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A QUEM SE DESTINA O LIVRO
Este livro foi escrito com três públicos em 
mente. A primeira audiência, e talvez o mais 
importante, são os estudantes, a maioria dos 
quais são jovens com mentes abertas e paixão, 
pessoas que ainda estão formulando planos 
de carreira. Nossa esperança é que este livro 
abre suas mentes para um plano de carreira 
através do qual eles possam ajudar as pessoas 
a ter uma experiência aprimorada de saúde e  
bem estar, transformar os locais de trabalho em 
comunidades que cuidam de seus trabalhadores 
enquanto eles melhoram a produtividade 
e controlem o aumento dos custos em 
assistência médica, tudo o que vai ajudá-los 
a manter-se financeiramente sustentáveis e 
profissionalmente bem sucedidos. O segundo 
público, e provavelmente o maior, é o rápido 
crescimento da rede de profissionais que 
abraçaram a promoção da saúde como uma 
carreira. Nossa esperança para eles é fornecer 
os conhecimentos e ferramentas que eles 
precisam para ser tão eficazes quanto possível 
em seu trabalho, e por sua vez, contribuírem 
para melhorar a saúde e a qualidade de vida 
de milhões de pessoas todos os dias. O terceiro 
grupo é dos profissionais de recursos humanos 
que não tenham escolhido a promoção da saúde 
como uma carreira, mas foram encarregados 
de implementar programas para seus clientes 
ou em suas próprias organizações. Nossa 
esperança para eles é fornecer uma sensação 
tangível de como os programas devem 
funcionar, para que eles saibam como contratar 
as melhores pessoas para ajudá-los e como 
monitorar e supervisionar a implementação 
bem sucedida e evolução de um programa.

O QUE HÁ DE NOVO NESTA 
EDIÇÃO?
A 4ª edição do livro Promoção da Saúde no 
Local de Trabalho foi significativamente revisto 
a partir da terceira edição, que foi publicada 
em 2002.1 O livro, em geral é organizado em 
torno do quadro conscientização, motivação, 
Competências e Oportunidade (AMSO) que 
eu publiquei pela primeira vez em 2005.2 Dos 
23 capítulos, 9 são novos. O Quadro AMSO 
é descrito no capítulo três e serve como a 
estrutura conceitual para o livro. Outro novo 
capítulo sobre marketing e comunicação 
complementa outros três capítulos sobre 
questões de gestão. Uma nova seção de 
cinco capítulos sobre teorias fundamentais 
da mudança de comportamento também foi 
adicionado, com capítulos separados sobre 
a fixação de metas e de auto-regulação, o 
Modelo Transteórico, incentivos intrínsecos 
e extrínsecos, auto-eficácia, e customização. 
A seção sobre o aumento das oportunidades 
inclui novos capítulos sobre as normas sociais 
e apoio social. Finalmente, foi adicionado um 
novo capítulo sobre as pequenas empresas. 
Dos restantes 14 capítulos, 8 são de autoria ou 
co-autoria de autores novos para o livro, os 
quais foram adicionadas novas perspectivas. 
Seis dos capítulos são escritos pelos mesmos 
autores como a 3ª edição. Todos esses capítulos 
foram atualizados para refletir novas pesquisas 
e práticas. Por exemplo, o capítulo sobre como 
projetar programas de promoção da saúde no 
local de trabalho tem uma nova seção sobre 
como financiar programas usando métodos 
além de reduzir custos médicos. O capítulo de 
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controle de peso reflete a crise global que ainda 
não era visível quando a 3ª edição foi escrita e 
da falta de eficácia da maioria das abordagens 
atuais. O capítulo de controle do tabaco 
reflete os notáveis   avanços feitos na ciência da 
cessação do tabagismo que fazem erradicação 
deste hábito entre as populações de trabalho 
uma realidade.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SETOR 
Edições anteriores deste livro incluem 
avaliações da evolução histórica do campo da 
promoção da saúde no local de trabalho, e eu 
não vou repetir esses comentários aqui. Em vez 
disso, vou refletir sobre a evolução do campo a 
partir de três perspectivas.

FINALMENTE PARECE SER REAL
De uma perspectiva pessoal, a promoção da 
saúde no local de trabalho finalmente parece ser 
real. Quando eu me envolvi neste campo como 
um estudante em 1977, foi mais um movimento 
de alguns milhares de aficcionados em saúde, a 
maioria de nós na faixa dos vinte anos, do que 
era um campo em si. Foi maravilhoso. Cada 
pessoa que eu conheci era um companheiro 
de alma; estávamos todos empenhados em se 
envolver, comer direito, ajudar os outros para 
tornar o mundo um lugar melhor. Estes eram o 
tipo de pessoas que se reune pela primeira vez, 
conhece por cerca de 30 minutos e que quer se 
manter próximo pelo resto da vida. De fato, 
muitos dos meus amigos mais próximos são 
pessoas que eu conheci naqueles primeiros anos. 
Mas, os empregos eram difíceis de encontrar. 
Algumas pessoas de sorte, a maioria deles com 
pós-graduação em fisiologia do exercício, teve 
trabalhos em academias corporativas dentro 
das organizações. Outros tinham empregos 
em fabricantes de equipamentos de fitness, 
editoras, faculdades ou empresas de avaliação 
de risco de saúde, mas muitos de nós ainda 
estavam tentando descobrir como trabalhar 
o nosso caminho para o campo. Eu tinha um 

diploma de uma faculdade top 20, um MBA 
de uma escola de negócios top 10, além de 
um mestrado em gestão hospitalar ... e eu 
não poderia encontrar um trabalho real neste 
campo. Meus colegas de faculdade estavam 
se juntando a empresas de capital de risco, 
novas startups de alta tecnologia e empresas 
de consultoria de gestão, ou trabalhando 
o seu caminho até as fileiras de liderança 
dos hospitais. Eles estavam comprando 
casas e começavam a construir carteiras de 
investimento. Eu estava aumentando o saldo 
no meu cartão de crédito e tentava ganhar o 
suficiente de contratos de consultoria de curto 
prazo para cobrir os pagamentos mensais 
de juros sobre o meu cartão de crédito. 
Uma grande vantagem de não ter um trabalho 
regular era ter tempo para trabalhar em um 
livro ... a primeira edição do livro Promoção 
da Saúde no Local de Trabalho, que também 
passou a ser o primeiro livro no campo da 
promoção da saúde no local de trabalho. O 
adiantamento de direitos autorais da editora 
foi o suficiente para pagar meus cartões de 
crédito e apoiar-me por alguns meses. Eu 
comecei a planejar o livro quando eu terminei 
meu MBA no verão de 1979, terminou em 
1982, e foi finalmente lançado no final de 1983, 
com uma data de publicação oficial de 1.984,3 
Em 1982, eu tinha um grande trabalho, como 
diretor de serviços de promoção da saúde em 
um hospital no Vale do Silício. Meu trabalho 
foi desenvolver um programa de promoção 
da saúde para os funcionários do hospital e 
também construir um negócio de venda de 
programas de promoção da saúde para os 
empregadores no Vale do Silício. Encontrei-me 
com cada empresa no Condado de Santa Clara, 
que tinha mais de 3000 empregados, assim como 
muitas startups menores de alta tecnologia  de 
rápido crescimento. Eu adorei. Isso me deu a 
oportunidade de espalhar a mensagem sobre 
a promoção da saúde no local de trabalho, 
e estar junto com líderes empresariais que 
estavam criando grandes empresas. Eu pude 
conhecer alguns deles pessoalmente; um 
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amigo ajudou a lançar a Osborne Computers. 
Outro inventou o computador Amiga. Falei 
com o diretor-presidente da Hewlett Packard 
e da Lockheed, e eu ainda conheci Steve Jobs. 
Bem, não realmente, pelo menos não muito 
bem. Na realidade, eu só acenei para ele a 
partir de uma certa distância e como ele saiu 
uma porta e eu em outra. Eu não sei se ele 
me notou. Eu estava esperando para dar-lhe 
uma cópia autografada da primeira edição do 
presente livro. Talvez ele como menos olhou 
para a capa quando seu secretário deu a ele ... 
se ela deu para ele. Ele nunca ligou. Oh bem. 
Eu ainda comprei o computador Macintosh 
quando ele saiu primeiro, e, na verdade, 
escreveu o plano de negócios para American 
Journal of Health Promotion a primeira 
semana que eu tinha o meu Mac ... mas eu 
discordo (que parece acontecer mais e mais à 
medida que envelheço). De qualquer forma, 
apesar do meu entusiasmo e um salário fixo, 
o lançamento de um negócio de promoção de 
saúde foi difícil, mesmo no Vale do Silício, 
porque o campo foi novo e  os custos de 
assistência médica não foram um problema 
para os empregadores. Eu tinha 150 empresas 
na minha lista  como “forte possibilidade”, 
mas em três anos, eu provavelmente assinei 
contratos com apenas 20 deles. Por esta altura, 
os meus amigos estavam em seus primeiros 30 
anos, se casaram e começaram a ter filhos. A 
maioria deles deixou os trabalhos de promoção 
da saúde que amavam porque eles precisavam 
de empregos que pagassem o suficiente para 
sustentar suas famílias. Ao mesmo tempo, 
os estudantes que estavam lendo meu livro 
tentavam me contactar para obter conselhos 
sobre como conseguir um emprego na promoção 
da saúde. Meu conselho era tipicamente  aplicar 
os princípios do livro para suas próprias vidas 
e de conseguir um emprego em outra área que 
oferecia oportunidades realistas para o avanço. 
Caminhando rápido para o presente. Eu 
conheço mais do que uma dúzia de pessoas 
no campo da promoção da saúde que são 
multimilionários. Quatro deles venderam suas 

empresas de promoção de saúde por mais de 
100 milhões de dólares. Esses milionários ainda 
são as raríssimas exceções, e promoção da 
saúde não é a escolha certa de carreira para a 
pessoa cuja prioridade é ficar rico. No entanto, 
há excelentes oportunidades de carreira 
gratificantes na promoção da saúde que pagam 
bem como carreiras em muitos outros campos. 
Em suma, a promoção da saúde local de 
trabalho finalmente parece ser real. Muito bom. 
No entanto, isso ainda é uma pequena área. 
Meu palpite é que o total de receitas anuais 
para o campo estão na faixa de três bilhões de 
dólares, apesar de eu ter ouvido estimativas tão 
elevadas como seis bilhões; mas considerando-
se seis bilhões de como limite superior, o 
campo ainda é menor do que um único sistema 
hospitalar, como a Clínica de Cleveland, ou do 
que as dez maiores concessionárias de veículos 
na cidade de Los Angeles

No entanto, o campo tem crescido e está 
preparado para o crescimento por vários motivos.

O QUE VAI CONDUZIR O 
CRESCIMENTO FUTURO?
Quatro fatores são provavelmente os mais 
importantes para ajudar o campo da promoção 
da saúde no local de trabalho para continuar 
crescendo.

Em primeiro lugar, os programas funcionam. 
Milhares de estudos têm demonstrado que os 
programas de promoção da saúde no local de 
trabalho podem melhorar a saúde, e dezenas 
têm mostrado que eles podem reduzir os custos 
médicos e absenteísmo. Os efeitos são discutidos 
em detalhe nos três primeiros capítulos deste 
livro. Isso não quer dizer que todos os programas 
funcionam. Na verdade, eu estimaria que 95% 
dos programas são demasiadamente superficiais 
para ter algum impacto, no final.4 No entanto, 
quando os programas seguem evidenciando 
abordagens baseadas em evidências e são bem 
implementados, eles melhoram a saúde, reduzem 
os custos médicos, e até mesmo aumentam a 
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produtividade, por vezes, a um grau notável, 
especialmente tendo em conta o baixo custo dos 
programas abrangentes. Essas abordagens são 
discutidas ao longo do livro.

Em segundo lugar, os custos dos cuidados 
médicos continuam a aumentar. O impacto dos 
altos custos médicos para os empregadores é 
discutido em detalhes no capítulo dois. Esses 
impactos são graves, mas o maior problema 
não é os custos do empregador, são os custos 
para o governo federal para idosos e pessoas 
de baixa renda. De acordo com o não-partidário 
Escritório de Orçamento do Congresso, os 
gastos do governo federal dos Estados Unidos 
sobre o Medicare, Medicaid e Seguro Social são 
projetados para crescer de 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 1970, para o atual (2014) nível 
de 6 %, para 16% em 2085.5,6 Se esta tendência 
continuar, os gastos federais com assistência 
médica irá consumir 100% de todas as receitas 
de imposto de renda em 2065, e vai superar esse 
nível nos anos seguintes. Os gastos com todos 
os outros programas do governo, como defesa, 
educação, transporte e outros, seriam financiados 
por dívidas, ou, na realidade, não financiados 
em tudo. É difícil imaginar como os Estados 
Unidos poderiam sobreviver como nação se 
isso ocorrer. Felizmente, pode ser possível evitar 
esta crise através da adaptação das estratégias 
mais eficazes de promoção da saúde no local 
de trabalho e aplicá-las a todos os aspectos da 
vida das pessoas.7 Se isso for bem feito, poderia 
melhorar a saúde e reduzir a utilização médica 
de todos os americanos durante o seu início e 
na vida adulta, mas igualmente importante, 
pode comprimir o período de incapacidade nos 
últimos anos de vida. Se isso acontecer, o campo 
da promoção da saúde poderia crescer para dez 
ou mais vezes o seu tamanho atual.

Em terceiro lugar, a promoção da saúde no 
local de trabalho tornou-se um negócio. Pessoas 
com experiência em empresas que executam 
tomaram conta. Eles sabem como desenvolver 
produtos, contratar e treinar pessoal, implementar 
processos de controle de qualidade, penetrar 
em novos segmentos de mercado, e assegurar 

financiamento para o crescimento. Na maioria 
dos casos, o foco tem sido sobre o crescimento e 
o crescimento que tenham produzido. Quando 
eles construíram seus negócios em uma base de 
evidência científica, padrões de melhores práticas, 
e melhorar a saúde, eles também melhoraram 
a qualidade e a eficácia dos programas. 
Por fim, a promoção da saúde começou a ser 
integrados na política nacional nos Estados 
Unidos. O Affordable Care Act (ACA) aprovada 
em 2010 incluiu várias dezenas de disposições 
para o avanço do campo.9 Cinco dos mais 
importantes são descritos abaixo. Apenas um 
desses cinco é dirigida à promoção da saúde 
no local de trabalho, mas os outros quatro 
proporcionam um clima fértil para a promoção 
da saúde dentro da comunidade e ambientes 
clínicos.

 ● Incentivos  de Bem-Estar. A Seção 2705 
do ACA e regulamentação posterior, 
confirmou que os empregadores 
podem oferecer um diferencial de 
prémio de plano de saúde (ou o acesso 
a outros serviços de saúde) de até 50% 
com base no atingimento metas de 
saúde ou participação em programas 
de promoção da saúde.10 Um dos 
impactos primários destas disposições 
é o de fornecer um mecanismo para 
envolver mais os funcionários em 
programas de promoção da saúde 
no local de trabalho. Um crescente 
corpo de pesquisa está mostrando 
que os programas de incentivo bem 
implementadas  pode estimular a 
participação de uma base de 20 a 40% 
para 70 a 90%.11,12 O outro impacto 
primária é fornecer um mecanismo 
através do qual os empregadores 
podem financiar o custo total do 
programa de promoção da saúde, 
incluindo o incentivo, através do 
prêmio do plano de saúde. 

