

 Prática da medicina defensiva;  

 Insegurança profissional, entre outros. 

No cotidiano de prática, a P4 deve 

ser compreendida como uma 

responsabilidade profissional e não deve 

ser manejada de maneira isolada da 

atividade clínica. A P4 deve estar 

continuamente presente e de maneira 

paralela com a prática, já que visa a Imagem: Thirdman no Pexels. 
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proteção dos usuários sobre os riscos de adoecer iatrogênicos ao excessivo 

intervencionismo (diagnóstico e terapêutico) e a medicalização desnecessária. 

Para favorecer a aplicação da P4 e evitar as tendências intervencionistas 

na APS, cabe aos profissionais incorporarem na prática, as seguintes ações: 

 Abordagem centrada na pessoa; 

 Reforço a relação profissional-paciente; 

 Envolvimento o paciente nas decisões sobre a sua saúde; 

 Promoção do autocuidado; 

 Utilização da medicina baseada em evidência; 

 Centralidade do cuidado na APS; 

 Continuidade do cuidado (monitorar o paciente); 

 Estímulo a práticas de educação em saúde e Educação Permanente em 

Saúde (EPS); 

 Investimento nas ações de prevenção primária e de promoção da 

saúde; 

 Reconhecimento de outras especialidades terapêuticas, que podem ser 

utilizadas paralelamente ao tratamento convencional, como as Práticas 

Integrativas e Complementares (PICS); 

Como é possível incorporar a Prevenção Quaternária 

na prática clínica? 

A P4 exige tanto da gestão dos serviços de saúde, como dos profissionais 

de saúde, uma reflexão avaliativa sobre as condutas e decisões adotadas na 

prática clínica. Por incidir diretamente na ação profissional, sugere a construção 

de boas práticas frente a tantas tendências intervencionistas, prejudiciais à 
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saúde da população. Por isso, para não realizar ou indicar ações duvidosas e 

desnecessárias, é fundamental que os profissionais se sintam seguros sobre as 

suas condutas, que requerem habilidades de comunicação, empatia, e 

qualificação do cuidado (NORMAN, TESSER, 2009). 

Para que a construção de boas práticas aconteça, ela deve fazer parte das 

discussões e aprimoramento do processo de trabalho. Onde, coletivamente, os 

profissionais de saúde possam identificar, de acordo com a sua realidade local 

e cotidiano de prática, situações relacionadas a falta da P4. Nesse sentido, a P4 

deve fazer parte das ações de EPS dos profissionais, cujos reflexos da 

construção coletiva de conhecimento, podem contribuir positivamente para a 

transformação da prática. 

Os profissionais de saúde devem 

primar por estudos científicos de 

qualidade, e esse é mais um dos 

desafios na APS.  A Prática Baseada 

em Evidências (PBE) deve ser uma 

ferramenta para a prática clínica e 

estar presente constantemente nos 

serviços de saúde.  

O objetivo da PBE é propiciar de maneira consciente, o uso da melhor 

evidência para a tomada de decisão na prática clínica, sobre um determinado 

problema de saúde (BRASIL, 2013).  A partir disso, os profissionais podem 

justificar eticamente e tecnicamente as suas condutas no cotidiano da prática, 

Imagem: Ron Lach no Pexels. 
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voltadas para uma abordagem segura e centrada no indivíduo e no cuidado 

com longitudinalidade. 

 

Fonte: elaborado pelas autoras (2021). 

Os estudos científicos podem ser divididos em:  

 Estudos de DOE (Disease Oriented Evidence): visam abordar desfechos 

como a redução do colesterol, da pressão arterial, controle de arritmias, 

entre outros. São importantes para a pesquisa, mas se correlacionam com 

a visão leiga, não devem ser fundamento para a tomada de decisão na 

mudança de rotina diária ou servir para a adoção de intervenções. 

 Estudos de POEM (Patient Oriented Evidence that Matters): são os 

mais relevantes para a prática profissional, pois mensuram o impacto das 

intervenções, ou seja, determinam os reais benefícios para o paciente, 

como a redução da mortalidade, de tempo de internação, de custos, 

ganho em qualidade de vida, etc.  

Os principais tipos de estudos podem ser classificados em: estudo 

descritivo ou relato de caso, estudo de caso-controle, estudo de coorte, ensaios 

clínicos controlados e aleatorizados e meta-análise.  

É necessário que os estudos de melhor
evidência sejam de qualidade, pertinente e
apropriados para o contexto clínico. Para
profissionais de saúde os estudos precisam
enfatizar se pacientes submetidos a uma
determinada intervenção, viverão mais ou
menos.
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Além do planejamento de construção de boas práticas e do embasamento 

científico para a tomada de decisão clínica, a adoção da P4 exige muito da 

relação profissional/paciente.  

Como já mencionado, a P4 deve ao ser desenvolvida paralelamente com 

a atividade clínica, necessita ser entendida como um compromisso com o 

usuário e com o exercício profissional. Ela impõe aos profissionais evitarem 

práticas sem fundamentos científicos que gerem danos à saúde de um indivíduo 

ou uma população. 

