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Um dos maiores desafi os para ajudar os clientes a mudar os com-

portamentos em saúde é adaptar-se criativamente às complexidades 

da mudança intencional. As pessoas mudam comportamentos (ou 

não) por uma variedade de razões pessoais e sociais, e são raras as 

intervenções com comprovações empíricas de efi cácia para auxiliar 

os clientes a “navegar nas águas tumuluadas” do processo de mu-

dança comportamental. É difícil identifi car outra intervenção ino-

vadora que tenha impacto prático e direto sobre as vidas das pessoas 

que apresentam com comportamentos problemáticos quanto o Mo-

delo Transteórico de Mudança (MTT), que é tema deste livro. 

Por mais de quatro décadas, o trabalho pioneiro de James 

Prochaska e Carlo DiClemente tem demonstrado sucesso na aplica-

ção do MTT a muitos comportamentos em uma ampla gama de 

contextos. Além disso, é fato que o MTT tem sido conduzido a 

uma mudança conceitual com o foco em como os profi ssionais de 

cuidado à saúde lidam com pessoas que têm comportamentos de 

risco. Assim como em todos os modelos e teorias em ciências da 

saúde, o modelo é amplamente pesquisado; centenas de artigos 

científi cos têm explicado seus aspectos teóricos. Décadas de estudo, 

possibilitaram que o MTT evoluísse da pesquisa para se constituir 

em uma abordagem prática e útil na resolução de problemas con-
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temporâneos. Sua especifi cidade se traduz na ampla gama de infor-

mações relevantes, estratégias e ferramentas de intervenção que po-

dem ser utilizadas por diversos profi ssionais ou pessoas que estejam 

buscando a mudança por conta própria. 

Este livro, organizado por Margareth da Silva Oliveira, Raquel 

de Melo Boff , Milton José Cazassa e Carlo DiClemente e colabora-

dores, reúne recentes resultados de pesquisa, aplicação do MTT em 

vários contextos, as mais recentes estratégias de intervenção para ava-

liar as variáveis relacionadas ao MTT e ferramentas clínicas práticas 

para a implementação das intervenções. Na obra, a Entrevista Moti-

vacional é apontada como uma dessas estratégias, com viés colabora-

tivo, centrada na pessoa, para guiar e eliciar a motivação para mudar. 

Além disso, os autores deste livro são experts tanto em MTT quanto 

em Entrevista Motivacional. Isto torna este trabalho bonito porque 

eles descrevem formas de “costurar” intervenções perfeitas para varia-

dos níveis de motivação para mudança de comportamento, baseados 

tanto em suas pesquisas quanto em suas reais aplicações. Ao longo do 

livro são incluídos exemplos que oferecem uma riqueza para a expe-

riência clínica, ilustrando comportamentos típicos de cada estágio de 

mudança comportamental, bem como o que é necessário acontecer 

para um cliente se mover com sucesso para o próximo estágio. Cada 

seção do livro aborda um tópico (avaliação) ou um problema de 

comportamento específi co, incluindo álcool, tabaco e outras substân-

cias. Uma seção inovadora aborda o MTT para promoção de saúde 

em outros cenários, tais como a síndrome metabólica em adultos. 

Além de seu vasto trabalho com o MTT no uso de substâncias, os 

autores têm desenvolvido pesquisas pioneiras com a aplicação do 

MTT para prevenir comportamentos que levam a problemas crôni-

cos como a obesidade, diabetes e doença arterial coronariana. Nessa 

obra, os clínicos são presenteados com as defi niçoes desses problemas 

de saúde, consequências e o tratamento necessário. Os autores com-

partilham uma riqueza de experiências na prevenção de doenças me-

tabólicas com base em seus trabalhos de intervenção multidisciplinar. 
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Esta intervenção única, foi desenvolvida, testada e ampla mente disse-

minada no Brasil.

Como professora e pesquisadora, estou particularmente impres-

sionada com a profundidade do conhecimento e aplicações práticas de-

talhadas neste livro. Eu tenho mais de duas décadas de experiência na 

conceituação e concepção de investigação clínica e programas de im-

plementação para testar intervenções com base no MTT e entrevistas 

motivacionais. Minha pesquisa tem focado em intervenções com o ob-

jetivo de cessação e prevenção ao uso de substâncias por grávidas; pro-

moção de cuidados pré-natal; prevenção ao uso de cocaína; cessação de 

fumo; modifi cação na dieta; adesão a exercício; prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis; tratamento de abuso de substâncias e no 

contexto de justiça criminal. O que eu tenho aprendido ao longo dos 

anos é que dar conselhos a uma pessoa que não está pronta para mu-

dar, pode ser prematuro, inapropriado e inefi caz. Por outro lado, estra-

tégias que não oferecem conselho ou ajuda para desenvolver um plano 

em pessoas que estão prontas para mudar podem ser frustrantes, tanto 

para o profi ssional quanto para o cliente. 

Uma das coisas que eu gosto muito neste livro, e que repre-

senta uma distinta contribuição para a literatura, é que ele não só 

fornece orientação sobre como avaliar o estágio de mudança de um 

cliente, mas também como planejar e implementar as abordagens 

de tratamento corretas nos momentos certos para mobilizar os pró-

prios processos de mudança que as pessoas usam em suas vidas diá-

rias. Este livro é certamente um rico recurso para profi ssionais que 

querem combinar as intervenções com as necessidades dos seus 

clientes, ao mesmo tempo desenvolver fortes relações de colabora-

ção que facilitarão mudanças signifi cativas e duradouras.

Mary Marden Velasquez, Ph.D. 
Centennial Professor in Leadership for Community, 

Professional and Corporate Excellence Director, 
Health Behavior Research and Training Institute 

Y e University of Texas at Austin
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