 ● Visita de Bem-Estar do Medicare. 
A Seção 4103 do ACA autoriza o 
reembolso de uma consulta anual de 
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bem-estar com um médico, bem como 
programas de cessação do tabaco, 
controle de peso e outras áreas para 
todos os beneficiários do Medicare. O 
impacto importante destas disposições 
será atrair mais médicos, enfermeiros 
e outros profissionais de saúde clínica 
no campo da promoção da saúde, o 
que ajudará a aumentar a prevalência 
de programas e criar oportunidades 
para as organizações de promoção 
da saúde que fornecem intervenções 
nestas áreas.

 ● Estudo Medicaid. A Seção 4108 previu 
US$ 100 milhões em financiamento 
para testar o impacto de programas de 
promoção de saúde sobre os custos de 
saúde e médicos com beneficiários do 
Medicaid a nível da comunidade em 
dez configurações de teste. O impacto 
importante destas disposições é 
identificar estratégias de promoção da 
saúde apropriadas para as pessoas de 
baixa renda, e identificar abordagens 
que podem reduzir os custos do 
Medicaid.

 ● Prevention Trust & Community 
Transformation Grants –A Seção 4002 
autorizou US$ 10 bilhões nos dez anos 
para financiar o desenvolvimento 
de programas de promoção da 
saúde, bem como a secção 4201 
articulou a idéia de subvenções para 
transformação da comunidade para 
abordagens inovadoras que têm o 
potencial para produzir mudança 
transformadora. O impacto potencial 
dessas disposições é o de identificar as 
estratégias de nível comunitário que 
têm o maior impacto sobre a saúde, e 
para implementar esses programas em 
centenas de comunidades.

 ● Estratégia Nacional de Prevenção. 
A Seção 4001 dirigiu os secretários 
de nível de gabinete de todos os 
departamentos do governo federal 

para criar uma Estratégia Nacional 
de Prevenção. O impacto principal 
destas disposições visa estimular o 
pensamento sobre como as políticas 
em matéria de agricultura, transporte, 
educação, comércio e todas as 
outras áreas do governo federal 
podem melhorar a saúde, e iniciar a 
implementação de algumas dessas 
estratégias.

O QUE PODERIA DETER O 
CRESCIMENTO?
APromoção da saúde no local de trabalho 
parece estar muito bem posicionada para um 
crescimento constante, mas esse crescimento 
poderia ser prejudicada por vários fatores. Dois 
dos mais provável são brevemente discutidos 
abaixo.

 ● Trocas públicas e privadas. A Seção 
201 da ACA autorizou a criação 
de centrais públicas e privadas do 
mercado de seguros de saúde que 
permitem que as pessoas comprem 
seguro de saúde como indivíduos, 
sem pagar um prémio se eles têm 
condições médicas existentes. Estas 
trocas de mercado foram criados 
principalmente para facilitar o acesso 
ao seguro de saúde para os indivíduos 
que não tinham acesso através de 
seu empregador. No entanto, alguns 
empregadores, incluindo grandes 
empregadores auto-segurados, estão 
optando por eliminar seus planos de 
saúde interno e passam a fornecer um 
subsídio para ajudar os funcionários 
a comprar o seguro no mercado. O 
número de empregadores que optam 
por se deslocar para as trocas é 
desconhecido. Uma análise rápida pelo 
Escritório de Orçamento do Congresso 
estimou que apenas 7% das pessoas 
que tinham sido cobertos por seguro 
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de saúde patrocinado pelo empregador 
mudaria para as trocas, mas análises 
subsequentes por McKinsey & 
Company estima que 50% a 60% 
dos empregadores iria considerar 
algumas dos principais mudanças 
em seus planos de cobertura, com 
alguns deles se movendo para as 
trocas públicas ou privadas13 Uma 
pesquisa mais recente da Accenture 
estima-se que 25% dos empregadores 
iria mover os funcionários para 
esta modalidade privada.14 Uma 
das principais vantagens para os 
empregadores de mudança para 
os intercâmbios é aumentar a 
previsibilidade do custo dos cuidados 
de saúde, deslocando a partir de 
um “benefício” definido (em que a 
cobertura médica completa é fornecida 
pelo empregador, independentemente 
do custo) para uma “contribuição” 
definida (em que o empregador paga 
uma específica anual equivaleria 
a cada ano e os funcionários são 
responsáveis   por aumento de 
custos nas trocas). Se ocorrer essa 
mudança para contribuição definida, 
os empregadores não estará mais 
tão motivado para controlar suas 
despesas médicas, porque o risco 
de aumentos foi deslocado para os 
funcionários. O impacto sobre os 
programas de promoção da saúde 
no local de trabalho é imprevisível. 
Alguns empregadores podem 
continuar a fornecer programas de 
promoção da saúde com o objetivo 
de aumentar a produtividade, ou de 
ajudar os funcionários a moderar as 
suas despesas. Outros empregadores 

podem continuar programas como 
estratégia para atrair e reter os 
funcionários mais talentosos. Alguns 
pode fazer alguma parceria com o 
plano para fornecer os elementos 
de avaliação de saúde e construção 
de competências de programas e 
concentrar os seus esforços internos 
na criação de oportunidades para 
estilo de vida saudável, especialmente 
através de abordagens políticas e 
ambientais. É inteiramente possível 
que o campo da promoção da saúde no 
local de trabalho continuará a crescer 
dentro do contexto das trocas, apenas 
transformando a uma nova forma. É 
também possível que o campo irá se 
contrair.

 ● Perder sua alma. Na minha opinião, 
o maior risco para os programas 
de promoção da saúde no local de 
trabalho é a possível perda de sua 
alma. Se o campo torna-se dominado 
por incentivos financeiros que criam 
vencedores entre os saudáveis   e 
perdedores entre os não saudáveis, ou 
se os programas predominantes forem 
abordagens baseadas na internet, 
impessoais, ou se pessoas de negócios 
com um lucro e nenhum conhecimento 
da arte e ciência da mudança do 
comportamento de saúde tornarem-
se a força motriz do campo, o campo 
da promoção da saúde no local de 
trabalho tem o potencial de murchar. 
Mudar comportamentos de saúde é 
difícil. Ela exige reverter hábitos que 
foram formadas ao longo de décadas. 
Ela exige mais.

Michael P. O'Donnell
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INTRODUÇÃO
Hipócrates falou da importância do estilo de 
vida saudável e promoção de saúde quando ele 
afirmou há 2500 anos, “a função de proteger 
e desenvolver a saúde deve ocupar um lugar 
acima de sua restauração quando ela estiver 
prejudicada”. Este capítulo traz uma discussão 
de cunho atual para esta antiga afirmação 
descrevendo o impacto do estilo de vida e da 
promoção de saúde sobre a saúde.

Um tema comum que percorre as seções 
deste capítulo é o direcionamento e abordagem 
dos três fatores de risco modificáveis de 
doenças crônicas mais importantes: (1) 
uso de tabaco, (2) sedentarismo e (3) má 
alimentação. A introdução fornece o contexto 
para o direcionamento e abordagem destes 
fatores de risco. A próxima seção é a revisão 
da literatura sobre o impacto do estilo de 

vida na saúde que apresenta como o uso de 
tabaco, sedentarismo e má alimentação levam 
ao adoecimento e como a mudança para um 
estilo de vida saudável pode impactar a saúde 
positivamente. A seção seguinte é a revisão 
da literatura sobre o impacto dos programas 
de promoção de saúde sobre a saúde que tem 
como foco os programas de promoção de saúde 
direcionados ao uso de tabaco, sedentarismo, 
má alimentação e intervenções que abordam 
múltiplos fatores de risco. O objetivo deste 
capítulo é transmitir a perspectiva de que 
esforços para um estilo de vida saudável e 
programas de promoção de saúde abordam 
com sucesso a causa inicial das doenças e, 
portanto, são garantias essenciais de uma 
boa saúde. Este capítulo fornece o tipo de 
conhecimento que leva a ação; esforços para 
um estilo de vida saudável e programas de 
promoção de saúde salvam vidas e melhoram 
a saúde, então estes esforços e programas 
são necessários agora para auxiliar nossas 
comunidades, nossa nação e nosso mundo.

C A P Í T U L O

1
Impacto sobre a Saúde do Estilo de Vida e 

Promoção de Saúde

SEÇÃO I
O CONCEITO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estima que se os maiores fatores de risco para 
doenças crônicas fossem eliminados, mais de 
40% dos casos de câncer seriam evitados e ao 
menos 80% de todos os casos de doenças do 
coração, infarto e diabetes tipo 2 poderiam 
ser evitados. A OMS aponta que os fatores de 
risco modificáveis de doenças crônicas mais 
importantes são o uso de tabaco, sedentarismo 
e a má alimentação. Estas “causas” de doenças 
crônicas se expressam através de fatores 
de risco tais como alta pressão arterial, alta 
taxa de glicose, níveis anormais de lipídios 
no sangue (particularmente lipoproteína 
de baixa densidade [LDL] - colesterol), 
sobrepeso e obesidade. As principais doenças 
crônicas incluem doenças do coração, infarto, 
câncer, doenças respiratórias crônicas e 
diabetes. Principalmente, a OMS nota que 
determinantes socioeconômicos, culturais, 
políticos e ambientais são “causas das causas” 
de doenças crônicas. 1 A figura 1-1 ilustra o 
fluxo de causalidade que evolui a partir de 
determinantes subjacentes de doenças crônicas 
para fatores de risco modificáveis para fatores 
de risco intermediários para as principais 
doenças crônicas.

A Figura 1-1 resume a pesquisa da 
OMS que demonstra como determinantes 
subjacentes de doenças crônicas, tais como 
educação, ocupação e renda podem afetar o 
uso de tabaco, sedentarismo e má alimentação, 
que são fatores de risco para doenças crônicas 
diretamente e através de fatores de risco 
intermediários tais como pressão arterial alta, 
níveis de glicose elevados, níveis anormais de 
lipídios no sangue e sobrepeso e obesidade. 
Esta multi causalidade significa que vários 
estilos de vida e intervenções de promoção 
de saúde podem ser utilizadas em vários 
momentos em vários cenários para prevenção 
de doenças.2 O esforço para ter um estilo de 
vida saudável poderia abordar unicamente 
atividade física, enquanto um programa de 
promoção de saúde poderia abordar um 
determinante subjacente de doença crônica tal 

• Socio-econômico
• Cultural
• Político
• Ambiental

Determinantes de doença 
crônica

Fatores modificáveis

• Alimentação não saudável
• Inatividade física
• Tabagismo

• Hipertensão arterial
• Glicemia elevada
• Níveis anormais de lipídeos

sanguíneos
• Excesso de peso/obesidade

Fatores de risco intermediário

Principais doenças crônicas

• Cardiopatias
• AVC
• Doença respiratória crônica
• Diabetes

Figura 1-1: - Causas de doença crônica.

Adaptado de:
World Health Organization. Preventing 
chronic diseases: a vital investment. Geneva: 
World Health Organization; 2005.
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como cultura corporativa, um fator de doença 
crônica modificável tal como atividade física, 
um fator de risco intermediário tal como níveis 
elevados de glicose e uma doença tal como a 
diabetes.

Vale a pena repetir que doenças crônicas 
podem ser prevenidas por meio de um estilo 
de vida saudável e promoção de saúde. Fatores 
comportamentais modificáveis, incluindo dieta 
alimentar, sobrepeso e obesidade, sedentarismo 
e uso de tabaco, são responsáveis por mais 
de 80% dos casos de doença coronariana, 16 

mais de 70% dos infartos, 16 mais de 70% das 

ocorrências de câncer de cólon, 17 e mais de 
90% dos casos de diabetes tipo 2.18 Oitenta 
por cento dos casos de câncer de pulmão 
são provenientes do tabagismo / tabagismo 
passivo. Isto significa que 80% dos casos de 
doença coronariana, 70% dos infartos, 70% 
dos casos de câncer de cólon, 80% de câncer de 
pulmão e mais de 90% dos casos de diabetes 
tipo 2 podem ser potencialmente prevenidos 
por meio de modificações no estilo de vida.19 
(ver Figura 1-2).

Como grande parte das doenças crônicas 
são causadas por fatores ligados ao estilo de 

Figura 1-2: Percentual das principais doenças causadas por fatores relacionados ao estilo de vida.
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Doença cardíaca: 80% é causada por fatores relacionados ao estilo de vida
Derrame cerebral (AVC): 70% são causadas por fatores relacionados ao estilo de vida
Câncer: 40% de todos os cânceres são causados por fatores relacionados ao estilo de vida 
  70% dos cânceres de cólon são causados por fatores relacionados ao estilo de vida
  80% dos cânceres de pulmão são causados pelo tabagismo e fumo passivo
Doença respiratória crônica: 60% são causados por fatores relacionados ao estilo de vida
Diabetes: 90% dos casos de diabetes tipo 2 são causados por fatores relacionados ao estilo de vida
Adaptado de:
World Health Organization. Preventing chronic diseases: a vital investment. Geneva: World 
Health Organization; 2005. Available from:
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/full_report.pdf.
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vida, entende-se que o foco no estilo de vida 
é uma parte essencial de qualquer esforço 
que busque abordar doenças e promover 
a saúde. Profissionais que se dedicam à 
promoção de saúde e prevenção de doenças de 
populações e médicos que atendem pacientes 
individualmente compartilham este interesse 
em comum de promover um estilo de vida 
saudável. Médicos que tem como foco a 
promoção de um estilo de vida saudável o 
fazem em uma área chamada medicina do estilo 
de vida. A medicina do estilo de vida é definida 
como a prática baseada em evidência de auxiliar 
indivíduos e famílias a adotar e sustentar 
comportamentos que podem melhorar a saúde 
e a qualidade de vida. O American College of 
Preventive Medicine e o American College of 
Lifestyle Medicine endossaram uma lista de 
competências da medicina do estilo de vida 
que incluem checar os “sinais vitais” do estilo 
de vida tais como tabagismo, consumo de 
álcool, dieta alimentar, atividade física, índice 
de massa corporal, nível de stress, sono e bem 
estar emocional. Um médico que pratica a 
medicina do estilo de vida tem como objetivo 
comportamentos que incluem, mas não estão 
limitados a, eliminar o uso de tabaco, melhorar 
a dieta, aumentar o nível de atividade física 

e moderar o consumo de álcool.3 Estes 
comportamentos-alvo, que são objetivos de 
qualquer profissional que esteja em posição 
de promover um estilo de vida saudável, 
correspondem à lista das três principais causas 
de morte nos Estados Unidos atualmente como 
mostra a Figura 1-3.

O American College of Preventive Medicine 
aponta que as diretrizes nacionais enfatizam 
intervenções de estilo de vida para a saúde em 
geral, bem como para a maioria das doenças 
ou condições de alto risco. Semelhanças de 
recomendações de estilo de vida apresentadas 
pelas diretrizes nacionais incluem as seguintes:

1. Se for fumante, pare de fumar.
2. Envolva-se em pelo menos 150 

minutos de atividade aeróbica intense 
por semana. Também faça atividades 
de fortalecimento muscular que 
trabalhem todos os principais grupos 
musculares 2 ou mais dias por semana.