Para estabelecer um bom vínculo profissional/paciente e disseminar o 

conceito de P4, é necessário que os profissionais atentem para alguns atributos 

na prática:  

 Olhar holístico do paciente, buscando identificar singularidades e 

estimular a autonomia;  

 Envolver o paciente na tomada de decisão, ou seja, valorizar a tomada de 

decisão conjunta;  

 Estabelecer um método clínico centrado na pessoa;  

 Habilidade de comunicação de acordo com a situação clínica, resultando 

na melhor conduta;  

 Promover o cuidado de atenção primária à saúde e estimular o 

autocuidado;  

 Munir o paciente de informações de qualidade (melhor evidência, 

comportamentos saudáveis, fatores de risco, responsabilidade pessoal 

etc.); 
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De acordo com Tesser e Luz (2018) a dinâmica de um encontro clínico 

pode ser dividida em 6 (seis) importantes momentos, conforme as 

dimensões das Racionalidades Médicas (RMs):  

Protagonismo Movimentos componentes da ação Fluxo da 

ação 

Doente a) Acolhida 

b) Escuta 

 

Profissional c) Investigação 

d) Elaboração da interpretação diagnóstica 

Doente+ 

Profissional 

e) Socialização do diagnóstico 

f) Elaboração/execução do tratamento 

Fonte: adaptado de Tesser e Luz (2018). 

 1 - Acolhida: é na acolhida que acontece o encontro clínico, com a 

demanda dos principais problemas e dúvidas dos usuários. Por isso, nesse 

momento o protagonismo principal é do "doente". Na acolhida que 

surgem os principais medos e angústias em relação a determinado 

problema de saúde, que pode estar associado a um problema cujo 

autocuidado fracassou, um problema persistente ou que se agravou. É 

através da acolhida e da escuta que o profissional constrói um vínculo 

profissional/paciente. Por ser um momento rápido, necessita que o 

profissional esteja atento não só a comunicação verbal, mas também as 

expressões demonstradas durante processo de comunicação. 

 2 - Escuta: paralelo a acolhida, acontece a escuta. É nesse momento 

que o usuário relata os principais motivos que o levaram a buscar ajuda 

para solucionar seus problemas. É muito importe que o profissional 

valorize, respeite e aceite as informações trazidas, para que sejam 
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narradas livremente. A acolhida e a escuta fazem parte de qualquer 

encontro clínico e são muito importantes para o fortalecer o vínculo 

profissional/paciente. 

 3 - Investigação: o processo de investigação também acontece 

paralelo a acolhida e a escuta, porém diferente desses dois momentos, 

o protagonismo nessa etapa é do profissional, que através de 

perguntas busca aperfeiçoar e aprofundar o relato do usuário. Por 

envolver uma necessidade de saber técnico, nem sempre somente a 

escuta do relato é suficiente, havendo necessidade de complementação 

por exames. Nesse momento grande parte da investigação é realizada 

verbalmente, mas também acontece o exame físico, buscando 

identificar possíveis pistas sobre o adoecimento para sua elucidação. 

 4 - Elaboração da interpretação diagnóstica: durante as etapas 

anteriores há uma busca progressiva para a interpretação diagnóstica, 

ou seja, a busca pelo causa do adoecimento. Nessa etapa o 

protagonismo é inteiramente do profissional, que realizará a 

interpretação diagnóstica por ter a responsabilidade ética e ser detentor 

do conhecimento científico. Durante a elaboração diagnóstica, para 

uma determinada situação de saúde, pode haver mais de uma 

interpretação e tratamentos produzidos com efetividade, cabe ao 

profissional, de acordo com as premissas científicas, orientar a prática 

mais benéfica, de acordo com o quadro trazido pelo usuário. 

 5 - Socialização do diagnóstico: nesse momento o profissional busca 

socializar a sua interpretação diagnóstica com o usuário. Por isso nessa 

etapa o protagonismo é de ambos. Juntos, deverão chegar em um 
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consenso sobre a natureza do problema, cabendo ao profissional 

explicar a melhor opção de tratamento, que faça algum sentido para o 

doente, respeitando seus aspectos sociais e culturais. Essa é 

considerada uma etapa decisiva para a execução do tratamento. 

 6 - Elaboração e execução do tratamento: nessa etapa o 

protagonismo também é de ambos, pois é nela que acontece o 

processo de cuidado e cura. Para que esse processo aconteça é 

necessário a construção e execução do plano terapêutico e sua 

operacionalização deverá ser conjunta, onde o usuário necessita estar 

envolvido no seu processo de cuidado e cura. Nesse momento há uma 

maior exigência da habilidade de comunicação e expertise do 

profissional, que deverá esclarecer o significado das ações terapêuticas. 

As formas de tratamento poderão ser diversas (tempo, prazo, formas), 

repetindo-se ou não nos encontros clínicos terapêuticos. 

Essas etapas, que fazem parte do encontro clínico (profissional/paciente) 

são relevantes tanto para técnicas diagnósticas, quanto terapêuticas, que 

permitem conforme as RMs, formas de promoção, prevenção e tratamento 

durante o processo de cuidado. 

Além de melhorar o encontro clínico, é necessário incorporar à prática 

clínica ações de prevenção individuais e coletivas, principalmente de 

prevenção primária específica e secundária, pois nelas que a P4 tem uma maior 

efetividade. 

Porém, é importante que as ações preventivas sejam indicadas de maneira 

adequada. A não rotulação dos riscos como doença, ou não utilização exclusiva 
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e indiscriminada das tecnologias duras como atividade preventivista, diminuem 

as chances de iatrogenias clínicas, sociais e culturais. Ainda, a biomedicina não 

pode ser considerada o único saber especializado e sofisticado sobre o processo 

saúde-doença. 

