EXEMPLIFICANDO COMPORTAMENTOS
DO ENFERMEIRO NOS NÍVEIS DE
PREVENÇÃO DA SAÚDE
Efizabeth Remor Krowczuk:':
RESUMO: Compilando dados esquemáticos
sobre níveis tlc prevençfto de saúde. o trabalho aponta exemplos de comportamentos do
enfermeiro dentro de cada nível de prevenção
Unitermos: Saúde: Doença: Níveis de prevenção da saúde

INTRODUÇÃO

Conside rando as restnçoes identificadas na obtenção de material
bibliográfico, em língua nacional, sobre os níveis de saúde, bem como
as dificuldades em definir ações que caracterizem cada um desses níveis, resolvemos apresentar uma série de quadros esquemáticos a fim
de facilitar, a nós próprios e aos interessados no assunto, maiores facilidades para a obtenção de informações as quais, reconhecemos, são despretenciosas e meramente compilatórias.
O objetivo fundamental deste trabalho é, portanto, instrumentalizar
o assunto , para os estudantes a fim de que seja possível, a partir dele,
aperfeiçoando-o e enriquecendo-o, aumentar o acervo bibliográfico, em
nossa língua, sobre assunto tão importante e necessário para a Enfermagem.
Com base na bibliografia discriminada ao término deste trabalho,
bem como em informações obtidas através do Curso de Treinamento
em Serviço para Enfermeiros (CTSE) da Primeira Delegacia Regional
de Saúde, oferecido pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande
do Sul e OPS-OMS, em 1973, e desenvolvido pela Enfermei ra
Assessora da OPS-OMS, Marina Navarrette e pela Enfermeira Chefe
da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Gessy G. Bertein, oferecemos uma rápida visão sobre o tema.
E nfe rmeira Especializada em Enfermagem de Saúde Pública. da Secretaria de
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul; Enfermeira Aperfeiçoada em Enfermagem do Trabalho ; Professora Colaboradora na Disciplina de Enfermagem na Higiene e Segurança do Trabalho - Habilitação em Enfermagem de Saúde
Pública - do Departamento de Assistência e Orientação Profissional da Escola
de E nfermagem da UFRGS.

Rev. Gaúcha Enf. , Porto Alegre, 1(2): 91 -97, 1976.

91

A série de quadros aqui apresentados sintetizam a evolução natural
da doença, os níveis de saúde, as ações preventivas do indivíduo sadio
e-ou doente, bem como as respecti vas ações da equipe de saúde e do
enfermeiro em particular.
DESENVOLVIMENTO DO ASSUNTO

Partindo do pressuposto de que a condição desejável no homem é o
estado de saúde e entendendo-se que saúde é a perfeita homeostasia do
homem com o meio ambiente, a doença toma-se mera ocorrência na
saúde, desde que tenha havido uma solu ção de continuidade nesse
processo homeostático.
Assim concebida, a doença é caracterizada por uma série de etapas
sucessivas, que Leavell e Clark agrupam em dois grandes períodos:
1C? o período pré-patogênico

e

2'? o período patogênico.
O período pré-patogênico caracteriza-se pela integração entre o
agente potencial da doença, o hospedeiro, e os fatores ambientais,
enquanto que , no período patogênico, iniciado pela quebra da
homeostasia funcional do organismo, ocorrem mudanças estruturais
fundamentais terminando com a recuperação, incapacidade ou morte do
indivíduo (3).
Ilustrando esta evolução natural da doença, apresentamos, no
quadro I, parte textual do diagrama usado por Mário Chaves (1).

Condições ge Nh do lndivi
duo ou do a.11~
b fen te que pre
dispõem o ur.iã

ESPECfFICA

Presença de
!:)a

u~

constelação

de fatores cau

sais

n~.~n

dadõ

ins tante ql.l! fa

ou vãrtas doen vorece o apari

çu.

-

sroi.Çus

FASE Clf:ntA

PllfPATOiith'!:SE

IHESPECIFICA

cimento <!c de':"
terminada doe~
ça.

