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PARTE I
Mudança de comportamento

e entrevista motivacional



1
A entrevista motivacional

Princípios e evidências

Durante o século XX, houve avanços notáveis na cura de doenças agudas. O
tratamento e o controle de doenças infecciosas aumentaram significativamen-
te a expectativa de vida. Lesões traumáticas que antes eram fatais ou perma-
nentemente debilitantes hoje podem ser tratadas. Algumas formas de falência
de órgãos podem ser tratadas com diálise, transplante e cirurgias de bypass.
Na perspectiva das capacidades de tratamento de saúde, as populações de
países desenvolvidos deveriam estar mais saudáveis do que nunca.

Ainda assim, existem sinais de que os jovens adultos de hoje talvez sejam
a primeira geração na história moderna a ser menos saudável que a de seus
pais. As doenças respiratórias e as diferentes formas de câncer, diabetes e obe-
sidade, doenças cardíacas e hepáticas, além de problemas psicológicos, como
a depressão, estão fortemente ligadas a comportamentos e a estilos de vida
que afetam a saúde. A maioria das doenças que hoje fazem as pessoas consul-
tar com profissionais da saúde (p.ex., médicos, dentistas, enfermeiros, quiro-
práticos) pode ser prevenida ou remediada por meio de mudanças no compor-
tamento em relação à saúde.

No mundo em desenvolvimento, e na periferia das grandes cidades em
toda parte, pessoas em condições de vida inadequadas também lutam contra
um nível de adversidade que ameaça a sua saúde. Essas pessoas consultam os
profissionais da saúde em circunstâncias difíceis, em que há uma variedade
semelhante de preocupações envolvendo o comportamento em relação à saú-
de, e muitas observam que a sua saúde não é algo que necessariamente con-
trolam. Ainda assim, a mudança comportamental também é aqui um compo-
nente fundamental de muitos riscos à saúde, desde o tabagismo, o uso exces-
sivo de álcool e uma dieta inadequada, até a purificação da água, práticas
alimentares de bebês e a prevenção de doenças infecciosas.

No século XXI, cada vez mais, o tratamento de saúde envolve o controle
das condições de longo prazo e, assim, a mudança de comportamento – as
coisas que as pessoas podem fazer para melhorar a sua saúde. Desse modo, é
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difícil pensar em um ambiente de tratamento ou um papel profissional, um
diagnóstico clínico ou um problema de saúde, em que a mudança no compor-
tamento do paciente não seja uma contribuição potencialmente importante

para a prevenção, o tratamento ou a manu-
tenção da saúde. Todavia, a maioria das pes-
soas que procuram o tratamento de saúde
ainda parece estar procurando uma cura mé-
dica. Elas esperam que o profissional faça uma
série de perguntas e depois prescreva um tra-
tamento que lhes devolva a saúde ou, no mí-
nimo, alivie os seus sintomas. Em outras pa-
lavras, não importa o quanto se maltratem, a
responsabilidade por curá-las é do médico,

do enfermeiro ou do sistema de saúde como um todo.
Se você é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, dentista, higie-
nista odontológico, nutricionista, quiroprático, conselheiro, psicólogo ou ou-
tro profissional da saúde, provavelmente tem muitas conversas sobre mudan-
ças de comportamento no decorrer do seu dia típico de trabalho. O que não
costuma ficar tão claro é como o profissional deve abordar esse tema. Será que
você deve:

• Explicar o que os pacientes podem fazer de diferente no interesse da
sua saúde?

• Aconselhá-los e persuadi-los a mudar o seu comportamento?
• Adverti-los sobre o que acontecerá se não mudarem os seus modos?
• Aconselhá-los sobre como mudar o seu comportamento?
• Encaminhá-los a um especialista?

Este livro foi escrito para ajudar você a ter conversas produtivas com os
pacientes sobre a mudança comportamental. Em particular, descrevemos uma
forma suave de aconselhamento, conhecida como entrevista motivacional (EM),
que se mostrou efetiva para promover mudanças em uma ampla variedade de
comportamentos relacionados com a saúde.

