
31

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Gabriela Pimentel

O papel do engajamento 

nutricional na mudança  

do comportamento

The role of nutritional engagement in behavior change

Resumo

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas, são a maior causa de morte no mundo, correspondendo a mais de 36 milhões de mortes anuais. A maioria dessas mortes pode 
ser amplamente evitada com a mudança de fatores de risco comportamentais como tabagismo, consumo de álcool, hábitos alimentares 
e atividade física. Um dos entraves a essa mudança é a dificuldade das pessoas em mudar o estilo de vida, aderir às recomendações 
e engajar nas mudanças. Nesse contexto, estudos que englobam o tema engajamento, adesão e mudança de comportamento têm 
aumentado de forma significativa nos últimos anos. As evidências publicadas exploradas nesse artigo, que envolvem estudos clínicos, 
revisões sistemáticas da literatura e meta-análises, apontam intervenções relevantes e diversas abordagens que contribuem com a prática 
profissional. Compreendendo a complexidade do ser humano e a situação única de cada indivíduo, é possível atuar como um agente de 
mudanças, indo além do papel de orientador e especialista, por meio de intervenções que englobem habilidades de comunicação, fatores 
pessoais e ambientais relacionados à ciência da mudança de comportamento.

Palavras-chave: Mudança de comportamento; nutrição; engajamento; hábitos alimentares; comportamento alimentar.

Abstract

Non-communicable chronic diseases (NCDs), especially cardiovascular disease, cancer, diabetes and chronic respiratory diseases, are 
the world's leading cause of death, accounting for more than 36 million deaths annually. Most of these deaths can be largely prevented 
by changing behavioral risk factors such as smoking, alcohol consumption, eating habits and physical activity. However, one of the 
obstacles for such change is the difficulty people have in changing their lifestyle, adhering to the recommendations and engaging in 
change. In this context, studies that encompass the theme of engagement, adherence and behavior change have increased significantly 
in recent years. The published evidence explored in this article, involving clinical studies, systematic reviews of the literature and 
meta-analysis, point out relevant interventions and several approaches that contribute to professional practice. Understanding the 
complexity of the human being and the unique situation of each individual makes it possible to act as an agent of changing, going be-
yond the guiding and expert role, through interventions that include communication skills, personal and environmental factors related 
to the science of behavior change.

Keywords: Behavior change; nutrition, engagement; eating habits; food behavior.
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A
Introdução

Atualmente, as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), principalmente doenças 
cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas, são a maior causa de morte 
no mundo, correspondendo a mais de 36 milhões 
de mortes anuais. Dessas, 14 milhões são mortes 
prematuras, pessoas que morrem antes dos 70 
anos, sendo que mais de 90% de casos como esses 
ocorrem em países de baixa ou média renda. No 
Brasil, estima-se que as DCNT respondam por 
74% do total de mortes, sendo que a probabilidade 
de morrer antes dos 70 anos é de 19%¹.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em sua publicação denominada Plano de ação 
global para a prevenção e controle de DCNT, 
ressalta que a maioria dessas mortes pode ser 
amplamente evitada, visto que as DCNT são agora 
bem estudadas, compreendidas e compartilham 
fatores de risco comportamentais modificáveis 
como tabagismo, consumo de álcool, hábitos 
alimentares e atividade física².

Um dos entraves à mudança desse quadro, 
que envolve crescentes morbidade, mortalidade 
e custos para o sistema de saúde decorrente das 
DCNT, é a dificuldade das pessoas em mudar seu 
estilo de vida, aderir às recomendações e engajar 
nas mudanças, principalmente em longo prazo³. 
A exemplo da obesidade, que está associada a 
vários fatores de risco, Thom e Lean destacam 
que a otimização da adesão é o fator mais 
importante para o sucesso da perda de peso e que 
isso é reforçado por estratégias de mudança de 
comportamento. Além disso, a manutenção do 
resultado em longo prazo continua sendo o maior 
desafio e é influenciada pelo ambiente4.

Pesquisas que buscam entender o papel do 
meio ambiente na obesidade identificaram o 
ambiente alimentar como crítico. Ao longo da 
vida, existem diversos fatores (ambientais e 
sociais) que influenciam respostas biológicas 
e comportamentais, as quais contribuem 
para desfechos de saúde ou doença. Vários 
comportamentos de saúde, como fumar, dieta e 
atividade física, podem ser respostas a estímulos 
socioambientais5.

Nesse contexto, tem crescido o interesse em 

teorias e abordagens que promovam engajamento, 
adesão e mudança de comportamento6. O 
objetivo deste artigo é realizar um levantamento 
da literatura sobre engajamento nutricional e 
mudança de comportamento.

