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Suponha que você tenha uma paciente 
sentada a sua frente. Uma senhora de 58 
anos, que trabalha muito e relata um al
to nível de estresse diário. É hipertensa, 
tabagista há mais de 30 anos, está acima 
do peso e não faz atividades físicas re
gularmente. Queixase de dor lombar e 
dificuldade para dormir. Como profissio
nal de saúde, você quer ajudála. Um dos 
principais objetivos é abordar os fatores 
de risco para doença cardiovascular, mas 
também considerar o quadro agudo. Nesse 
momento, você poderia simplesmente se
guir as diretrizes(1,2) e aconselhála sobre 
os benefícios da atividade física, da perda 
de peso, de uma alimentação saudável e 
da redução do consumo de sódio, além de 
dar informações sobre riscos da doença 
cardiovascular aterosclerótica e prescre
ver medicações com base em evidências 
científicas.

Mas será que essas recomendações 
sur tiriam efeito? Você deve discutir todos 
esses assuntos com a paciente, selecionar 
alguns, ou deixar que ela conduza a con
versa? Ela seguirá suas recomendações? 
Como você poderá saber? Quais os in
centivos e desfechos cabíveis, em relação 

a cumprir ou não as diretrizes? Há outras 
variáveis que devam ser incluídas nessa 
equação?

As ciências do comportamento forne
cem um ponto de partida para que pro
fissionais de saúde possam abordar as 
questões acima e melhorar os cuidados 
pres   tados. Nos últimos 70 anos, os cientis
tas desenvolveram e reformularam diver
sas teorias para explicar os diferentes pa
drões de comportamento humano, em 
di ferentes contextos e situações. Algumas 
dessas teorias podem ser combinadas e 
aplicadas à prática clínica diária.

O modelo de crenças em saúde é uma 
das mais bem conhecidas teorias compor
tamentais relacionadas à saúde(3,4) e pos
tula que o maior engajamento do paciente 
em um dado comportamento (atividade 
física, por exemplo) resulta da interação 
entre sua crença pessoal a respeito do pró
prio risco de desenvolver alguma doença 
(como maior risco de doença cardiovas
cular), sua percepção dos benefícios do 
exercício (o exercício pode me ajudar a 
perder/manter o peso?) e as barreiras que 
o impedem de agir (apoio do cônjuge, in
corporação do exercício na rotina diária), 
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no sentido de reduzir as chances de desenvolver doen
ças graves, como a doença cardiovascular. A incorpo
ração do modelo de crenças em saúde na prática clí
nica requer uma comunicação efetiva com o paciente, 
de modo que informações úteis possam ser fornecidas. 
Entretanto, é também importante identificar as barrei
ras potenciais e discutir as estratégias para superálas, 
além dos benefícios de ações preventivas. Um dos desa
fios envolvidos na aplicação do modelo de crenças em 
saúde é a percepção dos benefícios de saúde a médio/
longo prazo (os benefícios do exercício podem demorar 
meses para aparecer), frente à percepção imediata das 
barreiras (conseguir tempo para se exercitar, por exem
plo). Os resultados são a negligência da importância 
da atividade física e a procrastinação, quando se trata 
de autocuidado.

Os estágios das mudanças, ou modelo transteórico 
(MTT),(5) é semelhante ao modelo da crenças em saúde, 
mas incorpora aspectos da teoria cognitiva social (TCS; 
por exemplo, autoeficácia e necessidade de pesar prós 
e contras para tomada de ações). De acordo com esse 
modelo, os pacientes são classificados em diferentes es
tágios de prontidão para mudança de comportamento, 
a saber: (1) précontemplação: o paciente não conside
ra a mudança de comportamento e não há intenção de 
mudar; (2) contemplação: o paciente se interessa ou co
meça a contemplar a possibilidade de mudança; (3) pre
paração: o paciente começa a traçar um plano de ação; 
(4) ação: o paciente faz a mudança e adota um compor
tamento saudável; (5) manutenção: o comportamento 
saudável é mantido por longo período de tempo. Essa 
teoria foi inicialmente conceitualizada para abordar o 
tabagismo e o comportamento de vício, mas pode ser 
aplicada em diferentes situações. A avaliação do es
tágio de mudança de comportamento de um paciente 
permite ao médico fornecer um breve aconselhamento 
aos que se encontram no estágio précontemplativo, e 
concentrar esforços naqueles que se dispõem e têm os 
recursos necessários para mudar de comportamento de 
imediato.
 Sra. K. queixase de rigidez na coluna e dificuldade 

