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DO CONHECIMENTO AO CUIDADO: A BIOÉTICA NA TOMADA DE DECISÃO 

EM PREVENÇÃO QUATERNÁRIA NA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

RESUMO 

 

O percurso profissional da Medicina é pautado entre o conhecimento das teorias que embasam 

sua Ciência e as práticas que se efetivam através dessas teorias. Porém, o caminho de sedi-

mentação entre esse saberes e sua prática não se apresenta de forma tão linear quanto preten-

dido. Fato é que essa relação entre conhecimento e prática, também traduzida em saber-fazer, 

faz parte do processo de tomada de decisão profissional em várias circunstâncias, sendo que a 

Filosofia e a Bioética podem aproximar-nos de um arcabouço teórico para melhor compreen-

der  este fenômeno. Especificamente na especialidade médica Medicina de Família e Comu-

nidade, que possui características de atuação específicas, a tomada de decisão é uma 

competência importante a ser construída pelo profissional. Dentre as possibilidades da prática 

clínica dessa área há a prevenção quaternária, a qual é uma discussão recente. Para realizar 

tomadas de decisão em prevenção quaternária na Medicina de Família e Comunidade é neces-

sário ter o conhecimento de algumas ferramentas próprias de atuação da especialidade, assim 

como discutir a contribuição que a Bioética pode auxiliar neste processo. Este estudo teve 

como objetivo investigar esta tomada de decisão sob o olhar da Bioética, sendo realizado 

através de um trabalho de campo com método qualitativo com entrevistas de médicos precep-

tores e residentes de programas de residência em Medicina de Família e Comunidade. Os re-

sultados apontaram que os elementos relacionados ao conhecimento técnico-científico 

somados aos elementos bioéticos, constroem uma possibilidade de atuação singular nesta prá-

tica, isto é uma arte médica de tomada de decisão. Conclui-se o trabalho com a sugestão de 

um referencial teórico para maximizar este saber-fazer, que seria a deliberação moral e finali-

za-se o mesmo através da sugestão de possibilidades de apronfundamento da temática de for-

ma a contribuir para área. 

 

Palavras chaves: Medicina de Família e Comunidade, Bioética, Tomada de decisão, Preven-

ção Quaternária 

 

 

 

 

 

 



KNOWLEDGE FOR CARE: BIOETICA IN DECISION MAKING IN QUATERNARY 

PREVENTION IN FAMILY MEDICINE AND COMMUNITY 

 

ABSTRACT 

 

The career of Medicine is guided between knowledge of the theories that support its Sci-

ence and practices that take place through these theories. However, the way of settling be-

tween this knowledge and practice is not presented in such a linear way as pretend. This 

relationship among knowledge and practice, also translated into know-how, is part of the pro-

cess of professional decision-making in various circumstances, and the philosophy and bio-

ethics can bring us to a theoretical framework to understand better this phenomenon. 

Specifically in the medical specialty of  Family and Community Medicine, which has charac-

teristic of particular acting, decision-making is an important skill to be built by the profes-

sional. Among the possibilities of clinical practice in this area, there is a quaternary 

prevention, which is a recent discussion. To make decision-making process in quaternary pre-

vention in Family and Community Medicine  is necessary to have some own tools of specialty 

performance, as well as discussing the contribution that areas like as bioethics. This study 

aimed to investigate this decision making from the perspective of Bioethics, it was conducted 

like a research with qualitative method with interviews with medical preceptors and residents 

of residency programs in Family and Community Program Medicine. The results showed that 

the elements related to the technical-scientific knowledge added to bioethical elements, con-

structing a singular opportunity to work in this practice, as medical art decision-making. The 

work concluded that the suggestion of a theoretical framework to maximize this know-how, it 

would be the moral deliberation and ends up the same by suggesting thematic deepening of 

possibilities to contribute to the area. 

 

 

Keynotes: Family Practice, Bioethics, Decision Making, Quaternary Prevention 
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1 APRESENTAÇÃO 

Apresentar os caminhos da escolha de um tema de pesquisa, principalmente de natureza 

qualitativa, é essencial para posicionar a experiência do(a) pesquisador(a) sobre a temática 

estudada. Assim, descrever o lugar de onde emerge o olhar que desenvolverá uma pesquisa é 

demonstrar o lado humano, sujeito a erros e viéses, mas também é explorar as fortalezas e 

motivações que fazem uma pesquisa ser singular e significativa num determinado contexto.  

Este ano completo nove anos de graduação em Medicina; quase uma década que avalio 

como de muito crescimento, desafios, oportunidades, perdas significativas e surpresas inespe-

radas. Mas, acima de tudo, considero-me ocupando hoje um lugar pertinente aos meus sonhos 

e desejos do tempo em que eu era apenas uma estudante de graduação: ser médica especialista 

em Medicina de Família e Comunidade e ser professora de uma Instituição Pública Federal 

lecionando em minha área de atuação; sendo que minha grande satisfação de estar nesse lugar 

é justamente poder colaborar para a expansão do conhecimento e da prática da área. 

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é uma especialidade médica com algumas 

particularidades, porém, ousaria dizer que uma de suas especificidades é o perfil do graduan-

do que elege fazê-la. Assim como eu, vários outros colegas de especialidade têm inquietude 

por questões sociais e humanas da medicina, pelas implicações do aspecto coletivo na saúde 

individual ou vice versa, por questões políticas, enfim, costuma ser um profissional com preo-

cupações que o diferenciam do médico apenas voltado para questões biológicas. Fato é que, 

apesar de essas inquietações não serem exclusivas à Medicina de Família e Comunidade (vá-

rias outras áreas médicas partilham destes debates de forma muito significativa) esta particu-

laridade é bem difundida nessa área, como poderá ser melhor discutida  no ítem 2.2 do 

presente trabalho.  Portanto, essas características de uma busca mais ampla de significados e 

sentidos das práticas, nas quais me reconheço, lançaram-me ao campo de estudo da Bioética, 

o qual se propõe como o tema geral desta pesquisa.  

Fato é que, depois de finalizado o mestrado em saúde coletiva em novembro de 2011, no 

qual realizei um estudo qualitativo sobre itinerários terapêuticos de pessoas que convivem 

com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), senti-me compelida a lançar-me sobre uma 

proposta de pesquisa que abraçasse mais minha especialidade e que trouxesse contribuições 

significativas para este campo, enfim, que ajudasse a construir a prática com a qual me identi-

fico.  

Desse modo, iniciei uma busca por programas de pós-graduação que se adequassem a uma 

proposta mais ampla de pesquisa, e, nesta pretensão, conheci o Programa de Pós-Graduação 
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em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, o qual tive grande interesse pela possibilidade 

de somar à área de Saúde Coletiva questões mais inerentes às Ciências Humanas, como a éti-

ca aplicada e a bioética que são transversais ao campo de de saúde e humanas. Enfim, a pro-

posta do programa me deu bastante motivação para pensar num projeto que eu pudesse trilhar 

o caminho que almejava. 

Apesar do tema da ética e da bioética não se apresentarem como novidades para mim, já 

que durante a adolescência participei de grupos de estudo de filosofia por alguns anos, sendo 

que também tinha tido oportunidade de realizar trabalhos sobre bioética durante o mestrado, 

foi bastante instigante a montagem do pré-projeto para concorrer a vaga do doutorado. Ao ini-

ciar uma breve revisão sobre a bioética na Atenção Primária à Saúde (APS), que é o local da 

prática do Médico de Família, verifiquei que os estudos nacionais ainda são tímidos, e que 

especificamente em relação à prática da especialidade MFC, eram praticamente ausentes. 

Portanto, o projeto inicial ao entrar no doutorado era uma proposta de identificar, detalhar 

e debater melhor os componentes bioéticos inerentes a prática da MFC na APS no Brasil. Po-

rém, após iniciar as disciplinas da pós-graduação, amadurecer sobre a questão e refletir me-

lhor sobre o tema proposto originalmente, percebi que era preciso escolher um foco para o 

debate. Esse foi um difícil momento, aquele o qual temos que escolher entre tantas frentes 

possíveis de aprofundamento teórico. É um momento do desapego, mas também de um “ca-

samento”, a escolha daquele tema que será seu companheiro até o final da jornada do douto-

rado.  

Essa escolha deu-se quase um ano após o ingresso no doutorado durante a participação em 

um congresso nacional de MFC. Nessa oportunidade tive contato com algumas discussões so-

bre a prática da prevenção quaternária - tema o qual irei discorrer melhor no ítem 2.4 - e este 

contato se deu, inclusive, com o próprio criador do termo, o médico belga Marc Jamoulle, que 

estava no evento. Dessa forma, com toda a bagagem teórica que eu já estava gestando e mais 

essa sensibilização ao tema, surgiu a ideia de tratar exatamente deste assunto, justamente por 

ser um tema novo que ainda abria a possibilidade de contribuições significativas e pertinentes.  

A prevenção quaternária então definiu-se como o tema a ser discutido, e a escolha de me 

dedicar especificamente a forma de como se dá a tomada de decisão dessa prática surgiu pela 

hipótese de se considerar a tomada de decisão em prevenção quaternária nas práticas cotidia-

nas da MFC uma ação repleta de elementos bioéticos, conforme será justificado ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa. 

Findando esta breve apresentação sobre os caminhos do desenvolvimento e amadurecimen-

to deste trabalho, iniciarei a introdução aos seus elementos formais de desenvolvimento: 
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· Capítulo 1 - Apresentação: capítulo atual, no qual se expõe as motivações e percursos 

trilhados pela autora na escolha do tema. 

· Capítulo 2  -  Introdução: será  realizado apresentação dos elementos pré-campo, isto é, 

aqueles que foram estruturados antes da entrada no campo de pesquisa. Esses serão os refe-

renciais teóricos de base do trabalho que servirão para a discussão da pesquisa de campo pos-

teriormente. O capítulo é estruturado em quatro sub-tópicos que discorrem os seguintes temas: 

1) A compreensão da ligação entre o conhecimento e a prática (perpassando pela filosofia, 

pela bioética e pela tomada de decisão); 2) A apresentação do campo de conhecimento da 

Medicina de Família e Comunidade; 3) A discussão sobre a prática da prevenção na Medici-

na; 4) A base conceitual da prevenção quaternária. 

· Capítulo 3 -  Proposta da pesquisa: são apresentados a pergunta deflagradora da pes-

quisa, suas hipóteses, objetivo principal e objetivos específicos.  

· Capítulo 4 -  Método da pesquisa: é descrito o método utilizado na pesquisa de campo. 

Discorre-se sobre cenários, participantes, coleta de dados e análise. 

· Capítulo 5 - Resultados, análises e discussão: apresentam-se os resultados da pesquisa 

em duas sessões complementares, o primeira no formato das respostas individuais dos partici-

pantes e o segundo em blocos temáticos, segundo a análise temática proposta. Complementa-

se a apresentação dos resultados e análises com a discussão dos mesmos através de interfaces 

com elementos apresentados no capítulo 2. 

· Capítulo 5 - Considerações finais: faz-se as reflexões finais do texto, com uma proposta 

de abordagem teórico-prático, sob os elementos encontrados durante a pesquisa e se finaliza a 

apresentação do trabalho com as pespectivas de desdobramentos futuros sobre o tema discuti-

do. 
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2 INTRODUÇÃO 

Antes de adentrar o escopo principal desse estudo, faz-se necessário um breve resgaste his-

tórico e conceitual dos principais pilares teóricos que irão sustentar as ideias desenvolvidas ao 

longo do texto. Considerando a proposta de se debater uma prática - a prevenção quaternária 

- num contexto determinado - a medicina de família - sob um enfoque específico - da bioética 

-, de modo a produzir uma discussão sobre os fatores que dificultam ou facilitam a execução 

dessa prática, nesse contexto, através desse enfoque, é necessário apresentar as referências 

teóricas que serão fundamentais no desenvolvimento das ideias principais do texto. 

Esta introdução teórica terá três bases principais, que irão conformar um equilibrado apoio 

para as ideias vindouras. Assim, como toda superfície que é sustentada por três apoios, é in-

questionável que cada uma é fundamental para o equilíbrio do conjunto, pois se uma não esti-

ver bem apoiada, perde-se a sustentação do conjunto geral. Portanto, será apresentado nesta 

introdução: 

1) A base conceitual-teórica-filosófica da díade “Saber-Fazer”, dos primórdios da 

filosofia grega à bioética contemporânea, através dais quais perpassa a ideia da 

tomada de decisão. 

2) O referencial teórico do campo da Medicina de Família e Comunidade e seus 

desdobramentos atuais 

3) O desenvolvimento da ideia da Prevenção Quaternária como um campo de atua-

ção clínico, realizando um resgaste histórico sobre a prática da Prevenção na his-

toria da Medicina. 

Após apresentados e discutidos estas bases conceituais, espera-se ter um substrato suficien-

te para adentrar no campo que a pesquisa se propõe, sendo que será necessário realizar vários 

resgastes nas ideias trazidas nesta introdução para a realização da discussão dos resultados 

encontrados na pesquisa de campo. 

Lembrando que não há a presunção de esgotar nenhum dos temas citados, mesmo porque 

são muito amplos, mas espera-se, ao menos, realizar uma circunscrição dos referenciais teóri-

cos mais importantes para a discussão do material levantado pela pesquisa. 
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2.1 DO SABER AO FAZER: FILOSOFIA, BIOÉTICA E TOMADA DE DECISÃO 

2.1.1 Breve resgate conceitual, histórico e filosófico 

Compreender como se constrói o processo entre “saber” algo e materializá-lo no “fazer” de 

fato, é um tipo de discussão que remonta as origens dos questionamentos filosóficos mais 

longíquos da civilização ocidental. Desde que o ser humano institui-se enquanto sociedade e 

as necessidades básicas de sobrevivência estavam minimamente atendidas e organizadas, ini-

ciou-se questionamentos mais profundos sobre a natureza e a vida humana (MARCONDES, 

2007).  

Sem a pretensão de realizar longos resgastes históricos, iremos pontuar o início desta dis-

cussão na Filosofia Aristotélica, posto que é bem determinado que a Filosofia Grega é o berço 

de todo e qualquer discurso filosófico ocidental (SIQUEIRA-BATISTA, 2003). E o motivo de 

iniciar este raciocínio pela Filosofia Aristotélica e não de nenhum de seus antecessores, como 

Platão e Sócrates, tão importantes e essenciais para a cultura ocidental quanto o primeiro, é 

simples: Aristóteles foi o filósofo que começou a organização sistemática do conhecimento 

científico, e seu pensamento nessa área gerou grande influência nos pensamentos filosóficos 

posteriores à Era Helênica. 

Aristóteles viveu nos anos 384aC-322aC, nasceu na Macedônia tendo ido para Grécia com 

18 anos para ser discípulo de Platão. Era filho de um médico da corte, e por isso acredita-se 

que o mesmo teve alguma formação médica inicial com seu pai, e daí viria, inclusive, o inte-

resse original pela pesquisa empírica e pelas ciências naturais/biológicas. Após a morte de 

Platão, Aristóteles seguiu seu próprio caminho de estudos, fundando mais tarde sua Escola de 

Ensinamentos, o “Liceu”. Sua obra critíca a escola pré-socrática, assim como a platônica, 

principalmente nas questões relacionadas a separação realizada entre os mundos inteligível e 

o sensível
1
, a qual criou uma dualidade que o mesmo não concordava, e por isso, acabou 

construindo ideias que iam contra essas correntes,  desenvolvendo uma parte de seu legado 

filosófico (MARCONDES, 2007). 

Diferentemente de Platão, que defendia que o conhecimento é inato, isto é, o conheci-

mento é intrínseco ao Ser e pode ser resgatado por reminiscências
2
, Aristóteles defendia que o 

conhecimento começa através das impregnações que o mundo concreto causa nos sentidos e, 

                                                             
1
 Mundo inteligível seria o mundo das ideias abstratas, enquanto o mundo sensível é o mundo concreto que 

nos rodeia e é perceptível com os órgãos do sentido (ABBAGNANO, 2003).  
2 De acordo com Platão a Alma é imortal e já vem ao mundo com todo conhecimento intrínseco disponível em 
sua interioridade, bastando ter a oportunidade correta para o resgate deste conhecimento (ABBAGNANO, 
2003) 
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secundariamente, os sentidos transferem essas informações para a razão, que teria o papel de 

elaborá-las. Essas relações estão descritas na obra “Metafísica”, na qual Aristóteles circuns-

creve de forma minuciosa a construção do saber científico, isto é, descreve o que seria conhe-

cido tardiamente como “sistema aristotélico do conhecimento” (ARISTÓTELES, 1973) 

(MARCONDES, 2007). 

No sistema aristotélico de conhecimento são valorizadas a ciência empírica
3
, a ética, a po-

lítica e a estética; e seria dividido entre três tipos de saberes: o saber teórico (conhecimento do 

mundo natural, da matemática e da filosfia), o saber prático (conhecimento da ética e da polí-

tica) e o saber produtivo (conhecimento da estética e da arte). Dessa forma, abrangendo todas 

as formas de conhecimento, abre-se o leque de possibilidades do conhecimento da realidade 

(teórico), das normas e critérios da boa forma de agir (ética e política) e sobre o belo (estética 

e arte) (MARCONDES, 2007). 

No pensamento aristotélico, o conhecimento é descrito como um processo linear e cumula-

tivo: primeiro o ser cognescente (homens e mulheres) são impregnados pelas sensações (do 

grego aesthesis) que vêm do mundo cogniscível (matéria e forma) através dos sentidos, de-

pois é a fase da memória (do grego mnemosine) que descreve a capacidade humana de captar 

e reter as informações vindas destas sensações. O próximo passo seria a experiência (do grego 

empenria), que é a capacidade de realizar relações entre os dados sensoriais retidos na memó-

ria e o mundo externo,  realizando ações que demonstram o “saber fazer”. Após este momen-

to, o ser cognescente, em sua franca capacidade, é capaz de alcançar a técnica, ou seja a arte 

(do grego téchne) que seria o conhecimento prático, que é o entendimento real do porquê das 

coisas, suas regras e relações causais; seria quando o mesmo estaria pronto para ensinar um 

ofício. Acima da técnica estaria a teoria (do grego episteme), o qual seria o conhecimento dos 

conceitos e princípios, como a Lei da Natureza e do Cosmo, os quais seriam conhecimento 

contemplativo, definido pela visão da Verdade e não por objetivos práticos ou por fins ime-

diatos desses conhecimentos; a episteme seria uma finalidade em si, ou seja, o desejo de co-

nhecer por si mesmo (ARISTÓTELES, 1973). 

Esse último “degrau” do conhecimento aristotélico, contemplativo e sem fim prático, dis-

tancia o conhecimento puro (conhecimento pelo conhecimento) do conhecimento prático (co-

nhecimento para se realizar algo). Este tipo de descrição do conhecimento prevaleceu durante 

um período histórico, sendo apenas questionada por filósofos modernos como Francis Bacon 

e outros empiristas que começaram a indagar sobre essa separação entre a episteme e téchne, e 

                                                             
3 É o saber que se adquire através da prática, da repetição e da memória (ABBAGNANO, 2003). 
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avançam para uma discussão na qual a técnica deveria ser uma aplicação da prática derivada 

do conhecimento (MARCONDES, 2007). 

A dualidade entre racionalismo
4
 e empirismo, que inicia-se nestes primórdios da filosofia 

mantém-se em debate durante toda história da filosfia. Na modernidade, Decartes foi um dos 

autores importantes do racionalismo, isto é, na compreensão de que o sujeito molda o conhe-

cimento do mundo; enquanto autores como Bacon e Locke seguiram na defesa do empirismo, 

isto é, na compreensão de que o mundo molda o conhecimento do sujeito (MARCONDES, 

2007). 

No século XVIII o filósofo Immanuel Kant produziu contribuições importantes para essa 

discussão, estruturando em sua teoria ideias nas quais o conhecimento se produz em um pro-

cesso do sujeito no mundo. Kant elabora uma teoria na qual existiriam elementos a priori
5
, os 

quais viriam dos seres humanos e dependem de sua sensibilidade (como as intuições pura de 

espaço e tempo) e de seu entendimento (as categorias), e também existiriam os elementos a 

posteriori
6
, os quais viriam da realidade do mundo. No encontro entre estes dois elementos, a 

priori e a posteriori, emerge o fenômeno, que seria o nível que é possível o ser racional aces-

sar o mundo com seu conhecimento, ou seja, para Kant o conhecimento humano é fenomêni-

co. (KANT, 1960). 

Contribuições fundamentais também foram produzidas por Kant no campo da Ética, as 

quais fazem parte da gênese de muitas teorias de Deontologia profissional e Bioética com-

temporâneas. Em suas obras “Fundamentação da metafisica dos costumes”(1785), “Critica da 

Razão Prática”(1788) e “Metafísica dos costumes”(1791) há a elaboração de suas teorias so-

bre a ética e são apresentadas discussões importantes sobre conceitos como: o Dever, a Boa 

Vontade, o Imperativo Categórico, Autonomia, entre outras,  nas quais assentam muitas dis-

cussões sobre esta transição entre o “saber-fazer” debatido no campo da filosofia 

(MARCONDES, 2007) (KANT, 1960). 

Em suma, Kant formula uma filosofia crítica que almejava delimitar as possibilidades de 

conhecimento do homem. Para isso constrói inicialmente uma teoria do conhecimento, em sua 

obra “Crítica da Razão Pura”(1787), na qual estabelece uma relação entre sujeito e mundo 

cognicível a qual se dá numa relação a ser construída. Neste ponto resgata, a seu modo, as 

tradições instituídas por Platão e Aristóteles – de base racioanalista e empirista respectiva-

mente – produzindo uma síntese original que é a fundadora das primeiras ideias construtivis-

                                                             
4 É a forma de conhecer a realidade pelos procedimentos da razão, utilizando de suas técnicas para desbravar 
determinado campo (ABBAGNANO, 2003, p. 821). 
5 Conhecimentos que podem ser obtidos pela razão  (ABBAGNANO, 2003, p. 76).  
6 Conhecimentos que podem ser obtidos pela experiência (ABBAGNANO, 2003, p. 76).  
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tas
7
. (MARCONDES, 2007).  Após este desenvolvimento sobre o conhecimento humando, 

Kant debruça-se sobre as melhores formas de materializar estes conhecimentos, a qual seria a 

vida moral. Enfim, Kant é um autor com uma obra vasta e fugiria do objetivo deste texto in-

trodutório um grande aprofundamento sobre sua obra. 

Ademais, a questão que tentamos desenvolver com estas reflexões teóricas e de resgaste 

conceitual de autores e teorias, é de que a distância entre o conhecimento de um ser cognes-

cente, homens e mulheres, sobre um fato/teoria, e a capacidade de sedimentar este conheci-

mento no mundo através de atos, pode ser um abismo inatingível ou não, dependendo da 

forma que se interpreta essa relação entre saber/fazer. Pode-se realizar a defesa racionalista de 

que a partir do momento de que uma pessoa “sabe” logo ela estaria apta a “fazer”, ou uma de-

fesa empirista de que a pessoa teria que primeiro passar pela experiência do “fazer” para de-

pois “saber”, ou por fim pode-se chegar a conclusão de que ambos processos acontecem 

conjuntamente, num construtivismo dinâmico entre saber e fazer (SIQUEIRA-BATISTA, 

2012). 

Nesta abordagem entre saber e fazer, Aristóteles e Kant têm aproximações em arcobouços 

éticos diferentes – teleológico
8
 e deontológico

9
 respectivamente – e ambos definem que existe 

uma dimensão da razão prática que é diferente da razão teórica, e reconhecem que a questão 

ética é fundamental para a relação entre as pessoas e a vida em sociedade (PEGORARO, 

2010). Coadunando com esta visão, a questão ética/moral está presente em várias teorias e 

discussões sobre processos de tomada de decisão. 

Ética e moral são conceitos que podem ser interpretados através de diversos significados 

culturais e históricos. Um ponto de partida essencial é a questão de nomenclatura, pois para 

muitos autores há a diferenciação entre os dois termos (o primeiro como sendo uma referência 

a valores e o segundo como sendo a prática desses valores contextualizada com a cultura); po-

rém há outras linhas de pensamento que não consideram qualquer diferença entre os concei-

tos, colocando ambos como valores e condutas, sendo que essa será a opção escolhida para 

seguirmos no desenvolvimento deste texto (PEGORARO, 2010). 

Retomando o legado de Aristóteles, em sua obra “Ética a Nicomaco” (ARISTÓTELES, 

1984) esse filósofo defende quatro princípios básicos sobre a ética: a ética é natural (concebi-

da naturalmente e socialmente), a ética é finalista (é um fim, não um meio), a ética é racional 

                                                             
7
 Ideias as quais o ser humano desenvolve-se em contato e através do meio externo, respondendo a estímulos 

e elaborando-os para organizar seu próprio conhecimento (COLL, 2006). 
8 São as ideias elaboradas para explicar o fim das coisas (ABBAGNANO, 2003, p. 943). 
9 São as ideias elaboradas para serem normativas, isto é, as que questionam como um ação pode ser perfeita 
(ABBAGNANO, 2003, p. 240). 
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(depende da razão prática) e a ética é heterônoma (vem da natureza). Tais princípios podem 

ser ilustrados no seguinte trecho da obra: 

Nem por natureza nem contrariamente a natureza a virtude moral é engen-

drada em nós, mas a natureza nos dá a capacidade de recebê-la e esta capaci-

dade se aperfeiçoa com o hábito (ARISTÓTELES, p. II, 1). 

Observa-se, portanto, que a atitude moral é considerada por este filósofo como algo natural 

que depende do hábito para estabelecer-se de forma plena. Isto é, seriam necessários estímu-

los externos que influenciariam uma “boa tendência” da formação moral do indivíduo, apesar 

da própria moralidade ser natural ao homem. Assim, para Aristóteles a conduta ética é um fim 

em si, isto é, teria um sentido teleológico (ARISTÓTELES, 1984). 

Depois dos clássicos gregos, a ética continuou sendo discutida, passando por influências 

cristãs nos filósofos medievais como São Agostinho e São Tomás de Aquino, sendo retomada 

de forma mais contundente – em uma pespectiva individual - nas obras de Kant no século 

XVIII, como apresentado anteriormente. Assim, Kant discute as questões éticas em um equi-

líbrio entre as Leis e a liberdade individual, colocando a autonomia do indivíduo no centro do 

debate. Para este pensador o homem deve guiar-se por atitudes éticas pelo simples motivo de 

que este comportamento é o racional, correto e universalizável (PEGORARO, 2010). Neste 

sentido, a ética não seria o fim, mas sim seguir os princípios eticamente defensáveis seria o 

objetivo maior, isto é, a ética estaria centrada na questão do dever, isto é, seria uma questão 

deontológica. 

As teorias de Kant são uma importante baliza nas discussões éticas contemporâneas, pois 

este pensador foi que rompeu com as influências externas na moralidade dos indivíduos e de-

fendeu a tese da autonomia guiada por escolhas racionais. Após este filósofo, muitos pensado-

res contemporâneos (do século XX) vêm trazendo suas contribuições na área, como John 

Rawls (1921-2002), Jurgen Habermas (1929 - ), entre outros. Sob as teorias kantianas também 

se apoiam importantes correntes da bioética atual, como o Principialismo (PEGORARO, 

2010). 

Para Tungendhat (1996), filósofo contemporâneo, a ética são os valores reduzidos ao mun-

do individual e das relações inter-humanas, que na prática cotidiana inserem-se como juízo 

moral, o qual é inevitável e inexorável, perfazendo toda nossa vivência enquanto criaturas ra-

cionais e sociais e influenciados por questões culturais, sociais e econômicas. Mas, apesar do 

juízo moral individual tender a ser absoluto, ele sempre poderá ser relativizado num outro 

ponto de vista, principalmente quando eles estão em desacordo com nossa atitude prática, ge-
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rando sentimentos que incomodam a pessoas, o que o autor descreve como “afetos morais” 

que seriam aqueles afetos mobilizados quando ocorre este tipo de desacordo entre saber e fa-

zer. 

Assim, após esta breve alusão a algumas questões conceituais e autores do campo da ética, 

as quais ajudam no andamento da compreensão da ideia desenvolvida neste texto,  propõe-se 

avançar para o desenvolvimento contemporâneo da  Bioética, a qual é considerada  o reflexo 

atual do desenvolvimento das questões éticas dentro do campo da ciências naturais e huma-

nas. Espera-se, portanto, que através deste caminho delineado até o momento, construir subs-

trato de sustentação inicial da discussão sobre a questão “saber-fazer”. 

2.1.2 A Bioética como proposta de  ponte entre teoria (saber) e a  prática (fazer) 

A Bioética é uma área de conhecimento que emerge na década de 70 do século XX, diante 

das várias discussões sobre as formas que o desenvolvimento científico vinha impactando, 

não apenas a humanidade, mas também todas as formas de vida. Neste contexto, é válido 

constatar o quanto, em nome da “ciência”, muitos abusos em relação aos direitos humanos 

foram levados ao conhecimento público nesta época, os quais aconteceram principalmente 

durante os anos pós-segunda guerra mundial, mas não apenas neste período. Fato é que, histo-

ricamente, sempre ocorreram abusos de povos explorados e oprimidos, principalmente em 

conflitos bélicos (mas não apenas), em nome de um suposto desenvolvimento da ciência 

(ARAÚJO, 2012). 

Considerado o criador do termo Bioética no ano de 1971
10

, Potter, pesquisador da Univer-

sidade de Wisconsin/EUA escreveu o livro “Bioethics: Bridge to the future” no qual almeja-

va, através de uma discussão que englobasse ciências humanas/biológicas e a ética,  

aprofundar aspectos relativos à sobrevivência da humanidade e seu entorno, frente aos desafi-

os emergentes da ciência e da ecologia. O pesquisador afirmava ser essencial trazer junto aos 

conhecimentos biológicos e de saúde os valores humanos, para se alcançar um patamar no 

qual se consiga discutir ciência através das lentes da vida e da moralidade, não o contrário, 

pensando dessa forma numa “ciência da sobrevivência” (POTTER, 1971).  

No mesmo ano de 1971, na Georgetown University, também no EUA, foi fundado por um 

grupo de cientistas o “Kennedy Institute for Human Reproduction and Bioethics”, que apesar 

de também utilizarem o mesmo termo “Bioética”, o consideravam de uma forma mais restrita, 

                                                             
10 Algumas referências consideram que o termo foi utilizado pela primeira vez por Fritz Jahr, filósofo alemão, 
em 1927 (ENGEL, 2004). 
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como uma disciplina que estudaria as questões da ética aplicada aos estudos médicos e bioló-

gicos. Assim, a partir deste momento, o termo Bioética começou a ter dois significados reco-

nhecidos: o de uma ética global, universalista e ambientalista, e de uma ética aplicada ao 

campo biomédico de pesquisa e atuação em saúde (ARAÚJO, 2012). 

Logo após essas primeiras discussões, dentro da  linha da ética aplicada ao campo biomé-

dico, foi constituído nos EUA, em 1974, a National Commission for the Protection of Humam 

Subjetctos of Biomedical Behavioral Research (Comissão Nacional para Proteção dos Sujei-

tos Humanos em Pesquisas Biomédicas e Comportamentais), o qual teve como objetivo estu-

dar os problemas éticos derivados das pesquisas científicas aplicadas em seres humanos. Em 

1978 essa comissão publicou seu produto final, denominado Belmont Report (Relatório Bel-

mont) o qual apresentou uma proposta de princípios éticos para pesquisa com seres humanos, 

os quais seriam: 1) Princípio do Respeito à Pessoa; 2) Princípio da Beneficência; 3) Principio 

da Justiça (UNITED STATES, 1978). 

Porém, é importante constatar que, antes mesmo deste período, a questão da regulamenta-

ção ética das pesquisas com seres humanos já tinha sido alvo de importantes discussões mun-

diais e publicações importantes, como o Código de Nuremberg de 1947, surgido após os 

julgamentos dos crimes contra direitos humanos na Segunda Guerra Mundial no Tribunal In-

ternacional de Nuremberg; assim como a Declaração de Helsinque da Associação Médica 

Mundial em 1964, que também versava sobre essas importantes questões (ARAÚJO, 2012). 

Retomando a década de 70, outras importantes contribuições surgiram para enriquecer o 

repertório da Bioética, como a Encyclopedia of Bioethics (REICH, 1978), vasta obra de 1800 

páginas que condensou diversos conceitos ligados a nascente área, sob os diversos olhares 

possíveis. Depois seguiu-se a publicação do livro Principles of Biomedical Ethics 

(BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2011),  o qual teve sua primeira edição em 1979 e foi a obra 

que apresentou o Principialismo, que se estabeleceu desde então como uma importante teoria 

de análise e interpretação dos problemas em Bioética. 