A explanação dos dados apresentados neste 
artigo foi realizada por meio de um levantamento 
da literatura incluindo trabalhos publicados 
nos últimos 10 anos, com buscas na base de 
dados Medical Literature Library of Medicine 
On-Line (MEDLINE) via PubMed, utilizando 
as palavras-chave ‘engajamento’, ‘mudança de 
comportamento’, ‘nutrição’, ‘hábitos alimentares’, 
‘comportamento alimentar’.

Resultados

Samdal et al.7 realizaram uma revisão 
sistemática e meta-análise com o objetivo de 
explorar os efeitos diferenciais de técnicas de 
mudança de comportamento nos resultados de 
intervenções para promover a atividade física e 
alimentação saudável em adultos com sobrepeso 
e obesidade. Foram incluídos 48 estudos clínicos 
randomizados, divididos em curto (menor ou igual 
a 6 meses) e longo prazo (maior ou igual a 12 
meses). As técnicas de estabelecimento de metas 
e automonitoramento do comportamento foram 
associadas com efeitos significativos em curto 
prazo. Além disso, intervenções bem-sucedidas 
em curto prazo também incluíram feedback sobre 
o comportamento, feedback sobre o resultado do 
comportamento e demonstração do comportamento. 
Em longo prazo, resultados significativos foram 
alcançados com estabelecimento de metas, 
automonitoramento, feedback sobre o resultado 
do comportamento, definição de tarefas graduais 
e adição de objetos ao ambiente, como um diário 
alimentar, por exemplo. Resolução de problemas, 
revisão de metas e apoio social também tiveram 
resultados positivos em longo prazo. Os autores 
ainda ressaltam que as intervenções que enfatizam 
um estilo de comunicação centrado no indivíduo 
e que apoie sua autonomia, como a entrevista 
motivacional e a teoria da autodeterminação, estão 
associadas a efeitos de longo prazo, visto que 
promover a autorregulação e a motivação positiva 
é importante para a manutenção da mudança de 
comportamento7.
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Desde o final dos anos 70 e o início dos 
anos 80, a teoria da autodeterminação, uma 
teoria chave, e a entrevista motivacional, um 
estilo clínico, têm sido utilizadas   para entender 
e intervir em comportamentos de saúde. A 
primeira é uma teoria geral da motivação 
humana que enfatiza a importância da qualidade 
motivacional, autonomia e contexto social. Isso é 
particularmente importante porque, quanto maior 
a autorregulação de um indivíduo frente a um 
determinado comportamento, maiores esforço, 
engajamento, persistência e estabilidade podem 
ser evidenciados8.

A entrevista motivacional possui quatro 
princípios norteadores: escuta empática (ouvir 
empaticamente o paciente, sem julgamento), 
desenvolvimento da discrepância (compreender 
e explorar as motivações, prós e contras da 
mudança), lidar com a resistência (resistir ao 
reflexo de ‘convencer’ ou ‘endireitar’ o paciente) 
e apoiar a autoeficácia para a mudança (capacitar 
o paciente). Nesse processo, são necessárias três 
habilidades centrais de comunicação: perguntar 
(para extrair a perspectiva do cliente), ouvir 
(para compreender) e informar (transmitir 
conhecimento). Esse contexto é fundamental para 
que os pacientes criem suas ações em relação à 
mudança de comportamento8.

Uma das caraterísticas centrais da entrevista 
motivacional é a empatia, e, nesse sentido, 
Parkin et al.9 analisaram a relação entre expressão 
profissional de empatia e concordância sobre as 
decisões tomadas em consulta. Consultas entre 86 
indivíduos com diabetes e 4 nutricionistas foram 
gravadas em áudio, sendo que imediatamente 
após as consultas ambos anotavam, de forma 
independente e em salas separadas, as decisões 
tomadas em um livreto. Os dados foram analisados 
por meio de um sistema de codificação de 
comunicação empática para codificar pistas, 
respostas verbais e correspondências entre as 
respostas.

A empatia foi responsável por 21,7% da 
variância no acordo sobre as decisões tomadas 
em consulta, com resultados de uma correlação 
significativa. A resposta empática profissional 
como reação aos desafios dos pacientes foi um 
fator significativo no aumento da concordância. 

Diante disso, uma maior empatia na consulta pode 
acarretar uma abordagem mais colaborativa para 
o trabalho com os indivíduos, resultando em uma 
maior recordação9.

