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O que é Motivação?

Trata-se de uma condição do organismo que influencia a direção de

um comportamento.



Esse processo envolve fenômenos biológicos, emocionais e sociais

responsáveis pela intensidade, direção e persistência dos esforços

de uma pessoa para alcançar seu objetivo.

O que é Motivação?



Classificação da Motivação



Em 1983, a EM foi inicialmente desenvolvida para pacientes com

histórico de abuso e dependência de substâncias psicoativas.

Entrevista Motivacional - EM



Ao longo dos anos, a EM tem sido realizada em várias áreas da

saúde: diabetes, hipertensão, tratamento e prevenção da infecção por

HIV, doenças cardiovasculares, transtornos alimentares, etc.

Entrevista Motivacional - EM



A EM é uma abordagem baseada em evidências que visa o aumento

da motivação do paciente para mudar o estilo de vida disfuncional e

aumentar o comprometimento com a mudança.

Entrevista Motivacional - EM



Para Rollnick e Miller, EM é um estilo de aconselhamento diretivo,

centrado no paciente, que visa estimular a mudança do comportamento,

os ajudando a explorar e resolver sua ambivalência.

Entrevista Motivacional - EM



Na EM o papel do terapeuta é não diretivo.

Ao invés de propor soluções ou sugestões, o profissional oferece

condições de crítica que propiciem ao paciente o espaço para uma

mudança natural.

Entrevista Motivacional - EM

Busca a razão para mudança do paciente ao

invés de impor ou persuadi-lo sobre a mudança.



Resumindo:

Entrevista Motivacional - EM

A Entrevista Motivacional orienta os pacientes a convencerem a si

próprios sobre a mudança necessária.



Entrevista Motivacional - EM

Entre as condições essenciais para que ocorra a EM, 

a principal é a empatia.

Para Carl Rogers, empatia é uma escuta

técnica reflexiva que clarifica e amplia a

experiência pessoal do paciente sem impor a

opinião pessoal do profissional.



Entrevista Motivacional - EM
Ao mesmo que tempo que destaca-se a empatia, 

há o componente diretivo.

O profissional mantém um propósito e uma direção: 

auxiliar o paciente a lidar com sua ambivalência e consequentemente 

possibilitar a sua mudança.



Entrevista Motivacional - EM

Dois conceitos são importantes: 

a ambivalência e a prontidão.



As pessoas que apresentam problemas com uso de substâncias

psicoativas geralmente buscam tratamento com motivações flutuantes

e conflitantes.

Ao mesmo tempo querem e não querem mudar.

Ambivalência



A pessoa é, ao mesmo tempo, atraída e repelida por um único objeto.

O efeito resultante é uma característica clássica do conflito 

aproximação-evitação.

Ambivalência



Prontidão

Tem como base o conceito de motivação como um estado de 

prontidão ou vontade de mudar. 



A Mudança
Baseada no modelo de Estágios de Mudança desenvolvido por

Prochaska e DiClemente.

Esse modelo acredita que a mudança se faz através de um processo

e que a pessoa passa por diferentes estágios:

1. Pré-contemplação

2. Contemplação

3. Preparação

4. Ação

5. Manutenção



Fases da Mudança

1. Pré-contemplação

O paciente ainda não está considerando a mudança. 

De um modo geral, neste estágio, o paciente sequer encara o seu

comportamento como um problema, podendo ser chamado

'resistente' ou 'em negação’.



Fases da Mudança

2. Contemplação

Quando alguma consciência sobre o problema aparece.

O contemplador considera a mudança, mas ao mesmo tempo a

rejeita e é nesta fase que a ambivalência, estando no seu ápice, deve

ser trabalhada para possibilitar um movimento rumo à decisão de

mudar.



Fases da Mudança

3. Preparação

O paciente está pronto para mudar.

Há um compromisso com a mudança. 

Faz parte deste estágio, aumentar a responsabilidade pela mudança

e elaborar um plano específico de ação.



Fases da Mudança

4. Ação

É o estágio onde o paciente já muda e usa a terapia como um meio

de assegurar-se do seu plano, para ganhar autoeficácia e finalmente

para criar condições externas para a mudança.



Fases da Mudança

4. Manutenção

O grande teste para comprovar-se a efetividade da mudança.

Manutenção, no processo de mudança, significa estabilidade neste

novo estado por um longo período.



Fases da Mudança

5. Recaída

Falha na manutenção e retomada do hábito ou comportamento 

anterior – retorno a qualquer dos estágios anteriores.



O papel do profissional

O papel do profissional na EM é estimular a motivação do paciente,

buscando aumentar a possibilidade de mudança sem impor à ele

um curso de ação que não seja apropriadoao seu momento pessoal.