Este primeiro momento da expansão dos conhecimentos da Bioética é denominado de “fa-

se dos pioneiros”, a qual foi seguida pela “fase dos conflitos” a partir dos anos 1990. Este se-

gundo momento foi quando as questões conflituosas relativas à saúde expandem-se para além 

das questões de pesquisas e encontram-se envolvidas com questões relacionadas também à 

saúde pública, políticas sanitárias e de desenvolvimento tecnológico, diversificando os dile-

mas morais, assim como as formas de encontrar possíveis soluções (ARAÚJO, 2012). 

Nestes quase 50 anos de existência a Bioética desenvolveu-se amplamente, com muitos 

pesquisadores apresentando novas pespectivas sobre o tema, enquanto obras clássicas são 
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continuamente revistas e republicadas. Assim, foram sendo agregados a este novo campo de 

conhecimento muitas formas de interpretar a Bioética e seus caminhos, as quais foram deno-

minadas “correntes da Bioética”. Essas correntes procuram, por diversas justificativas teóri-

cas, alcançar as formas de melhor analisar e contribuir com as soluções dos problemas 

bioéticos vigentes e crescentes no mundo atual (REGO, PALÁCIOS e SIQUEIRA-

BATISTA, 2009). 

Beauchamp e Childress, em sua clássica obra “Ética Biomédica”, que encontra-se atual-

mente na 4º edição (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2011), apresentam as principais teorias 

éticas/filosóficas nas quais se embasam as correntes bioéticas existentes atualmente. Estas se-

riam: 

1) Teoria baseada nas consequências – o utilitarismo: são as teorias que 

defendem que uma ação pode ser defensável ou não de acordo com con-

sequências geradas pela mesma, isto é, por um resultado global positivo 

da ação.  

2) Teoria baseada na obrigação – o kantianismo: são as teorias embasa-

das no conceito de “agir por dever”, segundo a filosofia moral de Kant. 

Homens e mulheres racionais deveriam, através da Razão, saber o certo 

(Dever) e agir em nome dele.  

3) Teoria baseada na virtude – a ética do caráter: é uma teoria de base 

filosófica platônica e aristotélica, a qual se valoriza a qualidade do agente 

que realiza a ação, e não apenas a ação propriamente dita, como nas teo-

rias anteriores. O agente virtuoso tem a boa disposição para agir de acor-

do com princípios morais, independente das regras externas ao mesmo. 

4) Teoria baseada  nos direitos – o individualismo liberal: é uma teoria 

posterior as anteriormente apresentadas, pois surge junto com o desen-

volvimento da sociedade liberal democrática. Nesta os interesses indivi-

duais devem ter um espaço protegido e eticamente permitidos no seio da 

sociedade.  

5) Teoria baseada na comunidade – o comunitarismo: estas teorias valo-

rizam a ética derivada dos valores comunitários, isto é, o bem comum, as 

metas sociais e as virtudes colaborativas. Portanto, é ético toda ação que 

tem um impacto positivo na comunidade. São teorias que rejeitam os 

princípios do individualismo liberal. 
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6) Teoria baseada nos relacionamentos – a ética do cuidar: é uma teoria 

que se aproxima do comunitarismo pois tem críticas parecidas ao libera-

lismo, assim como ao utilitarismo e ao kantianismo. Sua proposta é de 

que os valores éticos defensáveis seriam aqueles presentes e construídos 

entre relacionamentos humanos, como a simpatia, compaixão, fidelidade, 

discernimento e amor; logo as ações mediadas por estes meios, seriam as 

eticamente defensáveis. 

7) Teoria baseada no casos – a casuística: baseia-se na defesa de que 

ações e valores éticos são identificados e construídos através de cada si-

tuação particular, caso-a-caso. Não existiriam regrais gerais, direitos ou 

teorias apartadas do contexto de cada situação particular, as quais devem 

ter uma compreensão própria e única. 

8) Teorias baseadas em princípios e na moralidade comum – o princi-

pialismo: sua premissa básica é ser constituída diretamente pela morali-

dade partilhada pelos membros de uma sociedade, pelo senso comum e 

pela tradição. Aproxima-se do utilitarismo e do kantianismo pela presen-

ça de regras e obrigações morais, mas diferencia-se por ser pluralista e de 

não ser baseada em um único princípio absoluto, mas sim em vários que 

podem ser válidos ao mesmo tempo. 

Tendo como base essas teorias, diversas correntes bioéticas foram sendo desenvolvidas ao 

redor do mundo na pespectiva de serem um elo entre os problemas bioéticos enfrentados e 

suas possíveis soluções. Desta forma é que a Bioética, enquanto disciplina teórica e prática, é 

vasta e multiplural e pode ser uma útil ferramenta de compreensão do dilema entre saber e fa-

zer, anteriormente apresentado.  

Como foi verificado nas resumidas apresentações das teorias anteriores, há várias formas 

de se interpretar este  “saber o que é certo” e de agir perante este fato. Todas teorias são justi-

ficáveis e válidas e podem ser úteis em dilemas práticos. Sem dúvida, há a possibilidade de 

uma convergência de ideias, mas a critério acadêmico faz-se interessante mantê-las de forma 

separada para melhor podermos utilizá-las em futuras análises do material apresentado como 

resultado deste trabalho. 

Continuemos então nesta reflexão do “saber-fazer” seguindo o raciocínio das formas pos-

síveis de se tomar decisão, que é a ação fim dessa díade. Digo isto pois, a partir do momento 

que os profissionais médicos possuem dilemas para resolver, devem, baseados em qualquer 



26 

 

uma das teorias anteriormente comentadas, e sobre seus conhecimentos práticos, decidir e 

agir. 

2.1.3 Saber e fazer: da tomada de decisão à deliberação moral 

Comumente as discussões em relação à tomada de decisão na clínica objetivam um fim 

único: como decidir a melhor conduta numa intervenção clínica? Neste aspecto, muitos deba-

tes desta temática abrangem a construção, pelo profissional, da elaboração sistemática do di-

agnóstico à terapêutica, levando em consideração dados subjetivos do enfermo (obtido pela 

anamnese) e objetivos (obtidos pelo exame físico e pelos exames complementares) somados à 

capacidade do raciocínio diagnóstico; sendo que em todo esse processo, o profissional deve 

ser amplamente treinado através de técnicas semiológicas, clínicas e de análise de informação 

(LÓPEZ, 2001). 

Porém, nas últimas décadas, vêm crescendo os questionamentos sobre a real efetividade 

desta formação médica tradicionalmente centrada neste processo linear de diagnóstico-

intervenção. Principalmente na literatura sobre ensino médico, aponta-se que não basta saber 

determinadas técnicas e dados objetivos para embasar as decisões clínicas: é necessário al-

guns requisitos a mais, os quais são chamados de competências, atitudes e habilidades. Um 

fruto deste debate em nosso país foi a publicação em 2001 das Diretrizes Curriculares Nacio-

nais para o Curso de Medicina (BRASIL, 2001), atualizada em 2014 (BRASIL, 2014), a qual 

traz aspectos relacionados às competências éticas, atitudes humanistas e comunicacionais e 

habilidades de integração de conteúdos básico-clínico com o foco na formação de profissio-

nais generalistas e críticos.  

Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento tecnológico, também existe uma busca cada vez 

maior da cientificidade dos fatos, apoiando-se na medicina baseada em evidência (KENNY, 

1997), como também
 
no desenvolvimento de softwares médicos capazes de realizar hipóteses 

diagnósticas com base num banco de dados de sintomas e sinais
 
(LÓPEZ, 2001); tais artefatos 

podem gerar um certo distanciamento da proposta de formação mais humana e integral referi-

da no parágrafo anterior, pois retoma a proposição que as tomadas de decisão médica podem, 

e devem, ser realizadas através de recursos externos ao profissional.  

Porém, não é a proposta deste trabalho aprofundar nas técnicas de análise de decisão, que 

compreendem a avaliação de custo-efetividade, de aspectos relacionados ao grau de incerteza 

da situação, a avaliação de qualidade de vida e de preferências dos pacientes, entre outros as-

pectos (LÓPEZ, 2001) (CAMPOLINA e CICONELLI, 2006) (ABREU, KOWALSKI, et al., 
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2006); mas sim pretende-se adentrar nos aspectos mais intrínsecos dos processos de tomada 

de decisão, visto que os aspectos anteriormente citados são questões extrínsecas ao indíviduo. 

Dessa forma, retornando aos conceitos entre o saber – em uma concepção de ser o mais 

correto e necessário, o que no campo médico tem uma forte predominância do conhecimento 

científico - e o fazer - que seria de fato a ação do profissional em seu cotidiano, através de sua 

tomada de decisão - existe uma tensão implícita. Nem sempre é possível, devido a diversas 

questões, que vão desde questões pessoais do profissional até questões de contexto locais e/ou 

gerais, efetivar o saber-fazer ideal. Assim a tentativa escolhida será a de delimitar as circuns-

tâncias intrínsecas ao indíviduo que podem aumentar ou diminuir esta tensão. 

Em relação a essas questões intrínsecas ao sujeito que irá tomar uma decisão, Ayres (2004) 

refere que tanto o profissional médico, quanto seu paciente, carregam afetos, sentimentos, ex-

pectativas para dentro das relações terapêuticas, o qual o autor nomeia “projetos de felicida-

de”, de modo que esta é uma baliza subjetiva deste encontro. Assim, é compreensível que o 

cotidiano da prática médica sofra intervenções corriqueiras dos afetos morais 

(TUGENDHAT, 1996), assim como de toda subjetividade pessoal envolvida na mesma, in-

fluenciando, principalmente aspectos como a tomada de decisão do profissional. 

Através desta compreensão mais intrínseca sobre os aspectos que interferem nas tomadas 

de decisão dos profissionais médicos,  Schraiber (1997) descreve que a tomada de decisão faz 

parte do campo do desempenho profissional do trabalho médico sendo interligada diretamente 

com a decisão em si, como um processo, e não como duas estações estanques. A autora dis-

corre que este ato idealmente deveria ser produzido pela relação entre o profissional e a pes-

soa a qual se dirige a decisão/intervenção. Entretanto essa relação configura-se 

tradicionalmente de forma desigual devido ao acúmulo de conhecimento técnico-científico do 

profissional  e a importância que se costuma dar a este quesito, gerando uma cisão na relação 

profissional-pessoa a partir do pressuposto desta “autoridade científica”. Assim, a partir do 

momento que são apenas os dados estritamente técnicos - como resultados de exames, diag-

nósticos e terapêuticas - que são levados em consideração para uma decisão, haveria uma dis-

tância das demais variáveis do campo bio-psico-social inerente a qualquer indivíduo e se 

provocaria uma desclassificação de qualquer tomada de decisão que levasse em consideração 

o campo relacional e subjetivos de ambos envolvidos no processo, seja do profissional ou da 

pessoa sujeita à intervenção médica.  

Esse distanciamento entre os atores implicados no mesmo problema, isto é, na decisão e 

julgamento médico, gera, segundo Schraiber(1997), um tensionamento entre o saber/técnica,  

sentir/ética e decidir/intervir; isto porque a díade (sentir/ética) estrutura-se dentro de confor-



28 

 

mações de relações humanas e se for relegada a um segundo-plano pelo “autoristarismo cien-

tífico”, o primeiro componte saber/técnica passará a ser o único a interferir no mecanismo fi-

nal do decidir/intervir, gerando um produto do trabalho médico estritamento técnico e 

afastado das questões éticas que por ventura possam orbitar em torno desta decisão. 

Essa pretensa cisão, a nosso ver, acentua tensões internas a esse ato difícil, 

expressando-se na assistência concreta e cotidiana como desumanização e 

despersonificação, em parte determinando também os excessos, abusos e er-

ros, técnico-científicos ou não, da assistência. A nosso ver, essa tentativa de 

“separar” o relacional, e, pois, o humano, o valorativo, o ético-político, da 

dimensão científica, que é vista como algo isento dos valores e bem objetiva, 

é que, no caso desta prática, compromete a perspectiva de uma intervenção 

ao mesmo tempo eficaz e ética, assim como compromete a perspectiva de 

um domínio dos conhecimentos que esteja a serviço das necessidades dos 

homens e mulheres (sujeitos concretos) da e na vida social. 

(SCHRAIBER, 1997, p. 129) 

Dessa forma, a decisão e o julgamento profissional médico delineam-se como um ato de 

complexidade e risco, onde a tensão técnica/ética permeia a trajetória em vários momentos. 

Assim, o imaginário leigo na qual o profissional médico teria o “autoritarismo do saber” tor-

na-se uma falácia, pois, visto que ação científica seria aquela replicável em qualquer situação 

análoga a qual foi comprovada sua finalidade, na prática médica esta repetição de padrões  

não se materializa, pois os fatores humanos que envolvem as situações singulares sempre irão 

gerar a sombra da incerteza. 

Importante ressaltar que classicamente a medicina, enquanto ciência, opera numa lógica 

indutiva desde do tempo de Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental. Essa lógica 

indutiva quer dizer que a ciência médica foi, e é, construída em cima de observações (vide 

grandes estudos clínicos que são os padrões ouros de nossa realidade atual), derivados dos 

sentidos/observação. Na clínica individual procede-se da mesma forma: através dos sentidos, 

colhe-se os dados – anamnese e exame físico – e, indutivamente, cruzando com observações 

anteriormente produzidas pela ciência e pela própria experiência pessoal, é possível produzir 

um diagnóstico e um prognóstico. Considerando este método, é possível predizer os próximos 

acontecimentos que irão afetar o enfermo assim como agregar novas informações para situa-

ções futuras que forem semelhantes (SIQUEIRA-BATISTA, 2012).  

Assim, a medicina, em sua construção clássica de raciocínio diagnóstico, não objetiva co-

nhecer a doença/adoecimento “em si” como fonte de investigação, mas sim a possibilidade de 

verificar a reprodução de modelos previamente conhecidos dentro de um somatório de sinais e 

sintomas apresentados. 
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O método é indutivo pois, dos sinais e sintomas pode ser arregimentado um 

“todo” correspondente ao homem enfermo, e a partir da identificação de 

“padrões” recorrentes de adoecimento – dos particulares – é possível a ela-

boração de uma nosografia, mais, a construção de uma nosologia. Desse 

modo, parte-se do particular para o geral – de cima para baixo – na busca do 

modelo teórico, a doença. 

 (SIQUEIRA-BATISTA, 2012, p. 62) 

Porém, é indiscutível que qualquer profissional médico, em seu cotidiano de trabalho, é 

confrontado com necessidades de tomada de decisão, que transbordam o método indutivo, 

pois é necessário individualizar as decisões. Nem sempre o comportamento da doença e do 

doente é tão previsível quanto propõem o método indutivo e nem sempre as condições de prá-

tica permitem a reprodução da ciência. Neste momento surge a necessidade da téchne, da arte, 

isto é, a necessidade de transfigurar o geral para o particular, a chamada “arte médica”. 

Kenny (1997) descreve essa arte como a capacidade de equilibrar os benefícios e os riscos 

inerentes em cada situação de decisão particular. Retomando Aristóteles (1973), a Arte seria 

uma das formas de conhecimento produtivo e prático que articularia a prática (do grego prá-

xis) com a poesia (do grego poieses)
11

, o que sobre um olhar interpretativo encaixa com esta 

proposta da arte médica. Fato é que o processo intrínseco de como esta “arte médica” é cons-

truída pelo profissional é pouco estabelecida. Hlatky et al (1990) defendem que o componente 

heurístico é o fundamento básico do julgamento clínico, isto é, a combinação de conhecimen-

to com situações já vivenciadas, num movimento de simplificação do problema utilizando-se 

referenciais conhecidos e testados pessoalmente. Nesse caminho também perpassam outros 

componentes de produção desta “arte” de julgamento e decisão, como os elementos narrativos
 

(GREENHALGH, 1999) (FAVORETO e CAMARGO-JR, 2011), conhecimento tácito
 

(GOLDMAN, 1990) assim como o componente da intuição
 
(GUIMARAES, 2001). 

Essa forma de efetivar decisões, essa arte, vai variar de acordo com a necessidade e o cam-

po de atuação do profissional. Situações relacionadas com decisões rápidas nas quais im-

põem-se um risco de morte, tendem a ter instrumentos que facilitem as tomadas de decisão 

dos profissionais, como fluxogramas, amenizando os aspectos subjetivos e melhorando a efe-

tividade de ações que precisam ser rápidas. Porém, em situações de complexidade de vida, 

não de morte, isto é, com múltiplos componentes bio-psico-sociais-ambientais interagindo 

conjuntamente na construção de um problema, decisões padronizadas não costumam ser reso-

lutivas.  

                                                             
11 Neste sentido, a poesia seria um arranjo de possibilidades que o homem pode plasmar na realidade de acor-
do com a necessidade (ABBAGNANO, 2003, p. 767). 
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Problemas bioéticos surgem dessa forma. Apesar de muito se relacionar problemas de de-

cisões bioéticos com situações limítrofes – como nos casos de início ou fim de vida – o coti-

diano dos profissionais de saúde é recheado de questões bioéticas sutis que, somado aos 

problemas clínicos e outras questões de contexto, podem passar despercebidos pela falta de 

formação dos profissionais de enxergarem estes problemas como do campo bioético, assim 

como pelo autoritarismo científico dominante (SCHRAIBER, 1997). No campo da Atenção 

Primária a Saúde, Zoboli e Fortes (2004) descreveram vários problemas bioéticos emergidos 

da prática dos profissionais que atuam nesta área no Brasil, que até então não tinham sidos 

“desvelados”, apesar de estarem presentes na prática.  

Vidal e Gomes et al (2014) realizaram revisão bibliográfica do tema de bioética na Estra-

tégia da Saúde da Família, e se aproximaram dos temas descritos por Zoboli e Fortes, propon-

do formas de realizar educação permanente sobre estes assuntos com os profissionais que 

estão atuando nestes cenários, apontando para a importância desta capacitação para melhorar 

a qualidade do cuidado prestado (VIDAL, GOMES, et al., 2014). 

O estudo de Serodio e Almeida (2009) demonstram, por sua vez, que as questões bioéticas 

que mais importam na prática estão veladas pelas macro questões bioéticas e deontológicas 

classicamente pontuadas como sendo as de maior importância na prática profissional. Estes 

autores entrevistaram 237 profissionais médicos que lidam com ensino de estudantes de me-

dicina e questionaram os mesmos sobre os principais problemas bioéticos que emergem na 

prática do ensino que seriam as mais importantes para se discutir com os alunos. Surgiram 25 

categorias de temas bioéticos, dos mais diversos, sendo que ao mesmo tempo, 4 temas que 

classicamente fazem parte das ementas disciplinares dos cursos de bioética ou deontologia 

médica nos cursos de graduação não foram citados em nenhuma das falas, demonstrando a 

divergência contextual que pode haver entre a prática e suas necessidades e a teoria estipulada 

como padrão.  

Assim, retomamos ao distanciamento que pode haver entre o saber e o fazer. Especifica-

mente no campo da bioética, tema estruturante neste estudo, esse distanciamento pode ser 

muito prejudicial por justamente poderem-se apresentar por situações subliminares na rotina 

do trabalho, principalmente quando não são derivados de situações extremas, os profissionais 

podem ir dessensibilizando-se a não enxergarem essas questões. De fato essa dessensibiliza-

ção é o processo que normalmente ocorre durante a própria formação médica e estudos de-

monstram que níveis de empatia, que seria o sentimento criado a partir do incômodo gerado 

com algum problema alheio, tendem a diminuir durante a formação do estudante de medicina 

(HOJAT, VERGARE, et al., 2009) (MANGIONEA, KANEA, et al., 2002). 
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Mas para falarmos de questões bioéticas é necessário situarmos sua definição neste contex-

to. Situações práticas que envolvem questões bioéticas, usualmente são denominadas de pro-

blemas, conflitos ou dilemas bioéticos. Problemas são questões amplas, que por sua natureza, 

podem ter vários cursos de ações como resultado; conflitos e dilemas normalmente são situa-

ções mais determinadas, nas quais os cursos de ação são mais delimitados entre duas ou três 

possibilidades de encaminhamento. Normalmente tende-se a sintetizar problemas em confli-

tos/dilemas, para facilitar as tomadas de decisão (GRACIA, 2014). 

Diego Gracia, médico, filósofo e bioeticista espanhol, defende que é necessária a constru-

ção de habilidades pelos profissionais médicos, a fim de torná-los capazes de realizar as to-

madas de decisões em situações de problemas bioéticos, através da prudência e razoabilidade, 

também denominada pelo autor de “deliberação moral”. Essa forma de tomar decisão seria 

derivada de um movimento que partiria de um escalonamento, que iniciaria-se de uma razão 

teórica para uma razão prática.  Na razão teórica, apreendida pelo conhecimento, o indivíduo 

almeja encontrar as certezas que justificam os atos, enquanto na razão prática ele deve buscar 

deliberar com prudência, o que deve ser realizado através da análise dos direitos, deveres e 

valores envolvidos em cada situação, além do conhecimento teórico. Essa análise seria reali-

zada através de uma ponderação razoável alcançada por uma maturidade psicológica a qual os 

profissionais de saúde deveriam ter oportunidade de desenvolver através de treinamentos de 

competências específicas (GRACIA, 2014). 

Gracia (2014) descreve um passo a passo para poder alcançar esta deliberação moral, a 

qual seria: 1) Compreensão ampliada do problema; 2) Análise dos direitos, deveres e valores 

implicados no problema; 3) Argumentação racional sobre os cursos de ação possível e os cur-

sos de ação ótima para o problema em questão. O objetivo deste método é alcançar tomadas 

de decisões que sejam práticas, prudentes e razoáveis. Outro objetivo deste método é que ele é 

desenhado de forma a ser realizado de forma compartilhada, isto é, os passos deveriam ser 

realizados com uma equipe de profissionais envolvidos e interessados na resolução do pro-

blema em questão. 

Na obra “Pensar a Bioética – metas e desafios” (GRACIA, 2010), o autor aprofunda-se na 

justificativa teórica de seu método de deliberação moral. Ele defende a necessidade deste mé-

todo baseado na própria evolução das ciências médicas, a qual vêm se tornando cada vez mais 

complexa e relacionada com valores capitalistas de consumo. Nesse ponto, o autor constrói 

uma argumentação legítima do quanto a saúde pode virar um bem de consumo ilimitado, sen-

do estimulado de forma crescente e inconsequente pelo mercado capitalista. Porém, o fato 

prático é que a saúde e o bem estar não são coisas em si, mas sim questões relacionados a va-



32 

 

lores sociais, pessoais e históricos, assim como também será o cuidado em saúde e os proble-

mas relacionados a ele. Portanto, não sendo uma coisa em si, mas sim algo em contínua trans-

formação, transformar a saúde num produto sujeito as leis do consumo pode ser 

extremamente prejudicial para todas as pessoas envolvidas, sejam profissionais ou pacientes. 

Dessa forma, Gracia (2010) desenvolve o pensamento de que a Medicina deve ter uma me-

ta de produzir um “Bem estar razoável e prudente” nos indivíduos e populações. Ao mesmo 

tempo, é necessário pensar na autonomia dos indivíduos e na responsabilidade dos profissio-

nais e na relação estabelecida entre ambos. Portanto, para se alcançar o método da delibera-

ção, os profissionais têm que se capacitar em ferramentas que possam aumentar as 

possibilidades de considerar o contexto envolvido, as possibilidades casuísticas, as histórias 

pessoais e a interpretação de todos estes fatores. 

Devido a tais questões, foi eleito neste trabalho a deliberação moral como uma proposta 

válida para auxiliar a tomada de decisão em situações que envolvem a bioética. Importante 

destacar que a deliberação moral é um método, não uma teoria bioética, portanto ela necessita 

das teorias bioéticas para a sustentação de sua prática; pois, discutir direito, deveres e valores 

é remeter-se a várias ferramentas disponibilizadas pelas teorias bioéticas descritas anterior-

mente. 

Finaliza-se aqui esta primeira parte de apresentação teórica que buscou realizar uma sedi-

mentação de conhecimentos pertinentes ao ato humano mais básico e cotidiano que é o saber 

e fazer, perpassando enfim pelo processo de desdobramento final desta díade que é a tomada 

de decisões. O próximo capítulo irá apresentar o campo de prática na qual se irá discutir pos-

teriormente este saber-fazer na pesquisa, isto é: o campo da Medicina de Família e Comuni-

dade. 

2.2 MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE: DELIMITANDO O CAMPO 

2.2.1 Ponto de partida 

Esta pesquisa tem como ponto de partida uma área de conhecimento e atuação médica es-

pecífica, a Medicina de Família e Comunidade (MFC). Para se conhecer os marcos teóricos 

da mesma deve-se realizar um tangeciamento por outros campos de conhecimento, mas sem-

pre com o objetivo de retornar o olhar para área. Assim, para iniciar esta discussão, é necessá-

rio partir das premissas básicas de conceitos e definições, como: o que seria a Medicina de 

Família e Comunidade? O que a caracteriza enquanto teoria e prática? Ela pode ser definida 
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como uma área de conhecimento? Uma especialidade médica? Uma ciência? Uma arte? En-

fim, qual é sua identidade? 

De acordo com o Dicionário de Terminologia da WONCA (World Organization of Natio-

nal Colleges, Academies, and Academic Associations of General Practitioners/Family Physi-

cians/ Organização Muncial dos Colégios Nacionais e Associação acadêmicas dos Médicos 

de Família) a Medicina de Família e Comunidade seria  “The branch of medical practice pro-

vided by the family physician (FP) or general practitioner (GP). Is a part of the primary me-

dical care”, o que numa tradução livre seria: “A área da prática médica realizada pelo Médico 

de Família ou Clínico Geral (atentando-se que o Clínico Geral denominado General Practitio-

ner é o nome inglês para as mesmas atribuições do Médico de Família). É uma parte dos cui-

dados primários de saúde” (WONCA, 2003). Tal conceito muito amplo e pouco específico é 

complementado pelas associações nacionais de especialidade, a qual a definem de forma mais 

específica dentro da realidade profissional de cada país. 

No Brasil, que tem como representante institucional a Sociedade Brasileira de Medicina de 

Família e Comunidade, criada em 2002, o conceito de MFC adotado é o da Definição Iberoa-

mericana do Médico de Família e Comunidade (WONCA, 2010), o qual delimita as atribui-

ções práticas, assim como o campo teórico da especialidade. O conceito de identidade da 

MFC neste texto é amplo, buscando explicitar todas especificidades da atuação deste profissi-

onal as quais o diferencia dentre as outras áreas de atuação médica. 

O médico de família e comunidade é o especialista que atende os problemas 

relacionados com o processo saúde-enfermidade, de forma integral, contínua 

e sobre um enfoque de risco, no âmbito individual e familiar. Com uma vi-

são holística leva em consideração o contexto biológico, psicológico e soci-

al, reconhecendo que a enfermidade está fortemente ligada à personalidade e 

à experiência de vida da pessoa. Entende a enfermidade como parte do pro-

cesso vital humano, incluindo as dimensões relacionais, ambientais e espiri-

tuais e reconhecendo a singularidade de cada pessoa em cada contexto na 

qual sua vida transcorra.                                                         (WONCA, 2010) 

Ademais, o documento procura caracterizar  o profissional de MFC por onze característi-

cas, as quais sumarizadas seriam:  

1) Primeiro contato: em um sistema de saúde organizado, o MFC seria o primeiro 

contato dos usuários num surgimento de um quadro agudo ou exarcebação de um 

crônico (excetuando-se a porta de entrada dos casos de emergência que deve ser 

em locais apropriados para tal); 
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2) Segundo contato, referência interna: o MFC deve ser a referência interna para 

os demais membros de uma equipe interprofissional, numa pespectiva de cuidado 

integral. 

3)  Acessibilidade, continuidade e longitudinalidade: o MFC deve garantir o 

acesso as pessoas em todas suas necessidades (geográficas, sociais e organizati-

vas), além da possibilidade do cuidado em todo ciclo de vida, preferencialmente 

pelo mesmo profissional. 

4) Relação médico-paciente: deve ser estabelecida ao longo de tempo de forma 

contínua e contextualizada, sendo primordial para a essência da prática da MFC. 

5) Gestão de recursos: os recursos disponíveis para o MFC devem ser manejados 

de forma racional e eficiente, visando o bem estar do paciente e a adequação ao 

sistema de saúde. 

6) Modelo centrado na pessoa: a MFC estrutura-se num método clínico centrado 

na pessoa, e em seus contextos familiares e comunitários. 

7) Tomada de decisão: a tomada de decisão na MFC deve considerar os vários as-

pectos envolvidos em cada situação problema, da prevalência das doenças às pre-

ferências individuais dos pacientes, perpassando pelas tecnologias disponíveis e 

sobre os aspectos éticos envolvidos. 

8) Características dos problemas de saúde: o MFC deve estar apto a manejar 

problemas de saúde agudos e crônicos, assim como possuir conhecimentos epi-

demiológicos que auxiliem no raciocínio diagnóstico. 

9) Dimensão das abordagem dos problemas: os problemas de saúde devem ser 

abordados de forma integral, isto é, contemplando os aspectos biológicos, sociais, 

culturais, psicológicos e espirituais das pessoas. 

10)  Trabalho em equipe: o trabalho do MFC deve ser orientado para uma articula-

ção multi/interdisciplinar adequado às necessidades dos pacientes. 

11) Níveis de prevenção: o MFC deve estar apto para atuar sobre todos os níveis de 

prevenção, do nível individual ao coletivo. 

Porém, apesar dessas tentativas de avanços conceituais em relação a área, ainda é impor-

tante o reforço para construção desta identidade, pois os conceitos listados anteriormente  

transformaram-na num cenário tão grande de atuação e possibilidades que é possível perder-

se dentro da própria tentativa de conceituação.  

Outra questão proeminente é o contexto econômico e social que interfere de modo impor-

tante sobre estes conceitos e identidades da especialidade. Em nível mundial há diversos de-
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senhos desta área de conhecimento que tendem a convergir, de forma geral, para as caracterís-

ticas citadas anteriormente, porém há de se ponderar que as maiores divergências apontam 

para os diferentes tipos de sistemas de saúde nos quais se encontram inseridos os profissionais 

da área em cada país.  Assim, nos locais onde há o sistema universal de saúde estruturado, 

como em alguns países europeus ocidentais e da américa-latina entre outros, a MFC tem apre-

sentado uma tendência histórica de ocupar um papel mais central na regulação da formação 

dos recursos humanos, visto a necessidade de suprir os postos de trabalho instituídos nestes 

países que compreendem a atenção primária como fundamental na estruturação de seus siste-

mas de saúde. Este seria o caso do Brasil, que nos últimos anos tem feito apostas crescentes 

na área, através de modificações do ensino de graduação e pós-graduação, além de outros 

programas governamentais que buscam estimular a formação na área (BRASIL, 2014) 

(BRASIL, 2013). 

Porém, nos países onde não se optou por sistemas universais, mas sim por uma saúde regu-

lada pelo mercado, como o EUA, a atenção primária é fragilizada pelas forças do mercado 

que tende a valorizar as ultra-especialidades e seus artifícios tecnológicos. Especificamente 

nos EUA existe um movimento contra-hegemônico de profissionais MFC que buscam questi-

onar estas “escolhas” de um sistema baseado nestes valores e vêm rediscutindo a identidade  

do profissional da MFC nestes cenários (STEVENS, 2001) (PHILLIPS, 2004). 

Essa discussão citada acima, apesar de ser bem característica e contextualizada em seu lo-

cal de origem, torna-se interessante numa discussão mais global pois traz a tona algumas 

questões que são comuns em diversos locais onde há um debate mais amadurecido sobre a 

especificidade da especialidade dentro de um sistema de saúde. Com esta finalidade em 2002, 

várias instituições de representação dos MFC nos EUA redigiram o documento “ The Future 

of Family Medicine” (O Futuro da Medicina de Família) o qual tinha como objetivo redefinir 

conceitos sobre identidade, atuações e objetivos da especialidade para os próximos anos 

(FUTURE OF FAMILY MEDICINE PROJECT LEADERSHIP COMMITTE, 2004). Esse 

documento relata sobre o declínio da especialidade nos EUA nas últimas décadas e sua inca-

pacidade de realizar as transformações na saúde almejada por seus percussores no período de 

pós-guerra. A evolução da especialidade é retratada como uma má experiência de “gate-

keeper”  do sistema (expressão em inglês sem tradução direta para português, mas que guar-

daria o sentido do MFC ser o primeiro contato do sistema de uma forma regulatória) ao 

mesmo tempo que havia uma pespectiva de “salvação” da saúde pública através da atuação 

destes especialistas, posicionamento que é fortemente negado por este documento, com a jus-
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tificativa de retirar da especialidade sua essência, transfigurando-a em algo que ela não foi 

construída para ser (GENERATION III–KEYSTONE III WORKING GROUP, 2014). 