É importante não confundir ou misturar ações de prevenção com a 

promoção da saúde, pois podem interferir na identificação e acesso dos 

verdadeiros doentes na APS. 

Promoção da Saúde e a Prevenção Quaternária 

Promover a saúde faz parte do processo de cuidado integral à saúde na 

APS. A promoção da saúde, sem dúvida é fundamental e tornou-se objeto de 

saúde pública após a sua revalorização, a partir da década de 80, após a Carta 

de Otawa (BRASIL, 2002). 

 A Carta de Ottawa (2002) propõe cinco campos de ação principais para a 

promoção da saúde: 

 Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; 

 Criação de ambientes favoráveis à saúde; 

 Reforço da ação comunitária; 

 Desenvolvimento de habilidades pessoais; 

 Reorientação do sistema de saúde. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi instituída pela 

Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006, e redefinida pela Portaria nº 

2.446, de 11 de novembro de 2014. A Portaria nº 2.446/2014 foi revogada pela 
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Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as 

normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS (BRASIL, 2018). 

De acordo com a PNPS (2018), a promoção à saúde pode ser definida 

como um conjunto de estratégias e maneiras de se produzir saúde tanto 

individual, como coletiva. Esse conjunto de estratégias deve partir de uma 

perspectiva de trabalho multidisciplinar, integrado e em redes, para que assim, 

possa através de ações articuladas, atender as necessidades de saúde de uma 

população em um determinado território. 

Essa articulação intersetorial impulsiona demais setores a construírem e se 

responsabilizarem por políticas de saúde específicas. Com isso, há um 

reconhecimento das demais políticas e tecnologias, visando à qualidade de vida 

e equidade, redução de vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos 

determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.  

Desta forma, é através da promoção da saúde que são considerados além 

dos problemas e necessidades de saúde de uma população, os seus 

determinantes e condicionantes. Nesse sentido, exige que a organização da 

atenção e o cuidado envolvam, paralelamente, ações e serviços que trabalhem 

na perspectiva do adoecimento e da saúde, incidindo sobre as condições de vida 

e proporcionando às pessoas e comunidades meios necessários para melhorar 

sua saúde e exercer um maior controle sobre ela.  

As ações específicas propostas pela PNPS (2018) são: 

 Divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da 

Saúde; 

 Alimentação saudável; 
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 Prática corporal/atividade física; 

 Prevenção e controle do tabagismo; 

 Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de 

álcool e outras drogas; 

 Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; 

 Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz; 

 Promoção do desenvolvimento sustentável. 

Na APS, a P4 além de permear os outros níveis de prevenção, também 

está presente no campo de promoção da saúde, que deve estar presente no 

cotidiano de prática, tanto quanto a P4. Para pessoas consideradas saudáveis e 

sem sintomatologia pelo olhar clínico, cabe o desenvolvimento de ações de 

promoção da saúde e prevenção primária. Por isso a necessidade de restringir 

danos é ainda maior na prevenção, pois, a responsabilidade das intervenções e 

seus resultados recaem sobre os profissionais de saúde. 

Ao evitarmos a medicalização 

excessiva ou intervenções desnecessárias na 

prática, que contribuam para a redução de 

danos, estamos realizando a P4, e, 

indiretamente, favorecendo a promoção da 

saúde, propondo práticas de estilos de vida 

saudáveis que diminuem as chances de 

desenvolver uma patologia ou adoecer.  
Imagem: Mikhail Nilov no Pexels. 
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Diante disse, pode-se dizer que na prática a P4 e a promoção da saúde se 

completam na operacionalização da atividade clínica. É difícil realizar prevenção 

sem promover a saúde, ao mesmo tempo. 
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O que são Práticas Integrativas e Complementares? 
 

As Práticas Integrativas e 

Complementares (PICS) existem há muitos 

anos nos serviços de saúde. Os primeiros 

movimentos para implantação das 

Medicinas Tradicionais e Práticas 

Complementares (MTPC) aconteceu na 

Primeira Conferência Internacional de Assistência Primária em Saúde (Alma Ata), 

na década de 1970, e teve grande repercussão mundial (TELESI JUNIOR, 2016).  

No Brasil, as MTPC ganharam força a partir da VIII Conferência Nacional 

de Saúde, em 1986, e, hoje, apresentam grande expansão e adesão na APS. 

Desde a Alma Ata, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem incentivado 

políticas públicas voltadas para uso racional das MTPC, que hoje são 

denominadas de PICS (TELESI JUNIOR, 2016). 

As PICS tiveram significativo crescimento após a promulgação da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), conforme portarias 

ministeriais nº 971, de 3 de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 2006 

(BRASIL, 2015).  

De acordo com a PNPIC (2015), as PICS ampliam a oferta de cuidados em 

saúde e a racionalização das ações de saúde, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável de comunidades através do estímulo a 

participação e envolvimento social dos usuários, gestores e trabalhadores nas 

Imagem: Ryutaro Tsukata no Pexels. 
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diferentes instâncias das políticas de saúde, além de proporcionar maior 

resolutividade dos serviços de saúde. 