3. Consuma álcool em moderação, se 
consumir, e limite-se a duas doses por 
dia para homens e uma dose por dia 
para mulheres.

4. Se estiver acima do peso ou obeso, 
perca de 5% a 10% de seu peso.

Figura 1-3: Principais 3 causas de morte nos Estados Unidos.

Tabagismo Alimentação 
inadequada 
e inatividade 
física

Uso abusivo 
do álcool

Adaptado de
Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. Actual causes of death in the United States, 
2000. JAMA. 2004; 291:1238-1245.
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5. Alcance a perda de peso diminuindo o 
consumo de calorias em 500 kcal/d e 
gradualmente aumentando a atividade 
física para 60min/d.

6. Adote uma dieta rica em legumes e 
frutas, pelo menos três legumes e duas 
frutas por dia.

7. Consuma alimentos integrais, ricos 
em fibras e certifique-se de que pelo 
menos metade dos grãos sejam 100% 
integrais.

8. Como peixe, especialmente peixes 
oleosos, pelo menos duas vezes pode 
semana.

9. Diminua o consumo de alimentos e 
bebidas com adição de açúcar.

10. Limite o consumo de gordura saturada 
para menos de 10%, gordura trans 
para menos de 1% o colesterol em 
menos de 300mg/d optando por 
carnes magras, escolhendo legumes 
como alternativa, laticínios sem 
gordura ou com pouca gordura, e 
minimize o consumo de gorduras 
parcialmente hidrogenadas.

Comportamentos que compreendem 
um estilo de vida saudável estão incluídos 
nas diretrizes nacionais de práticas para 
gestão e prevenção de doenças crônicas.4-9 A 
diretriz U.S. Preventive Services Task Force 
(USPSTF) recomenda que os médicos avaliem 
todos os pacientes adultos para detectar 
tabagismo, obesidade e consumo de álcool. A 
USPSTF recomenda que os médicos ofereçam 
intervenções de interrupção do uso de tabaco 
para fumantes, intervenções comportamentais 
com múltiplas modalidades de abordagem 
e intensivas para promover uma perda 
de peso sustentável para pessoas obesas, 
aconselhamento para redução do consumo de 
álcool para usuários que bebem excessivamente 
e mudanças na dieta para todos aqueles que 
têm hiperlipidemia ou outros fatores de risco 
conhecidos de doenças cardiovasculares e 
doenças crônicas relacionadas à dieta.10

A OMS define promoção de saúde como o 
processo de capacitar as pessoas a aumentar o 
controle sobre sua saúde e seus determinantes, 
e assim melhorar a saúde.11 A definição de 
promoção de saúde publicada no American 
Journal of Health Promotion é a seguinte:

Promoção de Saúde é a arte e ciência 
de ajudar as pessoas a descobrirem as 
sinergias entre suas principais paixões e a 
saúde ideal, aumentando sua motivação 
para se esforçarem a fim de atingir a saúde 
ideal e ajudando-as a mudar seu estilo de 
vida e seguir em direção a um estado de 
saúde ideal. Saúde ideal é um equilíbrio 
dinâmico entre a saúde física, emocional, 
social, espiritual e intelectual. A mudança 
de estilo de vida pode ser facilitada por 
meio de uma combinação de experiências 
de aprendizado que aumente a consciência, 
eleve a motivação e construa habilidades 
e, mais importante, por meio da criação 
de oportunidades que ofereçam acesso a 
ambientes que tornem as práticas positivas 
de saúde a escolha mais fácil.12

A necessidade urgente de oferecer 
programas de promoção de saúde para o 
maior número de pessoas possível é mais 
bem compreendida se considerarmos como 
as doenças crônicas que poderiam ser prevenidas 
estão bloqueando o caminho para que os 
Estados Unidos se tornem um país forte e cheio 
de vitalidade. Setenta e cinco por cento dos 
gastos do sistema de saúde americano é com 
pessoas que têm doenças crônicas.13 Um em 
cada dois americanos adultos tem pelo menos 
uma doença crônica14 e cerca de um quarto das 
pessoas das pessoas com doenças crônicas tem 
uma ou mais limitações de atividade diária.13 

Sete de 10 óbitos de cidadãos americanos a 
cada ano é causada por doenças crônicas.15

Esforços voltados para um estilo de vida 
saudável e programas de promoção de saúde 
podem salvar milhões de vidas. Podemos 
escolher fazer como Hipócrates, o pai da 
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medicina moderna, nos incentivou a fazer: ao 
invés de esperar que a saúde esteja debilitada e 
só então reagir, podemos ser proativos e definir 
como nossa prioridade máxima “a função de 
proteger e desenvolver a saúde.” Este é um 
chamado antigo que necessita ser atendido hoje.

O IMPACTO DO ESTILO DE VIDA 
SOBRE A SAÚDE: REVISÃO DE 
LITERATURA
Os fatores de risco modificáveis mais 
importantes são o tabagismo, sedentarismo e 
má alimentação. Fatores de risco modificáveis 
podem levar a fatores de risco intermediários. 
A tabela 1-1 lista óbitos nos Estados Unidos 
considerando todas as causas em um único ano 
sendo atribuídas a ambos os fatores de risco 
modificáveis e intermediários. Estes fatores 
de risco são responsáveis por deficiências 
prematuras ou mortes prematuras de milhões 
de pessoas nos Estados Unidos e no mundo. 
Esta seção examina a ligação entre estes fatores 
de risco e doenças e aponta como o estilo de 
vida impacta os fatores de risco e a saúde

Tabela 1-1: Óbitos nos EUA em um Único 
Ano Atribuídos a Fatores de Risco.

1. Tabagismo (467,000 mortes)
2. Pressão alta (395,000 mortes)
3. Sobrepeso-obesidade (216,000 mortes)
4. Sedentarismo (191,000 mortes)
5. Glicemia alta (190,000 mortes)

Adaptado de Danaei G, Ding EL, Mozaffarian 
D, et al. The preventable causes of death in the 
United States: comparative risk assessment of 
dietary, lifestyle, and metabolic risk factors. 
PLoS Med. 2009;6(4):1–23.

A maioria das mortes atribuídas a estes 
fatores de risco modificáveis estão ligadas a 
doenças cardiovasculares, durante diversos 
tipos de câncer, doenças respiratórias, diabetes 
e lesões e representam mais de 20% de todas 
as mortes causadas pelo tabagismo, consumo 

de álcool, glicemia alta, sedentarismo, baixa 
ingestão de frutas e legumes, e sobrepeso-
obesidade. O tabagismo tem o maior efeito 
sobre a mortalidade por câncer, se comparado 
a qualquer outro fator de risco, causando cerca 
de 33% de todas os óbitos por câncer.20 O uso de 
tabaco, e as mortes atribuídas a dietas pobres 
em nutrientes e sedentarismo, é responsável 
por cerca de um terço de todas as mortes nos 
Estados Unidos.21 O impacto do tabagismo, 
sedentarismo e má alimentação sobre a saúde 
são discutidos abaixo.

Tabagismo
O tabagismo é a principal causa de doenças, 
deficiências e morte nos Estados Unidos.22 O 
tabagismo é responsável por cerca de um em 
cada cinco óbitos nos Estados Unidos.20 A fase 
dois do estudo da American Cancer Society 
Cancer Prevention Study Phase II (ACS CPS-II) 
demonstra a ligação entre o tabagismo e doenças 
do coração,23 infarto, 23 doenças de obstrução 
pulmonar crônica (COPD),24 outras doenças 
respiratórias incluindo asma e infecções do 
trato respiratório inferior,24 e os seguintes tipos 
de câncer: câncer de pulmão; câncer de boca, 
faringe e esôfago; câncer de estômago; câncer 
de fígado; câncer no pâncreas; câncer cervical; 
câncer de bexiga; leucemia e câncer de rim 
ou outros tipos de câncer do canal urinário.25 

Uma meta análise de coorte, caso-controle 
e estudos transversais demonstra a ligação 
entre o tabagismo e tuberculose.26 Uma meta 
análise de 25 estudos de coorte prospectivos 
com 1.2 milhões de participantes concluiu 
que fumantes ativos têm um risco elevado de 
adquirir diabetes tipo 2.27

Programas de controle do tabagismo 
baseados em evidências têm reduzido as taxas 
de tabagismo, doenças causadas pelo uso do 
tabaco e mortes relacionadas ao tabaco.28 O 
abandono do cigarro reduz o risco de câncer de 
pulmão, entre outros; reduz o risco de doenças 
coronarianas, infarto e doença vascular 
periférica; reduz o risco de desenvolvimento 
de COPD; em mulheres em idade reprodutiva, 
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reduz o risco de infertilidade, e em mulheres 
grávidas reduz o risco darem à luz um bebê 
abaixo do peso. Eliminar a exposição ao fumo 
passivo reduz o risco de doenças do coração 
e câncer de pulmão em adultos não fumantes 
e reduz o risco de síndrome de morte súbita 
infantil, infecções respiratórias agudas e 
ataques de asma mais frequentes e severos em 
crianças. A interrupção no uso de tabaco sem 
fumaça reduz o risco de desenvolvimento de 
câncer bucal.22,29 A tabela 1-2 descreve o uso de 
tabaco nos Estados Unidos.

Tabela 1-2: Uso de Tabaco nos Estados 
Unidos.

1. Mais de 43 milhões de americanos 
adultos (cerca de um em cada cinco) 
ainda fumam.

2. A cada ano, 443.000 pessoas morrem em 
decorrência do tabagismo ou exposição 
ao tabaco como fumante passivo.

3. Setenta por cento dos fumantes 
Americanos querem parar, e em torno 
de 40% tentam parar a cada ano, mas a 
maioria destas tentativas acontece sem 
ajuda e sem sucesso.

Adaptado de CDC. The Power of Prevention: 
Chronic Disease…the Public Health Challenge 
of the 21st Century. Atlanta, Ga: Centers for 
Disease Control and Prevention; 2009.

Sedentarismo
O sedentarismo é responsável por cerca de 
1 em cada 10 mortes nos Estados Unidos.20 

Uma meta análise dos efeitos do sedentarismo 
na mortalidade por doenças específicas 
demonstra a ligação entre a mortalidade por 
sedentarismo e doenças do coração (meta 
análise de 20 estudos prospectivos de coorte), 
mortalidade por infarto (meta análise de 8 
estudos prospectivos de coorte), mortalidade 
por câncer de mama (meta análise de 12 
estudos prospectivos de coorte e 31 estudos de 
controle de caso), mortalidade por câncer de 
cólon (meta análise de 11 estudos prospectivos 

de coorte e 19 estudos de controle de caso) e 
mortalidade por diabetes (meta análise de 13 
estudos prospectivos de coorte e 9 estudos 
de controle de caso).30 Veja a tabela 1-3 para 
estimativas da porção de doenças causadas 
pela inatividade.

Tabela 1-3: Nível Mundial do Ônus de 
Doenças Causadas pelo Sedentarismo.

Em todo o mundo, o sedentarismo é 
responsável por:

 ● 7% das causas de morte por diabetes 
tipo 2;

 ● 10% das causas de morte por câncer de 
mama;

 ● 10% das causas de morte por doenças 
relacionadas a câncer de cólon;

 ● 6% das causas de morte por doenças 
coronarianas.

Adaptado de Bull F, Armstrong T, Dixon T, 
et al. Physical inactivity. In: Ezzati M, Lopez 
AD, Rodgers A, Murray CJL, eds. Comparative 
Quantification of Health Risks: Global and Regional 
Burden of Disease Attributable to Selected Major 
Risk Factors. Geneva, Switzerland: WHO; 
2004:729–882.

A falta de condicionamento físico tem 
se mostrado um indicador de eventos 
cardiovasculares em homens e mulheres 
saudáveis.32 Em adultos que são fisicamente 
ativos há evidências sólidas de redução 
nas taxas de doenças coronarianas, infarto, 
síndrome metabólica, diabetes tipo 2, câncer de 
mama, câncer de cólon, depressão, pressão alta 
e todas as causas de mortalidade.33,34

O estilo de vida sedentário ao longo do dia 
é um fator de risco até mesmo para pessoas 
que se exercitam regularmente. Um estudo 
prospectivo sobre o estilo de vida sedentário 
examinou a mortalidade durante um período 
de 12 anos em 7278 homens e 9735 mulheres 
do Canadian Fitness Survey e relata que, até 
mesmo entre indivíduos fisicamente ativos, há 
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uma forte associação entre ficar sentado e o risco 
de mortalidade por todas as causas, incluindo 
doenças cardiovasculares. A subpopulação com 
maior índice de mortalidade no estudo são os 
homens e mulheres obesos que passam a maior 
parte do seu tempo sentados. O estudo mostra 
que a atividade física não anula os efeitos 
nocivos de permanecer muito tempo sentado 
durante o dia.35 Pesquisas que apontam para o 
comportamento sedentário como um fator de 
risco independente complementam pesquisas 
longitudinais que focam especificamente no 
impacto da atividade física sobre a saúde.

Um estudo longitudinal acompanhou 
dois grupos com mais de 25 anos - um grupo 
fisicamente ativo (membros de um “Clube de 
Corrida para Maiores de 50 anos”) e um grupo 
de comparação escolhido aleatoriamente na 
mesma comunidade. Ao longo dos anos do 
estudo, começando com participantes com 
idade média de 58 anos até a idade média de 
80 anos, diferenças de inaptidão entre o grupo 
de participantes fisicamente ativos e o grupo 
de comparação cresceram de forma constante 
de modo que o adiamento da incapacidade 
mínima para o grupo fisicamente ativo fosse 
de 14 anos em comparação com o grupo 
controle, e o adiamento do nível máximo de 
incapacidade para o grupo fisicamente ativo 
fosse de 16 anos em comparação com o grupo 
controle. Pelos primeiros oito anos de estudo, 
membros do grupo fisicamente ativo tiveram 
apenas 25% das taxas de mortalidade do grupo 
controle. O adiamento da mortalidade mudou 
a medida que os sujeitos foram ficando mais 
velhos, de modo que no 25o ano do estudo, 
membros do grupo fisicamente ativo tiveram 
60% da taxa de mortalidade dos membros do 
grupo de comparação. No 25o ano, 48,9% dos 
participantes do grupo de comparação haviam 
morrido comparado a 30,5% de participantes do 
grupo fisicamente ativo.36 Membros do grupo 
fisicamente ativo utilizaram substancialmente 
menos recursos médicos.37

A atividade física também tem sido estudada 
como uma intervenção para o gerenciamento de 

peso saudável. Uma meta análise de 43 ensaios 
clínicos aleatórios que examinaram a mudança 
de peso, utilizando uma ou mais intervenções 
de atividade física em adultos com sobrepeso ou 
obesidade, concluiu que, comparado a nenhuma 
intervenção, a atividade física resultou em 
pequenas perdas de peso ao longo dos estudos 
e foi associada a uma melhora nos fatores de 
risco relacionados a doenças cardiovasculares. 
A meta análise também conclui que o exercício 
é associado a melhora dos fatores de risco 
relacionados a doenças cardiovasculares até 
mesmo sem perda de peso.38 Os benefícios da 
atividade física para a saúde ocorrem a partir 
de 30 minutos de atividade diária moderada.39 

A prática de atividade física com intensidade 
moderada de 30 a 45 minutos diariamente na 
maioria dos dias da semana pode diminuir a 
pressão arterial em pessoas com hipertensão 
em uma média de 5 a 10mmHg ao longo de 
vários meses.40 A meta análise de ensaios 
clínicos aleatórios mostrou que em 30 grupos de 
estudo com hipertensos, a prática de exercícios 
aeróbicos resultou em uma redução líquida de 
7/5mm Hg na pressão arterial.41

Evidências de ensaios clínicos aleatórios 
mostram que a prática de exercícios por 
pessoas com síndrome metabólica diminui a 
pressão sanguínea, aumenta a sensibilidade 
à insulina, reduz o nível de triglicérides e 
aumenta o de HDL.42,43 A prática de atividade 
física isoladamente (sem mudanças na dieta), 
alcançada com 30 minutos de caminhada em 
passos rápidos, de três a sete vezes por semana 
por 6 meses, reverteu a resistência à insulina 
em indivíduos sedentários com resistência à 
insulina.44 Uma análise de 14 ensaios clínicos 
aleatórios sobre os efeitos da prática de 
exercícios na diabetes tipo 2 concluiu que 
as intervenções de exercícios melhoraram 
significativamente o controle glicêmico, 
diminuindo os níveis de hemoglobina A1c 
em 6%.45 A atividade física reduz o risco de 
síndrome metabólica, diabetes tipo 2, alguns 
tipos de câncer e doenças cardiovasculares. 
A atividade física também fortalece ossos e 
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músculos, melhora a saúde mental e o humor, 
melhora a habilidade de realizar atividades 
diárias e previne quedas entre idosos.46

Má Alimentação
A alimentação saudável ajuda a prevenir 
pressão alta e colesterol alto e está associada 
à redução do risco de obesidade, doenças do 
coração, câncer, infarto e diabetes. 47-53 Uma 
dieta pobre em nutrientes pode aumentar os 
riscos de câncer no pulmão, esôfago, estômago, 
colorretal e de próstata.54 Pesquisas sobre 
planos alimentares específicos mostram o 
impacto da alimentação saudável na saúde.