Assim, cada país terá suas tensões e problemas decorrentes de seus contextos  histórico, 

social e político que influenciarão na delimitação do conceito e identidade da MFC. Fato in-

contestável é que esta área de conhecimento nasceu junto com as primeiras discussões sobre a 

importância dos cuidados primários em saúde, sendo uma resposta, em termos de formação de 

recursos humanos, para uma discussão de reconstrução organizativa dos sistemas de saúde, 

pois, com a necessidade de modificar os sistemas, verificou-se a necessidade da formação de 

um profissional mais adequado para lidar com esta nova realidade.  

A gênese dessa discussão no mundo ocidental foi a publicação do Informe Dawson 

(OPAS, 1964) que é um documento do Ministerío da Saúde da Inglaterra, publicado origi-

nalmente em 1920, sendo o primeiro documento que retrata um sistema de saúde hierarquiza-

da em níveis de atenção, o qual cita a necessidade de um médico generalista que seja capaz de 

atuar com as situações de saúde mais prevalentes da população, em todos ciclos de vida e no 

âmbito individual e coletivo. Um dos resultados deste documento foi a implantação do Natio-

nal Health Service (NHS) neste país em 1948, que foi o sistema universal de saúde pioneiro 

no mundo ocidental.  Essa experiência britânica bem sucedida começou a se espalhar pela Eu-

ropa, determinando o aparecimento de outras experiências nacionais, assim como a discussão 

da importância e da necessidade da estruturação dos cuidados primários para o desenvolvi-

mento da saúde em nível mundial, como instituído pela Declaração de Alma Ata em 1978 

(WHO, 1978). 

No Brasil as primeiras escolas de formação de MFC (que na época tinha outra denomina-

ção, Medicina Geral e Comunitária ) surgiram na década de 70 do século passado, mais espe-

cificamente  em Porto Alegre (RS), Vitória de Santo Antônio (PE) e Rio de Janeiro (RJ), os 

quais, excetuando-se Vitória de Santo Antônio, continuam ativos e sendo importantes centros 

de formação na área. Porém, como discorrido anteriormente, a evolução e o fortalecimento da 

MFC como especialidade médica e área de conhecimento no Brasil foi “sofrendo” as intempé-

ries das políticas de saúde existentes, passando por muitas crises e riscos de extinção, até que 

na década de 90, com a criação do Sistema Único de Saúde, o qual adotou a Atenção Primária 

a Saúde como sendo o eixo de sustenção do sistema, o campo foi tornando-se evolutivamente 

mais fértil para o crescimento da especialidade (FALK, GUSSO e LOPES, 2012). 

Este momento político de reestruturação do sistema de saúde e da criação do Sistema Uni-

versal de Saúde Brasileiro, o SUS, na década de 90 não aconteceu sem importantes obstáculos 

e desafios, provenientes de várias esferas políticas, sociais e culturais (VASCONCELOS e 
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PASCHE, 2009). Da mesma forma o crescimento e estabelecimento da MFC no Brasil nas 

últimas décadas não aconteceu sem obstáculos: houve disputas e segregações dentro do pró-

prio grupo de atores que buscavam defender a área; desconhecimento e desvalorização de ou-

tros setores e profissionais referentes a nova especialidade que procurava se consolidar; 

desvalorização politica e social; dentre outros fatores que impactam até os dias de hoje a visão 

coletiva leiga e profissional sobre a MFC (FALK, GUSSO e LOPES, 2012). 

Assim, a MFC inscreve-se no Brasil e no mundo como uma área de conhecimento que tem 

um histórico relativamente recente, surgida devido às questões sociais emergentes e consoli-

dadas através de políticas institucionais nacionais. Portanto, a questão é, como pode-se definí-

la nesta pluralidade contextual? A WONCA e as Sociedades Nacionais defendem a MFC co-

mo um um campo de conhecimento/prática próprio, mas para consolidarmos essa visão é im-

portante sairmos um pouco desta discussão e adentrarmos  na questão sobre o que justifica um 

campo de conhecimento ser científico. 

2.2.2 A Medicina de família e comunidade como campo científico em disputa 

A ciência é uma produção humana que pode ser conceituada de diversas formas. Uma for-

ma de conceituá-la seria como um conjunto de conhecimento e de pesquisas que confuem pa-

ra uma unidade de saber que pretende ser isenta de questões pessoais e dependendente de 

posições objetivas confirmadas por métodos bem definidos (LALANDE, 1999). Portanto, a 

ciência, e suas teorias, estruturam-se de forma a explicar situações de diversas naturezas.  Tais 

explicações acumulam-se e estruturam corpos de conhecimento que formam a identidade de 

algum fenômeno(MORIN, 2005). Para se aproximar do fenômeno da Medicina de Família e 

Comunidade, optou-se, nesse texto, por utilizar as bases teóricas conceituais de Bourdieu. 

Bourdieu (1930-2002) foi um filósofo frânces que se debruçou sobre a questão da influên-

cia da construção social das ciências sob as pessoas e as sociedades. Ele definou importantes 

conceitos como “Capital cultural”, “Poder simbólico”, “Campo científico” e “Capital científi-

co”, todos relacionados aos impactos sociais do mundo da ciência sobre as pessoas. Esses 

conceitos foram estruturados em obras durante toda sua vida acadêmica, os quais não nos ca-

be neste momento adentrar em profundidade, exceto os dois últimos os quais nos interessam 

para o desenvolvimento da ideia deste texto. 

Bourdieu desenvolve o termo “Campo científico” a qual seria a ideia de que toda produção 

humana, científica ou não, sofre influências de duas frentes: um contexto textual, isto é, a base 

pré-existente de conhecimentos que existe sobre ou que diz algo sobre uma questão, e um 
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contexto social que sustenta, ampara e delimita a questão num determinado momento históri-

co. Envolvendo tudo isso forma-se um campo onde estão presentes os agentes humanos indi-

viduais e coletivos que produzem, reproduzem e defendem esta produção. Assim, forma-se 

um mundo social peculiar, com suas leis sociais específicas, o qual, sobre a esfera do conhe-

cimento científico, podemos denominar “Campo científico” (BOURDIEU, 2003). 

Dessa forma, o autor defende que o mundo científico sofre constantes intervenções sociais 

que vão delimitando-o de forma dinâmica e contínua. Assim, cada campo científico específi-

co, de determinada área de conhecimento, é um microcosmos próprio, autônomo e com suas 

próprias leis até determinado limite, onde esbarra nas leis maiores da sociedade como um to-

do. Essas leis maiores podem exercer pressões externas nos microcosmos dos campos cientí-

ficos menores, a qual, ao mesmo tempo, vai oferecer uma resistência natural, que é o que lhe 

confere certa identidade singular (BOURDIEU, 2003). 

Seguindo este raciocínio se justificaria a afirmativa proposta pelo autor de não existir uma 

“Ciência pura”, livre de qualquer influência social, como também não existiria uma “Ciência 

escrava” sujeita apenas às demandas políticas e econômicas. Ambas se misturariam neste 

“campo” de influências interna-externa, o qual num equilíbrio dinâmico, constrói suas pró-

prias regras autônomas, que são sujeitas as pressões externas, mas também as próprias elabo-

rações internas inerentes aos atores sociais que a sustentam (BOURDIEU, 2003). 

Porém, para o filósofo, nenhum campo de conhecimento científico é estável e imutável, pe-

lo contrário é sempre dinâmico e instável, sujeito a disputas internas e externas que o reconfi-

guram a todo momento. Há sempre forças que lutam para conservar (força inércia) ou 

transformar (força cinética) os campos, os quais são mediados pelos agentes/atores sociais que 

compõem o mesmo. Esses agentes são os responsáveis por modificar o campo científico o 

qual fazem parte, e suas relações intrínsecas  formam os princípios do campo, sendo que a 

“força” que cada agente é capaz de atuar é proporcional ao “capital científico” que o mesmo 

detém (BOURDIEU, 1994).  

Capital científico é o termo que Bourdieu utiliza para definir um tipo especial de “Capital 

simbólico” que é aquele poder atribuído às pessoas sobre seu reconhecimento social e cientí-

fico reconhecido pelo conjunto dos pares de agentes sociais que compartilham o mesmo cam-

po científico. Assim, o capital científico repousa sobre o reconhecimento de uma competência 

científica, proporcionando autoridade e poder para definir as normas e regras do campo espe-

cífico (BOURDIEU, 1994).  

Uma forma para ilustrar este desenho de disputas num campo científico é imaginar um 

grande lençol esticado por suas pontas, onde algumas esferas de metal de vários tamanhos e 
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pesos são colocadas numa certa distância uma da outra. O peso que cada uma fará sobre o 

lençol será diferente, sendo que as maiores e mais pesadas farão maior pressão sobre este 

“campo” exercendo certa influência  no movimento das demais, as quais tendem a desequili-

brarem-se para o mesmo lado da esfera pesada, a não ser que outro peso igual ou de valor su-

perior seja colocado em outro ponto do lençol, deslocando a força para outro ponto. Ao 

mesmo tempo, se o lençol for mais esticado externamente, as forças exercidas sobre as esferas 

podem se modificar. Da mesma forma, um pesquisador “de peso” num determinado campo 

científico é capaz de exercer grande influência nos pesquisadores menores, modificando suas 

rotas de pensamento, que são influenciadas por este peso, ao mesmo tempo que variações ex-

ternas ou o aparecimento de outras evidências de peso semelhante podem desequilibrar o jogo 

de forças do campo. Fato é que o capital científico de um ator, ou teoria, tende a crescer e a se 

fortalecer cada vez que mais agentes “movimentam-se” para o mesmo lado, retroalimentando 

este jogo de influência do capital científico sobre o campo. 

Outro conceito bourdiano importante é o “habitus” dos agentes, isto é suas formas particu-

lares de comportarem-se devido a determinadas influências internas e externas sobre cada ser, 

fazendo as individualidades terem suas reatividades permanentes, duráveis, de modo que as 

mesmas tenham inclinações maiores a resistir, opor-se ou levar-se pelas forças exercidas pelos 

campos. Os agentes que adquirem habitus que não são aqueles que o campo exige acabam fi-

cando deslocados, na contra-mão de um movimento hegemônico, de tal forma que pode resul-

tar na saída dos mesmos, ou em uma organização dos agentes para resistir e se opor à força 

predominante (BOURDIEU, 1994). 

Pelo exposto anteriormente chega-se à conclusão que os campos científicos são sempre ob-

jetos de disputas externas e internas.  Os agentes que compõem o campo, com seus habitus 

individuais, tendem a acumular forças deste capital científico de forma a defendê-las, numa 

tendência a inércia-conservadora, enquanto forças contrárias tendem ao desequilíbrio do 

mesmo, numa força cinética de mudança, as quais ambas podem ser favorecidas ou não pelas 

forças externas que também causam suas pressões sobre o campo (BOURDIEU, 1994). 

Comprendendo esses componentes do pensamento de Bourdieu iremos realizar uma tenta-

tiva de analisar a evolução da MFC dentro das ciências médicas com esse olhar. A MFC, co-

mo dito anteriormente, nasce numa pespectiva de (re)construção de um bem estar social na 

área de saúde, sendo predominante nos debates sobre a necessidade de fortalecimento da 

atenção primária mundial. Logo há uma série de interesses sociais, políticos e históricos que 

delimitam seu surgimento no campo da medicina. 
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Porém, há que contextualizar que juntamente com esta evolução histórica, paralelamente 

estava acontecendo a evolução da tecnologia médica de forma muito rápida, produzindo tam-

bém uma nova forma de ver a saúde, principalmente para as sociedades que evoluíram para 

um capitalismo pleno, as quais o consumo de bens é base de sustentação do sistema. Dessa 

forma, a saúde tem evoluído para uma forma de bem de consumo da metade do último século 

para os dias atuais, tanto que é reconhecida como uma das maiores indústrias mundiais (con-

siderando toda a produção de tecnologia médica, medicamentos, seguros saúde, pesquisa e 

demais ítens de produção/consumo na área de saúde) (SOBRINHO, 2013). O estímulo ao 

consumo da saúde numa sociedade capitalista aumenta ainda mais o fosso social entre os mais 

e menos favorecidos, pois hoje é sabidamente comprovado que vários determinantes sociais 

estão intimamente ligados aos indicadores de saúde e vice e versa (BARATA, 2009). 

Entretanto a MFC surge numa outra lógica, como foi descrito anteriormente. A questão é 

que não tinha como este novo campo de conhecimento “concorrer” amplamente na lógica do 

campo científico médico estabelecido, nomeado como modelo biomédico
12

, que estava cres-

cendo ao seu lado: tecnicista, super-especializado, doença-focado, hospitalocêntrico e focado 

em procedimentos. Era necessário, por uma questão de auto-sobrevivência, a fundação de um 

campo próprio.  

Durante algumas décadas isto não foi possível, sendo que a MFC acabou ficando inserida 

dentro do campo de discussão de outras áreas das ciências médicas que contrapunham-se a 

este modelo biomédico como o campo da saúde pública e o da medicina preventiva. Essas 

áreas de conhecimento, que apesar de terem um longo processo histórico conceitual antes 

mesmo do século XX (o qual será visto de forma mais detalhada no próximo subcapítulo), 

fortaleceram-se no período pós-segunda guerra. Porém esses campos, que tinham seus pró-

prios interesses conceituais, e são, em grande parte, a gênese da área de conhecimento deno-

minada saúde coletiva nos dias atuais, ainda não captavam a essência da integralidade do 

conceito e da prática que buscava-se definir para a MFC, apesar de ter tido grandes contribui-

ções para a área. 

A principal diferença entre os campos de saúde coletiva e da MFC, pelo menos nos dias de 

hoje, é que a saúde coletiva é denominada como um campo de práticas e conhecimentos que 

permeiam as áreas de espaço e formações disciplinares das ciências sociais e humanas na saú-

de, a epidemiologia, a política e o planejamento em saúde; sendo portanto uma ciência inter-

disciplinar (NUNES, 2009). A MFC, entretanto, apesar se aproximar dessas ideias, utiliza 

                                                             
12 Racionalidade médica da Medicina Ocidental Contemporânea (CAMARGO-JR, 2003) 
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esses e outros conhecimentos para estruturar sua base teórica de forma a impactar na prática 

assistencial; isto é: para a MFC todo conhecimento produzido ou agregado deve ser para re-

sultar em um “fazer prático” (MCWHINNEY e THOMAS, 1997). Assim, mesmo nas discus-

sões que se aproximam de questões mais teóricas, como a realizada neste trabalho, o objetivo 

final almejado é uma contribuição para possíveis mudanças na prática da clínica cotidiana. 

Feitas essas considerações sobre os campos concorrentes e paralelos ao surgimento da 

MFC, irá se propor uma reflexão sobre a construção do campo próprio da MFC. Além do que 

já foi citado em termos de questões históricas e sociais que justificaram o surgimento da área, 

é interessante destacar alguns tipos de distorções históricos-conceituais que acompanham a 

especialidade até os dias de hoje: existe uma visão romântica do “médico da família” que se-

ria a figura daquele profissional virtuoso e condescendente que vai na casa das pessoas e cui-

da de todos os males físicos e espirituais; também teria o “médico social” construído em base 

dos princípios socialistas, que seria aquele profissional apto e capaz de resolver todas as ma-

zelas físicas e sociais de uma determinada população; e por fim existiria a visão do “médico 

comunitário” já numa visão mais capitalista, que seria aquele profissional que trabalharia na 

Atenção Primária simplesmente para servir de uma entrada racional do sistema para gerar 

economia e racionalização de custos (DAALEMAN, 2008). Enfim, o profissional MFC que 

tratamos neste trabalho não é nenhum desses desenhos de profissional. 

A MFC como campo científico tem se estruturado há poucas décadas e ainda está em fase 

de construção. Como retratado anteriormente, é um campo que sofreu muitas influências ex-

ternas antes de definir seus limites e ainda convive com esta dificuldade até os dias de hoje. 

As pressões externas ao campo são grandes e nem sempre conseguem ser tão refratáveis 

quanto seria necessário. Porém, tem acontecido nos últimos anos um fortalecimento dos agen-

tes sociais dentro do campo, aumentando os capitais científicos; como por exemplo através de 

publicações, produções específicas da área e delimitação de assuntos que têm se caracterizado 

como singular ao campo, o que tem ajudado a delimitar cada vez mais este espaço. 

No Brasil, por exemplo é recente a produção de um livro de referência da área, denomina-

do “Tratado de Medicina de Família e Comunidade” (GUSSO e LOPES, 2012), onde buscou-

se estruturar todo escopo teórico e prático da especialidade no país. Internacionalmente há ou-

tras referências mais antigas da área como o Textbook of Family Medicine (MCWHINNEY e 

THOMAS, 1997) e o Textbook of Family Medicine (RAKEL, 2007). Em termos de publica-

ções científicas de periódicos específicos da área, no Brasil existe a Revista Brasileira de Me-

dicina de Família e Comunidade, que possui classificação B5 na área de Medicina 1 no 

sistema QualiCapes; enquanto internacionalmente há revistas de maiores impactos como a 
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Annals of Family Medicine, que é A1 em Medicina 2, entre outras publicações. Porém, de 

forma geral, as revistas científicas da área não alcançam impactos tão grandes se comparadas 

com outras áreas da Medicina, o que é um reflexo da questão da construção do próprio cam-

po. 

Outro dado que mostra como o campo ainda precisa se fortalecer enquanto área de conhe-

cimento é a constatação de que no Brasil não existe nenhum programa de pós-graduação latu 

sensu específico de Medicina de Família e Comunidade 
13

. Entretanto, alguns avanços tem 

acontecido nos últimos anos, como a entrada de especialistas da área nas Universidades e com 

a criação, em alguns casos, de departamentos próprios da aréa, o que vem possibilitando o 

aumento da pesquisa. 

E na busca de aumentar este capital científico,  reforçando a identidade da especialidade, 

também se tem buscado fortalecer e expandir algumas áreas de discussões teórico/práticas que 

são bastante próprias da área, apesar de não serem exclusivas, como por exemplo o método 

clínico centrada na pessoa. 

 O método clínico centrado na pessoa, também denominado “medicina centrada na pes-

soa”, é uma proposta de efetivação do método clínico tradicional biomédico, em uma nova 

lógica; o qual se propõe ser menos paternalista nas condutas, obter um melhor conhecimento 

sobre a individualidade do paciente e um maior estímulo a sua co-participação no processo 

terapêutico. Este método foi delineado inicialmente por Stewart et al (STEWARTS, 2003) no 

início da década de 1990, e configura-se através de seis componentes para sua efetivação na 

prática:  

1 – Conhecer o problema de saúde (doença) da pessoa e a experiência da mesma com 

este problema: neste primeiro passo busca-se ir além da anamnese tradicional médica, 

a qual foca-se estritamente no padrão da queixa, isto é, apenas na doença/problema, e 

propõem a tarefa de extrapolar os limites apenas da doença/problema e compreender 

como a pessoa em sua individualidade vivencia-o. Para auxiliar nesta tarefa são suge-

ridos algumas abordagens de comunicação clínica sobre ideias, sentimentos e expecta-

tivas da pessoa sobre seu problema de saúde. 

2 – Compreender a pessoa como um todo: neste componente é reforçado a importân-

cia de não estancar a abordagem médica apenas nos elementos ligados ao problema de 

saúde que leva o indivíduo a buscar atendimento, mas também compreender seu con-

texto de vida pessoal, familiar e comunitário, que podem de alguma forma estar inter-

                                                             
13 Em pesquisa realizada em outubro de 2015 não foi identificado nenhum programa de pós-graduação latu 
sensu em MFC. Existem programas afins, como em Saúde da Família, porém nenhum é específico da área. 
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ferindo em seu processo saúde-doença. Os tópicos de “História familiar” e “História 

social” da anamnese clássica poderiam alcançar esta compreensão do contexto, porém 

tradicionalmente são muito focadas em apenas descartar problemas de saúde familia-

res ou fatores de risco sociais relacionados ao indivíduo, sem buscar uma real compre-

ensão de sua vivências nessas esferas, objetivo que se anseia nesta proposta de método 

clínico centrado na pessoa. 

3 – Elaborar um projeto comum entre o médico e a pessoa no manejo dos problemas 

de saúde: este demonstra ser um componente central do método, pois, diferente da 

abordagem médica tradicional na qual a decisão é unilateral, aqui se propõem uma de-

cisão compartilhada e negociada entre ambas as partes, de forma que fique claro para 

todos participantes do processo (profissional, pessoa e família) os problemas elenca-

dos, os objetivos do plano terapêutico, as responsabilidades de cada um e as metas a 

serem alcançadas. 

4 – Incorporar a prevenção e a promoção de saúde: nesta parte reforça-se a importân-

cia de um olhar integral da prática médica, na qual o profissional deve, resolvido o 

problema inicial da consulta através dos componentes anteriores, verificar, através de 

raciocínio sistêmico, a possibilidade de oferecer mais algum tipo de orientação que 

possa levar à melhoria da saúde e evitar e/ou reduzir riscos a mesma de forma racional 

e adaptada as circunstâncias do paciente. 

5 – Intensificar a relação médico-pessoa:  este componente aponta para o profissional 

a importância de sempre considerar que todo o processo de consulta e abordagem deve 

ser guiado pelo objetivo de criar um bom vínculo e uma relação médico-pessoa positi-

va que é fundamental para a condução do processo terapêutico. Para isso é importante 

atentar-se para algumas questões de comunicação clínica verbal e não verbal e outras 

competências relacionais como empatia. 

6 – Ser realista: este último componente do método sugere que profissional esteja 

sempre atento à necessidade de uma transparência na relação médico paciente, assim 

como de saber conduzir a consulta de forma realista em relação ao tempo e recursos 

disponíveis, além de saber seus próprios limites enquanto profissional e procurar inte-

rações com demais membros da equipe, quando assim for necessário. 

Visualiza-se, através da apresentação desses componentes, que o método clínico centrado 

na pessoa procura aprofundar a abordagem médica tradicional, rompendo com os muros da 

concepção biomédica que resguardava a doença acima da pessoa (RIBEIRO e AMARAL, 

2008) sendo que alguns estudos já foram publicados demonstrando a efetividade deste méto-
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do, principalmente na efetivação de uma boa clínica na atenção primária (STEWART, JB, et 

al., 2000) (LITTLE, EVERITT, et al., 2001) (SWENSON, BUELL, et al., 2004). 

Apesar da autora principal desta proposta não ser diretamente do campo da Medicina de 

Família (Moira Stewart é uma médica epidemiologista canadense que há mais de 30 anos é 

engajada com pesquisas na área de atenção primária), a Medicina de Família apropriou-se do 

método e o trouxe para seu campo de forma a estabelecê-lo como peça fundamental na cons-

trução de sua clínica. A WONCA, em sua publicação recente “The WONCA Guidebook -The 

Contribution of Family Medicine to Improving Health Systems: A Guidebook from the World 

Organization of Family Doctors” (Manual da WONCA: A contribuição da Medicina de Fa-

mília no fortalecimento dos sistemas de saúde: um manual da Organização Mundial os Médi-

cos de Família) (WONCA, 2013),  descreve especificamente a importância da formação que o 

profissional dessa área deve ter em relação às competências clínicas centradas na pessoa, co-

mo pode-se observar no trecho abaixo: 

A competência do MFC é desenvolvida através de rigorosa preparação deli-

beradamente baseada nas necessidades da população adscrita. Dessa forma é 

reforçado um aprendizado com ênfase na saúde pública e da comunidade. 

Especificamente os MFC são preparados para prover cuidados centrados nas 

pessoas de uma forma que haja compreensão do contexto e com longitunali-

dade para todos os pacientes na comunidade.14 (tradução livre) 

WONCA, 2013, pag 10 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade em sua publica-

ção “Currículo baseado em competência para Medicina de Família e Comunidade” (SBMFC, 

2015) também traz a competência de se trabalhar com este método clínico como sendo fun-

damental para a especialidade, verificando-se, mais uma vez, a importância e a magnitude 

desta ferramenta na construção de sua identidade. 

Assim, da forma que procurou delinear o campo da MFC neste capítulo, teve como objeti-

vo mostrar que o mesmo é jovem, dinâmico e ainda sob grandes influências externas, mas 

caminha numa tentativa progressiva de estruturar seus limites e contribuições. A proposta des-

te trabalho é adentrar na discussão de um pedaço deste campo que tem aparecido com novos 

debates na área, que é a discussão sobre a Prevenção Quaternária, a qual, apesar de não ser 

                                                             
14

 Trecho original: “Their competence is developed through participating in rigorous preparation deliberately 
based on the needs of the population they serve. Their contribution is further enhanced when their education is 
infused with greater emphasis on public and community health. Specifi cally trained family doctors are prepared 
to provide people- centered care in a comprehensive and continuous manner to all patients within the commu-
nity.” 
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um debate e uma prática exclusiva da MFC, assim como o método clínico centrado na pessoa, 

tem ganhado muita força dentra da mesma. 

2.3 SOBRE A PREVENÇÃO: DELIMITANDO A TEORIA 

2.3.1 Uma breve genealogia sobre a prática da prevenção  

Em termos conceituais a palavra prevenção tem origem na língua latina praeventione e 

possui alguns significados como: “ato ou efeito de prevenir ou de se prevenir; precaução pa-

ra evitar qualquer mal; aviso prévio; disposição prévia, opinião antecipada, preconceito, 

premeditação, precaução” (AURELIO, 2010). Numa concepção de ideias afins, conforme o 

“Dicionário Analógico da Língua Portuguesa” (AZEVEDO, 1983), a prevenção se aproxima-

ria das ideias de cuidado, julgamento errôneo, preparação, aviso de perigo, comunicar, evitar 

e acautelar; demonstrando que o campo do imaginário desta palavra adentra-se na questão da 

busca de uma antecipação a um ato premeditado, tanto quanto a precaução ou cuidado para 

que este ato não ocorra de forma indesejável. 

Assim, pode-se compreender que o termo foi incorporado na área da saúde a partir do mo-

mento que se pode imaginar que os homens (enquanto grupo social) preocuparam-se em “evi-

tar o mal” de alguma forma.  Em termos temporais é difícil pontuar quando exatamente o 

conceito passou a fazer parte do verbete médico, porém se formos analisar a história do cui-

dado médico e não médico (tradições populares) observamos que os conceitos de prevenir e 

precaver estão presentes em várias culturas e modos de se pensar o processo saúde-doença. 

É interessante refletir, nesse recorte histórico, sobre a importância do contexto cultural que 

os significados emergem. Impossível querer entender o conceito de prevenir um “mal”, um 

“padecimento”, sem mergulharmos no cerne do que seria este “mal” em cada período históri-

co da humanidade e da medicina, o que nos remete a momentos longínquos (LAPLANTINE, 

2010). 

 Realizando este pequeno resgate histórico, sabe-se que, nas civilizações arcaicas a expli-

cação das enfermidades estava no campo mágico, assim a magia era a ferramenta para “pre-

caver” o mal; assim como o bom comportamento frente às Forças Misteriosas através dos 

ritos e sacrifícios específicos, protegiam os homens e as comunidades dos padecimentos 

(SCLIAR, 2005). 

Dentro da construção do pensamento clássico da medicina, pode-se remeter a Hipócrates 

em seu texto “Ares, águas e lugares”, no qual trata da influência do ambiente na saúde huma-
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na, além de como realizar modificações no estilo de vida para o benefício da saúde, o que já é 

um pensamento aproximado de uma ideia de promoção e prevenção à saúde (CAIRUS, 2005). 

Na Era Romana, a preocupação com as obras sanitárias também demonstra este movimento 

de precaução com a manutenção da saúde das populações, assim como alguns preceitos de 

higiene mínima existentes em obras religiosas como a Bíblia e o Alcorão (AROUCA, 1975). 

Na idade média, no século XIII, existem registros de textos médicos na Itália, denominado 

“Regimen sanitattis salernitatum”, com recomendações específicas sobre formas de evitar pa-

decimentos e ter boa saúde, como evitar o vinho, o excesso de comida, não se preocupar mui-

to e levantar cedo (SCLIAR, 2005). 

Porém, o fortalecimento da ideia da prevenção aconteceu na Idade Moderna, construída 

sob as bases da estruturação das ciências epidemiológicas que foram capaz de estabelecer al-

gumas questões relacionadas às causas e efeitos de adoecimentos. Em meados do século XIX 

em países como França, Alemanha e  Inglaterra eram feitos esforços para classificar as preva-

lências e as incidências das doenças, principalmente as infecciosas, na tentativa de determinar 

suas causas ambientais e tentar controlá-las e prevení-las (FILHO, 1986) (AYRES, 2002). 

Foucault (2008) demonstra essa transformação da ciência médica da Idade Média à Idade 

Moderna, nessa busca incessante de isolamento das causas, estudo das partes e pelo controle 

social da Medicina, analisadas dentro de um contexto social emergido com o surgimento do 

capitalismo. Nesse momento a prevenção começa ter a importância de manutenção dos corpos 

saudáveis para preencher a necessidade crescente de mão de obra ativa. 

Assim no século XX surge o termo “Medicina Preventiva”, como um corolário de todo es-

te histórico de tentativas do homem de controlar os fatores causais dos adoecimentos. Arouca 

(1975) delineia o surgimento do campo da “Medicina Preventiva” através de três vertentes:  

1) O Movimento Higienista do final do século XIX, o qual conceituava a Higiene 

como a ciência que trata da conservação e aperfeiçoamento da saúde; o que se 

traduzia como um conceito de saúde que não seria apenas a negação da doença. 

2) As discussões dos crescentes custos da atenção médica no início do século XX, 

principalmente na América e Europa, onde os altos gastos oriundos do desenvol-

vimento tecnológico estavam impossibilitando um custo-benefício adequado a 

assistência médica. 

3)  Discussões de mudanças no interior da educação médica que almeja redefinir o 

perfil de formação médica surgidas em meados dos anos 40 e 50. Nesse momento 

começou-se a questionar a formação predominantemente biológica da medicina, 
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e se iniciou um debate sobre a influências das outras áreas de conhecimento na 

formação deste profissional. 

Assim, a Medicina Preventiva, que surge como um movimento oriundo dessas questões 

acima citadas, vem adentrando o campo médico no século XX, de forma descentralizada, com 

os maiores focos de discussão inicialmente nos Estados Unidos, Canadá e na Inglaterra, prin-

cipalmente no período Pós-Segunda-Guerra. De forma geral estes movimentos contestavam 

uma série de pressupostos firmados pela medicina até aquele momento, como também trazia 

novas perspectivas de atuação, como se pode observar nesta citação de Arouca: 

Como todo movimento ideológico, a Medicina Preventiva deve possuir um 

corpo coerente de ideias, articulado em um duplo aspecto. Por um lado, deve 

realizar a crítica da ideologia que procura substituir (medicina curativa), de-

monstrando sua ineficiência, e por outro, deve afirmar a sua própria eficácia 

na solução dos problemas apresentados, mostrando a abertura de novas pers-

pectivas não alcançadas pelo movimento anterior. 

(AROUCA, 1975, p. 36) 

Dessa forma, a Medicina Preventiva procurava argumentar (AROUCA, 1975):  

1) A falta de racionalidade da Medicina existente até o momento, a qual se estrutu-

rava como uma prática de alto custo, que não evitava a ocorrência dos problemas 

mais prevalentes e apenas investia todas as suas possibilidades na prática curati-

va. 

2) A crescente especialização da medicina, fragmentando cada vez mais o conheci-

mento da saúde do ser humano, perdendo a prática instrumental do cuidado e do 

humanismo médico. 

3) O fato de que a formação médica estabelecida até aquele momento coadunava 

com os pressupostos anteriores, criando um círculo vicioso de cenário inadequa-

do para profissionais inadequados e vice e versa. 

4) A prática médica tinha se afastado da realidade das pessoas, desviando-se dos re-

ais problemas das populações. 