As PICS podem ser ofertadas no SUS em todos os âmbitos da atenção à 

saúde. Elas contemplam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos 

tradicionais. Visam estimular mecanismos naturais de prevenção de agravos e 

recuperação da saúde através de tecnologias eficazes e seguras. Para a 

aplicabilidade das terapias, prioriza-se a escuta acolhedora, construção do 

vínculo terapêutico, integração do ser humano com o meio ambiente e a 

sociedade, além de exigir visão ampliada do processo saúde-doença e condutas 

que incentivem a promoção do cuidado, especialmente do autocuidado. 

Quantas Práticas Integrativas e Complementares 

existem? 

Ao decorrer da história e construção do SUS foram sendo implementados 

diversas PICS. Atualmente, são ofertados de maneira gratuita, pelo SUS, 29 PICS, 

sendo os maiores promotores dessas práticas os profissionais das eSF e NASF-

AB.  

De acordo com Brasil (2018) são oferecidas pelo SUS, as seguintes 

práticas: 

 Apiterapia: consiste em usar produtos derivados de abelhas (como 

apitoxinas, mel, pólen, geleia real, própolis) para fins terapêuticos e 

promoção da saúde. 

 Aromaterapia: utiliza as propriedades dos óleos essenciais, para 

recuperar o equilíbrio e harmonia do organismo, com o objetivo de 
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promover a saúde física e mental, bem-estar e à higiene. Complementa o 

estabelecimento do reequilíbrio físico e/ou emocional do indivíduo. 

 Arteterapia: é prática da arte livre, que atua como elemento terapêutico 

através da expressão visual, busca interligar os universos interno e externo 

do indivíduo, por meio da sua simbologia, favorecendo a saúde física e 

mental. Atua como uma forma de comunicação entre profissional e 

paciente, em processo terapêutico individual ou de grupo, numa produção 

artística a favor da saúde. 

 Ayurveda: os tratamentos ayurvédicos consideram a singularidade de 

cada pessoa, e utilizam diversas técnicas como de relaxamento, 

massagens, plantas medicinais, minerais, posturas corporais, técnicas 

respiratórias, posições e exercícios, e cuidados dietéticos. No Ayurveda, o 

corpo humano é composto por cinco elementos (éter, ar, fogo, água e 

terra), são considerados estados energéticos e emocionais e, em 

desequilíbrio, podem induzir o surgimento de doenças. 

 Biodança: através da prática expressiva corporal promove vivências 

integradoras (com auxílio da música, do canto, da dança e de atividades 

em grupo), visando restabelecer o equilíbrio afetivo e a renovação 

orgânica, necessários ao desenvolvimento humano. A biodança além de 

experiências de integração, aumenta a resistência ao estresse, promove a 

renovação orgânica e melhora da comunicação e o relacionamento 

interpessoal. 

 Bioenergética:  a análise bioenergética, através da verbalização, trabalha 

o conteúdo emocional, educação corporal e respiração. Utiliza exercícios 
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direcionados para liberar as tensões do corpo e facilitar a expressão dos 

sentimentos. 

 Constelação familiar:  busca reconhecer a origem dos problemas e/ou 

alterações trazidas pelo usuário (principalmente nas relações familiares) 

para que o usuário encontre a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, 

criando condições para que a pessoa reoriente o seu movimento em 

direção à cura e ao crescimento. 

 Cromoterapia: utiliza as cores do espectro solar (vermelho, laranja, 

amarelo, verde, azul, anil e violeta) para restaurar o equilíbrio físico e 

energético do corpo. 

 Dança circular: prática de expressão corporal, geralmente realizada em 

grupos, que utiliza a dança de roda (tradicional e contemporânea), o canto 

e o ritmo para favorecer a aprendizagem, harmonia através da 

interconexão e promover a integração humana. Visa o auxílio mútuo e a 

igualdade proporcionando bem-estar físico, mental, emocional e social. 

 Geoterapia: consiste na utilização de argila, barro e lamas medicinais, 

assim como pedras e cristais (frutos da terra), com a finalidade de 

amenizar e cuidar de desequilíbrios físicos e emocionais com diferentes 

tipos de energia e propriedades químicas desses elementos.   

 Hipnoterapia: conjunto de técnicas que, através do relaxamento, 

concentração e/ou foco, induz a pessoa a alcançar um estado de 

consciência aumentado, permitindo alterar condições ou comportamentos 

indesejados (medos, fobias, insônia, depressão, angústia, estresse, dores 

crônicas). Favorece o autoconhecimento e associada a outras terapias, 

auxilia na condução de uma série de problemas. 
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 Homeopatia: abordagem terapêutica de caráter holístico e vitalista. 

Envolve tratamentos por meio de substâncias altamente diluídas com a 

finalidade de desencadear o sistema de cura natural do corpo, com base 

em sintomas específicos de cada indivíduo. Os medicamentos 

homeopáticos da farmacopeia homeopática brasileira estão incluídos na 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 

 Imposição de mãos: por meio da imposição das mãos, transfere energia 

vital com intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético 

humano, auxiliando no processo saúde-doença. 

 Medicina antroposófica/antroposofia aplicada à saúde: integra as 

teorias e práticas da medicina moderna com conceitos da antroposofia, 

que avaliam o ser humano a partir da trimembração, quadrimembração e 

biografia, oferecendo cuidados e recursos terapêuticos específicos. 

Considera bem-estar e doença como eventos conectados ao corpo, mente 

e espírito do indivíduo, através da abordagem holística e consideração de 

fatores que sustentam a saúde (fisiologia do paciente e da 

individualidade), ao invés de apenas tratar os fatores que causam a 

doença. 