para dormir. Embora sejam os dois problemas mais 
prementes na visão dela, você se preocupa com a  

hipertensão arterial sistêmica. Orienta sobre rigidez 
e argumenta que aumentar o nível de atividade físi
ca pode ajudála a controlar a dor e pressão arterial, 
além de melhorar o sono. Sra. K. se diz disposta a 
tentar se exercitar, levando o cão para passear pela 
manhã. Entretanto, preocupase com a eventual ri
gidez matinal. Você explora as potencias barreiras 
e os facilitadores que poderiam interferir nos pla
nos de exercício da paciente, e pergunta se sente 
segurança para começar lentamente e aumentar as 
caminhadas de forma gradual. Você pede que faça 
um registro de seu programa semanal de exercícios 
e a aconselha a tentar andar por um mínimo de 15 
minutos, em dias alternados. Ela concorda em con
tatálo dentro de 4 semanas para dar notícias sobre 
o programa de atividades físicas e o nível de dor.

A terceira teoria é a TCS,(6) segundo a qual fatores 
pes soais e ambientais afetam continuamente o com
portamento humano. Os pacientes tendem a aprender 
com as próprias experiências e as alheias, equilibrando, 
assim, suas atitudes. O apoio social é um componente 
chave da TCS; consequentemente, o grupo ou equipe é 
um fator importante na obtenção de melhores resulta
dos individuais. Nesse contexto, os amigos e familiares 
desempenham um papel fundamental, ao dar o apoio 
necessário em situações que envolvem risco à saúde e 
doenças.

Finalmente, os conceitos de autoeficácia, decisões 
compartilhadas e empoderamento do paciente devem 
ser destacados. A autoeficácia pode ser definida como 
a confiança que o paciente tem em sua própria capaci
dade de cumprir tarefas predeterminadas, que, conse
quentemente, reflete uma opinião dinâmica, que pode 
ser melhorada mediante feedback positivo, quando a 
tarefa é realizada. A autoeficácia é um elemento bási
co comum às três teorias discutidas aqui e constitui um 
dos preditores mais confiáveis de mudanças comporta
mentais bemsucedidas. Na verdade, ao se questionar 
um paciente sobre seu nível de confiança na própria ca
pacidade de mudar um determinado comportamento, 
qualquer nota abaixo de 7, em uma escala de 1 a 10, é 
um provável indicador de insucesso na mudança com
portamental.(710) As decisões compartilhadas e o empo



ix

deramento do paciente também são fundamentais para 
prestação de cuidados bemsucedida, promover enga
jamento e melhorar resultados clínicos.

Concluímos que a aplicação das ciências do com
portamento na prática clínica permitiria ao profissio nal 
de saúde informar a paciente, aumentando sua per
cepção dos próprios riscos cardiovasculares; e trazer a 
paciente para o centro do tratamento, empoderandoa. 
O profissional de saúde orienta, a paciente tem papel 
principal, enquanto a família e os amigos completam o 
time; juntos, todos podem ajudar a paciente a minimi
zar seus riscos de saúde. O profissional poderia também 
avaliar a atual capacidade da paciente para mudanças 
de comportamento, de modo que uma abordagem espe
cífica possa ser adotada. Por exemplo, o médico poderia 
determinar se ela está preparada para parar de fumar 
e, se for esse o caso, ajudála a traçar um plano. Pode
ria ainda propor os objetivos de perda de peso passíveis 
de serem alcançados e baseados em metas crescentes, 
certificandose de que um feedback positivo seja dado 
toda vez que uma meta for atingida. Os objetivos devem 
ser realistas e encaixados em um período de tempo es
pecífico, além de incorporar o automonitoramento. Por 
último, mas não menos importante, a questão do es
tresse deve ser abordada. Tentar compreender as fontes 
de estresse da paciente e propor medidas que a ajudem 
a suportálo, como terapias mentecorpo (ioga, medita
ção e exercícios) e lazer. Como diz o provérbio bíblico −  
dê um peixe a uma pessoa e ela comerá hoje; ensine-a a 
pescar, e ela comerá sempre.