Um resumo de estudos publicados sobre 
a abordagem da entrevista motivacional em 
adultos e crianças com diabetes e obesidade 
demonstrou que a maioria das intervenções 
sugere mudanças positivas no estilo de vida e 
no comportamento alimentar, colaborando para 
a perda de peso e o controle metabólico. Esses 
resultados parecem ser mais eficazes quando há 
uma abordagem individualizada, mais sessões 
são realizadas e quando os profissionais são 
treinados nas habilidades centrais. Com isso, os 
autores concluíram que a entrevista motivacional 
tem o potencial de facilitar a mudança, melhorar 
a eficácia e o engajamento dos indivíduos, em 
combinação com outras abordagens10.

A mudança de hábitos alimentares em 
idosos pode ser desafiadora pelas experiências 
vivenciadas, expectativas e desmotivação. Apesar 
disso, intervenções motivacionais direcionadas a 
esse grupo etário têm mais chances de sucesso. 
Nesse sentido, Schneider et al.11 realizaram 
uma meta-análise para avaliar os efeitos das 
intervenções dietéticas envolvendo a entrevista 
motivacional sobre o consumo de frutas e 
vegetais em idosos. Foram incluídos 7 estudos, 
totalizando um número de 1.978 participantes, 
uma variação de 3 a 20 sessões com duração de 20 
a 30 minutos, durante 6 a 61 semanas. No geral, as 
intervenções envolvendo a entrevista motivacional 
tiveram um efeito significativo sobre o consumo 
de frutas e vegetais em idosos, com resultados 
melhores quando as sessões eram mais longas, e 
os profissionais, mais treinados na condução da 
abordagem.

Outra importante teoria da mudança de 
comportamentos de saúde é a teoria social 
cognitiva de Bandura, que ressalta a influência de 
fatores pessoais e ambientais na ingesta alimentar. 
Os fatores pessoais, que incluem autoeficácia, 
expectativas de resultados, autorregulação e 
impedimentos percebidos e facilitadores do 
comportamento, têm sido associados com 
variações no comportamento alimentar e no 
consumo de frutas, legumes e verduras12. 
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Em uma revisão sistemática que avaliou o 
efeito desses determinantes sociais cognitivos no 
consumo de frutas, legumes e verduras, incluindo 
o resultado de 23 estudos envolvendo um total de 
34.577 participantes, verificou-se que, no geral, a 
proporção de variação foi de 23%13.

A autoeficácia, que é a confiança que o 
indivíduo tem de que é capaz de mudar um 
comportamento, tem se destacado como um 
importante componente da mudança e, também, 
da sustentação do comportamento em longo 
prazo, sendo um importante indicador para prever 
desfechos de saúde. Um estudo conduzido com 
2.277 participantes demonstrou que a autoeficácia 
foi um mediador parcial da severidade e das 
barreiras percebidas em relação à doença. Além 
disso, a suscetibilidade e benefícios percebidos 
em relação à mudança do comportamento foram 
totalmente mediados pela autoeficácia. Isso 
significa que essas crenças individuais podem não 
ser suficientes para a mudança de comportamento, 
a menos que estejam associadas com a autoeficácia, 
explicando, possivelmente, a razão pela qual 
somente conhecimento, conscientização e controle 
da ação podem não provocar alterações efetivas, 
visto que as pessoas precisam se sentir confiantes 
o suficiente para praticar um bom comportamento 
de saúde14.

A expectativa de resultados positivos está 
associada ao aumento da autoeficácia, melhorando 
a confiança do indivíduo em sua capacidade de 
mudar os hábitos alimentares. Nesse quesito, a 
habilidade de comunicação do profissional da saúde 
pode colaborar para a mudança de comportamento 
e resultados clínicos, com base em explicações 
neurobiológicas e comportamentais. Estudos sobre 
o efeito placebo elucidam que esse fenômeno 
é o produto de um mecanismo de expectativa, 
em que estímulos verbais, condicionados e 
sociais desencadeiam expectativas e alterações 
neuroquímicas, como a liberação de serotonina 
e dopamina, que podem contribuir de forma 
significativa para o desfecho da intervenção15. 
Dessa forma, diversos fatores da relação entre 
profissional da saúde e paciente devem ser 
considerados, como a escuta, acolhimento, 
declarações sobre o caso, gestos e atitudes ético-
humanistas16.

Um estudo transversal conduzido no Brasil, 
com o objetivo de analisar as associações de 
fatores individuais e ambientais com a ingestão 
de frutas e vegetais, selecionou uma amostra 
representativa do serviço de atenção primária 
brasileiro, incluindo 18 centros de saúde e 2.944 
participantes, além de 336 lojas de alimentos. 
Os resultados demonstraram baixa adequação 
no consumo de frutas e vegetais (34%), sendo 
que os fatores individuais e ambientais juntos 
explicaram 63% da variação na ingestão desses 
alimentos. No nível individual, todos os fatores 
comportamentais, como estágio de prontidão para 
a mudança, autoeficácia e balanço decisório, foram 
significativamente associados com o consumo 
de frutas e vegetais. O ambiente alimentar 
do consumidor, envolvendo disponibilidade, 
variedade e qualidade, também foi positivamente 
associado. Com esses dados, os autores ressaltam 
a necessidade de explorar os fatores associados ao 
consumo alimentar e sugerem novas possibilidades 
de intervenções com a combinação de estratégias 
individuais e ambientais17.