 Medicina Tradicional Chinesa (MTC) - Acupuntura:  a MTC avalia o 

estado energético e orgânico do indivíduo, visa tratar quaisquer 

desequilíbrios em sua integralidade. Utiliza procedimentos diagnósticos 

(anamnese integrativa, palpação do pulso, inspeção da língua e da face, 

entre outros); e procedimentos terapêuticos (acupuntura, ventosaterapia, 

moxabustão, plantas medicinais, práticas corporais e mentais, 

dietoterapia chinesa). A acupuntura estimula pontos espalhados por todo 
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o corpo, ao longo dos meridianos, por meio da inserção de finas agulhas 

filiformes metálicas, com a finalidade de promoção, manutenção e 

recuperação da saúde, bem como a prevenção de agravos e doenças. A 

auriculoterapia é uma técnica terapêutica que promove a regulação 

psíquico-orgânica do indivíduo através de estímulos nos pontos 

energéticos localizados na orelha (onde todo o organismo encontra-se 

representado como um microssistema) por meio de agulhas, esferas de 

aço, ouro, prata, plástico, ou sementes de mostarda, previamente 

adequadas para esse fim. 

 Meditação: consiste em treinar a focalização da atenção promovendo 

alterações favoráveis no humor e melhora no desempenho cognitivo, além 

de proporcionar maior integração entre mente, corpo e mundo exterior. 

 Musicoterapia: utiliza a música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia 

e harmonia) como um processo facilitador e promotor da comunicação, da 

relação, da aprendizagem, da mobilização, da expressão, da organização, 

entre outros, no sentido de atender as necessidades físicas, emocionais, 

mentais, espirituais, sociais e cognitivas do indivíduo ou do grupo.  

 Naturopatia: adota visão ampliada e multidimensional do processo vida-

saúde-doença e utiliza um conjunto de métodos e recursos naturais no 

cuidado e na atenção à saúde. 

 Osteopatia: utiliza várias técnicas manuais para auxiliar no tratamento de 

doenças, entre elas a da manipulação do sistema músculo esquelético 

(ossos, músculos e articulações), do alongamento, dos tratamentos para a 

disfunção da articulação temporomandibular (ATM), e da mobilidade para 

vísceras.   
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 Ozonioterapia: utiliza a aplicação de uma mistura dos gases oxigênio e 

ozônio (por diversas vias de administração), com finalidade terapêutica, 

promovendo melhoria de diversas doenças. 

 Plantas medicinais/fitoterapia: as plantas medicinais contemplam 

espécies vegetais, que exercem ação terapêutica e devem ser utilizadas de 

forma racional por apresentar possibilidade de interações, efeitos 

adversos, contraindicações. 

 Quiropraxia: atua no diagnóstico, tratamento e prevenção das disfunções 

mecânicas do sistema neuro-músculo-esquelético e seus efeitos na função 

normal do sistema nervoso e na saúde geral. Enfatiza o tratamento manual 

(tecidos moles, manipulação articular, ajustes na coluna vertebral e outras 

partes do corpo), visando a correção de problemas posturais, o alívio da 

dor e favorecimento da capacidade de autocura do organismo. 

 Reflexoterapia: utiliza estímulos em áreas reflexas (os microssistemas e 

pontos reflexos do corpo existentes nos pés, mãos e orelhas) para auxiliar 

na eliminação de toxinas, na sedação da dor e no relaxamento. 

 Reiki: utiliza a imposição das mãos para canalização da energia vital com 

o objetivo de promover o equilíbrio energético, necessário ao bem-estar 

físico e mental. Busca fortalecer os locais onde se encontram bloqueios 

(“nós energéticos”) eliminando as toxinas, equilibrando o pleno 

funcionamento celular, e restabelecendo o fluxo de energia vital. 

 Shantala: consiste na manipulação (massagem) para bebês e crianças 

pelos pais, composta por uma série de movimentos que favorecem tanto 

o vínculo como proporcionam benefícios decorrentes do alongamento dos 

membros e da ativação da circulação. 
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 Terapia comunitária integrativa: prática coletiva, em espaço aberto, 

com a finalidade de construção de redes sociais solidárias para promoção 

da vida e mobilização dos recursos e competências dos indivíduos, 

famílias e comunidades. 

 Terapia de florais: utiliza essências derivadas de flores para atuar nos 

estados mentais e emocionais. 

 Termalismo social/crenoterapia: consiste no uso da água com 

propriedades físicas, térmicas, radioativas e outras (e eventualmente 

submetida a ações hidromecânicas) como agente em tratamentos de 

saúde.    

 Yoga: prática corporal e mental de origem oriental utilizada como técnica 

para controlar corpo e mente, associada à meditação. 

Quem pode aplicar as Práticas Integrativas e 

Complementares? 

As PICS são ações de cuidado transversais, podendo ser realizadas na APS, 

por profissionais que compõe as eSF, eSB e NASF – AB, devidamente 

capacitados. Ainda, as Equipes de Consultório na Rua, de Saúde Prisional, as 

Equipes de Saúde Ribeirinhas e Fluviais, podem realizar ações em PICS na 

perspectiva do cuidado integral à população de seu território. Para 

aplicabilidade, todas as PICS devem respeitar a legislação vigente (BRASIL, 

2015). 