Portanto, as propostas deste novo movimento da Medicina Preventiva seria uma medicina 

focada sobre o indivíduo, a família e as comunidades; com uma prática médica imbuída de 

uma nova atitude comprometida na transformação do cuidado curativo para o preventivo, 

através de uma atuação profissional cotidiana mais próxima das pessoas, independente da es-

pecialidade (AROUCA, 1975). 

Através dessas vertentes de discusão sobre a prevenção,  configura-se no século XX um 

cenário propício para movimentos internacionais que colocaram em pauta a prevenção dentro 
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dos sistemas de saúde, como a Conferência Internacional de Cuidados Primários de Alma Ata 

em 1978 (OMS, 1978), a Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde de Ottawa em 

1986 (OMS, 1986), assim como, nacionalmente, podemos notar impactos desta discussão na 

8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, percussora do Sistema Único de Saúde no Brasil. 

Obra clássica na discussão deste tema, o livro “Medicina Preventiva” dos americanos Lea-

vell e Clark, em sua primeira publicação no ano de 1958, tem a proposta de estruturar a temá-

tica e contribuir para sua inserção na educação médica e odontológica e nos sistemas públicos 

e privados de saúde. Os autores enunciam, logo no início da obra, que esta é uma “construção 

de um ponto de vista, uma filosofia, um método de abordagem para promoção de saúde e 

prevenção de doenças” (LEAVELL e CLARK, 1976, p. 13). Nota-se que os autores já incor-

poram a noção da promoção à prevenção, conceito este que será tratado mais a frente no tex-

to. 

O objetivo da obra supracitada, de acordo com os autores é ampliar o conceito de medicina 

preventiva, proporcionando uma melhor compreensão dos fatores essenciais envolvidos neste 

processo, motivando os profissionais médicos e dentistas a trabalharem em prol desta prática 

de uma forma integral e com prazer em desenvolver este trabalho (LEAVELL e CLARK, 

1976). Assim, percebe-se um movimento ideológico por trás de um discurso que não preza 

apenas pelo convencimento técnico-científico, mas também procura envolver ideologicamente 

e emotivamente os profissionais em uma forma de abordagem diferenciada, a qual seria inclu-

sive mais efetiva e integrativa. 

Porém, não podemos se ausentar de pontuar outros movimentos ideológicos e sociais da 

medicina que coexistiam no mesmo período, como a Medicina Comunitária, a Medicina Soci-

al e a Saúde Publica (LEAVELL e CLARK, 1976). Todos estes movimentos surgiram em 

contraposição a um modelo de assistência médica que foi sendo estruturado desde o final de 

século XIX, com seu ápice na publicação do Relatório Flexner em 1910, que afirmava como 

um modelo científico para a prática médica as seguintes características: biologicismo, espe-

cialismo, individualismo, tecnificação do ato médico e exclusão das práticas alternativas 

(SILVA JUNIOR, 1998). 

Para definir a Medicina Preventiva Leavell e Clark partem de alguns princípios, os quais 

poderíamos resumir na seguinte afirmativa: “toda condição mórbida é resultado de um pro-

cesso dinâmico multicausal, este processo é mais ou menos característico para cada condi-

ção mórbida e pode ser denominada como história natural da doença” (LEAVELL e 

CLARK, 1976, p. 14). Na história natural da doença existiria a interação de três fatores, os 

quais são: o hospedeiro (ser humano), o agente mórbido (ser vivo ou não) e o meio ambiente. 
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A eficácia da medicina preventiva poderia ser verificada na possibilidade da interrupção deste 

processo, o mais precoce possível, com restabelecimento da saúde. 

Assim, a doença teria um processo evolutivo susceptível de interrupção, limitando seu de-

senvolvimento ou sua velocidade de progressão. As ações de prevenção poderiam ser efetua-

das sobre qualquer um dos agentes envolvidos (hospedeiro, agente mórbido ou meio 

ambiente), porém é necessária uma identificação mais precoce possível do desvio da normali-

dade para poder agir de forma mais eficaz possível (LEAVELL e CLARK, 1976). 

Na construção deste pensamento é que se insinua a premissa de “quanto maior e mais pre-

coce a prevenção, melhor”, gerando a cultura da necessidade de avaliações de saúde em assin-

tomáticos, na busca incessante dos mínimos desvios do padrão esperados que podem ser 

observados através de exames clínicos ou laboratoriais. Os próprios autores são categóricos 

em afirmar: 

O profissional deve, portanto, dispensar atenção pronta e cuidadosa àqueles 

que, aparentemente saudáveis, vêm consultá-lo, tomando medidas extensi-

vas, que incluam serviços preventivos para toda a família como unidade so-

cial básica. Tal conceito de prevenção é benéfico para o indivíduo e para a 

comunidade. Podem-se efetuar, sem receio de impropriedade, planos para 

consulta periódicas, em intervalos que permitam identificar o primeiro sinal 

de desvio da normalidade. 

(LEAVELL e CLARK, 1976, p. 18) 

Assim, os autores definem a Medicina Preventiva como “A ciência e arte de evitar doen-

ças, prolongar a vida e promover saúde física e mental com eficiência” (LEAVELL e 

CLARK, 1976, p. 7). Contextualizando este conceito com o momento histórico da era pós-

bacteriológica, onde se vislumbrava um futuro com controle das doenças infecciosas, e ainda 

sem o grande impacto epidemiológico da morbimortalidade das doenças crônicas não trans-

missíveis, nota-se como pode ter sido um conceito com grande possibilidade de aceitação nos 

meios acadêmicos, como notadamente verificado através da criação dos diversos departamen-

tos de medicina preventiva nas escolas médicas ao redor do mundo (AROUCA, 1975). 

Porém, o modelo da medicina preventiva pautada na história natural da doença também 

deve ser avaliado criticamente por sua inspiração linear e determinista, em sua premissa de 

ordem e categorização na forma que delineia o acontecimento da doença no organismo huma-

no. O modelo apresentado por Leavell e Clark (1976) mostra uma linha única e evolutiva de 

acometimentos que culminam em apenas quatro desfechos: morte, invalidez, estado crônico 

ou recuperação. Os autores falam das multicausalidades do processo saúde-doença, mas ao 

apresentarem seu modelo teórico, fazem-no de forma unidiredicional o qual apenas poderia 
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ser interrompido somente pelas ações da medicina preventiva. Arouca (1975) avalia esse re-

ducionismo no modelo da história natural da doença, como se a medicina pudesse ser absor-

vida pelo modelo da prevenção, mas isto se dá somente no nível de organização teórica, pois 

no nível de relações reais, entre patógenos-pessoas-meio ambiente, as estruturas são mais 

complexas e não unidirecionais. 

Continuando o processo de conceitualização da história da prevenção, Leavell e Clarck 

(1976) também apresentaram o conceito de níveis de prevenção. Esses níveis atuariam em fa-

ses diversas da história natural da doença, possibilitando a reversão do processo mórbido, 

sendo preferível a reversão precoce à tardia. Desta forma conceitua-se a prevenção primária, 

secundária e terciária. 

Prevenção primária 

A prevenção primária, de acordo com Leavell e Clark (1976), abarcaria as medidas de pro-

teção específica e promoção de saúde. A proteção específica seria as medidas aplicáveis a 

uma doença ou grupo de doenças específicas, visando excluir as causas das mesmas antes que 

elas possam desenvolver-se no organismo humano. Esta proteção específica poderia ser apli-

cada diretamente no homem (uso de vacinas); no agente patógeno (prevenção ao tabagismo); 

ou ao ambiente (saneamento adequado). 

Em relação à questão da promoção da saúde faz-se interessante adentrar um pouco mais 

sobre a conceituação da mesma. A primeira referência ao termo promoção à saúde foi feita 

pelo médico sanitarista americano Charles-Edward A. Winslow, em 1920, a qual inseria o ato 

de promover saúde no escopo de atuação da saúde pública. Também o médico suiço Henry E. 

Sigerist, em 1946, foi pioneiro ao discutir a importância de se procurar formas de se melhorar 

a saúde, ou seja, promovê-la (BUSS, 2009).  

Porém, apenas a partir da década de 1970 é que a discussão da promoção aconteceu de 

forma mais vigorosa, através de importantes debates realizados em conferências internacio-

nais, como a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde de Ottawa (OMS, 

1986), em 1986. Esta conferência teve como gatilho para seu desenvolvimento a divulgação 

de um relatório no Canadá denominado “The New Pespectives for the Health of Canadians”, 

mundialmente conhecido como Relatório Lalonde, o qual foi um dos primeiros relatórios go-

vernamentais a reconhecer que o modelo da assistência médica vigente estava ultrapassado e 

assim tornava-se necessário a construção de uma pespectiva para além do tradicional modelo 

biomédico curativo se, de fato, o objetivo fosse a saúde das pessoas (LALONDE, 1974). 

O Relatório Lalonde ressalta que para efetivamente melhorar a saúde da população é im-

prescindível olhar para além da estrutura médico-hospitalar instalada, mas sim observar os 
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determinantes ambientais e comportamentais os quais as pessoas estão expostas, e indo além, 

traz a importância do envolvimento e responsabilização das pessoas neste processo determi-

nante de uma boa saúde (LALONDE, 1974). 

Especificamente nesta discussão sobre o envolvimento e responsabilização individual em 

relação a sua própria saúde, muitas críticos levantaram suas bandeiras na defesa de um movi-

mento contra um modelo “behaviorista” da saúde, isto é: como só, e somente só as pessoas 

fossem responsáveis pela sua promoção de saúde. Este olhar de responsabilização das pessoas 

neste processo determinante de uma boa saúde seria gerador de uma culpabilização individual 

da saúde o qual, na verdade, omite o quanto as pessoas são muito mais vítimas de contextos 

sociais e econômicos do que atores de sua própria saúde (CARVALHO, 2004). 

Assim, surge uma vertente mais sócio-ambiental da promoção da saúde, a qual preza que 

esta deve ter um papel de transformação das condições de vida dos menos favorecidos soci-

almente, contando com mecanismos que facilitem a participação das pessoas e grupos sociais 

em processos decisórios que se relacionem com as ações que vão impactar em sua própria sa-

úde (CARVALHO, 2004). Dessa forma, o movimento da promoção da saúde passa a ser con-

figurado cada vez mais como uma contra-resposta a um sistema hegemônico crescente de 

medicalização curativa da saúde, que causa a perda de autonomia dos indivíduos e das comu-

nidades em seu auto-cuidado e na gestão ambiental dos processos saúde-doença (BUSS, 

2009). 

Porém, nas concepções de Leavell e Clark (1976) a promoção em saúde se configuraria 

como uma “prevenção primordial”, na fase pré-patogênica da história natural da doença, co-

mo se fosse uma fórmula de evitar o adoecimento, o que se afasta completamente das discus-

sões apresentadas anteriormente. Assim, para clarear os conceitos utilizados neste trabalho, 

sempre que for discutida a questão da promoção à saúde será nesta perspectiva de capacitação 

dos indivíduos e das comunidades em prol da melhoria de suas qualidades de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação nos processos decisórios (BRASIL, 2002).  

Prevenção secundária 

A prevenção secundária seria o diagnóstico precoce de enfermidades e seu tratamento ime-

diato, assim como a limitação da invalidez. Pode ser realizada através de exames clínicos ou 

laboratoriais de triagem para detecção de doenças em estágios iniciais, como, por exemplo, o 

exame preventivo para câncer de colo de útero (exame papanicolau). Na limitação da invali-

dez seriam as ações orientadas para tratamento adequado do adoecimento, com consequente 

interrupção do processo mórbido, como por exemplo, o adequado diagnóstico e tratamento da 
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hipertensão arterial sistêmica, evitando a evolução das complicações (LEAVELL e CLARK, 

1976). 

Prevenção terciária 

A prevenção terciária seria a reabilitação das doenças já estabelecidas almejando diminuir 

as consequências à saúde. O objetivo, neste nível de prevenção, é minimizar os efeitos deleté-

rios à saúde da pessoa, através do reajustamento pessoal e social ao seu estado de saúde, como 

por exemplo: uma pessoa que após um acidente vascular cerebral com sequela de hemiparesia 

motora unilateral tenha acesso as tecnologias que a reabilitem para ter uma vida próxima da 

normalidade, além de prevenir a deterioração de sua saúde (LEAVELL e CLARK, 1976). 

Após a delimitação destes níveis de prevenção, e suas correlações com a história natural 

das doenças, Leavell e Clarck (1976) delineiam uma série de exemplos de como ambos prin-

cípios podem ser utilizados na prática clínica. Mais da metade de sua obra é redigida para 

exemplificar a aplicação dos princípios através de capítulos que versam sobre nutrição, doen-

ças crônicas, envelhecimento, câncer, acidentes, doenças orais, genética, saúde materno-

infantil, saúde mental, saúde ocupacional entre outros temas. 

2.3.2 Debates sobre a prevenção na atualidade 

Após esta breve retrospectiva sobre a essência e o histórico da prevenção, cabe apresentar 

o status quo de sua discussão no momento atual. A prevenção à saúde atualmente é um termo 

usual em qualquer área da saúde, na formação, na assistência e na pesquisa. Porém, pode-se 

refletir que, talvez por ser tão comum, poderá encontrar-se desgastado e carente de significa-

dos. Fato interessante é que o termo “Prevention” / “Prevenção” não faz parte dos descritores 

de saúde do MESH nem do DESC; somente aparecendo enquanto termo composto (“Preven-

ção de câncer”, por exemplo). Na base de dados do PUBMED, ao fazer uma pesquisa amplia-

da com o termo “prevention” temos o resultado inimaginável de 1.356.535 artigos (pesquisa 

realizada em outubro 2015), demonstrando o tanto que este termo poder ter uma versatilidade 

em seu uso; porém tal versatilidade também pode ser o ponto fraco, pois justamente adentra-

se no risco de esvaziamento do conceito. 

Starfield et al (2008) discutem este conceito de prevenção na atualidade partindo da con-

ceituação da Organização Mundial da Saúde de 1998, a qual descreve a prevenção como uma  

possibilidade de não apenas prevenir doenças mas sim diminuir os fatores de risco. Esse seria 

um marco diferencial na forma atual de se compreender a prevenção, isto é, sua atuação seria 

em um foco predominante nos riscos. Neste momento, quando a questão do risco passa a ser 
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um debate central na questão da prevenção, há algumas modificações nos debates que confi-

guram este cenário 

De acordo com Castiel, Guilam e Ferreira (2010), partindo do próprio significado do verbo 

“riscar” o qual se aproxima da ideia de perigo por um lado e da possibilidade da ocorrência de 

um evento por um outro, temos o conceito biomédico que se utiliza do “risco” para dimensio-

nar as possíveis consequências determinadas por um ato, isto é: a probabilidade da ocorrência 

de desfechos favoráveis ou desfavoráveis. Assim ao se determinar fatores de risco tenta-se 

delimitar marcadores de predição positiva para morbimortalidade futura, possibilitando inter-

venções preventivas. 

Nota-se neste desenho de raciocínio, uma forma diversa de abordar a intervenção preventi-

va, agora não mais através de uma história natural e de níveis de prevenção, mas sim sob fato-

res considerados de risco para uma morbimortalidade. O risco torna-se o grande propagador 

da medicina preventiva nas últimas décadas, modelando um contexto de construções de con-

cepções massificadoras de estilos de vida e modelos sociais desejáveis para uma “saúde per-

feita” (CASTIEL, GUILAM e FERREIRA, 2010). 

Fatores de risco são mensurados através de estudos epidemiológicos, os quais buscam 

achar correlações matemáticas entre fatores causais e efeitos mensuráveis. Ayres (2002) cha-

ma atenção para o “paradoxo do risco”: 

(...) ao longo de seu processo de constituição histórica, o risco epidemiológi-

co adquiriu duas características epistemológicas que o colocam na posição 

paradoxal aqui apontada. De um lado, seu caráter especulativo e substanti-

vamente instrumental o deixam em condições de expandir de forma potenci-

almente ilimitada a investigação acerca de associações entre eventos de 

interesse prático para a saúde. (...)Por outro lado, a rarefação teórica, relaci-

onada ao apoio estratégico das inferências epidemiológicas na positividade 

biomédica, tornou-a refém da doença ou de eventos relacionados. 

 (AYRES, 2002, p. 37) 

A questão do risco atual é a patogenização dos riscos, isto é: a transformação do fator de 

risco em doença, aumentando a população exposta a procedimentos e medicamentos 

(STARFIEL, HYDE, et al., 2008). Também nessa análise do “risco do risco”, Geoffrey Rose 

(2010) apresenta as diferenças entre os riscos populacionais e individuais, demonstrando 

quanto pode ser deletério a confusão prática entre estes dois elementos no momento das deci-

sões clínicas individuais ou em saúde pública.   

Em relação às crescentes pesquisas na área de prevenção, Starfield et al (2008) também 

criticam o balanço entre os investimentos necessários nessas áreas e nas áreas assistenciais, já 

que existem milhares de pessoas efetivamente doentes e necessitando de atendimento, ao 
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mesmo tempo que este olhar da prevenção do risco focaria prioritariamente pessoas assinto-

máticas. Estes autores defendem que é necessária uma nova roupagem nas práticas preventi-

vas, as quais deveriam ser mais adequadas as práticas individuais e comunitárias locais, 

mesmo porque, já foi verificado que, em alguns contextos, as recomendações de massa não 

são adaptáveis a todos os cenários. 

Pautados nestas críticas, assim como na patogenização dos riscos e na medicalização des-

necessária causada por este e outros fatores contemporâneos, é que surgiu, no final do século 

XX, o conceito de prevenção quaternária, que não seria outro nível de prevenção, mas sim um 

visão que entremeia todo o processo de cuidado.  Este termo foi criado originalmente por 

Marc Jamoulle, médico belga, em meados da década de 80-90/século XX, sendo agregado 

como terminologia oficial da WONCA em 2000. A prevenção quaternária seria então, nas pa-

lavras de seu idealizador: 

A ação tomada para identificar um paciente sob risco de supermedicalização, 

protegê-lo de novas intervenções desnecessárias e sugerir condutas que se-

jam eticamente aceitáveis.
15

 (tradução livre) 

(JAMOULLE, 1986) 

Apesar de mais de vinte anos de existência do conceito, este ainda encontra-se em fase de 

debate e de sedimentação na área médica, e para melhor compreendermos sua abrangência 

faremos uma revisão de seus diferentes aspectos. 

2.4 PREVENÇÃO QUATERNÁRIA 

Marc Jamoulle, criador do conceito de prevenção quaternária, é um médico belga nascido 

em 1947 e especialista em Medicina de Família e Comunidade. A concepção do termo emer-

giu durante suas reflexões quando cursava o mestrado em saúde pública em 1985. Jamoulle 

repensou a forma de se ver os níveis de prevenção a saúde, colocando o paciente no centro do 

processo, isto é: como o paciente percebe os níveis de prevenção sobre sua saúde. A primeira 

publicação na qual o conceito é citado é num artigo em francês “Informação e informatização 

na prática clínica geral” (JAMOULLE, 1986). 

 Em 1995 o conceito é apresentado no Congresso Internacional da WONCA em Hongkong 

(JAMOULLE e ROLAND, 1995), sendo posteriormente endossado pelo Comitê de Classifi-

                                                             
15 Texto original: “Action taken to identify patient at risk of overmedicalisation, to protect him from new medi-
cal invasion, and to suggest to him interventions, which are ethically acceptable” 
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cação Internacional da WONCA em 1999, entrando no Dicionário de Medicina de Família e 

Comunidade em 2003 (BENTZEN, 2003). 

A construção do conceito da prevenção quaternária de Jamoulle (JAMOULLE e 

ROLAND, 1995) parte do princípio de que a forma de ver a doença e o adoecimento é dife-

rente para os pacientes e os médicos. Esta concepção diferenciada dos olhares não é nova e já 

foi discutida por outros autores como Canguilhem (1966), Kleinman (1980), Ballint (1984), 

Stewart (2003), porém, Jamoulle inova ao descrever essas diferenças de ponto de vista no 

processo da prevenção clínica. 

Assim, na conceituação clássica de prevenção primária, a pessoa não sente nenhum sinal 

de adoecimento, mas os profissionais de saúde atuam realizando ações junto às pessoas sau-

dáveis, para que este adoecimento não aconteça. Na prevenção secundária a pessoa ainda não 

se sente doente, porém o profissional de saúde procura a doença “escondida” e caso ache irá 

tratá-la, mesmo assintomática. Na prevenção terciária, a pessoa está sabidamente doente e 

sente as consequências da enfermidade, e o sistema de saúde cumpriria o papel na reabilita-

ção.  

Na prevenção quaternária estaria alocada a pessoa que se sente doente e/ou tem sintomas 

ou preocupações de saúde, podendo estar realmente doente ou não, e procura atendimento 

médico. Essas pessoas, dependendo da situação, podem estar vulneráveis a múltiplas inter-

venções diagnósticas e terapêuticas, que podem descobrir a causa ou não dos sintomas, visto 

que existe uma gama de possibilidades de doenças funcionais, somáticas ou idiopáticas. Mas, 

o fato é que, estas pessoas acabam sendo susceptíveis a diversas intervenções médicas que 

podem ser benéficas ou não, e daí entraria a prevenção quaternária.  

Dessa forma, a prevenção quaternária não seria um nível a mais de prevenção, mas sim 

uma forma de manejo clínico, circunscrito a toda prática médica, da promoção-prevenção a 

intervenção, que visa o bem estar da pessoa e a precaução dos excessos da medicina, que na 

atualidade, diante das inúmeras possibilidades de procedimentos e fármacos existentes, pode 

acabar sendo intervencionista e deletéria à saúde. Este debate sobre excessos na medicina não 

é uma novidade da prevenção quaternária e faz-se necessário realizar uma breve retrospectiva 

sobre o tema. 

2.4.1 Um olhar sobre a medicalização 

As primeiras discussões sobre a questão dos excessos da medicina e conseguinte iatrogenia 

médica são de Ivan Illich, filósofo austríaco que publicou em 1975 a obra “A expropriação da 
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saúde – Nêmesis da medicina”. Nesta obra, Illich elabora uma série de críticas sociais a insti-

tuição médica, explicando, através do viés histórico-filosófico, como a medicina foi retirando 

das pessoas sua autonomia no cuidado e institucionalizando o cuidado à saúde de forma hete-

rônima (ILLICH, 1975).  

Illich foi pioneiro na crítica a medicalização da dor e do descontentamento social. Narra 

como o processo de transformação industrial a partir século XIX foi transformando o homem 

em ser consumidor e não mais em ser produtor. Esta transformação espelha-se no crescimento 

exponencial dos bens e serviços de saúde, pois se as pessoas não seriam mais capazes de se-

rem responsáveis por sua própria saúde, elas tornam-se dependentes e consumidoras passivas 

do que a instituição médica avalia que seja melhor para ela (ILLICH, 1975). 

Em relação a iatrogenia – que é todo mal produzido pela própria intervenção médica – Illich 

aponta que existem a iatrogenia social, a estrutural e a clínica. A iatrogenia social seria o efei-

to social danoso das práticas médicas, que retiram o empoderamento das comunidades no va-

lor de uso de suas próprias tradições de cura. A iatrogenia estrutural é a que transformou o 

estado de saúde num bem não alcançável e, portanto, estruturalmente dependente da medicina 

ao estabelecer não ser mais natural em nenhum nível a dor, a enfermidade, a doença ou a mor-

te. A iatrogenia clínica é o efeito maléfico da prática clínica direta e pessoal do profissional - 

a qual o autor não entra em detalhes argumentativos - pois considera sua maior contribuição a 

crítica à iatrogenia da instituição médica, e não ao médico enquanto indivíduo (ILLICH, 

1975). 

Assim, a medicalização teria sido construída, com base numa sociedade de consumo, que 

foi sendo adaptada para uma alienação da dor, categorizações externas das doenças e uma 

desnaturalização da morte. As pessoas são empurradas em busca de alívios de todos os males 

para o médico, que com suas linguagens específicas, expropria os doentes de suas doenças, os 

fazem virar meros pacientes, pacientemente aguardando  que a solução de seus males seja ex-

terna e heterônima (ILLICH, 1975). 

Gérvas e Fernández (2013), num debate contemporâneo sobre a temática da medicalização, 

debatem o ponto de partida da própria questão da mortalidade causada pela iatrogenia médica 

nos dias atuais - os autores comentam que esta seria a 3ª causa de morte nos EUA – fato que 

seria causado pela busca incansável pela saúde perfeita.  

Este desejo de um padrão de saúde inalcançável, o qual seria estimulado por questões soci-

ais modernas da busca da jovialidade eterna, resulta numa retroalimentação da indústria médi-

ca como uma área de bem de consumo; com a saúde perdendo o sentido original do “cuidado” 

(BOFF, 1999) e transmutando-se para uma ideia de “serviço”, criando um “Paradoxo da saú-
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de”, visto que, apesar dos altos níveis de saúde objetiva (diminuição da morbi-mortalidade 

geral) que é instituído nos países desenvolvidos nos dias atuais, as pessoas ainda possuem in-

certezas em relação a sua saúde subjetiva, desejando alcançar sempre melhores patamares de 

“saudabilidade” (GÉRVAS e FERNANDEZ, 2013).  

Assim, neste cenário onde as pessoas com um grande acesso a produtos e consumos médi-

cos, com alta expectativa de vida, ainda sentem-se “doentes” e com necessidades de saúde 

não preenchidas, cria-se um ambiente cada vez mais propício às intervenções médicas desne-

cessárias, ou iatrogênicas, aumentando a medicalização (GÉRVAS e FERNANDEZ, 2013). A 

questão colocada aqui é: a atenção médica, excessiva, seria um fator de risco para a própria 

saúde das populações e das pessoas? Gervas e Fernandez (2013) defendem que sim, através 

de vários argumentos.  

Os autores iniciam traçando um panorama que inclui as modificações no conceito de saú-

de-doença nos últimos séculos, de uma experiência subjetiva, pessoal e culturalmente deter-

minada, para uma ideia hegemônica de “bem de consumo”, baseada em fatores de risco que 

podem ser manipulados e medicalizáveis. Neste ponto há uma intercessão com Illich (1975) 

ao trazer para discussão a questão da diminuição da autonomia do indivíduo sobre suas con-

cepções pessoais do processo saúde doença e sua expropriação para os fatores externos que 

irão determinar o que é ou não saudável.  

Neste ponto, vale a pena apontarmos o debate atual sobre o conceito de disease mongering 

(o qual numa tradução, não integralmente fiel, seria “criação de doenças”), no qual muitos crí-

ticos desta crescente medicalização tem se debruçado para chamar atenção da comunidade 

acadêmica e leiga. Este conceito foi citado a primeira vez por Lynn Payer (1994) que o utili-

zou como uma crítica sobre a quantidade de novas moléstias que foram criadas nos últimos 

anos, nas várias área da medicina, as quais trazem, junto com seus novos “rótulos” de doen-

ças, novos “rótulos” de medicamentos, de fatores de risco, de intervenções, enfim, uma gama 

crescente de necessidades de saúde até então inexistentes. 

Além das mudanças no conceito e na vivência do que é saúde e doença para os indivíduos 

e para as populações, também é enfocado por Gérvas e Fernández (2013) as modificações do 

último século no ensino médico, o qual vem aliciando o profissional a uma maior dependência 

do consumo de bens tecnológicos do que de uma verdadeira arte da medicina, isto é, expro-

pria-se um ensino do saber fazer como (a prática da clínica), e põe-se no lugar um saber fazer 

com (intervenções, medicamentos, exames), geradora de necessidades da indústria médico-

farmacêutica-tecnológica de bens de consumo. 
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Este desenho acima apresenta uma prática médica cada vez mais agressiva em termos de 

intervenções questionáveis e desnecessárias, num contexto no qual as praticas preventivas são 

muitas vezes o “projeto piloto”, pois sabidamente seria onde as intervenções médicas tendem 

a iniciar mais precocemente, pelo próprio conceito do que seja prevenir, como discutido ante-

riormente. Enfim, explorado melhor o conceito de medicalização de onde parte a definição de 

prevenção quaternária, iremos avançar na discussão atual deste assunto. 

2.4.2 Prevenção quaternária: estado da arte na literatura atual 

Apesar de quase trinta anos desde a primeira conceituação da prevenção quaternária, so-

mente no ano de 2015 que o termo foi incluído no DeCS. É possível observar um crescente 

movimento mundial em relação as publicações sobre o tema em revistas indexadas, iniciadas 

no ano 2000 e cada vez mais publicações no decorrer dos últimos anos. 

 Afim de realizar uma ampla pesquisa sobre o estado da arte da questão, foi efetuado uma 

busca nas bases de dados do Pubmed e Bireme (em setembro de 2015) utilizando a palavra 

chave  “quaternary prevention”. O resultado foi 38 artigos no Pubmed e de 37 artigos na Bi-

reme. Os artigos encontrados em ambas bases de dados foram quase todos os mesmos, porém 

3 artigos foram encontrados apenas na Bireme, os quais são publicações de revistas brasilei-

ras. Assim, teríamos um universo inicial de 41 artigos (38 da Pubmed mais 3 da Bireme, visto 

que os demais eram repetidos em ambas bases da dados)  para realizar uma revisão sobre o 

tema. Ao efetuar uma primeira análise, 11 artigos foram excluídos por não tratarem prioritari-

amente do tema, contando apenas com uma breve citação em seu resumo sobre prevenção 

quaternária, mas tendo outro assunto principal. Dessa forma teria-se um universo de 30 arti-

gos para uma análise inicial sobre o tema. 

Entretanto, ampliando a proposta desta revisão, também foi acrescido artigos nacionais que 

não constavam  na pesquisa da  Bireme devido a revista não ser indexada nesta base; visto que 

são artigos que trazem uma boa contribuição a revisão. Trata-se de artigos da Revista Brasilei-

ra de Medicina de Família e Comunidade do ano de 2014 e 2015 (indexada em bases de dados 

latino-americana como Latindex e Doaj), sendo que neste último ano foi produzido uma edi-

ção especial para o tema (Volume 10, nº 35). Assim, soma-se mais 24 publicações, desde o 

editorial, artigos originais, artigos de revisão, ensaios e comentários. Destes, 9 foram excluí-

dos por não tratarem prioritariamente sobre o tema. 

Por fim, abaixo apresenta-se o quadro resumo com os 45 artigos selecionados na literatura 

nacional e internacional para esta revisão sobre Prevenção Quaternária: 
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Tabela 1- Artigos sobre prevenção quaternária 

 
Ano de 

publicação 
Autor(es) Nome do artigo Revista 

País de 

origem 

Tipo de 

publicação 

 

1 

 

2000 

 

Gofrit ON, Shemer 

J, Leibovici D, Modan 

B, Shapira SC 

 

 

Quaternary prevention: a new look at an 

old challenge 

 

 

Journal da Associação 

Médica Israelense 

 

 

Israel 

 

Publicação 

não é de livre 

acesso 

 

2 

 

2003 

 

Gérvas J, Fernández 

MP 

 

Genética y prevención cuaternaria. 