REFERÊNCIAS
1. Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD, de Jesus JM, Houston Miller N, Hubbard VS, 

Lee IM, Lichtenstein AH, Loria CM, Millen BE, Nonas CA, Sacks FM, Smith 
SC Jr, Svetkey LP, Wadden TA, Yanovski SZ; American College of Cardiology/

American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 AHA/
ACC guideline on lifestyle management to reduce cardiovascular risk: a report 
of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014;63(25 Pt B):2960-84. Erratum 
in: J Am Coll Cardiol. 2014;63(25 Pt B):3027-8.

2. Simão AF, Precoma DB, Andrade JP, Correa FH, Saraiva JF, Oliveira GM, Murro 
AL, Campos A, Alessi A, Avezum A Jr, Achutti AC, Miguel AC, Sousa AC, 
Lotemberg AM, Lins AP, Falud AA, Brandão AA, Sanjuliani AF, Sbissa AS, 
Alencar FA, Herdy AH, Polanczyk CA, Lantieri CJ, Machado CA, Scherr C, Stoll 
C, Amodeo C, Araújo CG, Saraiva D, Moriguchi EH, Mesquita ET, Fonseca FA, 
Campos GP, Soares GP, Feitosa GS, Xavier HT, Castro I, Giuliano IC, Rivera IV, 
Guimaraes IC, Issa JS, Souza JR, Faria NJ, Cunha LB, Pellanda LC, Bortolotto 
LA, Bertolami MC, Miname MH, Gomes MA, Tambascia M, Malachias MV, 
Silva MA, Izar MC, Magalhães ME, Bacellar MS, Milani M, Wajngarten M, 
Ghorayeb N, Coelho OR, Villela PB, Jardim PC, Santos Filho RD, Stein R, 
Cassani RS, D’Avila RI, Ferreira RM, Barbosa RB, Povoa RM, Kaiser SE, Ismael 
SC, Carvalho T, Giraldez VZ, Coutinho W, Souza WK; Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. [I Brazilian Guidelines for cardiovascular prevention]. Arq Bras 
Cardiol. 2013;101(6 Suppl 2):1-63. Portuguese. Erratum in: Arq Bras Cardiol. 
2014;102(4):415. Cesena, F H Y [removed].

3. Janz NK, Becker MH. The Health Belief Model: a decade later. Health Educ Q. 
1984;11(1):1-47. Review.

4. Glanz K, Bishop DB. The role of behavioral science theory in development 
and implementation of public health interventions. Annu Rev Public Health. 
2010;31:399-418. Review.

5. Prochaska JM, Prochaska JO, Levesque DA. A transtheoretical approach to 
changing organizations. Adm Policy Ment Health. 2001;28(4):247-261.

6. Bandura A. Social cognitive theory: an agentic perspective. Annu Rev 
Psychol. 2001;52:1-26.

7. McMullen CK, Safford MM, Bosworth HB, Phansalkar S, Leong A, Fagan MB, 
Trontell A, Rumptz M, Vandermeer ML; Centers for Education and Research 
on Therapeutics Patient-Centered Medication Management Workshop Working 
Group, Brinkman WB, Burkholder R, Frank L, Hommel K, Mathews R, Hornbrook 
MC, Seid M, Fordis M, Lambert B, McElwee N, Singh JA. Patient-centered 
priorities for improving medication management and adherence. Patient Educ 
Couns. 2015;98(1):102-10.

8. Zullig LL, Gellad WF, Moaddeb J, Crowley MJ, Shrank W, Granger BB, et al. 
Improving diabetes medication adherence: successful, scalable interventions. 
Patient Prefer Adherence. 2015;9:139-49. Review.

9. Zullig LL, Peterson ED, Bosworth HB. Ingredients of successful interventions 
to improve medication adherence. JAMA. 2013;310(24):2611-2.

10. Zullig LL, Sanders LL, Thomas S, Brown JN, Danus S, McCant F, et al. Health beliefs 
and desire to improve cholesterol levels among patients with hyperlipidemia. 
Patient Educ Couns. 2015. pii: S0738-3991(15):30141-5.



x