O modelo transteórico é uma abordagem para 
promoção de estilos de vida saudáveis e mudança 
de vários comportamentos de saúde, sendo que 
seus principais pilares abrangem18: 

- Estágio de mudança: representa a motivação e 
a prontidão para a mudança, englobando 5 estágios 
(pré-contemplação, contemplação, preparação, 
ação e manutenção), da menor à maior prontidão 
para a mudança;

- Balanço decisório: envolve a percepção 
individual das vantagens e desvantagens de 
modificar os comportamentos;

- Autoeficácia: confiança na capacidade de 
adotar novos comportamentos;

- Processos de mudança: compreendem 
estratégias cognit ivas,  experimentais  e 
comportamentais que estimulam a progressão 
entre os estágios.

Uma revisão sistemática conduzida por Menezes 
et al. avaliou a efetividade do modelo transteórico 
em intervenções para a mudança de hábitos 
alimentares e atividade física. Foram analisados 
18 estudos, com amostragem média de 1.349 
participantes, sendo que o modelo transteórico 
foi utilizado pelos profissionais da saúde como 
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auxílio para classificar o estágio de mudança 
dos participantes, para avaliar a intervenção e/
ou como instrumento de intervenção. Ocorreram 
mudanças significativas nos hábitos alimentares, 
incluindo aumento no consumo de frutas, legumes, 
verduras, vitaminas, minerais e fibras, além de 
redução no consumo de gorduras total, saturada 
e trans, calorias, sódio e colesterol. Em resumo, 
tanto mudanças positivas no comportamento 
(intenção, motivação, atitudes) quanto evolução 
do estágio de mudança para ação e manutenção 
foram relatados18.

No âmbito dos hábitos alimentares e 
comportamento alimentar, fatores pessoais 
parecem ser determinantes mais fortes do 
que fatores externos12. Porém, outros estudos 
demonstram a importante influência dos fatores 
socioambientais, como suporte social, cultura, 
políticas alimentares, marketing e rotulagem 
de alimentos, para resultados adversos ou de 
proteção5,19,20.

Discussão

Diante do panorama atual de saúde da 
população, precisamos ir além das respostas 
biológicas e integrar conhecimentos que 
promovam efetivamente a mudança e manutenção 
de comportamentos de saúde. Estudos que 
englobam o tema engajamento, adesão e mudança 
de comportamento têm aumentado de forma 
significativa nos últimos anos21. 

As evidências publicadas, que envolvem 
estudos clínicos, revisões sistemáticas da literatura 
e meta-análises, apontam intervenções relevantes 
e diversas abordagens que contribuem com a 
prática profissional. Por outro lado, a qualidade 
metodológica e a heterogeneidade dos dados 

indicam a necessidades de mais estudos. 
Engajamento envolve empenho, envolvimento, 

compromisso e participação ativa dos indivíduos 
no processo de mudança de comportamentos de 
saúde, incluindo os hábitos alimentares. Para que 
isso aconteça, é preciso o entendimento de que 
a mudança de comportamento é um fenômeno 
complexo, envolvendo diversos fatores que 
precisam ser considerados caso a caso. Teixeira 
e Marques22 reforçam que, para a prática da 
ciência da mudança de comportamentos em saúde 
baseada em evidências, é preciso se atentar aos 
fatores que predizem a adoção e manutenção de 
comportamentos de saúde, ao desenvolvimento 
e teste de teorias que definem as relações entre 
esses fatores com comportamentos de saúde e 
a como esses fatores podem ser implementados 
em intervenções eficazes de mudança de 
comportamento, considerando características do 
conteúdo (técnicas) e entrega.

Conclusões

Abordagens que promovam o engajamento, 
adesão e mudança de comportamento precisam, 
cada vez mais, ser integradas na prática dos 
profissionais da saúde para a mudança do 
paradigma de doença da população associado à 
dificuldade de mudar o estilo de vida, aderir às 
recomendações e engajar nas mudanças em curto 
e longo prazos.

Compreendendo a complexidade do ser humano 
e a situação única de cada indivíduo, é possível 
atuar como agente de mudanças, indo além do papel 
orientador e especialista, por meio de intervenções 
que englobem habilidades de comunicação, fatores 
pessoais e ambientais relacionados à ciência da 
mudança de comportamento.
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