O método clínico da EM, descrito inicialmente em 1983, foi desenvolvi-
do como uma intervenção breve para o alcoolismo, no qual a motivação dos
pacientes costuma ser um obstáculo para a mudança. A começar na década de
1990, a EM começou a ser testada com outros problemas de saúde, particular-
mente doenças crônicas, nas quais a mudança comportamental fosse funda-
mental e a motivação do paciente fosse um desafio comum. Foram realizados
ensaios positivos da EM no tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes,
dieta, hipertensão, psicose e jogo patológico, e no tratamento e prevenção da
infecção por HIV. Ensaios clínicos da EM foram publicados para uma ampla
variedade de problemas relacionados com o comportamento.

No século XXI, cada vez mais, o
tratamento de saúde envolve o
controle das condições de longo
prazo e, assim, a mudança de
comportamento – as coisas que
as pessoas podem fazer para
melhorar a sua saúde.
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A EM atua ativando a própria motivação dos pacientes para a mudança e
adesão ao tratamento. Em diversos ensaios, pacientes expostos à EM (em com-
paração com o tratamento usual) foram considerados mais prováveis de: co-
meçar, permanecer e concluir o tratamento; participar das consultas de acom-
panhamento; aderir ao monitoramento de
glicose e melhorar o controle glicêmico; au-
mentar a prática de exercícios e o consumo
de frutas e vegetais; reduzir o estresse e o
consumo de sódio; manter diários da alimen-
tação; evitar o sexo sem proteção e o uso de
agulhas compartilhadas; reduzir o uso de ál-
cool e drogas ilícitas; parar de fumar; e ter menos lesões e hospitalizações. Ela
não é uma panaceia, é claro. Nem todos os ensaios foram positivos, e o tama-
nho do efeito varia bastante. Os leitores interessados na base de pesquisa po-
dem encontrar uma bibliografia de estudos ao final deste livro e também no
endereço www.motivationalinterview.org.

O MITO DO PACIENTE DESMOTIVADO

A discussão sobre a mudança comportamental surge em uma consulta
quando você ou os seus pacientes estão considerando fazer algo diferente no
interesse da saúde. Esse “fazer” pode ser to-
mar um medicamento regularmente, usar um
andador, passar fio dental nos dentes, mudar
a dieta, fazer exercícios, e assim por diante.
Também pode envolver reduzir ou abando-
nar comportamentos que sejam prejudiciais
à saúde: fumar, beber demais, usar drogas;
trabalhar demais ou comer alimentos não
saudáveis. Entre as especialidades médicas, a variedade de mudanças comporta-
mentais possíveis que podem ser discutidas aumenta consideravelmente, in-
cluindo temas como os sapatos do paciente (no diabetes), a ingesta líquida
(em doenças renais), o uso de preservativos,
o comparecimento na clínica, o uso de apare-
lho auditivo, entre outros assuntos. Para os
propósitos deste livro, não é necessário ter
uma definição rígida do que é um comporta-
mento relacionado com a saúde.

Quando um paciente parece desmotiva-
do para mudar ou seguir o conselho dos pro-
fissionais, presume-se que haja algo de erra-
do com ele e que não se possa fazer muita

A EM atua ativando a própria
motivação dos pacientes para a
mudança e adesão ao trata-
mento.

A discussão sobre a mudança
comportamental surge em uma
consulta quando você ou os seus
pacientes estão considerando fa-
zer algo diferente no interesse da
saúde.

Quando um paciente parece
desmotivado para mudar ou se-
guir o conselho dos profissionais,
presume-se que haja algo de er-
rado com ele e que não se possa
fazer muita coisa a respeito. Es-
sas suposições geralmente são
falsas.
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coisa a respeito. Essas suposições geralmente
são falsas. Um dos pontos de partida para este
livro é que a motivação para mudar é bastan-
te maleável e formada principalmente no con-
texto dos relacionamentos.

A maneira como falamos com os pacien-
tes sobre a sua saúde pode influenciar subs-

tancialmente a sua motivação pessoal para mudar o seu comportamento. Ne-
nhuma pessoa é completamente desmotivada. Todos temos metas e aspira-
ções. É possível fazer a diferença e ter uma influência duradoura sobre a saúde
do paciente. Então, como se deve responder quando o que os pacientes preci-
sam é mudar o comportamento e o estilo de vida?