De acordo com a PNPIC (2015) é responsabilidade da gestão municipal: 

 Elaborar normas técnicas para inserção da PNPIC na rede municipal de 

Saúde. 
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 Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta 

política, considerando a composição tripartite. 

 Promover articulação intersetorial para a efetivação da política. 

 Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema 

local de Saúde. 

 Estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para o 

acompanhamento e avaliação do impacto da implantação/implementação 

da política. 

 Divulgar a PNPIC no SUS. 

 Realizar assistência farmacêutica com plantas medicinais, fitoterápicos e 

homeopáticos, bem como a vigilância sanitária no tocante a esta política 

e suas ações decorrentes na sua jurisdição. 

 Apresentar e aprovar proposta de inclusão da PNPIC no Conselho 

Municipal de Saúde. 

 Exercer a vigilância sanitária no tocante à PNPIC e a ações decorrentes, 

bem como incentivar o desenvolvimento de estudos de farmacovigilância 

e farmacoepidemiologia, com especial atenção às plantas medicinais e aos 

fitoterápicos, no seu âmbito de atuação. 

Atualmente, o MS com o objetivo de qualificar a gestão em PICS, tem 

incentivado ações de EPS aos profissionais de saúde que compõem as equipes 

de APS. 
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Como as Práticas Integrativas e Complementares 

favorecem a aplicabilidade da Prevenção 

Quaternária? 

As PICS tiveram uma crescente 

revalorização nas últimas décadas. Além 

de possibilitarem um grande 

enriquecimento terapêutico, apresentam 

uma relação íntima com as premissas da 

P4, principalmente pelo potencial 

desmedicalizador, favorecendo a prevenção de possíveis iatrogenias, 

ocasionadas pelo excesso de medicações e intervenções. 

Na APS, as PICS favorecem a promoção à saúde, através do envolvimento 

do usuário no seu processo de cuidado e tem contribuído para a interpretação 

terapêutica de sintomas não explicáveis pela nosologia biomédica, com 

importantes reflexo para P4.  

Nesse sentido, de atuação holística e integral, com enfoque diferenciado 

e humanizado de atenção ao indivíduo e ao processo saúde-doença, além de 

estimular a autonomia e favorecer a desconstrução do processo normativo 

imposto pelo modelo biologicista e medicalizante das indústrias farmacêuticas, 

as PICS têm favorecido a prática da P4 na APS. 

Os profissionais podem ofertar e valorizar terapêuticas não farmacológicas 

como as PICS, juntamente com o tratamento convencional, evitando a 

sobremedicalização, que pode gerar danos iatrogênicos. 

Imagem: Elton Sipp no Pexels. 
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Nem sempre as PICS são utilizáveis como P4, mas operam como 

estratégias de P4 em diversas situações. Os medicamentos, por exemplo, não 

devem ser vistos como única forma de tratamento. Quando isso acontece há 

tendências sobremedicalizadoras, que necessitam um olhar clínico ampliado. 

 Um fator contribuinte para as tendências sobremedicalizadoras é o 

envelhecimento populacional e surgimento de comorbidades diversas, que 

realçam um sinal de alerta ao uso excessivo dos fármacos na prática clínica.  

As PICS são uma forma de tratamento alternativo e merecem ser 

valorizadas no cotidiano da prática. Elas possuem legitimação científica, são 

praticadas por profissionais capacitados na área, e na longitudinalidade 

funcionam como mecanismo protetor dos usuários. 
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Qual a diferença da prática de atividade física e 

exercício físico? 

Com o grande avanço tecnológico, os indivíduos tornaram-se mais 

inativos fisicamente. Estudos comprovam a associação entre estilos de vida 

ativos a redução da mortalidade e melhora da qualidade de vida. A prática de 

atividade física ou exercício físico, é um dos principais propulsores de uma vida 

saudável. Praticar atividade física é extremamente benéfico a saúde, 

principalmente quando aliada a uma alimentação saudável e balanceada.  

De acordo com Brasil (2020) entenda as diferenças entre atividade física e 

exercício físico: 

Atividade física: se define em um 

comportamento que envolve os movimentos 

do corpo, feitos de maneira intencional, que 

cause gasto de energia acima do nível de 

uso. Podendo estar presente no lazer, nas 

tarefas domésticas ou no deslocamento para a escola ou o trabalho, sendo assim 

pode ser indicada por qualquer profissional.  

Exercício físico: é a atividade 

planejada e estruturada com o objetivo de 

melhorar ou manter os componentes físicos 

(estrutura muscular, flexibilidade e 

equilíbrio). Nesse caso, geralmente é 

orientado por um profissional de educação 

física. 

Imagem: Cliff Booth no Pexels. 

Imagem: Gabby K no Pexels. 
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Dessa forma, entende-se que todo exercício físico é uma atividade física, 

mas nem toda atividade física é um exercício físico.  

Assim, a atividade física, seja no trabalho, nas horas de folga, ou nas 

demais atividades do dia a dia, é considerada um importante aliado quando se 

trata de manter o corpo em forma e reduzir os riscos de mortalidade e de 

desenvolver doenças como o diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral, 

arteriosclerose, cardiopatias, entre outras. Ainda, proporciona vantagens 

específicas para cada faixa etária. 

Quais os benefícios da prática de atividade física? 