El ejemplo de la hemocromatosis 

 

 

Atencão Primaria 

 

Espanha 

 

Artigo 

 original 

 

3 

 

2004 

 

Almeida LM 

 

Da prevenção primordial à prevenção 

quaternária 

 

 

Revista Portuguesa de 

Saúde Pública 

 

Portugal 

 

Artigo 

 original 

 

4 

  

2006  

 

Gérvas J, Fernández 

MP 

 

Uso y abuso del poder médico para definir 

enfermedad y factor de riesgo, en relación 

con la prevención cuaternaria 

 

 

Gaceta Sanitaria 

 

Espanha 

 

Artigo 

 original 

 

5 

 

2006  

 

Gérvas J 

 

Moderación en la actividad médica prven-

tiva y curativa. Cuatro ejemplos de necesi-

dad de prevención cuaternaria en España 

 

 

Gaceta Sanitaria 

 

Espanha 

 

Artigo 

 original 

 

6 

 

2007  

 

Melo M 

  

A prevenção quaternária contra os exces-

sos da Medicina 

 

 

 

Revista Portuguesa de 

Clinica Geral 

 

Portugal 

 

Artigo 

 original 

 

7 

 

2011 

 
Lobo AO, Rojo VI 

 
 Iatrogeniay prevención cuaternariaen 

salud mental 

 

 

Revista Espanhola de 

Saúde Pública 

 

Espanha 

 

Artigo 

 original 

 

8 

 

2012 

 

Gérvas J 

 

Prevención cuaternaria en ancianos 

 

Revista Espanhola de 

Geriatria e Geronto-

logia 

 

Espanha 

 

Artigo 

 original 

 

9 

 

2012  

 

Jamoulle M 

 

Prevenção quaternária: a propósito de um 

desenho 

 

Revista Portuguesa de 

Medicina Geral e 

Familiar 

 

 

Portugal 

 

Editorial 

 

10 

 

2012 

 

 

Norman AH, Tesser 

CD 

 

Prevenção quaternária na atenção primária 

à saúde: uma necessidade do Sistema 

Único de Saúde 

 

 

Cadernos de Saúde 

Pública 

 

Brasil 

 

Artigo  

original 

 

11 

 

2012  

 

Oliveira CC,  Reis A 

 

Questões epistemológicas e bioéticas  da 

prevenção quaternária 

 

Physis – Revista de 

Saúde Coletiva 

 

Brasil 

 

Artigo  

original 

 

12 

 

2013 

 

Cucalón JM,  Guiu M 

 

El enigma de la prevención cuaternaria em 

atención primaria. Cuándo hacer y cuándo 

no hacer 

 

 

Semergen - Medicina 

de Família 

 

Espanha 
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original 
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2014 
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original 
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2014 
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original 
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original 
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Iniciando a análise do material apresentado percebe-se que os primeiros artigos publicados 

datam a partir do ano 2000. Isto porque, o autor criador do termo, Jamoulle, inicialmente pu-

blicou sobre o tema em congressos e em outras formas de publicação distintas de artigos in-

dexados (JAMOULLE, 1986) (JAMOULLE e ROLAND, 1995). Outra questão que chama 

atenção é o número crescente de publicações ano após ano, com 1 publicação no ano 2000 e 

16 no ano de 2015. Outra característica é a nacionalidade das publicações, que apesar de se-

rem diversas, são todas derivadas de países em desenvolvimento e alocadas em revistas de 

baixo impacto internacional. Outro ponto a ser ressaltado refere-se a inexistência de artigos 

que contemplem este tema em revistas de ciências médicas Qualis A internacional, apesar de 

existir nestas a discussão sobre o tema da iatrogenia e do excesso da medicalização com ou-

tros nomes, como será mostrado posteriormente.  

Em relação a natureza das publicações, no universo dos 45 artigos, em apenas 4 não foi 

possível ter acesso integral ao conteúdo dos mesmos, mas apenas ao resumo. Cinco publica-

ções eram editoriais de revistas e 4 foram publicações de cartas aos editores relacionadas a 

estes editoriais. Uma publicação foi um artigo convidado, com 4 publicações comentando-o. 

Uma publicação é uma carta aberta a comunidade científica e leiga sobre o assunto. Assim, 

restam 26 publicações em formato de artigo original. 

Em relação aos países de origem, o Brasil possui o maior número de publicações,  e poste-

riormente, em ordem descrescente, seriam a Espanha, Argentina, Irã, Portugal, Índia; e outros 

países que têm apenas um registro de publicação como Suíça, Croácia, Paquistão, Arábia 

Saudita e Israel.  

Também é visível a existência de alguns autores que produzem mais sobre este assunto, 

como Jamoulle, médico belga - o próprio criador do termo - Gérvas, médico espanhol, e os 

médicos brasileiros Norman, Tesser e Wagner. 

Em relação aos métodos dos 26 artigos originais, nenhum deles apresenta formato de estu-

dos clínicos. Apenas um é resultado de um trabalho exploratório quantitativo com estudantes 

de medicina (TRAN e VO, 2015). Os autores realizaram pré e pós teste com 115 estudantes 
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do quinto ano do curso de Medicina da  Pham Ngoc Thach University of Medicine, Vietnã, 

utilizando um método de resolução de casos clínicos que constavam de possibilidades de pre-

venção quaternária antes e após o oferecimento de material didático e discussão sobre o tema 

com os mesmos. O resultado dos testes foi obtido através de análises estatísticas e demonstrou 

ser válida a intervenção, pois ocorreu diferenças significativas nos resultados dos pós-testes. 

Em dois artigos de Jamoulle e Gaviln et al (JAMOULLE, GAVILN, et al., 2015) 

(JAMOULLE, GAVILN, et al., 2015) foram utilizados desenho de revisão de literatura de 

termos médicos de forma bem delineada e completa, através de softwares de busca e cruza-

mento de dados específicos, para visualizar um amplo panorama das terminologias utilizadas 

nas publicações referentes ao tema da prevenção quaternária.   

Os 23 artigos originais restantes foram construídos através de desenhos de revisão temática 

sobre o tema escolhido para se discutir juntamente com a Prevenção Quaternária, não apre-

sentando nenhum trabalho de campo exploratório quanti ou qualitativo que apresente resulta-

dos empíricos sobre o tema tratado. Em relação aos temas desses artigos: 

- Oito artigos discutem a prevenção quaternária em áreas clínicas específicas: 

genética médica (GÉRVAS e MERCEDEZ, 2003); saúde mental (LOBO e ROJO, 

2011); geriatria (GÉRVAS, 2012); pediatria (GONZÁLEZ, GALÁN, et al., 2014); 

obstetrícia (SOUZA e PILEGGI-CASTRO, 2011); endocrinologia (KALRA, 

SREEDEV e UNNIKRISHNAN, 2014), ginecologia (KAIRA e MALIK, 2014) e mul-

timorbidades (MANGIN e HEATH, 2015). 

- Seis artigos são de reflexões gerais sobre a prevenção quaternária como: um 

resgaste histórico do conceito de prevenção (ALMEIDA, 2004); a prevenção quaterná-

ria e o poder médico (GÉRVAS e FERNANDEZ, 2006); as possibilidades de atuação 

clínica da prevenção quaternária (MELO, 2007); a prevenção quaternária e os limites 

da medicina (JAMOULLE, 2014); a relação com a medicalização (CARDOSO, 2015) 

e uma discussão sobre uma proposta de base filosófica para a prevenção quaternária 

(WIDMER, 2015). 

- Três artigos que discutem a prevenção quaternária na saúde pública: dois no 

contexto espanhol (GÉRVAS, 2006) (CUCALON e GUIU, 2013) e um relativo a rea-

lidade brasileira (NORMAN e TESSER, 2009). 

- Dois artigos nacionais discutem aspectos de Bioética em relação a prevenção 

quaternária: o primeiro expõe algumas críticas de base epistemiológicas e bioéticas à 

prevenção quaternária  (OLIVEIRA e REIS, 2012) e o segundo discute a possibilidade 
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do respeito ao princípio da autonomia numa atuação de prevenção quaternária 

(PIZZANELLI-BÁEZ, 2014). 

- Dois artigos nacionais discutem questões relacionadas a prevenção quaterná-

ria e as publicações médicas: um sobre a concorrência com a medicina baseada em 

evidência (JONGHE, 2015) e o outro sobre a necessidade de uma leitura crítica da li-

teratura com base nos princípios da prevenção quaternária (WAGNER, SOARES e 

MOREIRA, 2015). 

- Um artigo é sobre a prevenção quaternária e suas formas de ensino e aprendi-

zagem no ensino médico: (GOMES, GUSSO e JAMOULLE, 2015). 

- Um artigo é sobre as possibilidades da prevenção quaternária ser inserida no 

processo da consulta e incrementar a relação médico-paciente (NORMAN e TESSER, 

2015). 

Em relação à literatura internacional verifica-se discussões que se aproximam da ideia 

da prevenção quaternária, apesar de não a nomearem como tal. Um exemplo de debates que 

discutem os efeitos deletérios da prática exacerbada da medicina, como a campanha “Too 

much medicine” realizada pelo  periódico britânico British Medical Journal juntamente com 

outras instituições científicas e de organizações não governamentais para discutir os excessos 

da medicina (www.bmj.com/too-much-medicine). Este periódico publicou em 2002 um volu-

me com a temática especial “Too much medicine?”, com vários artigos que questionam o mo-

delo médico vigente intervencionista e prescretivista (MOYNIHAN e SMITH, 2002) (SEN, 

2002) (SMITH, 2002) (MOYNIHAN, HEATH e HENRY, 2002), assim como outros artigos 

em anos subsequentes que seguem a mesma linha de crítica e apontamentos (MCPHERSON, 

2010) (MOYNIHAN, 2011) (MOYNIHAN, 2013). Porém, não é objetivo desta revisão apro-

fundar nestes temas, mas sim mostrar que existem debates que se aproximam com desta temá-

tica, apesar de não a nomearem da mesma forma. 

Outras discussões que se aproximam da prevenção quaternária seriam os trabalhos sobre 

“decisões compartilhadas”, os quais prezam pela possibilidade de autonomia da pessoa e pelo 

dialógo horizontal do profissional com o paciente. Discussões neste sentido aproximam-se do 

conceito de prevenção quaternária visto que esta em seu conceito original afirma ser impor-

tante “sugerir intervenções que são eticamente aceitáveis” (JAMOULLE, 1986), assim, se as 

intervenções são sugeridas e devem ser eticamente aceitáveis pressupõem-se um processo dia-

lógico e de negociação terapêutica compartilhada neste ato. 

As decisões compartilhadas podem ser avaliadas como uma característica primordial do 

método clínico centrado no paciente (STEWARTS, 2003), pois esse critica o método clínico 
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tradicional que é essencialmente centrado no médico e propõe um novo método clínico de 

abordagem ao paciente, colocando-o como protagonista principal do processo. Stewarts 

(2003) já citava a necessidade das decisões clínicas serem negociadas, e recentemente outros 

autores tem dado apoio e aprofundado nesta discussão, saindo do campo da negociação para o 

compartilhamento de decisões (STIGGELBOUT, 2012). 

Enfim, a revisão apresentada demonstra que o tema ainda é incipiente e possui potencial 

para mais estudos na área. Até o momento, o que as publicações demonstram são as tentativas 

de posicionar a teoria do conceito em diversas práticas, justificando sua utilização nas áreas 

clínicas ou em outras situações na prática médica. Muitos dos autores são médicos da área da 

Medicina de Família e Comunidade, o que comprova a penetração que o tema está tendo nes-

se campo em nível mundial. A investida em qualificar o discurso e a prática da prevenção 

quaternária dentro desse campo justifica-se pelo desafio que é lidar com pacientes longitudi-

nalmente e de todos ciclos de vida, o que aumenta a chance de captar indivíduos que estão em 

risco de supermedicalização e procedimentos desnecessários, e atuar perante essas situações.  

Neste propósito de atuação prática sobre todo este conhecimento teórico que foi apresenta-

do é que se assenta a proposta da pesquisa deste trabalho, a qual será apresentada a seguir. 
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3 PROPOSTA DA PESQUISA 

Realizada a apresentação do material teórico no qual a presente pesquisa irá se embasar, segue-se a 

apresentação das propostas principais da mesma, a qual será apresentada através dos seguintes tópicos: 

3.1 PERGUNTA DA PESQUISA 

Qual a importância das questões bioéticas no processo de tomada de decisão em prevenção quater-

nária na área da Medicina de Família e Comunidade? 

3.2 HIPÓTESE 

A tomada de decisão clínica em situações que envolvem prevenção quaternária na prática da MFC 

são baseadas em diversos elementos, sendo os bioéticos componentes fundamentais para esta decisão. 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 Objetivo geral 

Investigar os aspectos bioéticos da tomada de decisão clínica no âmbito da prevenção quaternária 

na Medicina de Família e comunidade. 

3.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar as práticas de prevenção quaternária no cotidiano da clínica na Medicina de Família e 

Comunidade; 

- Descrever os elementos envolvidos na tomada de decisão nas práticas de prevenção quaternária 

de Medicina de Família e Comunidade 

- Discutir as questões bioéticas envolvidas na tomada de decisão em prevenção quaternária na Me-

dicina de Família e Comunidade 
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4 MÉTODO DA PESQUISA 

O método escolhido para realizar a pesquisa foi o método qualitativo. A pesquisa qualitati-

va em saúde é construída através de referenciais que possibilitam a análise dos sentidos e das 

relações envolvidas nos atos humanos através de uma investigação compreenssivista da reali-

dade que se pretende estudar. É possível assim aproximar-se do nível dos significados, vivên-

cias, intencionalidades e atitudes dos sujeitos pesquisados. Enfim, pretende-se, com este 

método, uma possível interpretação e entendimento das realidades subjetivas que levam a uma 

realidade observada (MINAYO, 2010) (GUERRIERO, 2006). 

Dentre as várias possibilidades de referenciais teóricos que a pesquisa qualitativa apresen-

ta, será utilizada nesta pesquisa a análise de conteúdo temático (MINAYO, 2010). Neste sen-

tido, almeja-se uma abordagem interpretativa, que depende tanto dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa (pesquisados e pesquisador) como das multi-práticas interpretativas utilizadas,  que 

vão desde as bases teóricas-conceituais anteriormente apresentadas às próprias experiências 

pessoais da pesquisadora, pois numa pesquisa qualitativa não há como desfazer o viés do 

olhar e da experiência de quem a conduz. 

 Portanto, ao se utilizar tal método, pretende-se estudar o objeto da pesquisa, que é essenci-

almente humano, visando desvendar os sentidos e interpretar os fenômenos em termos de sig-

nificados atribuídos a eles pelas pessoas que os vivem em seu cotidano. 

4.1.1 Cenário 

Elegeu-se como cenário da pesquisa programas de residência médica em Medicina de Fa-

mília e Comunidade no estado de Minas Gerais, pela possibilidade de homogeinizar os sujei-

tos envolvidos nos mesmos. Foi realizado contato com programas de residência consolidados 

na área no estado, sendo que dois tiveram resposta e aceitação da pesquisa. Assim, os cenários 

para realização da pesquisa foram um programa de residência médica em Medicina de Família 

e Comunidade na região metropolitana da grande Belo Horizonte e outro numa cidade de mé-

dio porte do interior do estado.  

Um dos programa de existe desde 2003, tendo iniciado as atividades com a oferta de 6 va-

gas, sendo que atualmente disponibiliza 22 vagas de entrada anual.  No ano de 2015 contou 

com o preenchimento de 7 vagas de residentes de primeiro ano e 8 residentes de segundo ano, 

resultando em 22% de ocupação das vagas disponíveis. Possui a característica pedagógica de 

apresentar 75% de sua carga horária prática em atividades de atenção primária, com supervi-
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são presencial constante de 18 preceptores especialistas em Medicina de Família e Comuni-

dade. O restante da carga horária é distribuída entre atividades de atenção secundária e ativi-

dades teóricas. 

O outro programa existe desde 2013, ofertando 4 vagas por ano, apresentando em 2015 o 

preenchimento de 4 vagas de residentes de primeiro ano e 1 vaga de residente de segundo ano, 

o que resulta em 65% de preenchimento das vagas disponíveis. Nesse programa os residentes 

têm atividades na atenção primária em unidades de saúde de zona rural e urbana em 52% da 

carga horária total, sendo o restante da mesma realizada em atividades de atenção secundária 

e atividades teóricas. A residência conta com a supervisão de 8 médicos preceptores especia-

listas em Medicina de Família e Comunidade. 

  Em relação a este quadro de ociosidade de preenchimento de vagas das residências em 

Medicina de Família e Comunidade nestes cenários, é valido constatar que essa é uma reali-

dade nacional, já que é verificada uma ociosidade de 70% das vagas da residência para a es-

pecialidade em todo país (OLIVEIRA, 2013).  

A entrada nos cenários de pesquisa deu-se através de contato prévio com os coordenadores 

dos programas de residência, com apresentação do projeto, envio do parecer positivo do comi-

tê de ética para efetivação da pesquisa, e agendamento para realização das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas em dias que ocorreram as reuniões pedagógicas dos pro-

gramas de residência em cada cenário, pois dessa forma era possível captar a maioria dos re-

sidentes e preceptores de cada lugar. Essas reuniões aconteceram nas sedes dos próprios 

serviços dos programas de residência. Nos dias dessas reuniões foi apresentada a proposta da 

pesquisa para o grupo de residentes e preceptores e após este momento coletivo, escolhia-se 

uma sala reservada para serem realizadas as entrevistas individuais.  

4.1.2 Participantes 

Foram entrevistados 15 residentes e preceptores de Medicina de Família e Comunidade de 

ambos os programas, os quais foram voluntários para participar da pesquisa, esclarecidos so-

bre objetivos e riscos da mesma através da leitura e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

As características dos sujeitos participantes estão descritas no quadro a seguir: 
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Tabela 2 – Características dos participantes da pesquisa 

 Sexo Idade Vínculo com o 

programa de 

residência 

Ano de forma-

tura 

Ano da 

residencia 

Já conhecia o 

terma prevenção 

quaternária antes 

da residência? 

Entrevistada 1 F 30 Preceptor 2008 2009/2010 Não 

Entrevistado 2 M 37 Preceptor 2008 2010/2011 Não 

Entrevistada 3 F 36 R2 2010 2014/2015 Não 

Entrevistada 4 F 32 R2 2010 2014/2015 Não 

Entrevistada 5 F 28 R2 2013 2014/2015 Não 

Entrevistada 6 M 31 R1 2013 2015/2016 Sim** 

Entrevistada 7 M 25 R2 2013 2014/2015 Não 

Entrevistada 8 F 30 R1 2010 2015/2016 Sim** 

Entrevistada 9 F 26 R1 2014 2015/2016 Não 

Entrevistada 10 M 31 Preceptor 2008 2014* Não 

Entrevistado 11 F 25 R1 2014 2015/2016 Sim** 

Entrevistada 12 M 24 R1 2014 2015/2016 Sim** 

Entrevistada 13 M 39 Preceptor 2000 2004* Não 

Entrevistada 14 M 25 R1 2014 2015/2016 Não 

Entrevistada 15 F 28 R2 2013 2014/2015 Sim** 

* entrevistados não fizeram residência, são titulados pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comu-

nidade no ano em questão. 

 

** dos cinco entrevistados que afirmaram conhecer o termo, todos disseram que na verdade “já tinham ouvido 

falar”, principalmente durante a graduação, mas negaram conhecer com maior profundidade antes de entrar na 

residência. 

4.1.3 Cuidados éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas da UFF em outubro 

de 2014, sendo aprovado em dezembro de 2014 de acordo com o parecer número 868.920 de 

06/11/2014 (Anexo I).  O projeto obedece todos os quesitos contidos na Resolução CNS 

466/12 (BRASIL, 2013) para proteção e segurança dos indivíduos envolvidos. Os sujeitos 

convidados a participar tiveram sua livre escolha de participação garantida, com leitura e as-

sinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação da pesqui-

sa (Anexo II), podendo se retirar da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem prejuízo 

algum. 

O material resultante da pesquisa de campo, isto é, as entrevistas individuais, foram grava-

das em meio eletrônico, transcritas em arquivos digitais, e serão guardadas pelo pesquisadora 

em total segurança e sigilo por um período de cinco anos. 
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4.1.4 Coleta de dados 

As entrevistas individuais ocorreram, como já explicitado anteriormente, nas sedes físicas 

dos programas de residências participantes da pesquisa, durante os horários das reuniões pe-

dagógicas dos mesmos, em ambiente reservado e protegido, respeitando os cuidados éticos. 

Todos os residentes e preceptores presentes nos dias das reuniões aceitaram ser voluntários 

na pesquisa e as entrevistas deram-se de forma sequencial, após o projeto ser apresentado para 

todos na reunião.  

Para as entrevistas utilizou-se o método de entrevista projetiva (MINAYO, 2010), a qual 

classicamente utiliza-se de instrumentos visuais (figuras, filmes) sobre o tema a ser pesquisa-

do, visando provocar reflexão nos participantes da pesquisa. Nesta técnica é importante que a 

situação projetada faça parte, em algum grau, da realidade do sujeito para que ele possa fazer 

algum tipo de ligação entre a “ilustração” e a vida prática, ao mesmo tempo que não o expõe 

diretamente, pois permite que ele se remeta ao instrumento visual/ilustrativo, o que ameniza o 

desconforto ao relatar algumas situações, e portanto possa ter menos implicações éticas.     

Assim, no presente estudo os voluntários da pesquisa, médicos residentes ou preceptores 

de Medicina de Família e Comunidade,  foram apresentados as vinhetas clínicas
16

 escritas 

num papel, que representavam casos fictícios pertinentes a situações clínicas de prevenção 

quaternária na atenção primária à saúde, e a partir dessas situações foram realizadas as per-

guntas da entrevista. Esses casos foram criados pela pesquisadora em cima de sua própria ex-

periência com o tema, como também foram analisados sobre a pertinência dos mesmos, por 

um grupo de Médicos de Família e Comunidade com experiência clínica ligados à instituição 

de ensino da pesquisadora. 

O resultado são as cinco vinhetas clínicas, abaixo apresentadas e justificadas suas relevân-

cias na pesquisa. O instrumento original apresentado aos voluntários está no ANEXO III.  

 

Vinheta 1: Exposição de situação de solicitação de exame desnecessário pela pacien-

te com anuência do médico em realizá-lo após insistência do mesmo. 

 

Marcela é uma paciente feminina de 35 anos que agenda uma consulta de demanda 

espontânea para solicitar um check-up. Não tem queixas atuais e sempre teve boa sa-

úde, porém acredita ser importante estar com todos os exames em dias. Na história 

                                                             
16 Um método projetivo utilizado em Aprendizado Baseado em Problemas e também como instrumento provo-
cativo em pesquisas qualitativas (BERBEL, 1988) (KIRSCHBAUM e HOELZ, 2014). 
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clínica e no exame físico não há fatores de risco significativos para quaisquer pro-

blemas de saúde, mas, há fatores de proteção como uma vida com atividade física re-

gular e alimentação balanceada. Na história familiar teve uma tia-avó materna que 

faleceu de câncer de mama aos 67 anos há 15 anos. No restante da história familiar 

não há agravos. A paciente refere que deseja realizar exames de sangue completo, as-

sim como mamografia e também deseja realizar rastreamento genético de BRACa1. A 

médica que realizou o atendimento explica para a paciente que ela não teria indica-

ções para estes exames no momento, mas a paciente insistiu e diz que irá fazer no par-

ticular, e a médica acabou realizando as solicitações requeridas. 

 

Vinheta 2: Situação de solicitação de exame desnecessário pelo paciente, com corre-

ta explicação do médico sobre o mesmo e decisão do paciente de não realizá-lo. 

 

Ciro é um paciente masculino de 55 anos que veio realizar seu acompanhamento pe-

riódico na unidade de atenção primária. É portador de HAS grau 1, com boa aderên-

cia medicamentosa e bom controle pressórico. É um paciente sem queixas, com baixo 

risco cardiovascular, e história familiar positiva para diabetes e hipertensão. O médi-

co de família assistente, após realizar a consulta, informa que irá solicitar alguns 

exames de sangue para um controle clínico. Neste momento o paciente pergunta se 

nestes exames também vai verificar a próstata. O médico questiona se ele deseja rea-

lizar este exame, o qual o paciente refere que sim, pois nunca fez e prefere “prevenir a 

remediar”. O médico explica então um pouco mais sobre a efetividade deste exame e 

as possíveis consequências geradas a partir do mesmo. Depois destas informações o 

paciente decide que irá deixar para outro momento a realização do mesmo. 

 

Vinheta 3: Solicitação da paciente para realização de exame desnecessário em paci-

ente menor de idade e negativa do médico em realizá-lo. 

 

Durante uma consulta de puericultura de uma criança de 2 anos que nunca apresen-

tou intercorrências e que apresenta crescimento e desenvolvimento adequados para a 

idade, a mãe solicita que seja realizado exame de sangue, urina e fezes na criança, 

pois acha que a mesma não está comendo direito. A médica de família que assiste a 

criança desde o nascimento explica para a mãe que não há motivos para a realização 

destes exames neste momento. A mãe insiste, pois diz que seu outro filho de 5 anos te-
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ve anemia com esta idade. A médica diz então que irá prescrever o remédio de verme, 

porém a mãe não se mostra muito satisfeita e diz que ficaria mais tranquila se fizesse 

o exame, mesmo que fosse no particular. A médica insistiu que não tem uma indicação 

no momento e não faz a solicitação do exame. 

 

Vinheta 4: Verificação de situação de medicalização excessiva na comunidade e cri-

ação de estratégia para diminuir o problema, sem sucesso. 

 

Cláudia é uma MFC que acabou de assumir uma equipe de Estratégia de Saúde da 

Família. Numa proposta de repensar a saúde mental ela iniciou junto com a equipe 

grupos de terapia comunitária e também tem reavaliado todos os pacientes em uso 

crônico de medicações psiquiátricas na tentativa de realizar o desmame do uso abusi-

vo. Porém, tem observado baixa aderência a esta proposta por parte dos pacientes, 

sendo que os mesmos agendam consulta com o clínico de apoio da unidade para con-

seguir as receitas e também não estão frequentando as rodas de terapia comunitária. 

Ela reavalia a proposta de intervenção com os membros da equipe, os quais comen-

tam que a população está insatisfeita e que preferiam quando as receitas eram apenas 

“trocadas”. Porém, Cláudia insiste na proposta, apesar de manter a baixa adesão. 

 

Vinheta 5: Identificação de medicalização desnecessária e retirada de medicamento 

com anuência do paciente. 

 

José é um paciente de 77 anos hipertenso grau I e DM não insulino dependente, em 

uso de losartan 50mg/dia e metformina 1000mg/dia. Tem um histórico de saúde muito 

bem controlado e nunca teve nenhum agravo mais sério de saúde ou necessidade de 

internação. É um idoso ativo, que mantém atividades laborais com total autonomia. 

Desconhece a história familiar biológica pois foi “filho de criação”. Quando estava 

visitando sua filha numa outra cidade, passou numa consulta de APS para reavalia-

ção clínica de controle, quando foi prescrito AAS e Sinvastatina. De volta a sua casa, 

ele consulta o médico de família de sua unidade, que já o conhece alguns anos, e per-

gunta a ele se deve mesmo usar aquela medicação. O médico então retira as medica-

ções prescritas por avaliar como sendo desnecessárias. 
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Após oferecer tempo suficiente para o(a) entrevistado(a) ler as vinhetas, foram realizadas 

quatro perguntas (ANEXO IV) as quais tinham como objetivo abranger os seguintes conteú-

dos interpretativos: 

 

- Qual seriam as motivações que tinham levados os profissionais das vinhetas toma-

rem as decisões descritas, de acordo com a percepção do(a) entrevistado(a)? 

- A descrição pelo(a) entrevistado(a)  de exemplos de sua vida cotidiana  profissional 

na qual ele(a) identifica momentos de tomadas de decisão em prevenção quaternária? 

- As motivações pessoais que o(a) entrevistado(a) identifica, em sua própria condu-

tada durante estes momentos de tomadas de decisões clínicas, que envolvam preven-

ção quaternária? 

- A opinião do(a) entrevistado(a) sobre a existência, ou não, assim como a pertinên-

cia, ou não, de componentes éticos/bioéticos nestas tomadas de decisões. 

 

As entrevistas tiveram uma duração variada, sendo que a menor durou 10 minutos e a mai-

or 35 minutos, mas em média as mesmas tiveram uma duração de 16 minutos. Durante as en-

trevistas a pesquisadora mantinha uma posição passiva e sem interferências na fala dos 

entrevistados para manter a originalidade das mesmas. 

4.1.5 Análise dos dados 

A análise do material coletado foi realizado utilizando-se a análise temática (MINAYO, 

2010). Esse é um método que traduz-se como um recorte do método de análise do conteúdo, 

proposto por Laurence Bardin em 1977 em sua obra “A análise de conteúdo” (BARDIN, 

2008).  

Na análise temática propõe-se a identificação de blocos interpretativos de significados 

convergentes nas falas dos sujeitos entrevistados, na tentativa de identificar os temas recorren-

tes. Não se tem o foco da semântica das falas, mas sim seu significado no conjunto da narrati-

va completa do sujeito. Devido a isso é de extremo valor que o próprio pesquisador 

responsável pela pesquisa seja o entrevistador da mesma, pois existem informações faladas 

que só ganham significado no conjunto da comunicação oral narrada, e que só é perceptível se 

o entrevistador estiver atento nesses dados não verbais.  

Assim, após realizada a entrevista oral, gravada em meio digital, seguiu-se a transcrição do 

material e sua análise, que foi feita em dois momentos: o individual e o geral. Primeiro anali-
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sou-se os blocos de conteúdo temático dentro de cada entrevista individual, depois seguiu-se a 

relação desses blocos individuais entre si, emergindo assim os grandes blocos temáticos da 

análise geral do material coletado (MINAYO, 2010). 

Dessa forma se tem o objetivo de apreender respostas às questões preliminares do projeto 

de pesquisa, isto é, que respondam seus objetivos. Porém, dentro do método qualitativo há a 

possibilidade de irmos além dos objetivos e hipóteses originais, visto que, como é caracterís-

tica do método ser exploratório de uma realidade, é possível surgir blocos de conteúdos não 

previstos na indagação inicial do projeto. 

Finalizado a apresentação do método utilizado na pesquisa, segue-se ao capítulo de apre-

sentação e discussão dos resultado obtidos. 
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5 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Antes de adentrar a apresentação dos resultados, gostaria de pontuar que, a delineação ini-

cial deste trabalho foi diferente do que a apresentada, não em seus objetivos, mas sim em sua 

amplitude quanto trabalho de campo, pois havia a ideia inicial de realizar observações de con-

sulta, além das entrevistas. Porém, no momento da qualificação do projeto foi gerado um de-

bate com a banca avaliadora o qual demonstrou ser mais realista realizar a pesquisa de campo 

apenas com as entrevistas, assim como também foi sugerido realizar um aprofundamento teó-

rico mais ampliado. 

 De qualquer forma, é inquestionável que toda pesquisa a qual o(a) pesquisador(a) tem suas 

implicações pessoais, positivamente ou negativamente sobre o objeto, há o desejo subjetivo 

de poder descobrir todas arestas e possibilidades de desnudar as questões apresentadas. Toda-

via apesar da pesquisa de campo ter sido mais restrita do que o imaginado inicialmente, avalio 

ter sido de grande profundidade e intensidade os dados coletados, servindo de forma substan-

cial para as discussões posteriores da tese.   

Mergulhar num campo de pesquisa qualitativo sempre é uma surpresa, pois os elementos 

que surgem são deveras singulares e representativos dos sujeitos, indo além de todo e qual-

quer acúmulo teórico conhecido pelo pesquisador. Fato é que os dados colhidos foram de uma 

certa forma inesperados, porém tiveram uma convergência de conteúdo muito interessante, 

mostrando quão é importante sairmos de nossas cadeiras de estudos e reflexões individuais 

para verificarmos as implicações dos fatos na prática e no cotidiano de quem as vive. 

5.1 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

A proposta será apresentar os resultados em dois tópicos: individuais e por categorias te-

máticas. Essa divisão segue o próprio processo de aproximação com os dados colhidos, os 

quais foram inicialmente de um olhar do singular, das falas pessoais, para os temas conver-

gentes, em categorias temáticas que formam as narrativas coletivas. Assim, serão apresenta-

dos, para cada entrevistado(a), o principal tema que envolveu sua resposta para cada questão, 

exemplificado com um trecho da entrevista. 

Abaixo é descrito, novamente, as questões perguntadas aos entrevistados (ANEXO III), 

utilizando as vinhetas clínicas provocativas (ANEXO II), para facilitar a apresentação dos re-

sultados: 
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1) Em sua opinião, quais foram os fatores levados em consideração na tomada de decisão 

das situações ilustradas? 

2) Você poderia citar os exemplos de seu cotidiano onde você observa oportunidade de 

agir com prevenção quaternária? 

3) Nestas situações, quais são os fatores que você leva em consideração para tomar esta 

decisão? 

4) Como você avalia a importância do componente ético e/ou bioético na construção desta 

tomada de decisão?  

 

Entrevistada 1 (Ent 1): Feminino, 30 anos, preceptora, graduação em 2008. Não co-

nhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: foi citada a questão do fator não-maleficência aos pacientes. 

“Nas tomadas de decisões dos casos apresentados foi levado em considera-

ção que, solicitar exames desnecessários, usar remédios desnecessários ou 

intervenções desnecessárias, pode estar colocando os usuários em algum 

grau de risco.” 

Questão 2: foi descrito um exemplo de necessidade de organização de agenda, assim como 

de uma melhor atuação de outros profissionais da equipe em prol de uma prevenção qua-

ternária. 