Princípios Básicos da EM

1. Expressar empatia

- assumir ambivalência como algo normal e

parte do processo de mudança.

- aceitar a postura do paciente, tentando entendê-lo, sem

julgamento ou crítica;

- escutar criticamente (reflective listening);



Princípios Básicos da EM

2. Desenvolver discrepância

É importante para que o paciente tenha consciência das consequências

do atual comportamento, fique mais motivado e seja estimulado a

apresentar argumentos para mudança.

Evidenciar a distância entre:

onde o paciente está e onde ele gostaria de estar. 



Princípios Básicos da EM
3. Evitar discussões

- Evite discutir e debater com o paciente sobre a

conveniência ou a utilidade de uma mudança,

porque isso pode criar resistência.

- Os argumentos diretos e as tentativas para

convencer tendem a produzir oposição ante as

instruções, ordens ou sugestões para a mudança.

Evitar confrontações diretas.



Princípios Básicos da EM

4. Fluir com resistência

- saber reconhecer o momento do paciente e saber usá-lo

(ao invés de ir contra ele) pode ser positivo;

- percepções podem mudar, principalmente se forem de

relutância ao tratamento, ao contato terapêutico ou

mesmo à mudança propriamente dita;

- novas perspectivas são bem recebidas mas não devem

ser impostas.



Princípios Básicos da EM

5. Estimular a autoeficácia

Apoiar e reforçar o sentimento de autoeficácia.

O paciente deve ser responsável por escolher e levar a sério sua

mudança pessoal.

Para estimular a autoeficácia é necessário que o

profissional acredite na possibilidade de mudança

do paciente.



A fim de facilitar ainda mais a compreensão da EM, Miller e Rollnick

elaboram o “Espírito da EM”, que envolve um estilo colaborativo,

evocativo e com respeito à autonomia do cliente, a destacar:

Espírito da EM

Parceria, Aceitação, Evocação e Compaixão



A Entrevista Motivacional é feita “com” e não “para” a pessoa.

Espírito da EM

Reforça a necessidade do terapeuta interagir e se interessar pela

história e evolução do cliente e não se ater a uma conduta prescritiva.

Parceria



A aceitação consiste:

✓ no reconhecimento do valor absoluto que o paciente dá

aos seus argumentos e razões,

✓ na empatia acurada,

✓ no suporte à autonomia do paciente e

✓ no reforçamento positivo de falas e posturas em prol

da saúde e integridade de vida.

Espírito da EM
Aceitação



Evocar as forças que motivam a pessoa, ao invés de persuadir. 

Evocar quer dizer lembrar, recordar. 

A evocação traz a proposta de ajudar o paciente a se recordar de

elementos próprios e únicos que podem se tornar motivos para que

haja uma mudança de comportamento.

Espírito da EM
Evocação



É um ato de aproximar-se para verdadeiramente ajudar. 

Os autores reforçam o convite para:

“colocar a mão na massa” JUNTO com a pessoa e não PELA pessoa. 

Espírito da EM
Compaixão



A EM atualmente é descrita na confluência de quatro processos que

são apresentados sequencialmente e devem ser visualizados sob a

forma de degraus.

Os Processos da EM



Consiste na construção de uma aliança terapêutica. 

Quando o profissional consegue estabelecer uma boa aliança

terapêutica com o paciente, há mais engajamento no tratamento,

possibilitando que haja uma maior adesão ao mesmo.

Os Processos da EM
Engajamento



Na EM, o engajamento é definido como um processo de construção

em uma relação de ajuda, que busca uma solução para o problema

apontado.

Os Processos da EM

Esta relação é pautada no respeito e na confiança mútuos. 

Engajamento



Alguns fatores podem influenciar no engajamento, tais como:

Os Processos da EM

• Identificar os desejos e objetivos do cliente;

• Avaliar junto com o paciente o grau de importância dado

aos seus objetivos;

• Acolher o paciente de forma positiva, possibilitando que o

mesmo se sinta valorizado e respeitado;

• Trabalhar as expectativas do paciente;

• Oferecer esperança ao paciente.

Engajamento



A construção do foco está no desenvolvimento e manutenção da 

direção específica da conversa para a mudança. 

Os Processos da EM

Manter o foco na conversa ajuda na elaboração

e no resgate do sentido, bem como possibilita a

construção de uma direção para a mudança.

Cabe ao profissional se preocupar em manter o foco durante o

atendimento, para que a conversa não se perca no meio do caminho.

Foco



Consiste no movimento do profissional de extrair da pessoa os 

próprios sentimentos referentes ao propósito de mudança. 

Os Processos da EM

Esta é a essência da EM. Todas as conclusões ou caminhos a

serem percorridos, devem ser uma conclusão que o paciente

alcança sozinho, com o auxílio do profissional e não com a sua

indução.