O “ESPÍRITO” DA EM

A EM não é uma técnica para levar as pessoas a fazer algo que não que-
rem fazer. Pelo contrário, é um estilo clínico habilidoso para evocar dos paci-
entes as suas boas motivações para fazer mudanças comportamentais no inte-
resse da sua própria saúde. Ela envolve orientar mais que direcionar, dançar
em vez de brigar, ouvir no mínimo tanto quanto falar. O “espírito” geral foi
descrito como colaborativo, evocativo, e com respeito pela autonomia do paciente.

• Colaborativo. A EM se baseia em uma parceria cooperativa e cola-
borativa entre o paciente e o clínico. Enquanto o método centrado no

paciente é uma abordagem ampla de consul-
ta, a EM lida com uma situação específica em
que é necessário que o paciente mude o seu
comportamento. Em vez de uma relação de
poder desigual, na qual o clínico especialista
direciona o paciente passivo no que deve fa-
zer, há uma conversa colaborativa ativa e um
processo decisório conjunto. Isso é particu-
larmente vital na mudança de comportamen-

tos relacionados com a saúde, pois, essencialmente, o paciente é o
único que pode efetuar tal mudança.

• Evocativo. Muitas vezes, o tratamento de saúde parece envolver dar
aos pacientes aquilo que eles não têm – medicação, conhecimento,
visão ou habilidades. Em vez disso, a EM busca evocar dos pacientes
algo que eles já possuem, ativar a sua própria motivação e recursos
para a mudança. O paciente pode não estar motivado para fazer o
que se quer que ele faça, mas cada pessoa tem objetivos pessoais,
valores, aspirações e sonhos. Uma parte da arte da EM é conectar a

A maneira como falamos com os
pacientes sobre a sua saúde pode
influenciar substancialmente a
sua motivação pessoal para mu-
dar o seu comportamento.

O tratamento de saúde muitas
vezes parece envolver dar aos pa-
cientes aquilo que eles não têm –
medicação, conhecimento, visão
ou habilidades. Em vez disso, a
EM busca evocar dos pacientes
algo que eles já possuem.
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mudança comportamental com aquilo que os pacientes gostam, com
seus valores e interesses. Isso pode ser feito por meio de uma compre-
ensão das perspectivas dos pacientes, evocando as suas próprias ra-
zões e argumentos em favor da mudança.

• Respeito pela autonomia do paciente. A EM também exige um certo
grau de desapego em relação aos resultados – não uma ausência de
interesse, mas aceitação de que as pessoas podem e devem fazer esco-
lhas sobre o curso das suas vidas. Os
clínicos podem informar, aconselhar,
até advertir, mas, essencialmente, o
paciente é quem decide o que fazer.
Reconhecer e respeitar essa autono-
mia também é um elemento funda-
mental para facilitar a mudança do
comportamento relacionado com a
saúde. Existe algo na natureza hu-
mana que resiste a ser coagido e forçado a agir. Ironicamente, às ve-
zes, o reconhecimento do direito e da liberdade do outro de não mu-
dar é o que torna a mudança possível.

Essas três características descrevem o “espírito” subjacente da EM, o
modelo mental com que se devem abordar as discussões sobre a mudança
comportamental com os pacientes.

QUATRO PRINCÍPIOS ORIENTADORES

De maneira relacionada, a prática da EM tem quatro princípios orientadores:

1. resistir ao reflexo de consertar as coisas;
2. entender e explorar as motivações do paciente;
3. escutar com empatia;
4. fortalecer o paciente, estimulando a esperança e o otimismo.*

Resistindo ao reflexo de consertar as coisas

As pessoas que estão começando nas profissões que envolvem ajudar os
outros têm muitas vezes um forte desejo de consertar as coisas, prevenir o mal
e promover o bem-estar. Quando alguém toma o caminho errado, geralmente

Existe algo na natureza humana
que resiste a ser coagido e força-
do a agir. Ironicamente, às vezes,
o reconhecimento do direito e da
liberdade do outro de não mu-
dar é o que torna a mudança
possível.

*N. de R.T.: Em inglês, os quatro princípios podem ser lembrados pelo acrônimo RULE:
resist, understand, listen e empower.
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quer parar na frente da pessoa e dizer: “Pare! Volte! Existe outro caminho!”.
Essa motivação é louvável, e muitas vezes é o que atrai as pessoas para servir
os outros. Com essa motivação, a vontade de corrigir o rumo dos outros se
torna automática, quase reflexiva.