The Dietary Approaches to Stop 
Hypertension (DASH) é um plano alimentar 
que consiste em quarto a cinco porções de 
frutas; quarto a cinco porções de legumes; 
duas a três porções de produtos lácteos com 
baixo teor de gordura; sete a oito porções de 
grãos principalmente integrais; uma porção 
de nozes, sementes e leguminosas limitando 
carnes, aves e peixes a duas ou menos porções 
ao dia; e menos de 2mg de sódio por dia. A 
DASH tem se mostrado eficaz como tratamento 
de primeira linha contra a hipertensão. O 
estudo multicêntrico DASH mostrou que a 
dieta baseada neste plano alimentar, com peso 
corporal, ingestão de sódio e atividade física 
constante, poderia reduzir a pressão arterial 
sistólica em 11.4mm Hg e a diastólica em 
5.5mm Hg, em pacientes com hipertensão. 55 A 
relevância desta mudança na pressão arterial 
sistólica e diastólica é compreendida através 
da perspectiva da pesquisa que mostra que 
cada aumento de 20 mmHg na pressão arterial 
sistólica ou 10mm Hg de aumento na pressão 
arterial diastólica acima de 115/75 mm Hg 
está associada com um aumento mais de duas 
vezes maior na mortalidade por infarto, e de 
duas vezes maior de óbitos em decorrência 
de doenças coronarianas. Em uma leitura 
normal de pressão arterial de 115/75 mm Hg, 
o número maior (115) é chamado de pressão 
arterial sistólica e o número inferior (75) é 
chamado de pressão arterial diastólica. Uma 

análise das restrições de sódio e da dieta DASH 
mostrou que, comparado aos grupos controle, 
pacientes hipertensos que seguiram o plano 
alimentar DASH e adicionaram restrição de 
sódio ao plano alcançaram significativamente 
maior controle da pressão arterial.56

Um estudo randomizado controlado dos 
efeitos da dieta DASH nos níveis de lipídeos 
mostrou que após oito semanas pacientes com 
níveis de elevados de colesterol reduziram 
o colesterol total em 13.7mg/dL, quando 
comparados ao grupo controle,57 e reduziram o 
colesterol LDL em 10.7 mg/dL em comparação 
ao grupo controle. A dieta recomendada por 
um estudo randomizado controlado do Third 
Report of the Expert Panel on Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (ATP III), (baixo teor 
de gordura saturada com esteróis vegetais 
e fibras viscosas) mostrou que o colesterol 
LDL foi reduzido em 29% no grupo da dieta, 
31% no grupo de terapia com drogas e 8% no 
grupo controle.58 A substituição da ingestão de 
gordura saturada com ácidos graxos ômega-3 
pode diminuir o colesterol LDL.59

Há um apoio generalizado à ideia de que 
uma dieta nutritiva consiste de uma variedade 
de frutas, legumes, leguminosas, castanhas, 
sementes e grãos integrais. Estas conclusões 
surgiram de centenas de estudos sobre a 
relação entre dieta, doenças e morte prematura. 
Vários dos estudos mais importantes são 
resumidos abaixo. Uma revisão de 35 estudos 
sobre os efeitos da dieta Mediterrânea aponta 
que a aderência a este tipo de dieta está 
associada à redução de ambas a mortalidade 
total e coronariana e, no estudo sobre a dieta 
Mediterrânea e a incidência de câncer incluído 
na revisão, houve uma redução de 60% no risco 
da doença no grupo que seguiu essa dieta.

A Dieta Mediterrânea é composta por 
alimentos de origem vegetal em abundância 
incluindo frutas, legumes, leguminosas, 
castanhas e sementes; minimamente 
processados, sazonalmente frescos, cultivados 
localmente; frutas frescas como sobremesa; 
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azeite de oliva como a principal fonte de 
lipídios da dieta; queijo e iogurte consumidos 
em quantidades pequenas a moderadas; carne 
vermelha consumida com menos frequência 
e em menor quantidade; e vinho consumido 
em quantidades pequenas a moderadas com 
as refeições.60 Uma dieta ocidental típica 
que consiste de carne, alimentos fritos e 
refrigerantes diet não fornece os benefícios 
para a saúde da dieta Mediterrânea. Além 
disso, pesquisas mostram que a dieta ocidental 
padrão pode ser um perigo para a saúde. O 
estudo Atherosclerosis Risk in Communities 
concluiu que o consumo da dieta ocidental 
padrão por um longo prazo (carne, alimentos 
fritos e refrigerantes diet) aumentou o risco de 
desenvolvimento de síndrome metabólica.61 

A tabela 1-4 aponta uma tendência para a 
alimentação pouco saudável nos Estados 
Unidos.

Tabela 1-4: Má Alimentação nos Estados 
Unidos.

1. Apenas 24% dos adultos consomem 
cinco ou mais porções de frutas e 
legumes por dia.

2. Menos de 22% dos alunos do ensino 
médio consomem frutas e legumes cinco 
ou mais vezes por dia.

3. Mais de 60% das crianças e adolescentes 
consomem mais do que a Dietary 
Guidelines for Americans recomenda de 
gordura saturada.

Adaptado de CDC. The Power of Prevention: 
Chronic Disease…the Public Health Challenge 
of the 21st Century. Atlanta, Ga: Centers for 
Disease Control and Prevention; 2009.

Um estudo sobre a dieta Mediterrânea 
acompanhou os participantes do estudo 
por 3 anos e concluiu que a adoção da dieta 
Mediterrânea reduziu a probabilidade de 
pessoas com sobrepeso se tornarem obesas. 
Entre os sujeitos inicialmente com sobrepeso, 
7,9% das mulheres e 6,9% dos homens se 

tornaram obesos nos 3 anos de duração do 
estudo. A alta aderência à dieta Mediterrânea 
foi associada com uma probabilidade 
significativamente baixa de sujeitos com 
sobrepeso se tornar obesos.62 Fortes evidências 
apoiam a ideia de que a substituição de grãos 
refinados por grãos integrais podem levar a 
significativa perda de peso e auxilia na redução 
de ganho de peso.63 O estudo Nurses´ Health 
mostrou que mulheres no quintil mais alto de 
ingestão de fibras tiveram um risco 49% menor 
de ganhar mais peso do que mulheres no 
quintil mais baixo. Participantes deste estudo 
que apresentaram maior consumo de frutas 
e legumes tiveram um risco 24% menor de se 
tornarem obesos do que aqueles com baixa 
ingestão destes alimentos.64

O estudo Lyon Diet Heart comparou 
a dieta do tipo Mediterrânea com a dieta 
do tipo Ocidental a partir de um infarto 
inicial do miocárdio. Comparada a dieta 
Mediterrânea, a dieta Ocidental inclui mais 
gordura saturada, um maior percentual 
total de calorias provenientes de gordura, 
mais ácidos graxos ômega-6 e menos fibra. 
Em um acompanhamento de 4 anos, houve 
uma redução de 32% em doenças cardíacas e 
infartos do miocárdio sem fatalidades no grupo 
da dieta Mediterrânea em comparação com 
o grupo da dieta Ocidental. O grupo da dieta 
Mediterrânea teve 95 internações hospitalares e 
o grupo da dieta Ocidental teve 180 admissões 
em hospitais. O grupo da dieta Mediterrânea 
teve 14 ocorrências de infarto do miocárdio 
não fatais e o grupo da dieta Ocidental teve 
44 ocorrências de infarto do miocárdio não 
fatais.65,66 A evidência é clara de que a dieta 
alimentar tem um impacto importante na 
saúde.

Múltiplos Fatores de Risco ou 
Comportamentos Positivos
Comportamentos saudáveis e pouco saudáveis 
raramente ocorrem isoladamente e tem 
efeitos sinérgicos na saúde. Por exemplo, a 
aderência a uma dieta Mediterrânea e maior 
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atividade física, em um grupo de estudo com 
idades de 70 a 90 anos, foi associada a taxas 
de mortalidade reduzidas em decorrência de 
doenças do coração e câncer. A aderência a 
dieta Mediterrânea e maior atividade física foi 
associada a taxas de mortalidade por todas as 
causas de 65% a 73% menores.67

O Estudo Nurses’ Health acompanhou 
84.129 mulheres e mostrou, que com três de 
cinco fatores relacionados ao estilo de vida 
saudável, o risco de doenças coronarianas 
durante um período de 14 anos foi reduzido 
em 57%. Neste estudo, os fatores relacionados 
ao estilo de vida saudável são definidos como:

1. Sem consumo de tabaco;
2. Não apresentar sobrepeso ou 

obesidade;
3. Ingestão moderada de álcool;
4. Prática de 30 minutos diários de 

atividade física em ritmo moderado a 
vigoroso tal como caminhadas rápidas;

5. Consumo de uma dieta rica em fibras, 
ácidos graxos ômega-3, ácido fólico, 
com alta proporção de gorduras 
poliinsaturadas, pobre em gordura 
trans e com baixa em carga glicêmica.

Este estudo demonstra que com quatro de 
cinco fatores relacionados a um estilo de vida 
saudável, o risco de doenças coronarianas foi 
reduzido em 66%, e com a incorporação de 
todos os cinco fatores relacionados a um estilo 
de vida saudável, o risco foi reduzido em 83%.68

Estes resultados foram confirmados em 
um estudo que acompanhou 42.847 homens 
no estudo Health Professionals Follow-up. 
Fatores relacionados a um estilo de vida 
saudável deste estudo foram os mesmos 
utilizados no estudo Nurses’ Health Study 
(ver Tabela 1-5). Os homens que adotaram dois 
ou mais fatores de um estilo de vida saudável 
tiveram um risco 27% menor de desenvolver 
doenças coronarianas do que homens que não 
incorporaram nenhum destes fatores. Homens 
que incorporaram todos os cinco fatores de um 

estilo de vida saudável tiveram um risco de 
doença coronariana 87% menor.69

Tabela 1-5: Fatores de Estilo de Vida Utiliz
ados nos Estudos de Acompanhamento 
Nurses’ Health Study and the Health 
Professionals*

1. Sem consumo de tabaco
2. Não estar com sobrepeso ou obeso
3. Ingestão moderada de álcool
4. Prática de 30 minutos diários de 

atividade física em ritmo moderado a 
vigoroso tal como caminhadas rápidas

5. Consumo de uma dieta rica em fibras, 
ácidos graxos ômega-3, ácido fólico, 
com uma alta proporção de gorduras 
poliinsaturadas, pobre em gordura trans 
e com baixa em carga glicêmica.

* Para aqueles que incorporaram todos os cinco 
fatores de estilo de vida saudável, o risco de 
doença coronária foi reduzido em mais de 80%.

Uma análise de dados dos estudos de 
acompanhamento Health Professionals e 
Nurse´s Health sugere que mais de um terço 
de todas as incidências de doença coronariana 
nos homens e mulheres americanos pode 
ser atribuído ao excesso de peso. O estudo 
mostrou que o risco de doença coronariana 
associado com homens obesos foi mais do que 
o dobro daquele associado a homens com peso 
ideal. O risco de doença coronariana aumentou 
com o excesso de peso em ambos com ou sem 
condições de comorbidade de hipertensão, 
colesterol alto e diabetes.70

Um estudo longitudinal que examinou 
aptidão cardiorrespiratória e adiposidade 
corporal como indicador de mortalidade 
mostra que a circunferência da cintura se 
torna insignificante como um indicador de 
mortalidade quando o nível de aptidão é 
controlado, exceto entre as pessoas mais 
obesas. A aptidão cardiorrespiratória mostrou 
ser um indicador significante de mortalidade 
independente da adiposidade abdominal 
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total. Estas descobertas realçam a importância 
da atividade física regular para ambos os 
indivíduos com peso normal ou sobrepeso. 
Indivíduos com sobrepeso que melhoram sua 
aptidão cardiorrespiratória podem perceber 
os benefícios para a saúde mesmo se esta 
atividade levar ou não à perda de peso.71

Pesquisas mostram que, juntamente com 
o tabagismo, tanto o sobrepeso/obesidade 
quanto a falta de atividade física regular 
são fatores de risco que têm impacto sobre a 
saúde. Um estudo longitudinal acompanhou 
1741 indivíduos que foram categorizados 
com base em três fatores de risco: tabagismo 
atual, sobrepeso ou obesidade e sedentarismo. 
Indivíduos na categoria “baixo risco” não 
apresentaram nenhum dos três fatores 
de risco, indivíduos na categoria “risco 
moderado” apresentaram um de três fatores 
de risco, e indivíduos na categoria “alto risco” 
apresentaram dois ou três dos fatores de risco. 
A mais recente análise deste estudo mostra 
que os sujeitos de alto risco são duas vezes 
mais inaptos que sujeitos de baixo risco. A 
inaptidão moderada foi postergada em 10 
anos em indivíduos de baixo risco comparado 
com aqueles de alto risco. Esta pesquisa 
demonstra que as melhoras na longevidade 
não necessariamente levam a mais pessoas em 
más condições de saúde, mas, de fato, pode 
levar ao adiamento de declínios funcionais de 
modo que a morbidade seja comprimida em 
um período mais curto mais tarde na vida.36 

Todos nós morreremos de alguma coisa, mas 
se morrermos de tal coisa em um curto período 
de tempo ao fim de uma vida longa e saudável, 
então nossa saúde foi melhorada.