Ao recomendar a prática de atividade física deve se considerar os 

interesses individuais, as necessidades de saúde e estado clínico do indivíduo 

ou da população-alvo. Os benefícios da prática serão diretamente influenciados 

pela quantidade e intensidade com que é praticada. A Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (2009) orienta que a prática deva ser de acordo com a faixa 

etária, da seguinte forma: 

 

Crianças e jovens de 5 a 17 anos: Pelo 

menos 60 minutos de atividade física por dia, 

incluindo fortalecimento muscular e ósseo, pelo 

menos 3x na semana. A seguir estão listados 

alguns benefícios: 

 

 

Imagem: Mary Taylor no Pexels. 
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 Adoção um estilo de vida ativo na idade adulta; 

 Auxilia a proteção da saúde óssea na idade adulta; 

 Reduz os sintomas de ansiedade e estresse; 

 Aumenta a autoestima; 

 Melhora o desempenho escolar; 

 Auxilia no tratamento da asma (natação); 

 Ajuda a melhorar a função pulmonar em crianças com fibrose cística; 

 Ajuda a controlar a pressão arterial entre crianças e adolescentes 

hipertensos. 

 

Adultos: Pelo menos 150 minutos de 

atividade física por semana, sendo as 

atividades que trabalham fortalecimento 

muscular devem ser realizadas pelo menos 

2x na semana. A seguir estão listados 

alguns benefícios: 

 

 Melhora o perfil lipídico, da pressão arterial, da tolerância à glicose e a 

ação da insulina; 

 Aumenta a longevidade (tempo de vida); 

 Reduz o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes e câncer; 

 Auxilia o controle do peso corporal; 

 Auxilia no fortalecimento muscular, ósseo e das articulações; 

 Ajuda a reduzir os sintomas da depressão e ansiedade; 

 Melhora da autoestima; 

Imagem: Jonathan Borba no Pexels. 
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 Melhora a qualidade do sono; 

 Melhora do funcionamento do coração, pulmões e sistema digestivo; 

 Reduz o risco de mortes por doenças cardíacas e de acidente vascular 

cerebral; 

 Ajuda a reduzir os custos pela diminuição de hospitalizações, visitas 

médicas e medicamentos.  

Idosos: As recomendações são as 

mesmas que a dos adultos, mas os 

idosos devem adicionar exercícios de 

equilíbrio para auxiliar na prevenção de 

quedas e na manutenção das 

capacidades para realização das 

atividades diárias. A seguir estão listados 

alguns benefícios: 

 Reduz as quedas e possíveis lesões; 

 Auxilia na melhora de dores nas costas; 

 Auxilia o tratamento da osteoporose, osteoartrite e claudicação; 

 Auxilia o tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); 

 Auxilia o tratamento de demências; 

 Auxilia na melhora e prevenção da constipação; 

 Melhora a qualidade do sono; 

 Contribui para o controle do colesterol, diabetes e hipertensão; 

 Auxilia na redução dos sintomas da depressão e ansiedade. 

Imagem: Anna Shvets no Pexels. 
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 Melhora o funcionamento corporal e a preservação da independência de 

idosos. 

Desta forma, a prática de atividade física é fundamental para a qualidade 

de vida da população em geral, trazendo inúmeros benefícios principalmente no 

combate a doenças degenerativas e crônicas. Uma vida saudável exige um 

compromisso na escolha de hábitos saudáveis, como a prática de atividade física 

regular, que sem dúvida garantirá uma melhor qualidade de vida e um maior 

tempo de sobrevida.  

Com o objetivo de apoiar as eSF na resolutividade, ampliação da 

abrangência e o escopo das ações da APS, em 2008 foi criado o NASF-AB. Atuam 

nas equipes de NASF-AB, diversos profissionais, entre eles os Educadores 

Físicos, que inseridos nos serviços de saúde colaboram para o abandono de 

comportamentos sedentários (BRASIL, 2017).  

 

O profissional de educação física, deve 

atuar em consonância com o preconizado pela 

PNPS, realizando ações de promoção da saúde. 

 

A PNPS (2015) apresenta como objetivo geral a promoção da qualidade 

de vida e redução da vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 

determinantes e condicionantes (modos de viver, condições de trabalho, 

habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 

essenciais).  

Imagem: Andrea Piacquadio no Pexels. 
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Esses pressupostos devem ser incorporados pelos educadores físicos no 

cotidiano de seu trabalho. O aconselhamento da população sobre a adoção de 

estilos de vida saudáveis, propõem estratégias que empoderam os indivíduos a 

participarem da construção de um novo conhecimento, num processo de 

educação para a promoção da saúde, tanto individual, como coletiva. 

Prevenção Quaternária e a prática de 

atividade/exercício físico 

A P4 estimula os profissionais a manterem um vínculo longitudinal 

centrado no cuidado das pessoas em suas vivências, buscando evitar o impulso 

diagnóstico e terapêutico. Nesse sentido, a prática de atividade física ou 

exercício físico, devem fazer parte do plano de cuidado instituído pelos 

profissionais de saúde, principalmente na APS. 

Como uma diretriz para a prática da P4, deve haver preferência por uma 

abordagem dinâmica e funcional, onde ao explicar os problemas e 

adoecimentos, se deve respeitar a vivência e a sintomatologia dos pacientes. Ao 

buscar a tomada de decisão conjunta, além de trazer um sentido para os 

indivíduos sobre o plano de cuidados, também há contribuições para a 

terapêutica.  