O problema é que essa inclinação inicial pode ter um efeito paradoxal. A
razão não é que os pacientes sejam fracassados, resistentes, preguiçosos ou
agarrados a uma nociva negação. Em vez disso, resistir à persuasão é uma
tendência humana. Isso é particularmente verdadeiro quando se é ambivalente
em relação a alguma coisa. Os alcoolistas, por exemplo, sabem perfeitamente
bem que estão bebendo demais e que isso está tendo consequências adversas,
mas também gostam de beber e não consideram que “têm um problema”. Eles
preferem considerar que o quanto bebem é razoavelmente normal. Pratica-
mente todos os alcoolistas que tratamos, se pudéssemos analisar, teriam dois
sentimentos em relação à bebida.

Quando um profissional toma o lado “bom” do argumento interior do
paciente e tenta consertar o paciente, o que acontece? Se você disser: “acho
que você está bebendo demais e deveria diminuir ou parar”, a resposta natural
do paciente será argumentar com o outro lado da ambivalência: “não está tão
mal, e eu estou bem”. A tentação, então, é aumentar o volume e argumentar
com mais força que a pessoa está com problemas e precisa fazer uma mudan-
ça. A resposta do paciente, mais uma vez, é previsível.

Profissional: Bem, se você decidisse fazer mais exercícios, isso não apenas aju-
daria o seu joelho como também o ajudaria a perder peso e melhoraria o
seu humor. Os exercícios deixam as pessoas mais magras, em melhor
forma, e as fazem se sentir melhor.

Paciente: Sim, eu sei de tudo isso. Mas não consigo deixar de pensar que, se
fizer exercícios enquanto meu joelho estiver doendo, mesmo com coisas
suaves como nadar, estarei piorando as coisas, mesmo com isso que você
diz sobre os estudos que leu...

Essa atuação do dilema interno do paci-
ente poderia ser terapêutica, não fosse por
outro princípio básico e bem-documentado da
natureza humana: temos a tendência de acre-
ditar naquilo que falamos. Quanto mais os
pacientes verbalizam as desvantagens de
mudar, mais comprometidos serão com man-
ter o status quo. Se você conversar de um

modo que faça os pacientes defenderem o status quo e argumentarem contra a
mudança, você pode inadvertidamente diminuir a probabilidade de haver uma
mudança comportamental, em vez de aumentá-la.

Temos a tendência de acreditar
naquilo que nos ouvimos falar.
Quanto mais os pacientes verba-
lizam as desvantagens de mudar,
mais comprometidos serão com
manter o status quo.
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Em suma, se você está defendendo a mudança, mas seu paciente está
resistindo e argumentando contra, você está no papel errado. Você está usan-
do todos os bons argumentos, e é o paciente quem deveria estar verbalizando
os argumentos em favor da mudança. A EM envolve evocar esses argumentos
no paciente, e isso significa, antes de tudo, suprimir o que pode parecer a coisa
certa a fazer – o reflexo de consertar as coisas.

Em muitas ou quase todas as questões relacionadas com a mudança
comportamental voltada para a saúde, os pacientes são ambivalentes. Eles
querem; eles podem; eles enxergam boas razões; eles sabem que precisam; e,
então, deparam-se com um “mas”. É aí que o pensamento dos pacientes pode
parar, a menos que você os conduza através da ambivalência. Felizmente, exis-
te muita coisa que você pode fazer para que isso aconteça, a começar pelo
próximo princípio orientador.

Entenda as motivações do seu paciente

São as razões do paciente para mudar, e não as suas, que são mais prová-
veis de desencadear a mudança de comportamento. E, assim, o segundo princí-
pio orientador é o interesse pelas preocupações, valores e motivações do pacien-
te. Na EM, age-se de um modo que evoque e
explore as percepções dos pacientes sobre sua
situação atual e suas motivações para mudar.
Isso pode soar como um processo prolongado,
mas não precisa ser. Ele pode ser feito dentro
do tempo normal da sua consulta. De fato,
acreditamos que, se o tempo da consulta é li-
mitado, você deve perguntar aos pacientes por
que eles gostariam de fazer uma mudança e como poderiam fazê-la, no lugar de
dizer a eles o que deveriam fazer. É o paciente, e não você, que deve verbalizar
os argumentos em favor da mudança comportamental. Trataremos dos elemen-
tos práticos, o “como” desse e de outros princípios da Parte II.