A saúde humana pode ser otimizada 
por meio da prevenção de doenças crônicas. 
As entidades American Diabetes Association, 
a American Cancer Society e a American Heart 
Association publicaram uma agenda comum 
que aponta que doenças cardiovasculares, 
câncer e diabetes são responsáveis por 
aproximadamente dois terços de todas as 
mortes nos Estados Unidos e que o maior fator 

de risco para estas doenças são o tabagismo, 
sedentarismo e má alimentação.72 Um elemento 
importante desta agenda comum é o apelo a 
uma consciência maior sobre estilos de vida 
saudável. Evidências mostram que o estilo de 
vida impacta na saúde.

O IMPACTO DOS PROGRAMAS 
DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
SOBRE A SAÚDE: REVISÃO DE 
LITERATURA
Programas de promoção de saúde são 
veículos importantes para a saúde pública 
porque eles podem alcançar muitas pessoas 
onde elas passam a maior parte de seu tempo, 
porque elementos de programas de promoção 
de saúde podem apoiar os indivíduos na 
mudança para comportamentos saudáveis, 
e porque programas de promoção de saúde 
podem alcançar não só os participantes do 
programa, mas também seus familiares. 
Por exemplo, um programa de promoção 
de saúde que visa alcançar pessoas no local 
de trabalho e também apoiar as pessoas no 
trabalho através de processos em grupo, 
políticas e recursos ambientais é um programa 
que pode melhorar a saúde da população.73 

Um programa abrangente de promoção 
de saúde oferece programação integrada à 
estrutura da organização e que pode incluir 
programas de prevenção e abandono do 
tabagismo, atividade física regular, educação 
e promoção nutricional, gerenciamento de 
stress, diagnóstico/triagem precoce, gestão 
de peso, gestão de doenças e mudanças no 
ambiente dos participantes para encorajar 
comportamentos saudáveis.74 Programas de 
promoção de saúde podem ser oferecidos 
em cenários clínicos, organizacionais e em 
comunidades. Uma revisão da literatura sobre 
programas de promoção de saúde que aborda 
tabagismo, sedentarismo e má alimentação, e 
intervenções que abordam múltiplos fatores 
de risco, é encontrada abaixo.



13CAPÍTULO 1 Impacto sobre a Saúde do Estilo de Vida e Promoção de Saúde

Tabagismo
A exposição direta à fumaça do cigarro 
é associada a morbidade substancial e 
mortalidade, assim como a exposição passiva 
à fumaça. Enquanto fumantes são de duas a 
três vezes mais propensos a morrer de doença 
cardiovascular,75 não fumantes que são expostos 
passivamente ao fumo, em casa ou no trabalho, 
têm de 25% a 30% maior probabilidade de 
desenvolver doenças do coração.76 Programas 
de promoção de saúde que têm como objetivo 
a prevenção do tabagismo protegem, portanto, 
fumantes e não fumantes igualmente.

Uma revisão de Cochrane de 51 estudos 
de intervenções no local de trabalho para 
abandono do tabagismo concluiu que 
programas que ofereceram aconselhamento 
em grupo e agentes farmacológicos para 
abandono do tabagismo produziram as taxas 
de abandono mais altas entre os participantes 
e sustentou as taxas de abandono por 6 
ou 12 meses após a intervenção. Enquanto 
esta revisão não inclui uma meta análise, 
os resultados do estudo provenientes de 
intervenções de aconselhamento em grupo 
e terapia farmacológica são os seguintes: 
um estudo sobre aconselhamento em grupo 
com objetivo de abandono do tabagismo 
demonstrou em 12 meses que participantes 
que utilizaram a autoajuda alcançaram uma 
taxa de abstinência sustentável de 5,1% e os 
participantes do grupo de aconselhamento 
alcançaram uma taxa de abstinência 
sustentável de 31,2%. Um estudo sobre 
terapia farmacológica mostrou uma taxa 
abstinência contínua de 12 meses de 20,2% no 
grupo da intervenção, comparado a 8,7% do 
grupo controle.77 Uma revisão de 58 ensaios 
clínicos de aconselhamento por telefone para 
o abandono do tabaco mostrou ser um modo 
eficaz de auxiliar no abandono do tabagismo 
e demonstra que as taxas de abandono foram 
mais altas em grupos randomizados para 
receber múltiplas sessões de aconselhamento 
proativo. Evidências de resposta à dosagem 
foram demonstradas: uma ou duas ligações 

breves têm menos probabilidade de fornecer 
benefícios mensuráveis, enquanto três ou 
mais ligações aumentam as chances de parar 
de fumar, comparado a mínimas intervenções 
como fornecer materiais padrão de autoajuda.78

Legislações estaduais proibindo fumar em 
locais fechados têm diminuindo a prevalência 
do cigarro.79 Uma revisão sistemática incluindo 
166 estudos de intervenção de tabagismo 
examina estudos sobre a proibição do fumo 
e restrições (proibições ou limites do uso de 
tabaco em locais de trabalho ou áreas públicas) 
e conclui que tais políticas são eficazes em 
diminuir o consumo diário de tabaco entre 
usuários habituais, aumentando as taxas de 
abandono de tabaco e reduzindo a exposição 
do local de trabalho à fumaça de cigarro. 
Estudos incluídos na revisão que mediu 
os componentes de fumaça de tabaco no 
ambiente (tais como vapor de nicotina) antes e 
depois da implementação de uma proibição ou 
restrição do tabaco demonstrou que medidas 
ambientais de fumaça de tabaco no ambiente 
diminuíram em uma diferença mediana 
percentual relativa de – 72% (alcance, - 44% 
até- 97%) em avaliações conduzidas entre 6 e 
12 meses após a implementação da proibição 
ou restrição.80

Pesquisas mostram que um programa de 
promoção de saúde no local de trabalho para 
abandono do tabaco é mais eficaz quando a 
segurança e saúde no trabalho estão integradas 
ao programa. Um estudo aleatório controlado 
de 15 fábricas de médio a grande porte, 
variando de 424 a 1585 funcionários, designou 
aleatoriamente locais de trabalho para receber 
ações de promoção de saúde no local de trabalho 
isoladamente ou integrada à segurança e saúde 
ocupacional. Em ambos os casos o programa 
de promoção de saúde incluiu um programa de 
abandono do tabaco. As taxas de abandono do 
tabaco entre trabalhadores horistas do grupo 
de promoção de saúde e segurança e saúde 
ocupacional mais que dobrou em relação aos 
participantes do grupo de promoção de saúde 
apenas.81
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Sedentarismo
A atividade física diária é recomendada para 
promover e manter a saúde e prevenir o 
desenvolvimento de fatores de risco de doenças 
crônicas.82 Estratégias de promoção de saúde 
no local de trabalho para promover atividade 
física incluem educar os funcionários sobre os 
benefícios da atividade física, fornecer acesso 
a locais seguros para a prática de atividades 
e modificar o ambiente existente a fim de que 
os funcionários possam incorporar a atividade 
física em sua rotina diária de trabalho.74

Um estudo com adultos previamente 
sedentários que utilizaram as escadas ao 
invés de elevadores no trabalho durante uma 
campanha promocional para uso das escadas 
de 12 semanas demonstrou que a mediana 
diária de subidas e descidas de um andar 
de escada aumentou de uma base de 4.5/d 
para 20.6/d. Medições de participantes que 
utilizaram as escadas por 12 semanas incluem 
diminuição significativa na circunferência 
da cintura (-1.7cm), peso (-0.7kg), pressão 
arterial diastólica (-1.8kg) e colesterol LDL 
(-3.0mmol/L). Em 12 semanas, a capacidade 
aeróbica máxima estimada dos participantes 
tinha aumentado em 9.2mL/kg/min. Em 6 
meses, a mediana diária de subidas e descidas 
de escadas tinha diminuído para 7.2 Benefícios 
da capacidade aeróbica máxima estimada 
(+5.9mL/kg/min) persistiram.83

A capacidade aeróbica máxima é uma 
medida de condição física que é estimada por 
meio de testes de esforço e registro da frequência 
cardíaca. O aumento na capacidade aeróbica 
máxima estimada medida nos participantes 
deste estudo demonstra um aumento no nível 
de aptidão dos participantes deste estudo.

Um programa de promoção de saúde 
destinado a ajudar funcionários hipertensos 
a alcançar 10.000 passos diariamente 
demonstrou aumento no nível de atividade 
física, reduções no peso e na pressão arterial 
entre os participantes do programa. Neste 
desenho quasi-experimental, funcionários 
hipertensos participando de um programa de 

testes de pressão arterial com base em uma 
empresa foram divididos da seguinte forma: 
funcionários de cinco filiais, consistindo de 
6319 funcionários, receberam o tratamento 
usual de exames de pressão arterial mais 
orientação e serviram como o grupo controle; 
enquanto duas localidades, consistindo 
de 9534 funcionários, serviram de grupo 
experimental. O grupo experimental recebeu 
o tratamento usual de exames de pressão 
arterial mais orientação e também recebeu 
orientação visando encorajar a atividade 
física.

Em um acompanhamento de um ano, 
o grupo experimental mostrou um declínio 
na pressão arterial sistólica de 10.6 mm Hg 
enquanto o grupo controle mostrou um 
declínio na pressão arterial sistólica de 6.1 
mm Hg. O grupo experimental mostrou 
um declínio na pressão arterial diastólica 
de 7.4mm Hg, enquanto o grupo controle 
mostrou uma queda na pressão arterial 
diastólica de 3.1 mm Hg. A redução na 
pressão arterial foi significativamente maior 
no grupo experimental do que no grupo 
controle. Também foi significativo a perda de 
peso dos participantes do grupo experimental 
que diminuiu, em média, 3.72 kg, enquanto 
que o peso dos membros do grupo controle 
aumentou, em média, 1.09 kg. No início, 
19,1% do grupo experimental e 22,3% do 
grupo controle relatou realizar atividade física 
vigorosa em 3 ou mais dias da semana. No 
acompanhamento de 1 ano, 38,3% do grupo 
experimental e 27,7% do grupo controle relatou 
realizar atividade física vigorosa em 3 ou mais 
dias da semana. Isto representa um aumento de 
23,8% nas pessoas que realizam atividade física 
vigorosa no grupo controle e um aumento de 
100% nas pessoas que realizam atividade física 
vigorosa no grupo experimental.84

Um estudo clínico aleatório mostrou que a 
atividade física e aconselhamento nutricional 
no local de trabalho aumenta a aptidão 
cardiorrespiratória entre os participantes. 
Neste teste, 168 funcionários no grupo controle 
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receberam materiais educacionais impressos 
sobre atividade física, nutrição, consumo 
de álcool, tabagismo e stress, enquanto 
131 funcionários no grupo de intervenção 
receberam o mesmo material educacional e 
também receberam, durante 9 meses, sete 
sessões de aconselhamento de 20 minutos que 
aconteciam durante o horário de trabalho. O 
aconselhamento era guiado pelo estágio de 
mudança de comportamento do indivíduo e se 
destinava a promover a atividade física e hábitos 
de dieta saudável. Em um acompanhamento de 
9 meses, os membros do grupo de intervenção 
demonstraram, na média, melhora nos níveis 
de aptidão cardiorrespiratória, comparados ao 
grupo controle.

A aptidão cardiorrespiratória neste estudo 
foi medida utilizando um teste submáximo 
em uma bicicleta ergométrica. A frequência 
cardíaca média durante os últimos 2 minutos 
de na bicicleta foi usado como a medida de 
frequência cardíaca submáxima. Membros 
do grupo de intervenção diminuíram sua 
frequência cardíaca submáxima, em média, 
em 1,7 batimentos por minute, comparado 
à performance inicial no teste submáximo 
em bicicleta ergométrica, mostrando uma 
melhora no nível de aptidão; enquanto 
membros do grupo controle diminuíram 
sua frequência cardíaca submáxima, em 
média, em 1.6 batimentos por minuto, 
comparado à performance inicial, mostrando 
uma deterioração no nível de aptidão como 
mensurado pelo desempenho no teste 
submáximo em bicicleta ergométrica.85

Uma revisão sistemática de 47 estudos 
sobre atividade física ou nutrição no local 
de trabalho, ou intervenções combinadas de 
nutrição e atividade física, encontrou evidências 
sólidas de que programas de promoção de 
saúde no local de trabalho visando melhorar 
o nível de atividade física, nutrição, ou ambos, 
são eficazes na redução de peso. Funcionários 
mostraram um benefício de redução de peso de 
1,27 kg quando comparados ao grupo controle 
em um acompanhamento de 12 meses.86

Má alimentação
Opções de comida saudável na lanchonete ou 
refeitório do trabalho é um exemplo de uma 
intervenção no ambiente, definida como uma 
intervenção que não requer que os indivíduos 
auto selecionem programas educacionais 
definidos, mas que são implementadas 
para todos os funcionários.87 Uma revisão 
de estudos clínicos aleatórios controlados 
que usaram modificações ambientais em 
programas de promoção de saúde no local de 
trabalho para aumentar o consumo de frutas, 
legumes e fibras, e para diminuir o consumo 
de gorduras demonstrou efeitos significativos 
das intervenções no ambiente sobre a dieta 
alimentar. Dos seis estudos que mediram o 
efeito de um programa de promoção de saúde 
no local de trabalho sobre o consumo de 
gorduras na dieta, cinco estudos demonstraram 
uma queda significativa na ingestão de 
gorduras em participantes do programa. Dos 
seis estudos que mediram o efeito de um 
programa de promoção de saúde no local 
de trabalho, incluindo uma modificação no 
ambiental tal como marcar a ingestão de frutas 
e legumes, todos os estudos encontraram 
mudanças positivas significativas, comparado 
ao grupo controle.88

Um estudo da revisão, denominado 
Working Well, demonstra que uma intervenção 
visando alimentação saudável pode levar 
a reduções significativas na ingestão de 
gorduras e aumentos significativos na ingestão 
de frutas e legumes. O estudo Working Well 
incluiu uma intervenção de 2 anos destinada 
a ambos os indivíduos e o ambiente do local 
de trabalho e utilizou um desenho de avaliação 
randomizado, pareado com o local de trabalho 
como uma unidade de atribuição e análise 
de 28.000 funcionários em 111 escritórios. 
Este estudo comparou mudanças nos locais 
de intervenção e controle e relata que a 
porcentagem de energia obtida através do 
consumo de gorduras diminuiu em 2,07 pontos 
percentuais entre o início e o acompanhamento 
do grupo de intervenção, e que o percentual de 
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energia pelo consumo de gorduras diminuiu 
1,70 pontos percentuais entre os funcionários 
dos locais de controle. O grupo de intervenção 
alcançou uma redução líquida no percentual 
de energia obtido através do consumo de 
gordura de .37 pontos percentuais. O grupo 
de intervenção também alcançou um aumento 
líquido em densidade de fibras de .13 g/1000 
kcal, mas este não foi um resultado significativo. 
O maior efeito para a nutrição foi a mudança 
no consumo de frutas e legumes; o consumo 
de frutas e legumes aumentou em .20 porções 
por dia entre o início e o acompanhamento do 
grupo de intervenção e aumentou somente 
.02 porções por dia no grupo controle. O grupo 
de intervenção alcançou um aumento médio 
na ingestão de frutas e legumes em .18 porções 
por dia.89