No caso da prática de atividade física ou exercícios físicos, essa forma de 

abordagem é muito mais protetora e construtora de processos educativos que 

incentivam o autocuidado e estimulam a participação do indivíduo no seu 

tratamento, onde a boa prática se alinha com o cuidado centrado no paciente. 
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O que é alimentação saudável?  
 

A alimentação saudável pode ser 

definida como uma alimentação adequada 

(ideal), onde, além de levar em conta os 

aspectos biológicos (ingestão de nutrientes e 

calórica), se deve considerar os aspectos 

culturais (regionais, idade do indivíduo, 

aspectos socioeconômicos), a forma de produção dos alimentos (alimentos mais 

industrializados ou in natura) e de que maneira nos alimentamos (sozinhos ou 

em coletividades, com pressa ou com atenção) (BRASIL, 2014).  

 Conforme Escudero (1934), uma alimentação adequada e saudável deve 

respeitar as 4 leis da alimentação: 

 Lei da quantidade: Todo indivíduo deve ter acesso aos alimentos em 

quantidade suficiente para manutenção da sua saúde. 

 Lei da qualidade: além da alimentação suficiente, ter também qualidade 

adequada, ou seja, uma alimentação rica em alimentos in natura, feitos 

em casa e pobre em alimentos ultraprocessados que são ricos em calorias, 

gorduras trans etc. 

 Lei da harmonia: Nada mais é que o equilíbrio, consumir de todos os 

grupos de alimentos (leguminosas, carnes, frutas, legumes, grãos etc.), 

manter uma alimentação variada, sem exclusões ou compulsões. 

 Lei da adequação: A alimentação deve estar de acordo com a idade e 

ciclo da vida (idoso, gestante, criança etc.), estado nutricional (excesso de 

Imagem: Jane D. no Pexels. 
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peso ou desnutrição), condições socioeconômicas e culturais, presença ou 

não de doenças.  

O Direito Humano à alimentação adequada (DHAA) inclui o respeito da 

cultura alimentar de cada pessoa, o profissional deve respeitar os aspectos 

regionais da alimentação e ao mesmo tempo reforçar a importância de se voltar 

às raízes da cozinha brasileira (BRASIL, 2014). 

A promoção de práticas alimentares saudáveis é importante para a promoção 

da saúde e está associada a adoção de estilos de vida saudáveis. Faz parte da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e tem como diretrizes, entre 

outras, além da promoção de práticas alimentares saudáveis, a prevenção e o 

controle dos distúrbios nutricionais e das doenças associadas à alimentação e 

nutrição e o monitoramento da situação alimentar e nutricional. 

Prevenção Quaternária no acompanhamento 

nutricional 

 Na APS, a P4 também pode ser aplicada no acompanhamento nutricional. 

Há, cada vez mais, uma procura por medicalização de problemas que fazem 

parte da experiência de vida (ansiedade, tristeza, falta de sono etc.), por vezes, 

consideradas pelo usuário como um processo de doença, que necessita ser 

desmistificado pelo profissional. 

A própria alimentação, por exemplo, tem sofrido 

esse processo, em que a alimentação ideal tem sido 

substituída pela suplementação de nutrientes (em 

forma de medicamento). As campanhas midiáticas não 

têm sido voltadas para a qualidade dos alimentos e sim Imagem: Polina Tankilevitch no Pexels. 
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para as fontes (fortalece os ossos, possui vitamina E etc.), reduzindo a 

experiência ao cumprimento de necessidades nutricionais diárias, através da 

alimentação saudável (MODESTO, 2019). 

 A própria restrição alimentar (calórica), como objetivo de atingir medidas 

corporais aceitáveis, tem grande influência na busca por medicalização. Até que 

ponto todo paciente necessita de severas restrições e medicalização para 

atingir medidas corporais aceitáveis?  

É extremamente importante 

identificar as condições de sobrepeso ou 

obesidade, porém refletir, que essas 

condições não afetam apenas as questões 

corporais, o indivíduo muitas vezes 

apresenta a alimentação emocional (AE) 

que gera quadros de compulsão alimentar 

em várias situações na sua vida a qual ele 

usa o alimento como válvula de escape. 

 Desta forma, sabendo que a maioria das alterações alimentares são 

multifatoriais, é preciso reconhecer que para obter melhores resultados, alguns 

usuários necessitam de uma abordagem multiprofissional, voltada para as 

necessidades individuais. 

 No acompanhamento nutricional, a iatrogenia pode ser desencadeada 

pelo estigma de uma doença e principalmente pela atitude profissional. Para 

evitar a iatrogenia, o profissional deve reconhecer a subjetividade de cada 

Imagem: Andres Ayrton no Pexels. 
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sujeito, levando em consideração os aspectos sociais, culturais e ambientais, e 

acima de tudo, ter atitudes de não-julgamento. 

  Nesse sentido, a abordagem multiprofissional além de contribuir para a 

identificação dos multifatores envolvidos na condição clínica do usuário, 

também favorecem a desmedicalização. O usuário pode ser inserido em diversos 

espaços, como a academia da saúde, ter um acompanhamento psicológico, 

participar de grupos estratégicos, fazer uso das PICS etc., concomitantemente 

com o plano nutricional, assim, contribuindo para uma melhor qualidade de 

vida.  
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