
A Prevenção Quaternária (P4) é diferente dos outros níveis 
de prevenção porque é voltada à atuação profissional, visa 
identificar e proteger indivíduos em risco de intervenções 

clínicas desnecessárias.

Ações que

Contribuem para o

P4
na Atenção Primária 

à Saúde

Desenvolvimento da

(APS)

Deve ser realizado entre os
profissionais da equipe, para
atendimento de casos mais complexos.
O atendimento compartilhado implica
em discussão de casos clínicos,
construção de planos terapêuticos e
qualificação das intervenções. Propicia
a resolubilidade do atendimento com o
mínimo possível de intervenções e
danos.

A escuta qualificada visa não só ouvir o
usuário sem interrupção, mas valorizar sua
autonomia, experiências, necessidades e
angústias. Utilizando da troca de saberes e
do ato de escutar para construir um plano
de cuidados mais efetivo, de acordo com o
contexto individual. Diminuindo
intervenções clínicas por meio de exames e
medicações e consequentemente
propiciando as ações de P4.

Escuta QualificadaAcolhimento

Caracteriza-se pela acolhida da demanda
trazida pelo usuário, em um pacto de respeito
e aceitação que possibilite a diminuição de
ações tendenciosas indutoras ao excesso de
intervenções clínicas. É, portanto, voltado às
necessidades de saúde da população,
fortalecendo a longitudinalidade e a
resolutividade do serviço.

Atendimento Compartilhado Decisão Compartilhada

Ampliar o vínculo profissional-
paciente, corresponsabilizar o
usuário com o plano de cuidados e
assim diminuir intervenções
clínicas e medicamentosas.

Demora Permitida Garantia do Acesso

Garantir o acesso ao cuidado em
momento oportuno, conhecer os modelos
de atendimento aplicados, propiciar
tempo de atendimento adequado, visando
uma postura dinâmica centrada na pessoa
e no autocuidado. E assim favorecer
ações práticas da P4 ao não intervir ou
medicalizar de maneira desnecessária.

É função de todos os integrantes da 
equipe instituir ações para qualidade 

do cuidado e para segurança do 
paciente, por meio de medidas que 
visem reduzir o risco e diminuir os 

eventos adversos.

Diante do vínculo estabelecido nas equipes de
Saúde da Família (eSF), entre profissional e
paciente, é possível assegurar uma postura
protetora que possibilite o acompanhamento
do paciente nas suas necessidades de saúde e
o atendimento longitudinal. Empregando a
demora permitida como possibilidade de não
realizar ou mesmo adiar intervenções que
podem ser prejudiciais ou desnecessárias
durante o plano de cuidado.



Aposte em:

Para organização do 
processo de trabalho das 
equipes, possibilitando aos 
profissionais conhecer, 
avaliar, compartilhar 

conhecimentos e 
experiências para prática 

da P4.

Voltada para 
atualizações clínicas que 
possibilitem não realizar 

intervenções 
desnecessárias.

Para levar ao conhecimento 
da população a importância da 

P4 e estimular ações 
educativas sobre os riscos do 

excesso de medicações e 
intervenções como exames e 
rastreamentos sem indicação 

técnica ou justificativa.
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