Uma revisão dos efeitos de programas 
de promoção de saúde no local de trabalho 
avaliou as diferentes estratégias de intervenção 
de nutrição tais como o oferecimento de 
oportunidades de educação em saúde, 
mudanças na disponibilização de alimentos 
saudáveis e oferecimento de incentivos para 
a escolha por alimentos saudáveis. A revisão 
relata que a maior parte das estratégias 
estavam associadas a resultados favoráveis 
e benefícios para os funcionários incluíam 
disponibilização de alimentos saudáveis, 
informações no ponto de venda, incentivos 
para encorajar a compra de alimentos 
saudáveis e treinamento de profissionais 
de saúde para prestar aconselhamento 
nutricional. Um estudo no local de trabalho 
desta pesquisa chamado de Seattle 5 a Day, 
escolheu aleatoriamente 14 locais de trabalho 
para um grupo de intervenção e 14 locais para 
um grupo de controle e depois pesquisou 
amostras transversais de 125 funcionários por 
local de trabalho para comparar o consumo 
de frutas e legumes nestes locais, em um 
acompanhamento de 2 anos, com aquele no 
início do estudo. A intervenção Seattle 5 a Day 
visava tanto as mudanças de comportamento 
individuais quanto mudanças no ambiente de 

trabalho incluindo informações no ponto de 
venda, apoio organizacional para alimentação 
saudável e redução das barreiras de acesso a 
frutas e legumes no trabalho. Funcionários nos 
locais de intervenção aumentaram o consume 
de frutas e legumes em 3 porções a mais por dia 
do que os funcionários nos locais de trabalho 
que serviram como controle.90

Um estudo examinou se um programa de 
nutrição no local de trabalho poderia melhorar 
significativamente a ingestão de nutrientes 
pelos funcionários. Funcionários que estavam 
acima do peso e/ou tinham um diagnóstico 
pré-ente de diabetes tipo 2 foram recrutados em 
duas filiais da empresa de seguros Government 
Employees Insurance Company (GEICO); uma 
localidade com 65 funcionários foi designada 
como o local de intervenção e uma localidade 
com 44 funcionários foi designada como o 
local de controle. A lanchonete do local de 
intervenção incluiu no cardápio opções que 
se adequavam às recomendações alimentares 
do programa com alimentos com baixo teor 
de gordura, ricos em legumes, frutas, grãos e 
leguminosas sem carne ou produtos lácteos 
incluídos na dieta. Os participantes no grupo 
de intervenção foram envolvidos em reuniões 
semanais em grupo no horário de almoço, para 
instrução e apoio, conduzidas por um médico, 
um nutricionista e/ou um professor de 
culinária. O grupo de intervenção foi solicitado 
a seguir a dieta de intervenção nutricional 
durante o período de 22 semanas do estudo. 
Os resultados mostraram que no grupo de 
intervenção, os relatos de ingestão total de 
gorduras, gordura trans, gordura saturada e 
colesterol diminuíram significativamente e a 
ingestão de fibras aumentou significativamente, 
comparado ao grupo controle.91

Um estudo de acompanhamento examinou 
se o programa de intervenção nutricional na 
GEICO reduziu o peso corporal e melhorou 
outros fatores de risco cardiovascular em 
funcionários com sobrepeso. O estudo concluiu 
que os funcionários no grupo de intervenção 
nutricional perderam significativamente mais 
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peso e tiveram redução mais significativa 
na circunferência da cintura do que os 
participantes do grupo controle. A perda de 
peso de 5% foi observada com mais frequência 
no grupo de intervenção nutricional (48,5%) do 
que o grupo controle (11.1%).92

Intervenções em Múltiplos Fatores 
de Risco
Um estudo clínico multicêntrico, desenvolvido 
pelo National Institute of Health, denominado 
Diabetes Prevention Program (DPP) investigou 
se uma pequena redução de peso por meio de 
mudanças na dieta e aumento na atividade 
física ou tratamento com a droga oral para 
tratamento de diabetes (metformina)poderia 
prevenir ou retardar o aparecimento da 
diabetes tipo 2 em 3234 participantes do estudo. 
No início do DPP, os participantes estavam 
todos sob o risco de desenvolver diabetes. 
Participantes no grupo de intervenção no 
estilo de vida que contou com um currículo de 
treinamento de 16 aulas e apoio motivacional 
com uma dieta saudável com baixo teor de 
gordura, atividade física por 150 minutos por 
semana e modificação comportamental com 
o objetivo de perder 7% do peso corporal, 
reduziu seu risco de desenvolver diabetes em 
58%.93 A Tabela 1-6 descreve as conclusões do 
DPP.

Um teste aleatório multicêntrico entre 
810 adultos com pressão arterial acima do 
ideal avaliou os efeitos de implementar 
recomendações de estilo de vida estabelecidas 
que reduzem a pressão arterial tais como 
perda de peso, restrição de sódio, aumento 
da atividade física e ingestão limitada de 
álcool. Os participantes foram aleatoriamente 
escolhidos para um dos três grupos: uma 
intervenção comportamental que implementou 
recomendações estabelecidas, uma 
intervenção comportamental que implementou 
recomendações estabelecidas e também 
implementou a dieta DASH, ou um grupo de 
comparação apenas com aconselhamento.

Tabela 1-6 Conclusões do Diabetes 
Prevention Program (DPP).

1. Participantes do DPP no grupo de 
intervenção de estilo de vida reduziu 
seu risco de desenvolver diabetes em 
58% durante o estudo.

2. Os participantes do DPP que tomaram 
a medicação oral para diabetes 
metformina também reduziram seu risco 
de desenvolver diabetes, mas não tanto 
quanto aqueles no grupo de intervenção 
de estilo de vida: participantes tomando 
metformina reduziram seu risco de 
desenvolver diabetes em 31%.

3. Pessoas sob o risco de desenvolver 
diabetes podem prevenir ou retardar o 
aparecimento da diabetes perdendo uma 
quantidade pequena de peso por meio 
de dieta e exercícios.

As metas dos participantes no grupo 
de intervenção com recomendações 
estabelecidas e no grupo de intervenções 
estabelecidas mais a dieta DASH foram as 
seguintes: perda de peso de no mínimo 6,8 kg 
em 6 meses para participantes com sobrepeso 
ou obesos, no mínimo 180 minutos de 
atividades físicas de intensidade moderada 
por semana, ingestão diária de 28,35 mg 
ou menos de álcool (dois drinques) para 
homens e 14,17 mg de álcool (um drinque) 
para mulheres, e ingestão diária de não mais 
do que 100 mEq de sódio na dieta. Somente 
os participantes no grupo de recomendações 
estabelecidas mais a dieta DASH recebeu 
instruções e aconselhamento sobre a dieta 
DASH em que as metas incluíam de 9 a 12 
porções de frutas e legumes, duas a três 
porções diárias de produtos lácteos com 
baixo teor de gordura e ingestão reduzida de 
gordura saturada e gorduras totais. Apenas 
os participantes no grupo de recomendações 
estabelecidas mais a dieta DASH recebeu 
instruções para substituir frutas e legumes 
por alimentos com alto teor de gorduras e 
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alto teor calórico. Comparado à prevalência 
de hipertensão basal de 38%, em 6 meses 
a hipertensão predominante no grupo 
de aconselhamento apenas foi de 26%, a 
hipertensão predominante no grupo de 
intervenção de recomendações estabelecidas 
foi de 17% e a prevalência de hipertensão 
no grupo de intervenção de recomendações 
estabelecidas mais dieta DASH foi de 12%.94

Evidências de uma revisão de 15 estudos 
sobre programas de promoção de saúde 
abrangentes no local de trabalho indica que 
programas abrangentes, multifatoriais focados 
em múltiplos fatores de risco têm maior 
probabilidade de reduzir os riscos de doenças 
crônicas. Todos os programas que focaram 
em funcionários de alto risco ou condições na 
revisão estabeleceram um ambiente de apoio 
no local de trabalho para todos os funcionários 
e então ofereceram aconselhamento 
individualizado para redução de risco para 
funcionários de alto risco. Intervenções com 
múltiplos componentes ou abrangentes têm 
classificação mais elevada no que se refere à 
eficácia clínica do que programas de gestão de 
doenças de fator único.95

Um estudo que descreve 7 anos de 
tendências em hábitos saudáveis de 
funcionários participando de um programa 
abrangente de promoção de saúde no local de 
trabalho iniciado na Universidade Vanderbilt 
demonstrou mudanças de longo prazo nos 
riscos de saúde dos funcionários participantes. 
Docentes e funcionários da universidade que 
participaram foram solicitados a completar uma 
avaliação de risco de saúde, uma ferramenta de 
gerenciamento de estilo de vida autodirigida 
para o estabelecimento de metas de melhoria 
da saúde e assistir a um vídeo educacional 
anualmente. Um incentivo financeiro foi 
oferecido aos participantes envolvidos em todas 
as três etapas do programa. Aconselhamento 
de saúde e programas com foco em redução 
de risco foi oferecido a funcionários que 
precisavam de apoio adicional. Ao longo de sete 

anos, foram percebidas reduções nos fatores de 
risco relacionados a tabagismo, sedentarismo e 
má alimentação.96

Uma análise de 36 estudos examinou 
fatores de promoção de saúde no local de 
trabalho, incluindo tabagismo, atividade 
física e dieta alimentar e concluiu que os 
programas mostraram mudanças de curto 
prazo relacionadas à conscientização, 
comportamento e saúde.97 Uma análise de 
47 estudos de programas de promoção de 
saúde no local de trabalho com múltiplos 
componentes analisados por especialistas 
concluiu que os programas de promoção 
de saúde alcançaram mudanças de 
comportamento de longo prazo e redução de 
risco entre os funcionários, e que os programas 
mais eficazes ofereciam tanto programas com 
foco em redução de risco para funcionários 
em alto risco quanto iniciativas generalizadas 
de conscientização de saúde para todos os 
funcionários.98 Uma análise de 33 estudos 
avaliou o impacto de programas de promoção 
de saúde no local de trabalho e concluiu que 6 
de 7 estudos obtiveram redução significativa 
do tabagismo, 8 de 13 estudos apresentaram 
melhoras na atividade física e 6 entre 12 
estudos apresentaram melhoras na dieta 
alimentar.99

Uma revisão de mais de 50 estudos de 
promoção de saúde no local de trabalho 
divulgado pelo Centers for Disease Control 
and Prevention Community Guide Task Force 
concluiu que programas baseados em evidência 
podem alcançar melhoras de longo prazo na 
saúde de populações nos locais de trabalho. 
A Prevention Community Guide Task Force 
aponta os seguintes benefícios associados a 
programas de promoção de saúde no local de 
trabalho: redução de riscos de saúde, melhora 
de comportamentos relacionados à promoção 
de saúde, aumento dos encaminhamentos 
apropriados a profissionais de saúde de 
funcionários de alto risco, aumento na detecção 
precoce de doenças ou riscos de doenças e 
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aumento da conscientização dos funcionários 
sobre problemas de saúde.100

Uma revisão sistemática de intervenções 
selecionadas para promoção de saúde no 
local de trabalho examinou 37 estudos que 
avaliaram a eficácia de uma avaliação de 
riscos de saúde com feedback e 51 estudos 
que avaliaram a eficácia de uma avaliação de 
riscos de saúde com feedback combinado com 
intervenções adicionais, para concluir que 
(1) somente a avaliação de saúde e feedback 
provavelmente não terá um impacto positivo 
nos resultados de saúde e (2) há uma evidência 
suficientemente forte relacionada aos efeitos 
significativos de avaliação de riscos de saúde 
com feedback combinada com intervenções 
adicionais. Intervenções adicionais tiveram 
efeitos significativos nos seguintes resultados: 
tabagismo, alcoolismo, não utilização de cinto 
de segurança, ingestão de gorduras, pressão 
arterial, colesterol, sumário de estimativas de 
riscos de saúde, absenteísmo dos funcionários 
e utilização de planos de saúde. O apoio social 
aumentou estes impactos. Uma avaliação de 
riscos de saúde com feedback provavelmente 
não terá um impacto na saúde por si mesma, 
mas é útil como uma intervenção inicial para 
um programa de promoção de saúde mais 
amplo que inclui educação em saúde com 
duração de uma hora ou mais, ou repetidas 
várias vezes durante 1 ano, e que pode 
incluir oportunidades de desenvolvimento de 
habilidades e outras atividades de promoção 
de saúde.101

Pesquisas demonstram que para alguns 
resultados, incluindo o tabagismo, uma 
abordagem abrangente no que se refere à 
saúde dos funcionários que integre segurança 
ocupacional e saúde com a promoção de saúde 
no local de trabalho é mais eficaz do que uma 
abordagem que utilize somente a promoção 
de saúde.102-104 Um experimento randomizado 
controlado descrito anteriormente neste 
capítulo examinou duas abordagens 
relacionadas ao tabagismo: uma delas incluía 

apenas a promoção de saúde no local de trabalho 
e a outra que integrava segurança ocupacional 
e saúde com promoção de saúde no local de 
trabalho. Este estudo demonstra que as taxas 
de abandono do tabaco entre trabalhadores 
horistas em programas de promoção de saúde 
mais segurança ocupacional e grupos de saúde 
mais do que dobraram em relação àqueles que 
fizeram parte do grupo de promoção de saúde 
apenas.81

Total Worker Health é uma estratégia 
desenvolvida pelo National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH) 
“para integrar segurança ocupacional e 
proteção da saúde com promoção de saúde 
a fim de prevenir lesões em trabalhadores 
e doenças, e para melhorar a saúde e o bem 
estar.” Abordagens que integram segurança 
ocupacional, saúde e programas de promoção 
de saúde no local de trabalho têm apresentado 
melhoras em comportamentos relacionados 
à saúde tais como uso de tabaco,82,102,103,105 
atividade física,105,106–110 e dieta.102,103,111–113

Programas de sucesso de promoção de 
saúde no local de trabalho reduzem as taxas 
de lesão ocupacional; ausência de doenças 
crônicas, boa saúde mental e boa condição 
física são associadas à baixas taxas de lesões 
ocupacionais.103,114–117 Trabalhadores com 
fatores de risco de saúde, tais como péssimo 
controle da diabetes, tabagismo, abuso de 
drogas e álcool, privação de sono e obesidade, 
mostraram ser mais suscetíveis a apresentar 
lesões.103,117,118 Evidências mostram que quando 
os funcionários têm consciência da segurança 
ocupacional e mudanças saudáveis realizadas 
no ambiente de trabalho, eles apresentam 
maior disponibilidade para participar de 
atividade relacionadas à alimentação saudável 
e abandono do tabaco.102,103,119,120 Abordagens 
abrangentes que tratam do ambiente de 
trabalho físico e organizacional e promovem 
a saúde pessoal entre os funcionários e suas 
famílias ajudam na manutenção de funcionários 
e comunidades saudáveis.