A'lf.:IÇADA

PIII:COCE

As seqüelas ou
consa:iiê:nchs d~
Do situação an A dO<!nça segue doença podeo ser
ter i or resu sua evo1uçio reparadas, com
tou """' doença prõprla , termi r.~a ior effclên·
ela , permitindo
cujos pr Imel- nando com a
ros s inais
c te , com a curã a reabilitação
si ntOIMS setor comple ta ou dei do ind i víduo.
nam apa rente$";" xando seqüe h S:

r:

mor

Quadro 1 - EVOLUÇÃO NATIJRAL DA DOENÇA. Reprodução parcial
e textual da fagura 18, de Chaves (1).
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Com base no quadro I, utilizou-se no Curso de Treinamento em
se rviço para Enfermei ros (CTSE), da Secretaria de Saúde do Rio
Grande do Sul, o quadro 2, mediante o quaJ, a evolução natural da
doe nça pode ser mel hor compreendida.
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Quadro 2 - EVOLUÇÃO NATURAL DA DOENÇA, de acordo com o
CTSE.
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A partir da evolução natural da doença e, ainda de acordo com
CHAVES (I) que identifica as barreiras que podem ser utilizadas para
impedir a marcha da doença, o CTSE caracterizou , cada nível de
prevenção, com alguns exemplos conforme o exposto no quadro n? 3.

PERTODO PRt-PATOGENICO
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Quadro 3 - Alguns exemplos que caracterizam os níveis de prevenção da
saúde.

Trabalhando-se com este modelo - quadro 3 -, encontrou-se dificuldades de definir para cada nível de prevenção, as condutas t!Speradas
no indivíduo, usuário do sistema disponível de saúde. Por essa razão,
enfrentando o problema, trabalhou-se no CTSE, o quadro 4 apresentando a seguir.
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Quadro 4 - Alguns exemplos de conduta do indivíduo sadio ou doente
frente aos níveis de prevenção de saúde.

Resta-nos, agora, tentar exemplificar a conduta genenca do
e nfermeiro, em coerência com os níveis de prevenção, o que é feito no
quadro 5.
PERTODO

PR~-PATOGtNICO

PRE VEflÇAo
PRIMIIRIA
-Participar de sistemas
de infonnações sobre con
dições e recursos parã
~~nutenção da saude ristica, mental e ambiena1 ·
-Oportunizar programas
de Enfermagem sobre promoção e pr~teção da ~a~
de, de aco do comodla.!l.
nõstíco das necessidades.

PERTODO PATOGíNICO
PREVENÇJ\0
SECll'HlARI A
-Estabelecer um adequado
nível de comunicação te
rapêutica com o indi~
viduo e/ou comunidade.
-Obter do indivíduo ef
0 u com unidade info rm.ações precisas e suf1cientes.
-Utili zar seus prõprios
recursos como pessoa e
profiss íonal, para a ob
t enção de diagnõsticõ
precoce e pronto trata
menta.
-

PREVENÇAO
TERCIJIRIA
-Colaborar na assistência bio
psicossocial do indivíduo:
com o objetivo de assegurar
sua independência.
-Participar na dinamiz~çã~
d~s serviços de reabil\ta
çao que permitam o processo
de recuperação do individuo.
-Integrar a equipe de reabil itação, treinando o indiví
duo em ati vidades de vida
diãria (ADL).
-Aproveita~ em seus serviços
ou setores de trabalho, o indiv1duo reabilitado ou em
reabilitação , considerando
suas l imitações e capacidades remanescentes.

Quadro 5 - Alguns exemplos de conduta do enfermeiro frente aos níveis
de prevenção da saúde.
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CONCLUSÃO
Acreditamos que este trabalho, sofrendo a crítica dos leitores,
possa ser útil para melhor identificar e selecionar, de forma mais
objetiva, as ações de Enfermagem necessárias aos níveis primário , secundário e terciário de saúde.
Ao utilizarmos com nossos estudantes, os quadros aqui apresentados , obtivemos um melhor nível de compreensão e assimilação mais
rá pida sobre o assunto.
A partir destes mesmos quadros tentamos, com nossos alunos,
identificar em cada nível de saúde, as ações de Enfermagem de caráter
independente, interdependente e dependente. A análise dessa tentativa,
feita na disciplina de Enfermagem na Higiene e Segurança do Trabalho,.
a nível de Habilitação em Enfermagem de Saúde Pública, talvez possa
ser julgada, por nós mesmos, de caráter estritamente acadêmico, mas,
em princípio, pareceu-nos val iosa e digna de futura publicação.
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