“(...) eu estava refletindo com minha equipe sobre a questão dos retornos 

que nós marcamos para nossos usuários, que são retornos frequentes, de 3-3 

meses, seguindo o protocolo da prefeitura para hipertensos e diabéticos, 

mas vejo que às vezes sufocamos o usuários com consultas médicas desne-

cessárias, pois às vezes se ele viesse de 6-6 meses ou até uma vez por ano 

seria o suficiente para um atendimento de qualidade, porque o que eu vejo 

na minha prática é que estes pacientes sempre vão na consulta e aproveitam 

para relatar alguma queixa que talvez isoladamente não seria o desencade-

ador de uma consulta médica, mas como eles vão ao médico fazer o tal con-

trole, aproveitam para trazer estas demais queixas, que acabam se 

desdobrando em investigações e intervenções que podem ser desnecessárias, 

pois muitas vezes o médico não consegue simplesmente não fazer algo de 

forma mais incisiva, gera-se um exame, um medicamento, para algo que 

provavelmente poderia ter uma resolução auto-limitada.” 

“(...)eu vejo uma atitude excessiva dos profissionais da minha unidade em 

querer promover a prevenção a qualquer custo, então a gente tem tentado 

fazer uma reunião uma vez por mês para conversar sobre o que realmente é 

preciso ser feito e o que não é, porque às vezes os próprios profissionais, em 

suas atuações são os agentes contra a prevenção quaternária.” 

 



77 

 

 

Questão 3: a não-maleficência foi a justificativa pessoal para atuar com prevenção quater-

nária 

“O fator principal que me faz decidir em agir com uma atitude de prevenção 

quaternária é o medo de uma consequência negativa de um exame, por 

exemplo, do paciente ficar taxado com uma doença e a preocupação que is-

so pode gerar na pessoa desnecessariamente, como por exemplo um achado 

de cálculo renal ou um mioma assintomático num exame de imagem o qual o 

paciente vai levar isto na cabeça o resto da vida como “tenho um proble-

ma” e tudo que a pessoa sentir vai achar que devido a isto, atrapalhando 

inclusive um maior auto-conhecimento da pessoa, é aquela questão da do-

ença e do adoecimento, que é aquela questão, às vezes a pessoa tem um 

problema verdadeiro, mas ela não se sente doente, como no caso da hiper-

tensão, mas no caso de um exame com um achado a pessoa vai se sentir do-

ente sem ter nada, logo eu acho que devemos poupar o usuário de se sentir 

doente, ou deste adoecimento no momento que não existe nada.” 

 

Questão 4: as questões éticas levantadas foram: a dificuldade em intervir em práticas de 

outros profissionais e a melhor forma de construir uma relação médico paciente. 

“(...)quando chega um paciente na unidade com a demanda de transcrição 

de um exame pedido por outro profissional ou com alterações na receita, 

você tem que ter o cuidado ético de, dentro de uma avalição de prevenção 

quaternária, a qual você avalia que aquele pedido ou medicamentos são 

desnecessários. É complicado pois, às vezes numa decisão envolvendo pre-

venção quaternária, você acaba interferindo na conduta profissional de ou-

tro colega, o que é um problema ético.” 

“Mas o mais importante sempre é avaliar sua relação médico paciente, ver 

suas negociações com ele, e o que é possível ser feito ou não em cada caso.” 

 

Entrevistado 2 (Ent 2): Masculino, 37 anos, preceptor, graduação em 2008. Não co-

nhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: foi citada a questão do fator não-maleficência aos pacientes. 

“Acho que o fato levado em consideração é não expor as pessoas a riscos de 

fazer diagnósticos e sobrediagnósticos e proteger de questões que podem 

causar danos futuras a elas.” 

Questão 2: o entrevistado relatou o exemplo da solicitação de exames de imagem pelos pa-

cientes, os quais muitas vezes são desnecessários. 
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“os usuários pedem uma ressonância e tentamos negociar neste momento, 

por exemplo, a possibilidade de uma segunda opinião, ao invés de passar o 

exame direto, fazendo um encaminhamento, ou também solicitando um exa-

me mais simples, ou mesmo explicando os possíveis danos que o exame pode 

causar que pode ser maior que o possível benefício.” 

Questão 3: a beneficência e as evidências clínicas foram relatadas como sendo as princi-

pais justificativas em atuar com prevenção quaternária. 

“Eu levo em consideração o que as evidências mostram, as indicações e os 

benefícios que os pacientes vão ter em ser exposto a determinado exame ou 

procedimento, não simplesmente o desejo meu ou dele de fazer tal exame ou 

tratamento, mas o benefício que isto traz, o quanto isto vai mudar minha 

conduta. Acho que vale a pena é levarmos em consideração as evidências 

clínicas.” 

 

Questão 4: o entrevistado identificou a decisão compartilhada como uma questão ética nes-

tas tomadas de decisão. 

“(...)registro detalhadamente no prontuário e às vezes até peço para o paci-

ente assinar, se um familiar estiver presente peço para participar da consul-

ta, enfim, questões que mostrem que nossa decisão não é isolada, mas sim 

compartilhada, uma participação da pessoa e uma co-participação autori-

zada de uma pessoa da família ou outra pessoa como algum membro da 

equipe, de tal forma que não fique apenas uma polarização entre a posição 

do médico e do paciente.” 

 

Entrevistada 3 (Ent 3): Feminino, 36 anos, residente de segundo ano (R2), graduação 

em 2010. Não conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: as decisões das vinhetas foram relacionadas ao fato dos profissionais terem co-

nhecimento das evidências mais corretas 

“A impressão que eu tive é que estes profissionais estavam seguindo deter-

minadas diretrizes  e que os pacientes estavam indo contra estas ideias pré-

vias que eles tinham estipuladas como positivas para mediar as situações.” 

Questão 2: a entrevistada relatou o exemplo do uso abusivo de medicamentos psiquiátri-

cos, especificamente benzodiazepínicos, ponderando que nem sempre a retirada total é ne-

cessária, dependendo de cada caso. 

“Mas às vezes é melhor termos um bom conhecimento para fazer um uso 

correto do que ficar apenas achando que devemos tirar o remédio de todo 
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mundo, às vezes já consegui algumas reduções legais, mas nem sempre este 

deve ser objetivo maior de nosso cuidado, acho que devemos ser mais flexí-

veis.” 

Questão 3: a entrevistada citou algumas questões que a guiam para decisões de prevenção 

quaternária, que seriam: ter conhecimento científico adequado, a ideia da não-

maleficência, a consciência da importância da justiça distributiva na saúde pública, assim 

como a consideração da autonomia do usuário.  

“(...)se eu sei bem do que estou falando é melhor do que algo que eu apenas 

estou seguindo uma ideia, então quando eu tenho um conhecimento mais 

bem embasado e condensado de determinado assunto é mais fácil negociá-lo 

com o usuário, isto é até um dos fatores que me fiz vir para residência médi-

ca, pois quero saber melhor as coisas para conversar com meus pacientes.” 

“Eu também levo em consideração a periculosidade da intervenção propos-

ta e o tamanho da mesma, pois às vezes o que o usuário deseja é algo irrisó-

rio que não fará mal nenhum, então vai, mas se for algo que demandaria um 

maior recurso da rede ou até mesmo expô-lo a um maior risco, eu já daria 

uma freada e até poderia negar às vezes. Mas eu fico muito preucupada em 

respeitar a opinião dele e deixar ele flutuar um pouco na rede também e não 

ficar tão vinculada a mim, uma questão de autonomia, sabe.” 

 

Questão 4: a autonomia das pessoas foi citada como ponto importante dentro das questões 

éticas envolvendo este tipo de decisão, assim como a não-maleficência. 

“(...)acho que devemos empoderar as pessoas, dar autonomia para elas, 

acho que mobilizamos muito de nossas questões éticas nestas situações, 

quando tomo uma decisão dessas eu penso que eu faria isso com um parente 

meu, ou mesmo comigo, então acho que é uma tentativa de proteção mes-

mo.” 

 

Entrevistada 4 (Ent 4): Feminino, 32 anos, residente de segundo ano (R2), graduação 

em 2010. Não conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: as decisões das vinhetas foram relacionadas a questão da não-maleficência e do 

conhecimento científico. 

“Acho que o fator básico é o conhecimento que a intervenção pode ocasio-

nar um malefício, é uma questão técnica mesmo de saber que aquilo pode 

causar um mal para a pessoa.” 
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Questão 2: a entrevistada relatou o exemplo de pacientes que já vêm com condutas de ou-

tros profissionais da rede as quais são avaliadas como desnecessárias e o problema que é 

interferir neste tipo de situação. 

“Acho que os mais difíceis são as situações que os pacientes já vieram com 

uma intervenção meio que no meio do caminho, algum outro médico solicita 

um exame, passa um remédio e nós da APS teríamos que dar continuidade, 

por exemplo, um paciente que já veio com um PSA alterado de um exame 

que foi pedido por outro médico.” 

Questão 3: o conhecimento técnico e a análise do contexto individual e geral foram relata-

dos como sendo fundamentais para tomar este tipo de decisão.  

“Acho que a importância da formação técnica adequada, diferente do que a 

gente aprende na graduação, acho que temos que ter uma formação técnica 

de que não podemos atropelar os preceitos de uma prevenção quaternária. 

Tenho que saber não apenas se tal exame é capaz de detectar tal doença 

mas também se ele é adequado a realidade que estou vivenciando. Eu acho 

que muitas coisas influencia: o tempo disponível para o paciente, a situação 

emocional do paciente, o comprometimento do profissional perante seu pa-

ciente, sua disposição em querer ajudar, a negociação temporal que você 

pactua com ele.” 

Questão 4: a entrevistada identificou a responsabilidade de se fazer o melhor pela paciente 

como um componente ético importante (beneficência), assim como evitar o mal (não-

maleficência), como um “compromisso ético”, além de um diálogo adequado em cada situ-

ação e o cuidado. 

“A ética passa pelo compromentimento do médico em se esmerar em sua 

formação , não que você vá saber tudo, mas ao menos ser constantemente 

empenhado  em buscar o conhecimento de que meu paciente precisa, para 

mim o componente ética é essa responsabilização.” 

“(...)meu compromisso é  de, a partir do momento que eu tenho o conheci-

mento e sei que aquela intervenção pode causar malefício, eu tenho que fre-

ar minha caneta, no sentido de que eu preciso investir meu tempo naquele 

paciente buscando informá-lo e empoderá-lo das informações necessárias 

sobre o possível dano que ele pode ter daquela intervenção. Acho que quan-

do a gente fala em ética, falamos numa opção de investir seus recursos , se-

jam eles tempo de uma conversa, uma orientação para o paciente ou um 

familiar ou uma explicação que a gente como técnico está cansado de saber 

(...) é como se o médico tivesse numa luta tentando dizer para o paciente que 

aquilo é maléfico, e às vezes podemos cair naquela vala comum do tipo, - 

ah, se não quer não queira -, e não é por aí, acho que nosso empenho é aí 

que começa, pois de certa forma a consequência daquilo vai voltar para  

gente, pois nós somos os Médicos de Família e Comunidade e estamos num 

processo de cuidado de um paciente que vai seguir ao longo dos anos, se eu 

peço um PSA para um paciente assintomático ele pode voltar para mim com 

uma incontinência ou um infecção urinária secundária a uma biópsia que 
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foi desnecessária e que poderia ter sido evitada e acabou causando danos 

que eu vou ter que me co-responsabilizar, então é assim: eu vou chutar a bo-

la e depois vou ter que correr para cabecear, não tem jeito. Acho então que 

a ética passa por este comprometimento, não é apenas estudar e querer 

mostrar seu conhecimento , é de realmente querer cuidar.” 

 

Entrevistada 5 (Ent 5): Feminino, 28 anos, residente de segundo ano (R2), graduação 

em 2013. Não conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: as decisões das vinhetas foram relacionadas à questão da não-maleficência e da 

segurança no conhecimento científico que possui. 

“Acredito que foi o fato de não querer tomar uma conduta que possa preju-

dicar o paciente e também acho que o que influencia muito as tomadas de 

decisão é a segurança do médico, de ele saber mesmo com segurança de que 

não é preciso fazer aquele procedimento e conseguir orientar o paciente”.  

 

Questão 2: a entrevistada relatou o exemplo de um paciente pediátrico com resultado de 

exame laboratorial de alteração de lípides e a solicitação da mãe em realizar novas inter-

venções. 

“Umas semanas atrás eu atendi uma casal de irmãos, de 5 e 12 anos, crian-

ças bem comportadas, mãe instruída, e a história era que as crianças ti-

nham colesterol alto e aí perguntei para ela como era esta história e ela 

contou que é de família e que quando o filho mais velho tinha 2 anos ela le-

vou no pediatra e pediu para fazer o exame para testar, o que foi feito e des-

de então ela vem acompanhando quase anualmente; assim, para o pediatra 

não custou nada pedir esse exame não é? Mas agora o menino tá lá taxado 

como doente tendo que fazer exame todo ano e aí a menininha quando nas-

ceu também foi a mesma coisa, só que ainda mais cedo iniciaram os exames, 

mas aí eu conversei com o preceptor, porque também fiquei um pouco con-

fusa, mas chegamos a conclusão que não íamos começar nenhuma medica-

ção logo, não faz sentido ficar furando a criança todo ano se não vamos 

passar remédio, que seria melhor tentar substituir esta preocupação da mãe 

de ficar furando os meninos todo ano por orientações adequadas de preven-

ção de saúde que as crianças tem que ser expostas para que este risco fami-

liar não seja um problema futuro.” 

Questão 3: a relação médico paciente foi descrita como ponto fundamental nessas tomadas 

de decisão, além da segurança do médico em seu próprio conhecimento. 

“Quando estamos envolvidos com relação entre humanos não é possível ser 

imparcial, embora como médicos a gente deve ser imparcial, às vezes rola 

uma questão de empatia, tem pessoas que rola uma empatia maior e ficamos 

mais preocupado ainda em poder estar prejudicando o paciente com o pedi-
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do inadequado de exames por exemplo. Mas quando é um paciente que já te 

causa aquele cansaço, é uma relação mais difícil, às vezes a gente acaba  

agindo de outra forma, passando exames ou remédios para resolver logo 

aquela consulta, porque não temos mais paciência, é assim, às vezes não ba-

te aquela empatia, então vc tenta explicar uma vez e não deu certo, você já 

pensa, “ah então tá, toma aqui o exame, o remédio..”.mas acho que sempre 

a segurança do médico influencia muito na atitude de prevenção quaterná-

ria.” 

Questão 4: a questão da empatia e da preocupação em não causar malefícios às pessoas fo-

ram colocadas como questões éticas. 

“(...)quando falo de empatia, ou quando decidimos em base do que pode 

prejudicar menos, essas coisa sabe, acho que passa da moral de cada um, 

do mínimo de bom senso que precisamos ter.” 

 

Entrevistado 6 (Ent 6): Masculino, 31 anos, residente de primeiro ano (R1), gradua-

ção em 2013. Já conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: as decisões das vinhetas foram relacionadas a questão do desejo do médico de 

proporcionar beneficência ao paciente ao mesmo tempo que há a autonomia do paciente de 

decidir por isso ou não. 

“Acho que em geral o médico tem que ter uma vontade de explicar ao paci-

ente o que é melhor para ele e aí vem a questão se o paciente vai aceitar ou 

não isso.” 

 

Questão 2: o entrevistado fez uma reflexão da importância da gestão estar consciente da 

importância dessas ações de prevenção quaternária, como exemplo de tomada de decisão 

da mesma. 

“(...)esta discussão da prevenção quaternária deveria ir além das paredes 

dos consultórios e alcançar a gestão, para que estas decisões não sejam tão 

individuais ou de equipes que possam ter vieses de interesse, a gestão deve-

ria estimular protocolos que levassem em consideração a prevenção quater-

nária.” 

Questão 3: a importância de um conhecimento científico adequado, além do diálogo com-

partilhado através de uma comunicação satisfatória, que respeite a autonomia do paciente, 

foram os pontos levantados em relação às tomadas de decisão em prevenção quaternária. 
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“Eu levo muito em consideração a bibliografia científica, principalmente os 

estudos de longo prazo que me dão respaldo para eu poder fazer aquela ori-

entação, para não ser uma orientação de coisas que aprendi de orelha, que 

eu não sei a confiabilidade delas, pois se meu papel é de orientação eu devo 

passar a informação mais segura possível; logo a maior dificuldade é pas-

sar esta orientação de uma forma que o paciente entenda, que não seja mi-

nha linguagem técnica, mas na compreenssão do paciente, enfim, qual 

estratégia comunicacional vou poder utilizar com aquela pessoa para que 

ela entenda os conceitos que estou querendo passar.  Seria tanto do meu co-

nhecimento científico quanto de minhas habilidades de comunicação, como 

também um pouco de conhecimento do próprio paciente para eu saber como 

será a melhor forma de eu me comunicar com ele, eu tenho que perceber o 

mecanismo de aprendizagem dele para que ele possa captar o que eu estou 

tentando passar de informação.” 

Questão 4: a não-maleficência, juntamente com a necessidade de se ter um conhecimento 

atualizado e completo foram os pontos éticos levantados. 

“Temos a questão primordial que não vamos causar mal ao paciente, então 

é isso, não podemos deixar nossa ansiedade, que às vezes é muito mais uma 

ansiedade de conhecimentos incompletos, prejudiquem a vida das pessoas, 

pois você vai repetindo padrões que não tem comprovação porque aquilo 

vai virando um hábito e por mais que você esteja fazendo uma coisa errada, 

você acaba ganhando a confiança no hábito. Então isso para mim não é éti-

co, não é ético do ponto de código ou de moral ou de bioética, pois afinal 

estamos trabalhando com outras pessoas, então não podemos cair no  hábi-

to, afinal já saímos da era da escuridão, mas isso requer um esforço do mé-

dico e nem todo mundo está disposto a correr atrás dos conhecimentos.” 

 

Entrevistado 7 (Ent 7): Masculino, 25 anos, residente de segundo ano (R2), graduação 

em 2012. Não conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: relacionou as decisões com conhecimentos científicos adequados que os profis-

sionais devem possuir. 

“Penso que, nas situações ilustradas, foi o baixo índice de suspeitas de do-

enças orgânicas importantes, mesmo diante do pensamento por parte dos 

pacientes de ter uma enfermidade foi o fator crucial para estas tomadas de 

decisões.” 

 

Questão 2: o entrevistado deu exemplo de pacientes solicitando exame desnecessário e de 

como uma orientação direcionada pode esclarecer a situação. 

“(...)ela veio pedir um exame que não seria necessário naquele momento, e 

que seria uma exposição desnecessária a radiação, por exemplo. Enfim, a 
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paciente teve uma postura receptiva também e eu soube aproveitar esta dis-

posição. Era sua primeira consulta na unidade e acho que deu muito certo.” 

Questão 3: a questão da não-maleficência foi relatada como sendo o ponto importante nas 

tomadas de decisões. 

“Primeiro ponto é se a intervenção pode gerar algum malefício para o paci-

ente, algum dano, seja um exame, um encaminhamento, um tratamento, mas 

preciso refletir se isto irá fazer mais bem do que mal para decidir”. 

Questão 4: a não-maleficência, juntamente com a avaliação do contexto do paciente, suas 

necessidades, assim como a possibilidade do sistema (justiça distributiva) são referidas 

como os fatores éticos importantes. 

“Acho que nunca devemos ser radicais em nossas condutas, mas devemos 

ter uma atitude simples, sempre pensando em não causar o mal. Penso que a 

ética está neste caminho, assim como pensar que o paciente sempre merece 

todo nosso cuidado. Às vezes pedimos um exame ou fazemos um encami-

nhamento apenas para manter o vínculo com o paciente, para não estreme-

cer a relação, mas isso é só quando sei que esta intervenção será mínima. É 

claro que quando trata-se de exames de maior custo, devemos pensar no sis-

tema também. Acho que é ético sabermos reservar recursos para as pessoas 

que tem mais necessidade também. Eu penso muito nesta questão de justiça, 

é uma coisa minha, nem sabia que isso também era um campo da ética. Te-

mos que cuidar sempre daquilo que seja mais necessário e não do que preci-

sa menos.” 

 

Entrevistado 8 (Ent 8): Feminino, 30 anos, residente de primeiro ano(R1), graduação 

em 2010. Já conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: refere que um fator importante é o diálogo com os pacientes. 

“Acho que o que faz muita diferença é a orientação do paciente, ele se sentir 

seguro ali, pode ser que ele aceite ou não, mas ele tem que estar seguro, re-

ceber as orientações. Acho que o principal fator é o diálogo.” 

 

Questão 2: o entrevistado deu exemplo de intervenção desnecessárias realizadas por outros 

profissionais. 

“Um paciente de 30 e poucos anos consultou num médico do interior e foi 

passado um AAS para ele, era um paciente hígido, sem fator de risco nem 

nada e a própria enfermeira de minha equipe já tinha questionado sobre a 

real necessidade do uso deste AAS, e aí ele ficou com dúvida sobre a medi-

cação e resolveu me procurar para conversar. Nesta consulta até a enfer-
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meira também estava, na verdade ela me chamou lá para conversamos jun-

tos com o paciente, e aí a gente conversou, tentou entender porque o médico 

tinha passado, explicamos para ele que não era necessário neste momento e 

ele entendeu e ficou tranquilo.” 

Questão 3: o diálogo e o vínculo com os pacientes, além do conhecimento científico foram 

os fatores que o entrevistado refere que leva em consideração para suas tomadas de deci-

sões. 

“É o dialogo também, a questão do vínculo, é muito importante, pois o paci-

ente acredita na gente, não precisamos ficar convencendo ninguém, diferen-

te quando é um paciente que atendemos pela primeira vez, que isto fica 

muito mais difícil de negociar às vezes. É o vínculo e a questão do diálogo, 

acho que são as coisas mais importantes, é claro que temos que ter uma ba-

se teórica para argumentar e conseguir explicar direitinho, é importante 

termos o conhecimento científico também.”. 

Questão 4: a não-maleficência e o diálogo na relação médico paciente são os pontos éticos 

retratados. 

“(...)tem a ética nesta questão da relação como médico mas também tem a 

ética de pensarmos num provável malefício que podemos causar para nosso 

paciente né, se nada for feito, afinal conversar, construir e desconstruir num 

diálogo dá trabalho não é mesmo, não é fácil, mas é ético.” 

 

Entrevistado 9 (Ent 9): Masculino, 26 anos, residente de primeiro ano (R1), gradua-

ção em 2014. Não conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médi-

ca. 

 

Questão 1: relata que o conhecimento científico e o conhecimento do contexto do paciente 

como sendo os fatores levados em consideração nas decisões das vinhetas. 

“Eu achei que o que foi importante foi a evidência científica recomendada 

para determinada conduta ou determinado exame, ou não, e em alguns ca-

sos também levou em consideração os aspectos do indivíduo também, que 

poderia ou não tranquilizá-lo naquele momento.” 

 

Questão 2: o entrevistado deu exemplo de paciente que solicita check-up com PSA 

“Um paciente que veio com uma demanda de fazer um check-up, um homem 

de 50 anos que queria fazer um check-up por causa da idade, e ele já veio 

pedindo que queria o PSA também. E aí ao longo da consulta eu conversei 

com ele, avaliei clinicamente, fiz uma proposta de exames e ele já perguntou 
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e o PSA? E aí eu já tinha discutido esta questão com meu preceptor e ele ti-

nha me orientado, mas na verdade eu ainda estava até um pouco aflito com 

esta situação, de como eu ia lidar com o paciente com esta demanda, mas eu 

fui lá e conversei com ele, falei os riscos e benefícios, falei sobre o pensa-

mento atual, as evidências, e então eu fiquei muito feliz porque ele entendeu, 

e quando eu perguntei então o que  ele achava e disse que já que não era tão 

recomendado mais e que tinha risco, e que ele não estava sentindo nada,  

então tinha decidido que não ia querer fazer o exame, e eu fiquei muito feliz 

com isso.” 

Questão 3: o conhecimento científico é um fator importante para tomada de decisão, mas o 

conhecimento do contexto do paciente também é levado em consideração. 

“Eu levo a questão da evidência clínica em consideração, mas acho que na 

residência também estou começando a aprender a levar em consideração a 

questão da pessoa também, mas ainda posso dizer que sou uma pessoa mui-

to ligada a técnica, a evidência. Isto para mim é o principal nas minhas de-

cisões.” 

Questão 4: o diálogo, a decisão compartilhada e autonomia do paciente foram os pontos  

éticos relatados. 

“(...)deixar o paciente tomar suas próprias decisões, eu tenho que informá-

lo, passar as coisas para ele, mas a decisão tem que ser dele sabe, é um 

pouco isso, acho que ser ético é misturar esta minha opinião profissional 

com a opinião do paciente, isto é um dilema na verdade,  um dilema ético, 

não quero ser o pai de nenhum paciente, mandar no que ele tem que fazer, 

então acho que nestas situações por mais que no fundo eu torço para o pa-

ciente fazer a escolha que eu acho mais certa, e já aconteceu de paciente es-

colherem um posicionamento diferente do meu, e às vezes a gente tem que 

respirar fundo e pensar ou falar “ok, se isso é que vai te deixar mais tran-

quilo neste momento eu vou pedir este exame”, o que às vezes não era o que 

eu mais queria, mas acho que temos que respeitar o indíviduo, sua autono-

mia enfim.” 

Entrevistado 10 (Ent 10): Masculino, 31 anos, preceptor, graduação em 2008. Não co-

nhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: refere a importância da relação médico paciente, embasada num conhecimento 

científico adequado e em uma compreensão do contexto. 

“Acho que os fatores para estas tomadas de decisões é a confiança da rela-

ção, a capacidade que o médico demonstra de conhecimento sobre aquele 

assunto, a profundidade que ele entende a demanda do paciente para aquele 

tipo de procedimento e por último a influência da equipe e do meio fazendo 

com que as decisões sejam tomadas baseadas em questões de melhor convi-

vência.” 
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Questão 2: o entrevistado deu exemplo de um paciente que insistiu na investigação do 

PSA. 

“Eu lembro de um que foi muito significativa porque era um paciente que 

era um rastreio de câncer de próstata, ele tinha uma questão de não abrir 

mão do exame e tudo, e eu tentava explicar as evidências, mas mesmo assim 

ele quis e passei o exame, e ele teve um desfecho ruim da abordagem no fi-

nal das contas, porque ele fez biópsia, que se complicou, precisou ficar in-

ternado por prostatite, ma aí foi interessante porque ele voltou e me falou 

assim “ah, se eu não tivesse feito, não teria acontecido nada disso comigo” 

e foi um momento muito difícil para mim, porque eu também me questionei 

porque eu não insisti mais pra tentar dar mais evidências, mas também é di-

fícil, porque foi uma decisão dele, foi uma decisão de fazer dele.” 

Questão 3: ter os conhecimentos necessários, tanto científicos, quanto de necessidades pes-

soais e de contexto do paciente, seriam os aspectos fundamentais para tomada de decisão. 

“Eu acho que primeiro é a questão do conhecimento daquele procedimento 

ou medicamento e para a situação que aquilo se aplica, e depois de visto is-

so acho que entra um pouco da expectativa que o paciente tem em relação 

aquilo, e por último tentar coordenar um pouco de cada uma destas coisas 

para tentar tomar uma decisão mais acertada.” 

Questão 4:  a questão ética apontada seria a relação honesta com o paciente, respeitando 

sua autonomia e livre-arbítrio; a questão da justiça distributiva também foi citada. 

“A questão mais ética nestas situações é você oferecer um tipo de procedi-

mento, medicamento, que não crie uma expectativa ilusória ou não faça um 

acordo de resultado que não seja o esperado, então assim, como neste 

exemplo que eu dei, é muito comum o paciente achar que vai fazer mamo-

grafia para não ter câncer, sendo que não é isso que estamos fazendo, e 

também eu acho que uma coisa que é importante é que este tipo de relação 

insere o livre arbítrio do paciente, ela coloca um ponto de que não há algo 

impositivo, isto é, tudo é apresentado e esclarecido os riscos e etc e a pessoa 

escolhe por aquilo, é sua decisão baseada naquilo que foi colocado, acho 

que cria uma questão também de utilizar os recursos de uma forma mais 

ponderada para outras pessoas que necessitariam e, uma relação baseada 

mesmo na verdade, que vai criar os laços de confiança, que é o que faz com 

que às vezes as pessoas pensem diferentes.” 

Entrevistada 11 (Ent 11): Feminino, 25 anos, residente de primeiro ano (R1), gradua-

ção em 2014. Já conhecia o termo Prevenção Quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: relata a importância do conhecimento científico e o esclarecimento do paciente 

em relação ao mesmo 
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“(...)por causa dos estudos que a gente tem a gente vê de fato que al-

guns exames não vão levar a nenhuma tomada diferente de conduta, 

não vale a pena fazer então, o melhor a fazer é esclarecer mesmo o 

paciente.” 

 

Questão 2: relata a situação de ter que negar solicitação de exame pedido por mãe como 

um exemplo usual. 

“Esse caso eu vivenciei hoje, foi complicado, ter que conversar com  

mãe, explicar que não é necessário o exame, ter que explicar que está 

tudo bem para a mãe às vezes é difícil.” 

Questão 3: o compromisso em fazer o melhor para o paciente, saber explicar aos pacientes 

as condutas e ter paciência para isto, seria as bases para esta tomada de decisão. 

“(...)tem muita  gente que quer tomar remédio, que ficam preso aos 

medicamentos às vezes sem necessidade, isso me deixa angustiada, 

não gosto disso, eu gosto é de fazer esse bom trabalho, me deixa com 

consciência mais leve, é por isso que eu faço isso.” 

“É necessário fazer um jogo de convencimento, fazer uma consulta mais 

demorada, apesar de ser difícil lidar com a angústia do paciente, mas a gen-

te consegue. Tentamos convencer, conversar, explicar, às vezes cansa um 

pouco, mas vale a pena.” 

Questão 4: a entrevistada coloca o princípio da beneficência e da não-maleficência como 

sendo a questão ética primordial nestas condutas. 

“Acho que faz parte da ética querer fazer o bem para alguém, não é? 

Querer fazer um bom trabalho, “primum num cense” , primeiro não 

ferir, é uma parte da ética, é isso que eu acho.” 

 

Entrevistado 12 (Ent 12): Masculino, 24 anos, residente de primeiro ano (R1), gradu-

ação em 2014. Já conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médi-

ca. 

 

Questão 1: relata que percebe que os profissionais podem tomar certas decisões para não 

terem trabalho como também para manter uma boa relação médico-paciente 

“Em algumas dessas situações o médico acaba fazendo o pedido que a 

paciente queria e eu imagino que talvez seja para não se aborrecer, 

não perder tempo, ou talvez seja para tentar manter uma boa relação 
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com a paciente, não tentar perder a relação, se for uma primeira con-

sulta por exemplo.” 

 

Questão 2: dá o exemplo de pacientes que pedem exames desnecessários.  

“É bem comum os pacientes chegarem pedindo exame, querer fazer check-

up, essas coisas, e eu sempre tento explicar, dizer porque não precisaria, e 

até o eu momento eu nunca precisei pedir quando eu explico direitinho.” 

 

Questão 3:  cita a questão da não-maleficência, assim como a questão dos custos para o sis-

tema. 

“Eu penso no que aquele exame pode acabar trazendo mais ônus do que be-

nefício para o paciente por exemplo, evitar que haja outros pedidos desne-

cessários, evitar causar danos aos pacientes, como também uma questão 

financeira do sistema de saúde, de evitar gastar dinheiro com o que não 

precisa, se dar para resolver conversando, eu prefiro fazer isso.” 

 

Questão 4:  o entrevistado reflete sobre o compromisso do profissional de resolver as coi-

sas de uma forma mais correta e com menos gastos ao sistema como uma questão ética. 

“Não acho que é ético tentar resolver as coisas sem muita implicação, 

e podendo causar dano ao paciente, gastando mais dinheiro público 

ou privado que seja. É isso, não está certo tomar uma decisão como 

essa só para resolver um problema que você poderia resolver de ou-

tra forma, mas que demandaria mais tempo, atenção e conversa. Por 

isso acho pouco ético pedir logo só para se livrar logo do caso.” 

 

Entrevistado 13 (Ent 13): Masculino, 39 anos, preceptor, graduação em 2000. Não co-

nhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: refere que tanto a questão do conhecimento médico como a decisão comparti-

lhada desses conhecimentos com o paciente seria fundamental para as situações descritas. 

“Algumas questões que podem ter influenciado nesta decisão é o pró-

prio conhecimento do médico sobre o que ele deveria fazer nestas si-

tuações, acho que isso influencia muito, apesar de não achar que isto 

seja a principal questão nos casos, pois tem várias outras coisas que 

perpassam a decisão dos profissionais, mas me parece que quando o 

médico está um pouco mais bem informado sobre aquele assunto e 



90 

 

sobre o que ele deve fazer ele fica mais a vontade para discutir isto 

com o paciente. Outra coisa que também pareceu influenciar é quan-

do ele compartilha com o paciente parte da decisão, como aconteceu 

no caso 2, que é quando acontece um modelo de decisão compartilha-

da.” 