20 CAPÍTULO 1 Impacto sobre a Saúde do Estilo de Vida e Promoção de Saúde

QUESTÕES NÃO RESPONDIDAS

1. Que fatores contribuem para 
diferenças na mudança de 
comportamento e resultados de saúde 
que podem existir entre diferentes 
setores, para funcionários de portes 
diferentes e entre diferentes grupos 
socioeconômicos? Qualquer empresa 
que visa responder a esta pergunta 
deve atingir pequenos, médios e 
grandes empregadores de diversos 
setores em todo o país e fazê-lo de 
forma a incluir todos os grupos 
socioeconômicos. O Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) 
lançou o National Healthy Worksite 
Program (NHWP) para auxiliar mais 
de 104 pequenas, médias e grandes 
empresas a estabelecer programas 
de saúde abrangentes no local de 
trabalho. O NHWP foi desenvolvido 
para auxiliar empregadores a 
implementar estratégias de proteção 
e promoção de saúde que levarão 
a resultados de saúde específicos 
e mensuráveis a fim de reduzir as 
taxas de doenças crônicas. Uma 
ferramenta útil que é integrada a este 
programa é o CDC Health Scorecard 
que é desenvolvido para ajudar os 
empregadores a avaliar o grau de 
implementação das intervenções 
de promoção da saúde baseadas 
em evidências ou estratégias. Outra 
ferramenta útil que é integrada ao 
programa é um algoritmo de risco de 
estilo de vida que é desenvolvido a 
fim de que os participantes possam 
responder a questões relacionadas a 
seus hábitos de saúde que produzem 
um relatório sobre seu risco de 
doenças crônicas. NHWP pode auxiliar 
a abordar questões não respondidas 
sobre fatores que contribuem 
para diferenças na mudança de 

comportamento e resultados de saúde 
para um grupo diverso de ambientes 
de trabalho.

2. Como medimos a eficácia da 
combinação de programas de proteção 
e promoção de saúde, utilizando 
um sistema que é padronizado? O 
conceito de integração de segurança 
ocupacional com promoção de saúde 
no local de trabalho não é novo, apesar 
de apontar como a melhor forma de 
proteger a segurança e o bem estar 
dos funcionários enquanto fornece 
oportunidades para que melhorem sua 
saúde. Em 1984 NIOSH concluiu que 
a integração de segurança ocupacional 
e promoção de saúde no local de 
trabalho poderia “tornar possível 
uma ´sinergia de prevenção` para 
melhorar a saúde dos funcionários 
por meio de uma redução abrangente 
de risco” 124 e mais recentemente, o 
American College of Occupational and 
Environmental Medicine Guidance 
Statement 103 entitulado “Workplace 
Health Protection and Health 
Promotion: A New Pathway for a 
Healthier-and-Safer Workforce” afirma 
que “As organizações dos setores 
governamental e privado e agências 
devem expandir a pesquisa sobre a 
sinergia ente proteção e promoção de 
saúde no local de trabalho.” A NIOSH 
fundou Centros de Excelência para 
pesquisar os conceitos de integração 
entre proteção à saúde e promoção de 
saúde do Total Worker Health e estes 
recursos auxiliam a tratar de questões 
não respondidas sobre como mensurar 
a eficácia de programas que combinam 
proteção à saúde e promoção de 
saúde, utilizando um sistema que é 
padronizado.

3. Como o ambiente de trabalho pode 
impactar positivamente a percepção 
do funcionário sobre a cultura da 
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saúde no local de trabalho e como 
podemos mensurar cultura no local 
de trabalho? Pesquisas mostram 
que uma iniciativa de mudança 
organizacional provavelmente não 
irá atender as expectativas a menos 
que inclua uma mudança de cultura. 
Um estudo transversal sobre o 
ambiente de trabalho e percepções 
dos funcionários sobre a cultura 
do local de trabalho examinou 21 
locais com dados sobre a cultura 
de 2476 funcionários para concluir 
que concluir que os componentes 
modificáveis   de ambiente do 
local de trabalho estão fortemente 
e positivamente relacionados à 
percepção dos empregados sobre 
a cultura de saúde do local de 
trabalho.125 Este estudo utilizou um 
instrumento chamado de Heart 
Check (HC) para medir o apoio 
organizacional para a saúde dos 
funcionários e um instrumento 
chamado de Lifegain Health 
Culture Audit (LHCA) para medir 
a cultura de saúde. As pontuações 
do HC foram significativamente e 
positivamente associadas à média 
total de pontuação da LHCA. Dos 
fatores HC, aqueles relacionados mais 
fortemente à média total de pontuação 
do LHCA foram (1) as características 
tangíveis do ambiente construído 
no local de trabalho que impactam 
na saúde ou no comportamento de 
saúde e (2) a oferta de disseminação 
de informação e conscientização a 
respeito da iniciativa de saúde no 
local de trabalho. Outras pesquisas 
que buscam conectar os recursos de 
apoio à saúde do local de trabalho 
com a cultura de saúde percebida e 
comportamentos de saúde também 
podem usar o CDC Worksite Health 
Scorecard, que ajuda empregadores 

a avaliar o grau de implementação 
de estratégias de saúde baseadas 
em evidências no local de trabalho 
e o The Human Resource Institute´s 
Cultural Analysis Toolkit, que mede 
a influência da cultura do local de 
trabalho no comportamento saudável.

CONCLUSÃO
Evidências mostram que, como Hipócrates 
disse, a “a função de proteger e desenvolver 
a saúde deve ocupar um lugar acima de sua 
restauração quando ela estiver prejudicada”. A 
maneira mais eficaz de proteger e sustentar uma 
boa saúde é tratar os fatores de risco de doenças 
crônicas modificáveis mais importantes, que 
são tabagismo, sedentarismo e má alimentação. 
Tabagismo, sedentarismo e má alimentação 
são fatores de risco de doenças crônicas ambos 
diretamente e por meio de fatores de risco 
intermediários tais como pressão arterial alta, 
níveis elevados de glicose, lipídios anormais no 
sangue, sobrepeso e obesidade. Se os principais 
fatores de risco de doenças crônicas fossem 
eliminados, mais de 40% dos casos de câncer 
poderiam ser prevenidos e pelo menos 80% de 
todos os casos de doenças do coração, infarto e 
diabetes tipo 2 poderiam ser prevenidos.

O tabagismo e as mortes atribuídas ao 
sedentarismo e à dieta pobre em nutrientes são 
responsáveis por cerca de um terço de todas as 
mortes nos Estados Unidos. Evidências mostram 
que o tabagismo, sedentarismo e uma dieta 
pobre em nutrientes prejudicam a boa saúde, e 
evidências também mostram que esforços para 
um estilo de vida saudável e programas de 
promoção de saúde direcionados ao abandono 
do tabaco, aumento da atividade física e 
alimentação saudável melhoram a saúde. Hoje, 
um em cinco americanos ainda fuma,121 mais de 
um em três adultos americanos não atendem às 
recomendações de atividade física,122 e apenas 
24% dos americanos adultos comem cinco ou 
mais porções de frutas e legumes todos os 
dias.123 Programas de promoção de saúde são 
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uma estratégia comprovada de prevenção de 
fatores de risco de doenças crônicas.

Concluindo, sabemos que o tabagismo, 
sedentarismo e a má alimentação são as três 
causas mais importantes de doenças crônicas. 
Também sabemos que os esforços de mudança 
para um estilo de vida saudável e programas 
de promoção de saúde abrangentes podem 
impactar positivamente no tabagismo, 
sedentarismo e má alimentação, e os fatores 
subjacentes destas causas tais como, por 
exemplo, se uma pessoa trabalha em um 
local saudável ou não. Fatores de risco de 
doenças crônicas que podem ser originados do 
tabagismo, sedentarismo ou má alimentação, 
tais como pressão arterial elevada, níveis 
elevados de glicose, lipídios anormais no 
sangue, sobrepeso e obesidade, são impactados 
por escolhas de estilo de vida. Esforços para 
promover o estilo de vida saudável e programas 
de promoção de saúde abrangentes ajudam a 
tornar a escolha de um estilo de vida saudável 
a escolha mais fácil e, ao fazer isso, auxiliam as 
pessoas a levar uma vida mais saudável.

SUMÁRIO DO CAPÍTULO, 
OBJETIVOS DE APRENDIZADO E 
QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Sumário do Capítulo
Esforços para um estilo de vida saudável e 
programas de promoção de saúde abordam 
com sucesso a raiz da causa das doenças e 
portanto são salvaguardas essenciais para a 
boa saúde. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que se os principais fatores de 
risco de doenças crônicas fossem eliminados, 
mais de 40% dos casos de câncer poderiam ser 
prevenidos e pelo menos 80% de todos os casos 
de doenças do coração, infarto e diabetes tipo 2 
poderiam ser prevenidos.
A OMS aponta os fatores de risco modificáveis 
de doenças crônicas mais importantes como 
sendo má alimentação, sedentarismo e 
tabagismo.

O tabagismo e as mortes atribuídas à dieta 
pobre em nutrientes e ao sedentarismo são 
responsáveis por um terço de todas as mortes 
nos Estados Unidos.
O tabagismo lidera as causas de doenças, 
inaptidão e morte nos Estados Unidos. 
Programas de controle do tabagismo baseados 
em evidências têm mostrado redução nas taxas 
de uso de tabaco, doenças causadas pelo fumo 
e mortes relacionadas ao tabaco.
O sedentarismo é responsável por cerca de 1 
em 10 mortes nos Estados Unidos. No mundo 
todo, o sedentarismo é responsável por 7% da 
carga da doença de diabetes tipo 2, 10% de 
câncer de mama, 10% de câncer de cólon e 6% 
de doença coronária.
A alimentação saudável previne a pressão 
arterial elevada e colesterol alto e é associada 
com a redução do risco de obesidade, doença 
do coração, câncer, infarto e diabetes. Uma 
alimentação pobre em nutrientes pode 
aumentar o risco de câncer de pulmão, esôfago, 
estômago, colorretal e de próstata.
Um grande estudo clínico multicêntrico feito 
pelo National Institutes of Health chamado 
de Diabetes Prevention Programa (DPP) 
investigou se as perdas de peso modestas 
por meio de mudanças na dieta e aumento da 
atividade física poderiam prevenir ou adiar o 
início da diabetes tipo 2 em 3234 participantes 
do estudo. Participantes no grupo de 
intervenção de estilo de vida (16 sessões de 
treinamento e apoio motivacional para dieta, 
atividade física de 150 minutos por semana e 
modificação comportamental com a meta de 
perder 7% do peso corporal) reduziram o risco 
de desenvolvimento de diabetes em 58%.71

Evidências mostram que o estilo de vida 
impacta na saúde.
A American Diabetes Association, a American 
Cancer Society, e a American Heart Association 
publicaram uma agenda comum que aponta 
que doenças cardiovasculares, câncer e diabetes 
são responsáveis por aproximadamente dois 
terços de todas as mortes nos Estados Unidos 
e que os principais fatores de risco para estas 
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doenças são o tabagismo, sedentarismo e má 
alimentação. Um elemento importante desta 
agenda em comum é o clamor para uma 
maior consciência em relação ao estilo de vida 
saudável.
O American College of Preventive Medicine 
e o American College of Lifestyle Medicine 
endossaram uma lista de competências médicas 
de estilo de vida que incluem a checagem de 
“sinais vitais” do estilo de vida tais como uso 
de tabaco, atividade física, dieta, consumo 
de álcool, índice de massa corporal, nível de 
stress, sono e bem estar emocional.
Programas de promoção de saúde são veículos 
importantes para a saúde pública porque eles 
podem alcançar muitas pessoas onde elas 
passam a maior parte do seu tempo (no trabalho, 
por exemplo), porque elementos de programas 
de promoção de saúde (processos de grupo, 
políticas, recursos ambientais, por exemplo) 
podem apoiar os indivíduos na mudança para 
comportamentos saudáveis, e porque programas 
de promoção de saúde podem alcançar os 
participantes dos programas e os membros das 
famílias destes participantes também.
Uma análise de mais de 50 estudos de promoção 
de saúde no local de trabalho lançados pelo 
Centers for Disease Control e Prevention 
Community Guide Task Force concluíram que 
programas baseados em evidências podem 
alcançar melhoras de saúde de longo prazo 
nas populações em seus locais de trabalho. 
A força tarefa aponta os seguintes benefícios 
associados a programas de promoção de 
saúde no local de trabalho: redução de riscos 
de saúde, aprimoramento de comportamentos 
promotores de saúde, aumento de 
encaminhamentos adequados aos profissionais 
de saúde para os funcionários de alto risco, 
aumento na detecção prévia de doenças ou 
risco de doenças e aumento da conscientização 
de funcionários sobre problemas de saúde.
Abordagens abrangentes relacionadas à saúde 
dos trabalhadores que integram segurança 
ocupacional e saúde com promoção de saúde 
no local de trabalho podem ser mais eficazes 

do que utilizar segurança ocupacional e saúde 
ou promoção de saúde no local de trabalho 
isoladamente. Abordagens que integram 
segurança ocupacional e saúde e programas de 
promoção de saúde no local de trabalho têm 
mostrado melhora de comportamentos de saúde 
tais como uso do tabaco, atividade física e dieta.
Abordagens abrangentes que tratam do 
ambiente de trabalho físico e organizacional 
e promovem a saúde pessoal entre os 
funcionários e suas famílias ajudam a sustentar 
trabalhadores saudáveis e comunidades 
saudáveis.
O Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) respondeu à evidência que programas, 
políticas e ambientes eficazes no local de 
trabalho podem beneficiar significativamente 
os funcionários, suas famílias e comunidades 
com o lançamento do National Healthy 
Worksite Program (NHWP). O NHWP é uma 
iniciativa para estabelecer e avaliar programas 
abrangentes de promoção de saúde no local 
de trabalho a fim de aprimorar a saúde dos 
trabalhadores e suas famílias.
O NHWP auxilia mais de 104 pequenas, 
medias e grandes empresas a estabelecer 
programas de promoção de saúde abrangentes 
nos locais de trabalho desenhados para reduzir 
as taxas de doenças crônicas. Ferramentas 
e práticas úteis integradas neste esforço 
incluem o CDC Health Scorecard (desenhado 
para ajudar empregadores a avaliar o grau 
em que eles implementaram intervenções ou 
estratégias de promoção de saúde baseadas 
em evidências), um algoritmo de risco de 
estilo de vida (desenhado a fim de que práticas 
específicas de estilo de vida dos funcionários 
participantes originem um relatório sobre o 
seu risco de doenças crônicas) e a integração de 
segurança ocupacional e saúde nos programas 
de promoção de saúde no local de trabalho.
Programas de promoção de saúde abrangentes 
e outros esforços para promover o estilo de 
vida saudável visam tornar a escolha saudável 
a escolha mais fácil e, ao fazê-lo, auxiliam as 
pessoas a levarem vidas mais saudáveis.
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Glossário
Doenças crônicas, fatores de risco 
modificáveis: Tabagismo, sedentarismo e má 
alimentação são os mais importantes fatores de 
risco modificáveis que podem levar a doenças 
crônicas diretamente ou por meio de fatores de 
risco intermediários de doenças crônicas tais 
como pressão arterial elevada, níveis elevados 
de glicose, lipídios anormais, sobrepeso e 
obesidade.