A resposta para as questões deve ao final, sair da boca do

paciente, como se fosse realmente uma grande descoberta.

Evocação



O planejamento está na construção do movimento de 

“quando” e “como” mudar. 

Os Processos da EM

Tomando-se como base os estágios de prontidão para a mudança, há

um momento em que o paciente diminui os seus questionamentos e

começa a se preparar para uma tomada de atitude.

Planejamento



Neste momento, o planejamento é fundamental, uma vez que

desenvolve a formulação de um plano de ação específico, podendo

encorajar o paciente a aumentar seu compromisso com a mudança.

Os Processos da EM

A construção do planejamento não deve ser prescrito

e sim, evocado do paciente; da mesma forma, não

deve ser pontual e deve ser sempre revisto.

Planejamento



Os Três Estilos de Comunicação

Estilos que refletem posturas diferentes sobre o papel do terapeuta

em seu relacionamento com o paciente, sendo que cada um deve ser

analisado e utilizado durante o processo de mudança nas situações

e momentos distintos que surgirem.



Os Três Estilos de Comunicação

1. Acompanhar

Dar atenção total ao que o cliente está falando. 

Consiste predominantemente em escutar com atenção, sem julgar

ou criticar.

O objetivo é entender a experiência e os valores do outro, ou seja,

entender o que está acontecendo pelos olhos do paciente.



Os Três Estilos de Comunicação

2. Direcionar

Esse estilo de comunicação evidencia o relacionamento interpessoal. 

Na EM, o profissional detém o controle da relação terapêutica. 

Há momentos em que o paciente deverá ser encorajado a confiar no

conhecimento e na experiência do profissional para que o tratamento

seja viável e seguro.



Os Três Estilos de Comunicação

3. Orientar

Ajudar o paciente a encontrar um caminho de acordo com a mudança

que ele deseja fazer no momento, oferecendo um menu de opções que

podem ajudá-lo nesse processo.



As Três Habilidades de Comunicação

Perguntar, escutar e informar constituem as três principais 

ferramentas a serem utilizadas no tratamento.



As Três Habilidades de Comunicação

Perguntar

Evocar as motivações internas do paciente para a mudança do

comportamento .



As Três Habilidades de Comunicação

Escutar

O profissional deve escutar com atenção o cliente e, em seguida,

checar se compreendeu de forma correta o que ele está querendo

dizer.

A escuta também deve estimular o

cliente a explorar e revelar mais.



As Três Habilidades de Comunicação

Informar

É o principal meio de transmitir conhecimento para o paciente

sobre sua condição e seu tratamento.

Em geral, ele é informado sobre seu diagnóstico, opções de

tratamento, passos do tratamento, recomendações do uso de

medicamentos, sobre os recursos que podem ajudá-lo no processo, etc.



Metodologia da EM

Esse método foi desenvolvido para auxiliar o profissional a

estruturar seu diálogo com o cliente, permitindo que este possa

falar ao máximo o que sente em relação ao comportamento

prejudicial e a possibilidade de mudá-lo.



Metodologia da EM

Esse método impede que a consulta gire em torno de um

interrogatório investigativo recheado de perguntas fechadas no

qual o cliente fique com apenas duas opções de respostas: sim e

não.



P: perguntas abertas

A: afirmar– reforço positivo

R: refletir

R: resumir

Metodologia PARR

A metodologia consiste na utilizaçãode:



Metodologia PARR

Uma boa maneira de começar a terapia é fazer perguntas de modo

que encoraje o cliente a falar o máximo possível.

Perguntas abertas são aquelas que não podem ser respondidas

facilmente com uma palavra ou frase simples.

Perguntas abertas



Metodologia PARR

Pode ser realizado por meio de apoio, elogios e oferecimento

de apreciação e compreensão por parte do profissional.

Afirmação – Reforços positivos



Metodologia PARR

É a principal estratégia da EM, e deve ser utilizada em uma

proporção substancial durante a fase inicial do tratamento, sobretudo

entre os pacientes ainda muito ambivalentes em relação à mudança.

Refletir



Metodologia PARR

O elemento crucial na escuta reflexiva é como o 

profissional responde ao que o paciente diz.

Ao refletir, o profissional se coloca na relação, mas, ao mesmo 

tempo, deve ser fiel ao que o paciente disse. 

Por este motivo, a EM não trabalha com interpretação.

Refletir



Metodologia PARR

Resumos podem ser utilizados para conectar os

assuntos que foram discutidos.

É uma demonstração de que o profissional escutou o

paciente, além de funcionar como estratégia didática

para que ele possa organizaras suas ideias.

Resumir
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