 

Questão 2: exemplifica com situações de cuidados paliativos, e também reflete sobre como 

mudou suas condutas de rastreamento ao longo do tempo. 

“Algumas situações que eu posso recordar sobre cuidados paliativas 

que eu acho muito marcantes também, que é aquele momento que vo-

cê pára de fazer intervenções desnecessárias.” 

“(...)eu penso em mim enquanto médico, pois eu fazia alguns tipos de 

rastreio que tive que aprender com o passar do tempo a deixar de fa-

zer, e tentar trabalhar isso com as pessoas no dia a dia não foi fácil. 

O que me ajudou muito foi ter uma noção do ponto de vista populaci-

onal de que realmente eu estava fazendo uma coisa boa, de que eu 

não estava fazendo mal para as pessoas, e que eu possa ter um diálo-

go franco com os pacientes sobre este tema por exemplo.” 

Questão 3: relata que ter o conhecimento adequado para realizar as decisões compartilha-

das seriam a base desta tomada de decisão. 

“Então assim, volto a dizer, o que me chama atenção são duas coisas: 

a ciência, quer seja de que existe alguma possibilidade de esta nossa 

“cienciazinha” possa ajudar em alguma coisa que embase, nem que 

seja momentanemamente, esta tomada de decisão baseada em estudos 

de boa qualidade e também o compartilhamento de decisão com as 

pessoas.” 

 

Questão 4: a autonomia do paciente é relatada como sendo o ponto mais importante em 

termos de ético nestas questões. 

“Do ponto de vista ético é isto que eu acredito, não acredito em uma 

medicina de um só, tipo só eu tomo a decisão pelo paciente, não acre-

dito nisso, acho que eticamente o que eu tenho que fazer é conversar 

com o outro e considerar o que ele tem para me dizer, ver o que ele 

está pensando que eu possa ajudá-lo. Acho que são estas questões.” 

 

Entrevistado 14 (Ent 14): Masculino, 25 anos, residente de primeiro ano (R1), gradu-

ação em 2014. Não conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência mé-

dica. 
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Questão 1: Relata que as tomadas de decisões foram devido às questões ligadas a não-

maleficência, apesar de às vezes o profissional ter que ponderar para manter uma boa rela-

ção médico paciente e vínculo. 

“(...)o médico deveria ser aquela pessoa que sabe mais, um observador dis-

tanciado que deve ser quem fala “olha, isso não é indicado e se você ficar 

procurando demais onde não deve isso pode acabar lhe trazendo malefícios 

e causando danos para você mesmo”. Eu acho que foi isso que foi levado em 

consideração. Apesar de ter tido algumas situações ilustradas nas quais foi 

permitido este tipo de solicitação ou demanda desnecessária, acho que foi 

por outras questões, como não perder o paciente, para não perder o contato, 

apesar de saber que depois vai ter que manejar este risco de iatrogenia, es-

sa possibilidade de dano futuro. Mas os casos que o médico permitiu que is-

so continuasse acho que foi nesta tentativa de mantê-lo próximo ao serviço 

de saúde.” 

 

Questão 2: cita o exemplo do rastreamento do câncer de próstata, refletindo sobre essas si-

tuações. 

“A questão do PSA me chama muito atenção, porque muito homens acredi-

tam que o PSA é a panacéia  para você não ter câncer de próstata. Em rela-

ção a esta questão bioética na prevenção quaternária eu me pergunto: até 

que ponto eu posso impedir que a pessoa se sinta segura em relação a sua 

saúde quando ela deseja fazer este ou aquele exame que eu avalio como 

desnecessário? Quando eu nego isto a ela eu estou promovendo saúde mes-

mo? Porque querendo ou não, se ela não fizer aquela investigação que ela 

quer fazer, que ela se informou e procura fazer , às vezes ela pode ter des-

dobramentos emocionais negativos para a vida dela. Então é muito compli-

cado colocar isso na balança, então a conclusão que cheguei é que preciso 

discutir isso com a pessoa.” 

 

Questão 3:  refere a questão econômica do sistema, assim como  a autonomia do paciente, 

após os esclarecimentos adequados, seriam os principais fatores de tomada de decisão. 

“E eu penso na questão econômica, eu penso que isso pode causar um 

ônus ao sistema de saúde, mas este é um pensamento bem secundário, 

não influi tanto, então assim, se no final das contas a pessoa decidir 

que quer, é o direito dela, é o corpo dela, é o querer dela. Mas eu 

sempre vou tentar mostrar, assim, por exemplo, como no câncer de 

próstata, eu sempre explico que a maioria dos homens morre com 

câncer de próstata, mas não de câncer de próstata, e daí eu explico 

tudo direitinho e pergunto, você quer se submeter a este rastreamento 

mesmo assim? E nessa hora explico que pode desdobrar em outros 

exames, que são mais invasivos e com maior risco, para procurar al-
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go que você não vai morrer daquilo, então eu explico isso para pes-

soa e ela toma a decisão dela, eu tento dar o máximo de liberdade pa-

ra a pessoa, porque eu não sou ela entendeu? A vivência dela é única 

e só ela pode decidir por sí.” 

Questão 4:  O entrevistado reflete sobre a empatia
17

 e o respeito que se deve ter pelas deci-

sões dos pacientes, para não ser intervencionista de nenhuma forma, como uma questão 

ética. 

“Quando eu me coloco no lugar da pessoa, mais ao mesmo tempo en-

tendendo que eu não sou ela, e por isso eu tenho que respeitar a vi-

vência dela, eu acho que estou sendo ético. Então eu tento ser lento e 

cuidadoso na minha abordagem, para respeitar o máximo possível o 

outro, e acho que isto é ser ético. Acho que se ficarmos só nessa posi-

ção radical de querer evitar o “dano futuro” a qualquer preço nós 

também estamos sendo intervencionistas, meio que as avessas, mas 

estamos, pois estamos interferindo no modo de mundo da pessoa, en-

tende, do jeito dela entender as coisas e suas necessidades. Não po-

demos passar por cima disso tudo, generalizando as condutas, a gente 

não sabe quais são as vivências das pessoas, acho que isso sim seria 

anti-ético. Acho que a ética é esta individualização, cada caso é um 

caso.” 

 

Entrevistada 15 (Ent 15): Feminino, 28 anos, residente de segundo ano (R2), gradua-

ção em 2013. Já conhecia o termo prevenção quaternária antes da residência médica. 

 

Questão 1: refere que as tomadas de decisões nos casos ilustrados demonstram que é ne-

cessário sempre fazer uma abordagem ampla de cada situação para entender as reais moti-

vações dos pacientes. 

“Assim, se a pessoa insistir, o que não costuma ser na maioria das ve-

zes, acho que vale a pena pedir e depois tentar explorar melhor o 

porquê desta insistência, o que esta levando a pessoa a querer fazer 

isso de forma tão insistente e exagerada. Acho que estes casos preci-

sam de outros cuidados, entende, até para prevenir outras tomadas de 

decisões como essa. Tem que entender o que está acontecendo com 

esta pessoa.” 

 

Questão 2: cita o exemplo das solicitações de rastreamentos excessivos pelos pacientes. 

                                                             
17  União ou fusão com outros seres vivos, através de uma atitude projetiva (ABBAGNANO, 2003, p. 325).  
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“Essas questões de rastreamento acontecem muito na minha prática 

sabe. Daí a gente sempre conversa e costuma dar certo. Eles sempre 

entendem e fica tudo bem.” 

Questão 3:  Cita a questão da não-maleficência e do custo para o sistema com questões im-

portantes na tomada de decisão. 

“Saber que a gente pode causar um malefício na vida do paciente que 

ele não precisaria passar, a gente tem esse poder sabe, se a gente pe-

de e vem um PSA alterado a gente abre uma cascata de outros proce-

dimentos que podem ser maléficos para o paciente de forma 

desnecessária, problemas em hospital ou piorar por outros motivos. 

Então é isso, é por saber tudo que pode acontecer com o paciente. E 

também tem a questão de custo do sistema, acho que isso é importan-

te.” 

Questão 4: a questão da não-maleficência e de ter um conhecimento embasada cientifica-

mente e atuar através disto é colocado como os comportamentos éticos nestas situações. 

“Acho que tem um componente ético pois estamos evitando que o pa-

ciente tenha um sofrimento mais para frente, principalmente quando 

embasamos nossa decisão em um conhecimento mais sólido, se a gen-

te não souber, então é melhor não mexer, vai estudar e depois ver o 

que faz, acho que isto é que ser ético.” 

5.2 RESULTADOS CATEGORIZADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Após esta apresentação dos resultados individuais, a qual configurou um amplo panorama 

dos discursos, iniciaremos a análise temática dos mesmos, isto é: será apresentado os conteú-

dos que emergiram nas falas através de blocos de significações convergentes.  

Neste processo de análise, várias foram as fases de aproximação com o material para se 

conseguir alcançar o resultado de análise que será apresentado a seguir; pois, é inexorável 

numa pesquisa qualitativa que o viés do olhar do(a) pesquisador(a) que esteve no campo im-

pregne a análise dos resultados. Assim, é muito provável ser encontrado numa primeira análi-

se, emergindo nas falas dos participantes, o resultado que mais se deseja encontrar, por estar 

nas hipóteses iniciais, como também verificar de modo imediata questões que, pelo contrário, 

são muito diferentes das hipóteses iniciais.   

Desta forma, neste estudo não foi diferente, algumas questões “saltaram os olhos” desde da 

fase da coleta, como a grande importância dada ao conhecimento científico citado em várias 
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respostas, o qual não era um hipótese inicial, ao mesmo tempo que, as questões relacionadas 

diretamente com ética e bioética foram identificadas de forma proeminente nas falas. 

Porém, retornando as leituras das entrevistas, em repetidas aproximações, nas quais foi-se 

desvencilhando o olhar original e deixou-se impregnar pela essências das narrativas, outros 

conteúdos tão significativos quanto os anteriores foram emergindo. Após minuciosas análises 

temáticas dos textos das entrevistas, com separação em pequenos blocos temáticos e posterior 

aglomeração em maiores blocos temáticos convergentes de significação, por fim pode-se che-

gar na proposta final de análise e nos resultado do material que será apresentado. 

A proposta da análise apresentada será global, isto é,  não será separada por questões das 

entrevistas, mas sim pelos conteúdos que surgiram como um todo durante a construção dos 

textos dos sujeitos, posto que as entrevistas foram fluídas e encadeadas num único raciocínio 

temático. 

Dessa forma, construi-se três grandes blocos de significação emergentes nas falas dos su-

jeitos entrevistados: 

1) A Episteme: o caminho do conhecimento 

2) O Ethos: as ferramentas da bioética 

3) A Téchne: a arte médica  

No primeiro bloco, irá se analisar o conjunto de respostas relacionadas com a importância 

do conhecimento, seja em sua face empírica ou racional, para o profissional realizar sua to-

mada de decisão. 

No segundo bloco, irá se analisar as ferramentas da ética e da bioética emergidas no con-

junto das respostas para justificar as tomadas de decisões dos sujeitos. 

No terceiro bloco, verificou-se o surgimento de uma categoria mais subliminar nas narrati-

vas, e que se mostrou de grande relevância e magnitude nas análises finais dos resultados. Es-

te refere-se às respostas que demonstram a importância da construção da relação médico-

paciente, através de vários caminhos, para o sucesso de qualquer tomada de decisão. É a tra-

dução de todo contexto apresentado nos blocos anteriores em ações factíveis na prática médi-

ca, isto é: a arte médica. 

Nestas análises é perceptível que o primeiro e o segundo bloco sustentam as bases das to-

madas de decisões para o terceiro, sendo que esse vai se erguendo sob os anteriores como uma 

questão teleológica. Isto é perceptível pois, os resultados das falas dos entrevistados que con-

figuram este bloco temático estavam, em muitos momentos, fazendo as ligações interpretati-

vas entre os temas dos blocos anteriores, como uma forte liga, tão presente que inicialmente 
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tornou-se quase imperceptível aos olhos da pesquisadora. Porém, ao realizar as análises com 

mais minúcias, esta categoria foi tomando uma forma robusta e consistente. 

Seguiremos com a apresentação de cada bloco, nos quais também serão apresentadas suas 

discussões pertinentes, resgantando autores anteriormente apresentados na introdução teórica 

do trabalho ou apresentando novos referenciais de discussão, se assim for necessário. 

5.2.1 A Episteme: o caminho do conhecimento 

Episteme é a palavra de origem grega que significa conhecimento, que seria o contrário de 

doxa, que significa opinião (AZEVEDO, 1983). Assim, neste tópico abordaremos as falas dos 

participantes que apontam para a questão do conhecimento científico como um caminho váli-

do  para justificar suas tomadas de decisões. 

A ideia do conhecimento apresentado pelo(a)s entrevistado(a)s em suas falas transcende a 

discussão filosófica de racionalismo-empirismo, pois na prática médica contemporânea a qual 

estes profissionais estão inseridos, esse tipo de discussão não se impõe de forma pertinente. O 

que verifica-se nas narrativas como o “mais correto” é a prática fundamentada nas evidências 

científicas. Mas o que são as evidências além de estudos empíricos que observam comporta-

mentos de populações sobre determinadas intervenções? Claro que estes mesmos estudos em-

píricos partem de hipóteses prévias antes de serem efetuados em grandes populações, mas 

essas hipóteses são construídas em cima de experimentos controlados, também de base empí-

rica. 

Nas construções das narrativas dos profissionais entrevistados, notou-se uma forte influên-

cia dos estudos clínicos e das evidências científicas, reforçando o autoritarismo científico 

(SCHRAIBER, 1997). Porém, na continuidade das falas, como veremos nos blocos temáticos 

posteriores, observamos um crescente apontamento de outras considerações que são feitas sob 

este cientificismo, isto é: o conhecimento científico é posto como fundamental, mas não como 

único balizador das decisões. 

Nos recortes abaixo, os entrevistados justificam suas atitudes apoiadas em evidências cien-

tíficas: 

 “Eu acho que o que foi importante foi a evidência científica recomendada 

para determinada conduta ou determinado exame” – Ent 9 (questão 1) 

 

“(...)me pareceu que o médico estava ciente do ponto de vista científico no 

qual era a melhor recomendação para aquele tipo de prática.” – Ent 13 

(questão 1) 
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“Eu levo em consideração o que as evidências mostram, as indicações e os 

benefícios que o paciente vai ter em ser exposto a determinado exame ou 

procedimento(...)acho que vale a pena levarmos em consideração as evidên-

cias clínicas” – Ent 2 (questão 3) 

 

“Eu levo muito em consideração a bibliografia científica, principalmente os 

estudos de longo prazo que me dão respaldo para eu poder fazer aquela ori-

entação, para não ser uma orientação de coisas que aprendi de orelha, que 

eu não sei a confiabilidade, pois seu meu papel é de orientar eu devo passar 

a informação mais segura possível” – Ent 6 (questão 3) 

Porém, além do conhecimento das evidências, os profissionais também se colocaram numa 

situação de terem que se sentir seguros em relação as mesmas para agirem de acordo com 

elas. Esta segurança é marcada tanto pela experiência prévia pessoal, como pela confiança em 

profissionais com mais experiência. 

 “(...)acho que o que influencia muito as tomadas de decisão é a segurança 

do médico, de ele saber mesmo com segurança de que não é preciso fazer 

aquele procedimento, e isso a gente ganha com o tempo de clínica” – Ent 5 

(questão 1) 

 

“Acho que a segurança do médico influencia muito na atitude de prevenção 

quaternária” – Ent 5 (questão 3) 

 

“(...)quando eu tenho um conhecimento mais bem embasado e condensado 

de determinado assunto é mais fácil negociá-lo com o usuário, isto é até um 

dos fatores que me fez vir para residência médica, pois quero saber melhor 

as coisas para conversar com meus pacientes” – Ent 3 (questão 2) 

 

“Apesar de meu pouco tempo de residência médica, eu vejo estas questões 

de prevenção quaternária todo dia, mas principalmente porque meus pre-

ceptores me chamam atenção para isto, então as questões ficam mais claras 

e eu fico mais seguro para decidir” – Entr 6 (questão 2) 

Não se percebe nessas falas o tensionamento de condutas entre saber e fazer comentado 

por Schraiber (1997) quando a questão científica é muito prevalente nos discursos dos profis-

sionais. Mesmo porque, como verificado nos recortes de fala a seguir, ter um conhecimento 

adequado é posto como um elemento ético também, não apenas técnico: 

 “A ética passa pelo comprometimento do médico em se esmerar em sua 

formação, não que você vá saber tudo, mas ao menos ser constatemente em-

penhado em buscar o conhecimento que meu paciente precisa, para mim é 

um componente ético de responsabilização” – Ent 4 (questão 4) 

 

“(...)pois você ficar repetindo padrões que não tem comprovações acaba vi-

rando um hábito, por mais que você esteja fazendo uma coisa errada você 

acaba ganhando confiança no hábito. Isso para mim não é ético, não é ético 

do ponto de visto do código ou de moral ou de bioética, pois afinal estamos 

trabalhando com outras pessoas, então não podemos cair no hábito, afinal 
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já saímos na era a escuridão, mas isso requer um esforço e nem todo mundo 

está disposto a correr atrás dos conhecimentos” – Ent 6 ( questão 4) 

 

“Acho que tem um componente ético no conhecimento pois estamos evitando 

que o paciente tenha um sofrimento mais para frente, principalmente quan-

do embasamos nossa decisão em um conhecimento mais sólido, pois, se a 

gente não souber, então é melhor não mexer, vai estudar e depois ver o que 

faz, acho que isto é ser ético” – Ent 15 (questão 4) 

 

Pode-se induzir que estas formas de construir esta relação entre o conhecimento e a ética 

seria uma característica do discurso dos profissionais da MFC. Essa seria uma afirmação in-

dutiva, posto que não temos nenhum grupo de comparação. Mas, como visto no capítulo três, 

os profissionais com esta formação tem certas características que os agregam em posições 

muito próximas, isto é, em conceitos bourdieanos, teriam um habitus na MFC que poderia 

justificar estas construções narrativas. Mas, para se fazer esta afirmativa teria que se apron-

fundar em estudos empíricos posteriores. De qualquer forma, o fato de não ter havido tensio-

namentos entre ética e cientificismo, mas sim uma complementação, foi um ponto 

interessante que emergiu nas falas dos sujeitos. 

5.2.2 O Ethos: as ferramentas da bioética 

Ethos é a palavra grega que significa, em sua origem etmológica, “bom costume”. Na 

campo de estudo da Filosofia é uma área que busca a fundamentação teórica para a melhor 

forma de viver e conviver, sobre valores defensáveis (ABBAGNANO, 2003). Considerando a 

bioética como uma vertente da ética nas ciências da saúde,  iremos explorar nesta categoria os 

fatores relacionados a  mesma as quais justificam algumas tomadas de decisões. 

Em relação às questões bioéticas, houve um leque de possibilidades de ferramentas acio-

nadas pelos entrevistados para justificar suas tomadas de decisões nas situações de prevenção 

quaternária. Inquestionavelmente o princípio da não-maleficência foi preponderante, seguidos 

pela ideia da beneficência, da justiça, da autonomia e outras questões referentes as relações 

entre profissionais. 

Assim, pode-se perceber que há uma base de bioética principialista como principal cami-

nho argumentativo utilizado pelos entrevistados para descrever as implicações éticas de suas 

condutas. Isso poderia ser explicado por dois olhares: primeiro porque estes princípios fazem 

parte de uma moralidade comum, isto é: são normas de conduta socialmente (e profissional-

mente) aceitas (BEAUCHAMP e CHILDRESS, 2011) e segundo que a bioética principialista 

é a base da deontologia médica, a qual é, por vezes, o único tipo de discussão que os profissi-
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onais tem aproximação durante sua formação acadêmica (PESSINI e BARCHIFONTAINE, 

2002)(REGO, 2003). 

Apesar de nos discursos os princípios não serem citados nominalmente, suas ideias são cla-

ramente perceptíveis, como por exemplo no caso da não-maleficência, os profissionais cita-

ram a questão de  não causar danos, não fazer mal, não prejudicar, entre outras ideias 

similares, como vemos abaixo: 

“Acho que o fato levado em consideração é não expor as pessoas a riscos de 

fazer diagnóstico e sobrediagnósticos e protegê-las de questões que podem 

causar danos futuros a elas” – Ent 2 (questão 1) 

 

“Eu tenho que ter o compromisso de, a partir do momento que eu tenho o 

conhecimento e sei que aquela intervenção pode causar malefício eu tenho 

que frear minha caneta.” – Ent 4 (questão 4) 

 

“Somos éticos quando decidimos em base do que pode prejudicar menos as 

pessoa” – Ent 5 (questão 4) 

 

“Considerando a ética como um código, seja o código de ética médica, seja 

o juramento de Hipócrates, temos a questão primordial que não vamos cau-

sar mal ao paciente.” – Ent 6(questão 4) 

 

“(...)devemos ter uma atitude simples, sempre pensando em não causar o 

mal.” – Ent 7 (questão 4) 

 

“O fator principal que me faz decidir com uma atitude de prevenção quater-

nária é o medo de uma consequência negativa de uma exame.” Entr 1 (ques-

tão 3) 

 

“Primeiro ponto é se a intervenção pode gerar algum malefício para o paci-

ente, algum dano, seja um exame, um encaminhamento, um tratamento, mas 

preciso refletir se isto irá fazer mais bem do que mal para decidir” – Ent 7 

(Questão 3) 

 

O princípio da não-maleficência, de acordo com Beaumchamp e Childress(2011) configu-

ra-se com forte intensidade nas justificativas éticas das ações profissionais, pois seria a base 

ética principal, isto é: primeiro não fazer o mal. As obrigações da não-maleficência usualmen-

te pressupõem uma atitude passiva por parte do profissional, pois está muito ligada a não fa-

zer algo que poderia prejudicar. Porém, no ponto de vista da prevenção quaternária, este “não 

fazer ” seria algo ativo, pois demanda um movimento positivo de explicação e orientação, 

como visto em várias falas, o que é interpretado como sendo de grande importância ética, 

sendo que, para isso, têm que ser intencional e dirigida. 

Assim, os profissionais que deixam de realizar alguma conduta, seja um pedido de exame 

desnecessário ou um procedimento avaliado como prejudicial, numa visão de prevenção qua-
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ternária, só estariam seguindo o princípio da não-maleficência se esta atitude fosse intencio-

nalmente dirigida, isto é: “não vou agir de tal maneira pois se eu fizer isto vou prejudicar o 

paciente”. Enfim, para ser ético, deve-se ser consciente, diferente de quando o profissional se 

apoia somente numa diretriz para justificar sua decisão. 

Beaumchamp e Childress (2011) não chegam a comentar em sua obra sobre a questão da 

prevenção quaternária, mesmo porque, como verificado em capítulos anteriores, esta é uma 

discussão recente. Porém, ao final do capítulo que discute o princípio da não-maleficência, 

eles citam algumas considerações bioéticas sobre o “quando o não tratar é melhor”, baseando-

se principalmente no caso das situações paliativas, e fazem três justificativas para esta atitude: 

1) quando verifica-se que o tratamento ou a intervenção é fútil ou despropositada; 2) quando 

as desvantagens do tratamento excedem os benefícios; 3) que toda ação deve ser centrada na 

qualidade de vida do paciente. É interessante observar que tais justificativas do “não tra-

tar/intervir” sugeridas pelos autores encaixa-se bem dentro das próprias premissas da preven-

ção quaternária.  

Em relação à beneficência, que também apareceu não nominada nos discursos mas sim 

transvestida sobre a necessidade de procurar fazer o melhor possível, ou seja, o mais certo; é 

importante remetermo-nos a ideia original deste princípio bioético, o qual é muito mais do 

que simplesmente abster-se de fazer algo (como no caso da não maleficiência), mas sim con-

figur como uma atitude positiva de fazer algo com o fim de promover o bem. Este tipo de 

pensamento pode ser observado nas falas abaixo: 

“Acho que tem uma questão ética de não atropelarmos o que achamos que é 

certo dentro de nossos próprios preceitos, pois se sabemos que não é reco-

mendável tal exame ou conduta, como podemos deixar nossos pacientes se-

rem vítimas disso, temos o compromisso ético de atuar.” – Entr 1 (questão 

4) 

 

“Acho que faz parte da ética querer fazer bem para alguém não é? Querer 

fazer um bom trabalho.” – Entr 11 (questão 4) 

 

“A minha consciência que me move para agir assim, é bom deitar e saber 

que fiz um bom trabalho, o melhor que eu pude.” – Entr 11 (questão 3) 

O princípio da beneficência aproxima-se muito também das questões de prevenção quater-

nária, pois, como o próprio nome do conceito já diz, a prevenção é um processo muito mais 

ativo do que passivo. Como foi resgatado nos conceitos sobre prevenção no capítulo quatro, 

agir preventivamente é algo que pressupõem uma ação proposital e antecipada, logo condiz 

com o propósito de beneficência.  
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Porém, há uma diferença muito bem pontuada por Beauchamp e Childress(2011) em rela-

ção a atitude de não-maleficência e atitude de beneficência, pois os autores colocam a última 

como uma forma de agir que tende muito mais a certas características individuais do que a 

primeira.  

Por exemplo, eles citam que não ser beneficente não será considerado, na maioria dos con-

textos, uma questão imoral; mas ser maleficente provavelmente será. É como se, numa escala 

de graduação, fazer o mal é pior do que deixar de fazer o bem. E isto estaria tão acoplada a 

nossa moralidade comum que os entrevistados falaram muito mais sobre conceitos, questões e 

exemplos ligados a não-maleficência do que a beneficência em si, apesar de às vezes os con-

ceitos se misturarem nos discursos.  

Assim, a ação da prevenção quaternária é exemplicada pelos entrevistados como ações ati-

vas e não passivas, como por exemplo citado em alguns exemplos descritos anteriormente nas 

apresentações individuais dos resultados: não pedir um exame de PSA não é simplesmente 

não pedir, é explicar para o paciente a questão, impor-se positivamente sobre uma opinião cri-

ada pelo senso comum. 

Em relação ao conceito de justiça, este foi citado dentro de um contexto de justiça distribu-

tiva, isto é, um pensamento sobre a necessidade de pensar custo-benefício dentro do sistema 

de saúde como um todo: 

 “Às vezes o que o usuário deseja é algo irrisório que não fará mal nenhum, 

então vai, mas se for algo que demandaria um maior recurso da rede ou até 

mesmo expô-lo a um maior risco eu já daria uma freada e até poderia ne-

gar.” – Ent 3(questão 3) 

 

“(...)há também uma questão financeira do sistema de saúde, de evitar gas-

tos com o que não precisa.” – Ent 12 (questão 3) 

 

“ Acho que é ético sabermos reservar recursos para as pessoas que tem 

mais necessidade também(...) temos que cuidar sempre daquilo que seja 

mais necessário e menos danoso.” – Ent 7 (questão 4) 

Considerando que o cenário mais prevalente do trabalho cotidiano do MFC é a saúde pú-

blica, é justificável o entendimento da preocupação desses profissionais com o sistema como 

um todo, pois a gestão de recursos é uma das características desejáveis de um bom profissio-

nal da área. Assim, entender que agir por prevenção quaternária também é ser mais justo em 

relação à equidade
18

 oferecida pelo sistema, isto é, evitando interven-

                                                             
18 Conceito que defende que situações desiguais devem ser tratadas com proporcional desigualdade (AURELIO, 
2010). 



101 

 

ções/exames/medicamentos para quem não precisa, está se fazendo uma economia para aque-

les que realmente irão precisar.  

Em relação a questão do respeito à autonomia como um posicionamento ético nas tomadas 

de decisões referentes à prevenção quaternária, afloram em alguns recortes ideias que se 

aproximam da questão de autonomia, nomeada efetivamente ou não. Mesmo em outras cate-

gorias que serão discutidas posteriormente, como no caso do diálogo e negociação, a questão 

do respeito à autonomia do usuário é visível.  

“Em relação a esta questão bioética na prevenção quaternária eu me per-

gunto: até que ponto eu posso impedir que a pessoa se sinta segura em rela-

ção a sua saúde quando ela deseja fazer este ou aquele exame que eu avalio 

como desnecessário? Quando eu nego isto a ela eu estou promovendo saúde 

mesmo?” – Ent 14 (questão 2) 

 

“Sou favorável ao empoderamento do paciente, acima de qualquer coisa sua 

autonomia de tomar as decisões sobre o próprio corpo e eu vou acompanhá-

lo neste processo.” – Ent 6 – (questão 2) 

 

“(...)se no final das contas a pessoa decidir que quer fazer o procedimento, é 

o direito dela, é o corpo dela, é o querer dela (...) eu tento dar o máximo de 

liberdade para pessoa, porque eu não sou ela, a vivência dela é única e só 

ela pode decidir por si.” – Ent 14 (questão 3) 

Pessoa autônoma é aquela com capacidade de autogoverno, ou seja, a pessoa capaz de ter 

compreensão dos fatos, raciocínio sobre os mesmos e decisão independente. Entretanto, sa-

bemos que nas relações médico pacientes essa autonomia terá um limite, pois a influência do 

saber médico é um fator determinante nas decisões dos indivíduos (BEAUCHAMP e 

CHILDRESS, 2011) (SCHRAIBER, 1996).  Porém, também faz parte do processo de auto-

nomia, conforme estes autores citados, um tipo de interferência entre os atores-sujeitos em 

uma relação terapêutica. Nesta pespectiva, a autonomia se constrói também pela confiança e 

respeito estipulado dentro de uma relação médico-paciente. 

Por fim, algumas questões éticas relacionadas com os demais profissionais envolvidos nos 

cuidados também foram apontados, principalmente no que diz respeito a ter que modificar 

prescrições e condutas de outros profissionais quando as mesmas são avaliadas como prejudi-

ciais para o paciente. 

“É complicado pois, às vezes numa decisão envolvendo prevenção quater-

nária, você acaba interferindo na conduta profissional de outro colega, o 

que é um problema ético” – Ent 1 (questão 4) 
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“Tem que tomar cuidado na hora de tirar um medicamento passado por outro pro-

fissional para não deixar o colega numa situação como se ele estivesse errado e vo-

cê certo, porque isso não é legal, não é ético.” Ent 15 (questão 1) 

Nesses casos, o que foi notado nas narrativas é que os profissionais preferem modificar a 

conduta em prol do melhor para o paciente (uma atitude de beneficência), mas com a preocu-

pação de realizar isto de forma a não prejudicar o outro profissional prescritor. Esta questão 

aborda mais uma possível ancoragem no código de ética profissional, apesar dos entrevistados 

não a terem citado diretamente, mas sabendo da importância que a deontologia médica tem na 

formação do profissional, pode-se deduzir este raciocínio. Tal comportamento poderia ser jus-

tificada através do Art 52 do Código de Ética Médica que diz que é vedado ao médico: 

Desrespeitar a prescrição ou tratamento de pacientes, determinado por outro 

médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situa-

ção de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediata-

mente o fato ao médico responsável.  

(CFM, 2010) 

 Assim, pode-se perceber como as questões deontológicas e do principialismo estão pre-

sentes nas construções dos argumentos dos profissionais. Pessini e Barchifontaine (2002) si-

nalizam que esta disposição dos profissionais médicos justificarem suas atitudes através de 

argumentos que incluam o principialismo e as normas deontológicas, é devida a esses darem 

sentido e nomearem suas justificativas de forma prática e com um certo grau de moralidade 

aceitável socialmente e profissionalmente. 

5.2.3 A Téchne: a arte médica 

A Téchne, palavra de origem grega, remete a uma ação do homem de transformação da re-

alidade utilizando o conhecimento (episteme) e a experiência da prática (práxis) 

(ABBAGNANO, 2003). A ideia seria que essa construção é algo criativo e plástico, por isso 

também podendo ser considerado uma arte. Portanto, neste ponto de vista, a téchne da prática 

médica poderia ser nomeada pelo termo “arte médica”. 

Assim, neste bloco de análise irá se discutir essa arte médica, ou seja, tudo aquilo que foi 

considerado pelos entrevistados para efetivar seu conhecimento sobre a prática, interferindo 

na tomada de decisão em si, como o diálogo com o paciente, a realização de negociações, o 

conhecimento do paciente e seu contexto, o estabelecimento de vínculo e o cuidado. Como 

explicado anteriormente esta categoria emergiu de uma forma não tão estruturada quanto as 
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anteriores, mas mostrou-se presente em vários recortes de falas, demonstrando sua importân-

cia na tomada de decisão como um todo. 