Escute o seu paciente

A EM envolve escutar pelo menos tanto quanto informar. Talvez as ex-
pectativas normais em uma consulta sejam que o profissional tenha as respos-
tas e as dê para os pacientes. Com frequência, você tem respostas, e os pacien-
tes o procuram em busca dessa experiência. No que tange à mudança
comportamental, contudo, as respostas provavelmente estarão dentro do pró-
prio paciente, e é necessário escutar para encontrá-las.

Se o tempo da consulta é limita-
do, você deve perguntar aos pa-
cientes por que eles gostariam de
fazer uma mudança e como po-
deriam fazê-la, no lugar de dizer
a eles o que deveriam fazer.
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Escutar corretamente é uma habilidade clínica bastante complexa. Ela
exige mais que fazer perguntas e fazer silêncio para ouvir as respostas dos
pacientes. Em seu livro Making the patient your partner, o psicólogo Thomas
Gordon e o cirurgião Sterling Edwards discutem como essa escuta de qualida-
de é uma parte vital do bom atendimento médico em geral.*  Ela envolve um
interesse empático em garantir que entendeu, fazer suposições sobre o signifi-
cado – uma habilidade discutida em mais detalhe no Capítulo 5.

Fortalecendo o seu paciente

Está cada vez mais claro que os resultados são melhores quando os paci-
entes têm interesse e um papel ativo em seu próprio tratamento de saúde. O
quarto princípio orientador na EM é o fortalecimento – ajudar os pacientes a
explorar como podem fazer a diferença em sua própria saúde. Mais uma vez,
as ideias e os recursos do paciente são fundamentais aqui. Sabe-se que é im-
portante fazer exercícios regularmente, mas são os pacientes que sabem como

podem embuti-los em suas vidas cotidianas.
Em essência, os pacientes se tornam seus con-
sultores sobre as suas vidas e sobre como po-
dem realizar mudanças comportamentais. Um
papel importante para você nesse processo é
promover a esperança de que essa mudança
seja possível e faça a diferença na saúde de-

les. Um paciente que é ativo na consulta, que pensa em voz alta sobre o porquê
e o como da mudança, é mais provável de fazer algo a respeito posteriormen-
te. Você, o profissional, é um especialista em facilitar que o paciente traga a
sua habilidade para a consulta.

Incentivar a mudança do comportamento relacionado com a saúde, apli-
cando a EM efetivamente no decorrer de alguns minutos e em conjunto com
outras tarefas do tratamento, é um processo que exige muita habilidade. Tra-
balhando com a saúde e observando um número incontável de consultas ao
longo dos anos, desenvolvemos uma admiração profunda pelo nível de habili-
dade que tantos clínicos já manifestam todos os dias. Nossa esperança neste
livro não é substituir essas habilidades e instintos naturais, mas oferecer a
assistência que pudermos para promover o seu desejo e a sua capacidade de
ajudar os pacientes a mudar.

* Gordon, T., & Edwards, W.S. (1995). Making the patient your partner: Communication

skills for doctors and other caregivers. Westport, CT: Auburn House.

Um paciente que é ativo na con-
sulta, que pensa em voz alta so-
bre o porquê e o como da mu-
dança, é mais provável de fazer
algo a respeito posteriormente.
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CONCLUSÃO

Este capítulo descreveu a fundamentação para o uso da EM ao conversar
com os pacientes sobre a mudança de comportamento. Nos próximos capítu-
los, discutimos em mais detalhe como a EM se encaixa nos processos normais
de comunicação do tratamento de saúde. O Capítulo 2 coloca o estilo de orien-
tação dentro do continuum de estilos de comunicação que você normalmente
usa na prática. Descrevemos a EM como uma forma refinada de orientação.
Também discutimos três habilidades básicas de comunicação que também fa-
zem parte da prática normal. O propósito de tudo isso é ajudá-lo a colocar a
EM dentro do contexto do seu trabalho cotidiano. Na Parte II, explicamos
como essas habilidades básicas podem ser usadas para orientar a mudança
comportamental.