Como descrito no pensamento aristotélico sobre como o conhecimento teórico tem seu 

ponto de partida nas sensações, passando pela memória, pela experiência até alcançar a técni-

ca (ARISTÓTELES, 1973); observamos nos discursos a seguir a retomada das questões vistas 

dos blocos anteriores estão ancoradas a esta técnica/arte a todo momento. A diferença é que 

na filosofia aristotélica, a episteme estaria acima da téchne, isto é, o conhecimento acima da 

prática, o que na medicina não se reproduz, pois como poderemos verificar nos recortes esco-

lhidos para ilustrar esta seção, ambos, teoria e prática são inseparáveis e andam de forma con-

comitante, sem prevalência de uma ou outra. Assim, situamos a arte médica como este 

caminho possível de equilíbrio entre teoria e prática o qual busca-se equilibrar os benefícios e 

os riscos em cada situação particular, sendo o ponto de partida que se propõem para apresen-

tar os resultados encontrados. 

Um meio prevalente nas formas de efetivar a prática da prevenção quaternária, de acordo 

com os entrevistados, foi o diálogo e as negociações com os pacientes. Esta maneira de mate-

rializar a prática descrita nos diversos contextos das questões durante as entrevistas, demons-

tra, mais uma vez, uma característica pertinente no meio da Medicina de Família e 

Comunidade, que é a clínica centrada na pessoa (STEWARTS, 2003), a qual um dos compo-

nentes principais é a negociação compartilhada das decisões médicas.  

Este tema de compartilhamento de decisões também foi citado anteriormente no final do 

capítulo sobre Prevenção Quaternária, onde foi citadas algumas publicações sobre o tema, e 

realizada uma breve análise de suas aproximações com a temática de prevenção quaternária, 

dentro da pespectiva de colocar o paciente no cerne da questão. 

“ Acho que em geral o médico tem que ter uma vontade de explicar ao paci-

ente o que é melhor para ele e aí vem a questão se o paciente vai aceitar ou 

não isso.” – Ent 6 (questão 1) 

 

“Acho que faz muita diferença realizarmos um boa orientação com o paci-

ente, mesmo podendo ser que ele aceite ou não, por isso acho que o princi-

pal fator é o diálogo.” – Ent 8 (questão 1) 

 

“Quando falamos em ética, falamos numa opção de investir recursos, sejam 

um tempo numa conversa, uma orientação para o paciente, ou uma explica-

ção que a gente como profissional está cansado de saber.” – Ent 4 (questão 

4) 

 

“Afinal, conversar, construir e descontruir num diálogo dá trabalho não é 

mesmo, não é fácil, mas é ético.” – Ent 8 (questão 4) 

 



104 

 

“ (...) eu estava um pouco aflito de como ia lidar com estas demandas, mas 

aprendi que preciso falar sobre os riscos e benefícios, sobre o pensamento 

atual, as evidências, e eu percebo que eles entendem e isto me deixa muito 

feliz.” – Ent 2 (questão 2) 

 

“Às vezes é necessário fazer um jogo de convencimento, uma consulta mais 

demorada, porque às vezes é difícil lidar com a angústia do paciente, mas a 

gente consegue. Tentar convencer, explicar, às vezes cansa um pouco, mas 

vale a pena.” – Ent 11 (questão 2) 

 

“Para mim a presença do paciente e da família no compartilhamento da de-

cisão é imensa, pois a discussão é mais importante do que a decisão às ve-

zes.” – Ent 13 (questão 2) 

 

“Não acredito em uma Medicina de um só, tipo só eu tomo a decisão pelo 

paciente, não acredito nisso, acho que eticamente o que eu tenho que fazer é 

conversar com o outro e considerar o que ele tem para me dizer, ver o que 

ele está pensando para que eu possa ajudá-lo também.” – Ent 13(questão 4) 

 

“ O mais importante é avaliar sua relação médico-paciente, ver suas nego-

ciações com ele, e o que é possível ser feito ou não em cada caso” – Ent 1 

(questão 4) 

Em algumas falas nota-se uma preocupação do entrevistado em tentar “convencer o paci-

ente” através do diálogo, mas há o predomínio de tentar passar a compreensão dos fatos, não 

apenas um convencimento puro e simples, além da questão de tentar negociar as decisões. Es-

se tipo de negociação é uma tentativa de consentimento dialogado resguardando a autonomia 

do sujeito, apesar de que, numa lógica de prevenção quaternária, tende-se a levar esta negoci-

ação até a possibilidade última da não intervenção considerada desnecessária. 

 Para melhor realizar esta negociação, foi referido algumas formas de aumentar a compre-

ensão do contexto de vida dos pacientes para conseguir adaptar melhor os diálogos: 

“Eu acho que devemos descobrir o que realmente deixa o paciente angusti-

ado em cada situação.” – Ent 9 (questão 1) 

 

“Temos que explorar melhor o porquê uma pessoa insisti num exame desne-

cessário, o que está levando a pessoa a querer fazer isso de forma tão insis-

tente e exagerada.” – Ent 15 (questão 1) 

 

“Mas sempre tento entender que o paciente demanda um exame não é só 

porque ele não quer ter aquela doença, no fundo ele tem algum medo, por 

isso você tem que saber o que o paciente está buscando.” – Entr 10 (questão 

3) 

 

“Tem que ter o conhecimento do paciente para saber a melhor forma de 

conversar com ele.” – Ent 6 (questão 3) 
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Este tipo de intervenção comunicacional, que é o de entender o contexto da pessoa e do seu 

adoecimento/problema também se faz presente no Método Clínico Centrado na Pessoa 

(STEWARTS, 2003). Novamente os entrevistados apropriam-se de ferramentas singulares a 

especialidade para justiçar sua prática, aproximando-lhes as questões anteriormente discutidas 

no capítulo três, no qual foi discorrido as particularidades da mesma. 

Outra categoria emergente neste bloco foi a questão da importância do vínculo e da confi-

ança estabelecida na relação médico-paciente para justificar a tomada de decisão. Estas carac-

terísticas são conteúdos intrínsecos de uma boa relação médico paciente, que deve ser 

construída de forma longitudinal e contínua (CARRIÓ e DOHMS, 2012). 

 “Nossa relação tem que ser baseada mesmo na verdade, que vai criando os 

laços de vínculos e confiança que vão permitir este tipo de conversa.” – Ent 

10 (questão 4) 

 

“Às vezes tomamos algumas decisões apenas para manter o vínculo, para 

não estremecer a relação, pois pelo menos assim sei que ele vai voltar e po-

demos conversar depois sobre a questão.” – Ent 7 (questão 4) 

 

“Às vezes acabamos dobrando de opinião mais para não se aborrecer, mas 

muitas vezes tem a questão de manter uma boa relação, vai depender do ní-

vel de confiança estabelecido.” – Ent 12 (questão 1) 

A relação médico-paciente é uma importante chave na prática do MFC, como foi explicado 

no subcapítulo 2.2, e além dos quesitos de confiança e vínculo, também há a questão dos afe-

tos gerados entre os sujeitos envolvidos nesta relação, que podemos denominar de empatia, 

verificada nas seguintes falas: 

 “Quando estamos envolvidos com relação entre humanos não é possível ser 

imparcial, embora como médicos deveríamos ser, mas as vezes rola uma 

questão de empatia e ficamos mais preucupados ainda em poder estar pre-

judicando o paciente.” – Ent 5 (questão 3) 

 

“Eu tento me colocar no lugar da pessoa, levo em consideração os conhe-

cimentos que tenho e tento me colocar no lugar dela para tomar a melhor 

decisão.” – Ent 14 (questão 3) 

 

“Acho que a ética é mais sentir do que entender no fim das contas, é um co-

nhecimento tácito, e quando eu me boto no lugar da pessoa ao mesmo tempo 

entendo que não sou ela e por isso tenho que respeitar a vivência dela, acho 

que estou sendo ético.” – Ent 14 (questão 4) 

A empatia, como verificada nas falas do entrevistados, é o sentimento de colocar-se no lu-

gar do outro. Muitos autores tentam decifrar se esta é uma capacidade inata, ou se é uma qua-

lidade fluída que pode ser construída ou descontruída dependendo do contexto que o 
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indivíduo é exposto (LARSON e YAO, 2005) (NOGUEIRA-MARTINS, NOGUEIRA-

MARTINS e TURATO, 2005). Esta denominação de empatia também pode estar ligada a um 

sentimento de compaixão,  que seria uma tentativa de aproximação do lugar do outro, com-

partilhando sua experiência de um modo acolhedor (SIQUEIRA-BATISTA e SCHRAMM, 

2009). De qualquer forma, esta característica da empatia também pode ser observada em ou-

tros elementos que já foram apresentados anteriormente, talvez de uma forma velada, mas 

possível de ser extraída, principalmente nas discussões das questões éticas trazidas pelos en-

trevistados.  

Por fim, uma outra categoria que emergiu de forma mais direta em algumas falas, mas in-

diretamente em várias, seria a categoria da importância do cuidado. Digo indiretamente pois, 

em vários momentos é possível observar o tom do cuidado nas falas, apesar de ele não ser ci-

tado diretamente em alguns momentos. De qualquer forma escolheu-se finalizar este bloco 

temático com esta categoria, pois seria um caminho de conclusão escolhido pela pesquisadora 

para fechá-lo, por avaliar que essa categoria é capaz de resumir esta arte médica pulverizada 

nas tantas outras categorias anteriormente apresentadas. 

O cuidado é foco de aprofundamentos teóricos em muitos autores da Filosofia, como muito 

bem descrito em artigo de Zoboli (2004), citando Kierkegaard, Heidegger, Schopenhauer, 

Foucalt, entre vários outros debruçaram-se sobre esta categoria e seus significados na vida do 

homem, produzindo interpretações valiosas para quem queira se aprofundar na temática 

(ZOBOLI, 2004). Mas no campo da bioética especificamente há a corrente denominada Ética 

do Cuidar que se encaixa bem nas discussões do tema sob as práticas de saúde. Brevemente 

citada no capítulo introdutório desta tese, essa corrente bioética é derivada de estudos de de-

senvolvimento moral realizados por Carol Gilligan (GILLIGAN, 1982), nos quais se verifica 

a importância dos componentes interacionais nas relações entre as pessoas, baseado princi-

palmente no cuidado, que é descrito como um componente de desenvolvimento feminino na 

sociedade, que foi sendo subjugado historicamente pelo desenvolvimento de uma sociedade 

patriarcal marcada pela competitividade e violência. 

O trabalho da autora descreve que a proposta da Ética do Cuidado perpassaria por três 

elementos chaves que seriam: 1) a consciência da conexão entre as pessoas que as leva a uma 

responsabilidade de uns pelos outros; 2) o entendimento que uma conduta ética é uma conse-

quência destes relacionamentos baseado nesses valores; 3) a convicção de que a comunicação 

é o modo de solucionar conflitos éticos (GILLIGAN, 1982). 

 Assim, é possível aproximar-se da conclusão final da análise dos dados a qual remete a es-

te cuidado ético, como um modo operante buscado pelos entrevistados em suas narrativas 
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como um todo. Apesar de inicialmente a Ciência dura, com suas evidências e diretrizes, ter 

aparecido de forma explícita, aos poucos as estruturas narrativas foram se desvelando para o 

lado da individualidade das relações, o entendimento dos contextos, enfim, pelo cuidado que é 

necessário ter em cada momento, para cada tomada de decisão, como podemos observar nes-

tes últimos trechos selecionados: 

 “ Acho que a ética passa por este comprometimento, não é apenas estudar e 

querer mostrar seus conhecimentos, é de realmente querer cuidar.” – Entr 4 

( questão 4) 

 

“A ética está neste caminho, pois o paciente sempre merece todo nosso cui-

dado.” – Ent 7 (questão 4) 

Enfim, a téchne médica, ou seja, a arte médica é visualizada nas falas que ilustram esta se-

ção, como uma agregação da episteme – conhecimento – com o ethos – ética – na prática do 

cotidiano. Na construção das narrativas observa-se uma indissociação entre estes caminhos, 

não havendo a aplicação do conhecimento sem a ética, e nem a ética sem a possibilidade do 

conhecimento. Apesar dos discursos não apontarem de forma tão objetiva para esta possibili-

dade, ela é construída nas entrelinhas das falas, como uma linha de arremate entre os signifi-

cados mais proeminentes.  

Após esta análise e discussão dos conteúdos das falas dos entrevidados, pretende-se propor 

um caminho de tomada de decisão de prevenção quaternária na MFC que seja coerente com 

os discursos analisados e ao mesmo tempo possa contribuir para reflexão dessa prática. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DO CONHECIMENTO AO CUIDADO 

6.1 UMA PROPOSTA TEÓRICO-PRÁTICA: A DELIBERAÇÃO MORAL COMO 

CAMINHO 

Após a apresentação dos resultados e da análise contextual de seus blocos temáticos, pre-

tende-se adentrar na possibilidade da contribuição da deliberação moral como uma proposta 

teórico-prática para a tomada de decisão em prevenção quaternária na Medicina de Família e 

Comunidade. 

Diego Gracia, bioeticista espanhol apresentado anteriormente, será o referencial teórico a 

partir do qual se irá construir esta proposta. Elma Zoboli, enfermeira bioeticista brasileira, é a 

pesquisadora nacional que mais se aproxima dos trabalhos de Gracia, através de pesquisas que 

estudam os problemas bioéticos envolvendo os profissionais da atenção primária, produzindo 

também grande contribuição no cenário nacional (ZOBOLI e FORTES, 2004) (ZOBOLI, 

2004) (ZOBOLI, 2010). 

A deliberação, conforme defendido por Gracia, é um método de racionalidade prática, pró-

prio das situações onde existem problemas éticos (GRACIA, 2001). Como discutido anteri-

ormente, problema ético é uma concepção diferente de dilema ou conflito ético, pois dilemas 

e conflitos, na visão do autor, são formas racionalistas limitadas que tendem a reduzir as situ-

ações práticas em saídas dicotômicas: ou se faz isso ou aquilo. Problemas bioéticos, por sua 

vez, já conceberiam a possibilidade de resultar várias possibilidades de soluções práticas. 

A deliberação moral proposta por Gracia consiste na construção destas soluções práticas 

para os problemas éticos/bioéticos, e se baseiou em aprofundamentos filosóficos de Zubiri
19

, 

Habermans
20

 e Toulmin
21

, propondo assim uma solução ética para os problemas práticos que 

não sucumbissem aos exageros fundamentalistas ou pragmáticos do racionalismo puro 

(ZOBOLI, 2010). 

Essa forma de propor as soluções éticas, aproxima-se das propostas da ética do cuidado 

(GILLIGAN, 1982), pois pressupõem resultados práticos que necessitam de relações huma-

nas, diálogos não coercitivos e possibilidade de mudança de pespectiva através de um amadu-

recimento psicológico que se dá de forma relacional entre os sujeitos envolvidos no problema. 

                                                             
19 Xavier Zuburi, filósofo espanhol (1898 -1983). 
20 Jürgen Habermans, filósofo alemão (1929 - ). 
21 Stephen Toulmin, filósofo inglês (1922-2009). 
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Assim, a deliberação moral é apresentada como um produto em construção ativa e reativa 

ao mundo e aos sujeitos, dependente de um amadurecimento psicológico e de conhecimentos 

práticos que os profissionais devem almejar alcançar em suas práticas (GRACIA, 2014). 

Em relação a este amadurecimento psicológico, observou-se nos entrevistados da pesquisa, 

uma diferença de construção de discursos práticos entre aqueles com mais experiência prática 

(preceptores) do que aqueles com menos (residentes). Os preceptores foram capazes de cons-

truir narrativas dotadas de maior complexidade de busca de soluções para os problemas, en-

quanto os residentes demonstravam uma argumentação mais frágil, os quais os mesmos eram 

capazes de avaliar como tal, quando citavam que estavam ainda em processo de aprendiza-

gem. 

“(...)então quando eu tenho um conhecimento mais bem embasado e con-

densado de determinado assunto é mais fácil negociá-lo com o usuário, isto 

é até um dos fatores que me fez vir para residência médica, pois quero saber 

melhor as coisas para conversar com meus pacientes.” - Ent 3 (questão 3) 

Por isso, Gracia afirma que a deliberação moral não é somente um método, mas uma peda-

gogia, uma ética prática, um estilo de comportamento ativo, na qual os profissionais deveriam 

ter a disposição para aperfeiçoarem-se (GRACIA, 2001). Zoboli (2010), através de suas pes-

quisas no campo da atenção primária no Brasil coaduna com Gracia, pois observa que os pro-

fissionais quando não são sensibilizados por um arcabouço bioético tendem a caracterizar as 

decisões dos problemas éticos em intuições pessoais, não problematizando as mesmas, o que 

empobrece as possibilidades de resoluções efetivas. Gracia defende, portanto, um compromis-

so moral dos profissionais envolvidos nestas práticas, o qual deveriam ter um posicionamento 

autônomo, dialógico e exteriorizado (GRACIA, 2001b). 

A deliberação moral é guiada pelos valores de prudência, razoabilidade e sabedoria prática, 

os quais serão as balizas morais para a avaliação dos fatos, valores, deveres envolvidos em 

cada problema bioético (GRACIA, 2014). Assim, leva-se em conta princípios universais, sem 

desconsiderar, na mesma proporção, as avalições contextuais. A proposta da deliberação mo-

ral não é absolutista, isto é, não almeja-se chegar numa solução única, mas sim em caminhos 

possíveis dentre um leque de possibilidades. 

Esse caminho é construído através do seguinte raciocínio: frente a um problema bioético 

que tende a resoluções extremas (isto ou aquilo), os sujeitos envolvidos devem promover um 

esforço em conjunto para averiguar todas as possibilidades de resoluções intermediárias, co-

mo uma escala de possibilidades entre um extremo e outro. Esse processo não é fácil, pois 

somos frutos de uma sociedade racionalista que tende aos extremos e, como tal, a visualização 
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dos cursos extremos é sempre mais visível que a dos cursos intermediários (GRACIA, 2014). 

Portanto, a proposta é o contínuo exercício da averiguação dos cursos intermediários de to-

mada de decisão.  

Nas narrativas construídas pelos entrevistados no trabalho de campo desta tese observa-se 

uma aproximação com esta proposta, pois ao invés dos profissionais construírem propostas de 

cursos extremos, como apenas seguir evidências científicas - que poderíamos consider um ex-

tremo da questão - ou apenas a experiência clínica pessoal num outro extremo; as narrativas 

foram delineadas, sob vários aspectos, na busca de cursos intermediários de proposição de so-

luções dos problemas, onde as questões relacionais foram inseridas predominantemente. 

“Acho que os fatores para estas tomadas de decisão são a confiança na re-

lação médico-paciente, a capacidade do médico em demonstrar seus conhe-

cimentos sobre determinado assunto, a profundidade que ele entende a 

demanda do paciente para aquele tipo de problema e por último a influência 

da equipe e do meio fazendo com que as decisões seja tomadas baseadas em 

questões de melhor convivência.” - Entrev 10 (Questão 1) 

Como exemplicada, de forma sucinta, no recorte apresentado, um curso intermediário de 

ações nesta tomada de decisão foi a saída mais proposta pelos entrevistados, quando faz-se 

uma interpretação hermenêutica das falas como um todo. As decisões extremas foram citadas 

em vários momentos, porém, elas sempre foram sendo desconstruídas durante as narrativas 

dos entrevistados, em prol de uma possibilidade de construção que se aproxima de forma ine-

quívoca da deliberação moral.  

Assim, os entrevistados foram capazes de analisar os fatos (fictícios ou pessoais), citar os 

direitos e deveres no campo da ética ou da ciência, e resgatar os valores, que seriam as ques-

tões citadas no bloco analítico Téchne, a arte médica, para enfim, proporem seus cursos in-

termediários de ação, que apresentaram-se de forma a resguardar o contexto de cada situação 

particular. 

Obviamente, como uma lente colocada à frente dos olhos, a deliberação moral está sendo 

sugerida nestas análises como uma possibilidade a ser ratificada, já que a mesma desenvol-

veu-se de forma “não estruturada” entre os voluntários participantes da pesquisa. O repertório 

teórico da bioética entre os profissionais foi restrito e muitos deles se sentiram inseguros em 

estar equivocados em responder a quarta pergunta do questionário da entrevista, que é a única 

que remete diretamente à questão ética/bioética, apesar de ter sido verificado que esses ele-

mentos emergiram em diversos momentos dos discursos, mesmo não sendo nomeados como 

tal. 
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Assim, resgatando a hipótese inicial do estudo, que seria a de que a tomada de decisão em 

prevenção quaternária na Medicina de Família e Comunidade é baseada em vários elementos, 

sendo que os elementos bioéticos seriam fundamentais na mesma, verifica-se que sim, há uma 

tendência para este caminho e que o mesmo pode ser interpretado e reforçado por uma teoria 

já existente, que seria a deliberação moral. 

6.2 CONCLUSÃO: É POSSÍVEL AVANÇAR 

Conclui-se que esta tese alcançou seu objetivo principal de discutir os elementos bioéticos 

envolvidos na tomada de decisão em prevenção quaternária na medicina de família e comuni-

dade, possibilitando uma contribuição inicial pertinente do tema no campo desta especialida-

de. Como um estudo empírico inicial, não é terminal e nem possui a presunção de delimitar 

caminhos inquestionáveis de conduta ou avaliação.  

Em relação aos seus objetivos específicos, também foi possível alcançar respostas para os 

mesmos, pois foi possível identificar nas falas dos entrevistados vários tipos de práticas de 

prevenção quaternária, descrever elementos envolvidos nas tomadas de decisões destas práti-

cas e discutir as questões bioéticas que envolveram este processo. 

Portanto, a proposta de contribuição com a temática foi alcançada, de forma a expandir as 

possibilidades de discussão no meio. Para isso foi apresentado alguns referenciais teóricos bá-

sicos dentro das áreas exploradas no trabalho como as bases filosóficos do conhecimento, a 

questão da prevenção na prática médica com o foco na prevenção quaternária, a delimitação 

do campo da Medicina de Família e Comunidade e as ferramentas bioéticas que podem auxi-

liar no enlaçamento de todos esses quesitos nas tomadas de decisões práticas. 

Através deste estudo empírico de caráter qualitativo no campo da prática, o qual utilizou-se 

de entrevistas com voluntários residentes e preceptores de programas de Medicina de Família 

e Comunidade em Minas Gerais, foi verificado a existência de uma fluidez de discursos entre 

os pares em relação às questões relacionadas às tomadas de decisões nas situações de preven-

ção quaternária. É válido pontuar que não foi observado grandes divergências nas narrativas 

analisadas, apenas diferenças entre maiores elaborações de discursos naqueles profissionais 

com mais tempo de experiência, o que é um resultado esperado, posto que é verificável que na 

experiência clínica o tempo de prática é fator determinante. 

A proposta deste estudo foi iniciar uma discussão que poderá ser aprofudanda através de 

pesquisas em novos cenários, agregando mais sujeitos, aumentando a representatividade da 
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amostragem e com a possibilidade de um aprofundamento teórico que possa agregar ainda 

mais ao debate. 

Enfim, é possível avançar na teoria e na prática, almejando mais contribuições para o cam-

po científico da Medicina de Família e Comunidade, nesta interseção com a Bioética. É im-

portante trazer este discurso para a prática dos profissionais, visto que a bioética está na 

natureza das próprias relações estabelecidas, como pode ser verificado nas falas observadas na 

pesquisa, e sugerir que um aprofundamento sobre este assunto não corresponde à criação de 

mais uma demanda, mas sim o amadurecimento de uma que já existe no cotidiano desses pro-

fissionais. 

A conclusão final deste trabalho é a possibilidade de avançar teoricamente no campo da 

bioética dentro da Medicina de Família e Comunidade de forma a contribuir para uma prática 

que almeja um “saber-fazer-fim”, isto é: o conhecimento em prol do cuidado, uma questão 

teleológica a ser defendida. 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Prezado Dr(ª).: _________________________________________, você está sendo convi-

dado (a) a participar da pesquisa intitulada: Tomada de Decisão de Prevenção Quaternária na Me-

dicina de Família e Comunidade, que está sendo desenvolvida pela pesquisadora Debora Carvalho 

Ferreira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva 

da  Universidade Federal Fluminense.  

Os objetivos deste estudo são: (1) Analisar o processo de tomada de decisão em situações 

de prevenção quaternária na prática da Medicina de Família e Comunidade; (2) Descrever os elemen-

tos éticos que emergem neste processo de tomada de decisão; (3) Compreender como estes elemen-

tos eles são capazes de influenciar esta tomada de decisão.  

Para sua participação como voluntário você será convidado a participar de uma entrevista in-

dividual, que será voluntária e a qual você poderá desistir de participar em qualquer momento da 

mesma, mesmo após a assinatura deste documento. Sua recusa não lhe trará prejuízos em relação à 

pesquisadora ou com a sua instituição. Sua participação não lhe trará nenhum custo ou compensa-

ção financeira. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto significa que em 

nenhum momento do estudo será divulgado o seu nome. Os dados coletados serão utilizados somen-

te nesta pesquisa e os resultados serão divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Para maiores esclarecimentos estarei à sua disposição nos seguintes contatos: deboracarva-
lho@ufv.br / (31) 8484-6863 

Agradeço a sua colaboração e solicito o seu acordo neste documento. 
Atenciosamente,  

 
Debora Carvalho Ferreira 

 
 

Eu,____________________________________ portador do documento de identificação 
nº___________ estou ciente dos objetivos da pesquisa: Tomada de Decisão de Prevenção Quater-
nária na Medicina de Família e Comunidade e da forma da minha participação na mesma e aceito 
participar como voluntário das atividades deste estudo. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 
novas informações e modificar minha decisão de participar, se assim desejar. Conforme previsto na 
Resolução 466/12, a assinatura abaixo representa o meu acordo em participar da pesquisa.  

 

_____________, ____ de __________ de 201_ 

 

  

______________________________ 

Assinatura do participante  

 

_______________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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ANEXO III 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOÉTICA, ÉTICA APLICADA E SAÚDE COLETIVA 

- UFRJ/UERJ/FIOCRUZ/UFF – 

 

Projeto de pesquisa: 

“A tomada de decisão em prevenção quaternária na Medicina de Família e Comunidade” 

Doutoranda: Débora Carvalho Ferreira 

Orientador: Aluisio Gomes da Silva Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

As situações abaixo refletem situações fictícias num cenário de APS, onde uma tomada de decisão 

clinica relacionada a prevenção quaternária foi realizada. Leia e reflita sobre cada situação:  

 

Marcela é uma paciente feminina de 35 anos que agenda uma consulta de demanda espontânea para 

solicitar um check-up. Não tem queixas atuais e sempre teve boa saúde, porém acredita ser importante 

estar com todos os exames em dias. Na história clínica e no exame físico não há fatores de risco signi-

ficativos para quaisquer problemas de saúde, mas, há fatores de proteção como uma vida com ativida-

de física regular e alimentação balanceada. Na história familiar teve um tia-avó materna que faleceu de 

câncer de mama aos 67 anos há 15 anos. Restante da história familiar não há agravos. Paciente refere 

que deseja realizar exames de sangue completo, assim como mamografia e também deseja realizar ras-

treamento genético de BRACa1. A médica que realizou o atendimento explica para a paciente que ela 

não teria indicações para estes exames no momento, mas a paciente insistiu e diz que irá fazer no par-

ticular, e a médica acabou realizando as solicitações requeridas. 
 

Ciro é um paciente masculino de 55 anos que veio realizar seu acompanhamento periódico na uni-

dade de atenção primária. É portador de HAS grau 1, com boa aderência medicamentosa e bom con-

trole pressórico. É um paciente sem queixas, com baixo risco cardiovascular, e historia familiar 

positiva para diabetes e hipertensão. O médico de família assistente, depois de realizado a consulta, 

informa que irá solicitar alguns exames de sangue para um controle clínico. Neste momento o paciente 

pergunta se nestes exames também vai verificar a próstata. O médico questiona se ele deseja realizar 

este exame, o qual o paciente refere que sim, pois nunca fez e prefere “prevenir a remediar”. O médico 

explica então um pouco mais sobre a efetividade deste exame e as possíveis consequências geradas a 

partir do mesmo. Depois destas informações o paciente decide que irá deixar para outro momento a 

realização do mesmo. 

 

Durante uma consulta de puericultura de uma criança de 2 anos que nunca apresentou intercorrên-

cias e apresenta  crescimento e desenvolvimento adequados para a idade, a mãe solicita que seja reali-

zado exame de sangue, urina e fezes na criança, pois acha que a mesma não está comendo direito. A 

médica de família que assiste a criança desde o nascimento explica para a mãe que não há motivos pa-

Caro(a) colega, o objetivo desta atividade é realizar uma entrevista individual com os participan-
tes voluntários (preceptores e residentes em MFC) utilizando-se o método de vinhetas clinicas fictícias 
provocativas. Almeja-se dessa forma, captar dados qualitativos de analise que permitam emergir os sig-
nificados e sentidos das praticas relacionadas as tomadas de decisão de prevenção quaternária na 
MFC. As entrevistas serão curtas (15 a 20 min) e serão gravadas em meio digital. Este material gravado 
será usado exclusivamente para o escopo desta pesquisa e será descartado após a transcrição das en-
trevistas. O sigilo e a privacidade das falas serão mantido em todas as etapas e se for de seu interesse, 
os resultados finais da pesquisa poderão ser encaminhados a você ao final das analises e discussões 

de todo material. 
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ra a realização destes exames neste momento. A mãe insiste, pois diz que seu filho de 5 anos teve 

anemia com esta idade. A médica diz então que irá prescrever o remédio de verme, porém a mãe não 

se mostra muito satisfeita e diz que ficaria mais tranquila se fizesse o exame, mesmo que fosse no par-

ticular. A médica insistiu que não tem uma indicação no momento e não faz a solicitação do exame. 

 

Claudia é uma MFC que acabou de assumir uma equipe de ESF. Numa proposta de repensar a saú-

de mental ela iniciou junto com a equipe grupos de terapia comunitária e também tem reavaliado todos 

pacientes em uso crônico de medicações psiquiátricas na tentativa de realizar o desmame do uso abu-

sivo. Porém, tem observado baixa aderência a esta proposta por parte dos pacientes, sendo que os 

mesmos agendam consulta com o clínico de apoio da unidade para conseguir as receitas e também não 

estão frequentando as rodas de terapia comunitária. Ela reavalia a proposta de intervenção com os 

membros da equipe que dizem que a população esta insatisfeita e dizem que preferiam quando as re-

ceitas eram apenas “trocadas”. Porém, Claudia insiste na proposta, apesar de manter a baixa adesão. 

 

José é um paciente de 77 anos hipertenso grau I e DM não insulino dependente, em uso de Losartan 

50mg/dia e Metformina 1000mg/dia. Tem um histórico de saúde muito bem controlado e nunca teve 

nenhum agravo mais sério de saúde ou necessidade de internação. É um idoso ativo, que mantem ati-

vidades laborais com total autonomia. Desconhece a história familiar biológica pois foi “filho de cria-

ção”. Quando estava visitando sua filha numa outra cidade, passou numa consulta de APS para 

reavaliação clinica de controle, quando foi prescrito AAS e Sinvastatina. De volta a sua casa, ele con-

sulta o médico de família de sua unidade, que já o conhece alguns anos, e pergunta a ele se deve mes-

mo usar aquele medicação. O médico então retira as medicações prescritas por avaliar como sendo 

desnecessárias. 
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ANEXO IV 

 

ROTEIRO DE  ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

NOME:___________________________________DN___/___/_____ Sexo:____ 

(     ) Residente   (       )Preceptor 

Ano de graduação:________ 

 

Pergunta para residentes: 

O termo “Prevenção quaternária” já era conhecido por você antes de você ingressar 

na residência? (     ) Sim   (     ) Não 

 

PERGUNTAS: 

 

1) Em sua opinião, quais foram os fatores levados em consideração na tomada de de-

cisão das situações ilustrada? 

 

2) Você poderia citar os exemplos de seu cotidiano onde você observa a necessidade 

de tomar decisões relacionados com prevenção quaternária? 

 

3) Nestas situações, quais são os fatores que você leva em consideração para tomar 

esta decisão? 

 

4) Como você avalia a importância do componente ético e/ou bioético na construção 

desta tomada de decisão?  

 

 

 

 

 