Diabetes Prevention Program (DPP): Um 
grande estudo clínico multicêntrico feito 
pelo National Institutes of Health investigou 
se as perdas de peso modestas por meio de 
mudanças na dieta e aumento da atividade física 
poderiam prevenir ou adiar o início da diabetes 
tipo 2 em 3234 participantes do estudo sob o 
risco de desenvolver diabetes e concluiu que 
participantes no grupo de intervenção de estilo 
de vida reduziram o risco de desenvolvimento 
de diabetes em 58% durante o estudo.

Dieta Mediterrânea: A dieta Mediterrânea 
consiste na ingestão abundante de alimentos 
de origem vegetal incluindo frutas, legumes, 
leguminosas, castanhas e sementes; 
minimamente processados, sazonalmente 
frescos, cultivados localmente; frutas frescas 
são a sobremesa típica; azeite de oliva como 
a principal fonte de lipídios da dieta; queijos 
e iogurte consumidos em quantidade baixa 
a moderada; carne vermelha consumida em 
menor frequência e menor quantidade; e vinho 
consumido em quantidade baixa a moderada 
durante as refeições. Uma análise de 35 estudos 
sobre os efeitos da dieta Mediterrânea aponta 
que a aderência à dieta Mediterrânea é associada 
com a redução de ambas a mortalidade total e 
coronária.

Dietary Approaches to Stop Hypertension 
(DASH): O plano alimentar DASH consiste 
em consumir de quatro a cinco porções de 
frutas; quatro a cinco porções de legumes; duas 
a três porções de produtos lácteos com baixo 

teor de gordura; sete a oito porções de grãos 
integrais; uma porção de castanhas, sementes e 
legumes, limitando carnes, aves e peixes a duas 
ou menos porções ao dia; e menos do que 2 mg 
de sódio por dia. O estudo multicêntrico DASH 
mostrou que a dieta baseada no DASH, com 
peso corporal, ingestão de sódio e atividade 
física mantidas constantes poderia reduzir 
a pressão arterial em 11.4 mm Hg sistólica 
e 5.5 mm Hg diastólica, em pacientes com 
hipertensão.

Promoção de saúde, definição: Promoção de 
saúde é a arte e ciência de ajudar as pessoas 
a descobrir as sinergias entre suas paixões 
fundamentais e saúde ideal, aumentando 
sua motivação para buscar a saúde ideal, e 
oferecendo apoio para que elas mudem seu 
estilo de vida e sigam em direção a um estado 
de saúde ideal.

Programa de promoção de saúde, 
abrangência: Um programa de promoção 
de saúde abrangente inclui (1) programas de 
educação de saúde, (2) um ambiente de apoio 
social e físico, (3) integração do programa 
com a estrutura organizacional, (4) exames, 
incluindo tratamento e acompanhamento 
como necessário, e (5) conexões com outros 
programas de assistência.

Medicina de Estilo de Vida: A prática baseada 
em evidência de auxiliar indivíduos e famílias a 
adotar e sustentar comportamentos que podem 
melhorar a saúde e a qualidade de vida.

Morbidade, compressão de: Um paradigma 
baseado no adiamento de declínios funcionais 
em idades mais avançadas, com o objetivo de 
comprimir morbidade em um período mais 
curto mais tarde na vida.

National Healthy Worksite Program, CDC: O 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) lançou o National Healthy Worksite 
Program (NHWP) para auxiliar mais de 
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104 pequenas, médias e grandes empresas a 
estabelecer programas de saúde abrangentes 
no local de trabalho. O NHWP foi desenhado 
para auxiliar empregadores a implementar 
estratégias de proteção e promoção de saúde 
que levarão a resultados relacionados à saúde 
específicos, mensuráveis para redução das 
taxas de doenças crônicas.

Atividade física, recomendações: Adultos 
precisam de pelo menos 150 minutos de 
atividade aeróbica de intensidade moderada 
por semana. Adultos também precisam se 
envolver em atividades de fortalecimento dos 
músculos para trabalhar todos os principais 
grupos musculares em 2 ou mais dias da 
semana.

Tabagismo, impacto na saúde: O tabagismo 
é a principal causa de doenças, inaptidão e 
morte nos Estados Unidos. Fumantes têm de 
2 a 3 vezes mais probabilidade de morrer de 
doença cardiovascular, e não fumantes que 
são expostos ao fumo passivo em casa ou no 
trabalho têm de 25% a 30% maior probabilidade 
de desenvolver doença do coração. Oitenta 
por cento dos casos de câncer de pulmão são 
causados pelo fumo/fumo passivo.

Total Worker Health, NIOSH: Total Worker 
Health é uma estratégia desenvolvida pelo 
National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH) a fim de integrar segurança 
ocupacional e proteção de saúde com promoção 
de saúde para prevenir lesões e doenças dos 
funcionários e para aprimorar a saúde e o bem 
estar.

Local de trabalho, saúde: Um local de trabalho 
saudável é aquele em que os trabalhadores e 
gerentes colaboram para proteger e promover 
a saúde, segurança e bem estar de todos os 
trabalhadores e a sustentabilidade do local 
de trabalho considerando (1) preocupações 
com a saúde e segurança no ambiente de 
trabalho físico; (2) preocupações com a 

saúde, segurança e bem estar no ambiente de 
trabalho psicossocial, incluindo a organização 
do trabalho e a cultura do trabalho; (3) as 
características estruturais do local de trabalho, 
incluindo as políticas, o ambiente construído, e 
serviços de saúde; e (4) formas de participação 
na comunidade para melhorar a saúde dos 
trabalhadores, suas famílias e outros membros 
da comunidade

Objetivos de aprendizado
1. Lembrar-se de estimativas da 

Organização Mundial de Saúde 
para a prevenção de doenças que 
podem ocorrer com a eliminação 
dos principais fatores de risco para 
doenças crônicas.

2. Nomear três dos mais importantes 
fatores de risco modificáveis de 
doenças crônicas.

3. Saber que o uso do tabaco, 
sedentarismo e alimentação 
inadequada são designados como 
causas de doenças crônicas, e que 
estas causas são expressas por meio de 
quatro fatores de risco intermediário 
(pressão arterial elevada, glicose no 
sangue elevada, lipídios sanguíneos 
anormais, e sobrepeso / obesidade)

4. Citar três categorias de determinantes 
subjacentes (“causas das causas”) de 
doenças crônicas que podem afetar o 
consumo de tabaco, atividade física e 
dieta.

5. Lembrar-se do percentual de mortes 
nos Estados Unidos que são atribuídos 
ao uso de tabaco, sedentarismo e má 
alimentação.

6. Estar ciente do impacto do uso de 
tabaco sobre a saúde e do impacto de 
programas de controle do tabaco na 
saúde.

7. Estar ciente do impacto do 
sedentarismo na saúde e do impacto na 
saúde de aumento da atividade física.
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8. Estar ciente do impacto na saúde de 
uma dieta inadequada e o impacto 
sobre a saúde de uma dieta saudável.

9. Estar ciente do Diabetes Prevention 
Program (DPP) e ser capaz de 
descrever os resultados do DPP.

10. Entender porque programas de 
promoção de saúde são importantes 
veículos para a saúde pública.

11. Estar ciente da estratégia de integração 
da segurança ocupacional e proteção 
de saúde com a promoção da saúde e 
ser capaz de descrever a eficácia dessa 
estratégia.

12. Estar ciente do National Healthy 
Worksite Program, um programa 
lançado pelo Centers for Disease 
Control and Preventio

Questões para discussão

1. Pergunta para Discussão: Como vamos 
eliminar as principais Fatores de Risco 
de Doenças Crônicas?

2. Pergunta para Discussão: Discuta o 
fluxo gradual a partir de (Passo 1) 
Fatores determinantes de doenças 
crônicas para (Passo 2) Uso do Tabaco, 
sedentarismo, e / ou dieta inadequada 
para (Passo 3) Desenvolvimento de 
Fatores de Risco Adicionais para 
(Passo 4) Desenvolvimento de Doenças 
Crônicas, dando exemplos específicos 
para cada etapa.

3. Pergunta para Discussão: Como o 
estilo de vida saudável impacta no 
adiamento da incapacidade? Compare 
o objetivo de prolongar a expectativa 
de vida, com o objetivo de adiar 
Deficiência.

4. Pergunta para Discussão: Considere 
diferentes ambientes em que a 
Promoção de Saúde possa acontecer 
e, então, discuta, em cada ambiente, 
quem está em melhor posição para 

ajudar as pessoas a fazerem escolhas 
saudáveis   sobre Tabagismo, Atividade 
Física e Dieta? Com quem esta pessoa 
precisa formar uma equipe para ajudar 
a promover mudanças saudáveis? Para 
cada ambiente, discutir se esta função 
deve ou não existir. Será que um papel 
precisa ser criado?

5. Pergunta para Discussão: Discuta o 
local de trabalho como um ambiente 
para iniciar esforços de promoção da 
saúde. No ambiente de trabalho, que 
estratégias podem ser usadas para 
garantir que os esforços de promoção 
da saúde envolvam o maior número 
de pessoas possível? Discuta outros 
ambientes em que seja possível iniciar 
esforços de promoção da saúde que 
poderiam envolver o maior número de 
pessoas possível.

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
Cerca de 40% da população adulta brasileira, 
o equivalente a 57,4 milhões de pessoas, 
possui pelo menos uma doença crônica não 
transmissível (DCNT), segundo dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e divulgado em 2014. A 
pesquisa revelou que a hipertensão atinge 31,3 
milhões de pessoas acima de 18 anos, o que 
corresponde a 21,4% da população. Importante 
fator de risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, a doença aparece 
mais no sexo feminino, com prevalência em 
24,2% das mulheres e 18,3% dos homens. A 
proporção de hipertensos no país aumenta 
com o passar da idade. Entre os jovens, de 18 
a 29 anos, o índice é de apenas 2,8%; dentre as 
pessoas de 30 a 59 anos é de 20,6%, passando 
para 44,4% entre 60 e 64 anos, 52,7% entre 
65 e 74 anos e 55% entre as pessoas com 75 
anos ou mais. Já o diabetes atinge 9 milhões 
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de brasileiros – o que corresponde a 6,2% da 
população adulta. As mulheres (7%), mais 
uma vez, apresentaram maior proporção da 
doença do que os homens (5,4%) – 5,4 milhões 
de mulheres contra 3,6 milhões de homens. No 
caso do colesterol, a PNS identificou que 18,4 
milhões de brasileiros com mais de 18 anos 
apresentam colesterol alto, o que representa 
12,5% da população adulta. Sendo 15,1% 
das mulheres e 9,7% dos homens, diferença 
considerada significativa. O fator de risco 
também está mais associado à população mais 
velha. Ou seja, 25,9% das pessoas com mais de 
60 anos apresentam altas taxas de colesterol. 
Enquanto apenas 2,8% dos jovens com idade 
entre 18 e 29 anos dizem ter esse problema de 
saúde. 

As doenças crônicas não transmissíveis 
são responsáveis por mais de 72% das causas 
de mortes no Brasil. A hipertensão arterial, 
o diabetes, a doença crônica de coluna, o 
colesterol (principal fator de risco para as 
cardiovasculares) e a depressão são as que 
apresentam maior prevalência no País. Em 
todas as regiões as mulheres tiveram maior 
prevalência quando comparadas aos homens. 
Isso ocorre pelo fato delas procurarem 
atendimento em saúde de forma espontânea 
com mais frequência do que os homens, 
facilitando assim o diagnóstico de alguma 
possível doença crônica.

Naturalmente, somente a mortalidade 
não oferece um cenário completo da carga das 
doenças crônicas. Um estudo utilizando os 
DALYs (disability-adjusted life years ou anos 
de vida perdidos ajustados por incapacidade) 
mostrou que as doenças crônicas foram 
responsáveis por 66% de DALYs ( Cien.Saúde 
Coletiva 2004;9:897-908).

Com relação aos fatores de risco para 
doenças crônicas, o estudo Vigitel 2013 
(Vigilância deFatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) 
que entrevistou, via telefone, 53.000 adultos 
das capitais e Distrito Federal revelou que  
50,8% dos brasileiros estão acima do peso 

ideal e que, destes, 17,5% são obesos.A 
proporção de obesos entre homens e mulheres 
é a mesma: 17,5%. No entanto, em relação 
ao excesso de peso, os homens acumulam 
percentuais mais expressivos, 54,7% contra 
47,4% das mulheres. Esta pesquisa apontou 
ainda um aumento de 11% em cinco anos 
no percentual da atividade física no lazer, 
passando de 30,3%, em 2009, para 33,8% em 
2013. Os homens são os mais ativos: 41,2% 
praticam exercícios em seu tempo livre, 
enquanto em 2009 eram 39,7%. Entretanto, 
o aumento da prática de exercícios entre as 
mulheres foi maior, passando de 22,2% para 
27,4%.O consumo recomendado de frutas e 
hortaliças também registrou aumento de 18% 
em oito anos. Atualmente, 19,3% dos homens 
e 27,3% das mulheres comem cinco porções 
por dia de frutas e hortaliças, quantidade 
indicada pela Organização Mundial de 
Saúde(OMS). Em 2006, os índices eram de 
15,8% e 23,7%, respectivamente. No entanto, 
a pesquisa mostrou que 16,5% dos brasileiros 
(12,6% dos homens e 19,7% das mulheres) 
costumam trocar o almoço ou jantar por 
lanches como pizzas, sanduíches ou salgados, 
diariamente. Outro indicador que preocupa 
é o consumo excessivo de gordura saturada: 
31% da população não dispensam a carne 
gordurosa e mais da metade (53,5%) consome 
leite integral regularmente. O refrigerante 
também têm consumidores fiéis: 23,3% 
ingerem esta bebida, no mínimo, cinco dias 
por semana.

O Brasil lançou, em 2011, o Plano de 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis no Brasil, com metas e ações 
previstas até 2022. Nesse contexto estão 
previstas a redução da mortalidade por DCNT 
em 25%, do consumo de sal em 30%, do 
tabaco em 30%, do álcool abusivo em 10%, da 
inatividade física em 10%, além do aumento da 
ingestão de frutas, legumes e verduras em 10% 
- com a expectativa de reduzir a hipertensão 
em 25% e frear o crescimento do diabetes e da 
obesidade.
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INTRODUÇÃO: POR QUE AS 
EMPRESAS INVESTEM EM 
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE?
Aproximadamente 94% das empresas com 200 
funcionários ou mais oferecem algum tipo de 
programa de promoção de saúde. 1 Além disso, 
a porcentagem de empresas que oferecem os 
programas está aumentando2,3 (ver tabelas 2-1 e 2-2). 
Isso levanta a questão: “Por que as empresas 
investem em programas de promoção de 
saúde?” Esse é o foco deste capítulo.

Historicamente, os empregadores 
investiam em programas de promoção de 
saúde para reduzir os custos de assistência 
médica, melhorar a produtividade e melhorar 
a sua imagem.7,8 Uma vez que a maioria das 
pesquisas publicadas incide sobre essas áreas, 
as discussões desses estudos serão o foco deste 
capítulo. Uma redução de custos nessas áreas 
pode justificar um programa de promoção de 
saúde, assim como a economia de eletricidade 
pode justificar o custo da utilização de uma 
nova lâmpada com eficiência energética. No 

entanto, um programa de promoção de saúde 
que contribui apenas para a redução de custos 
vai sofrer o mesmo destino de uma lâmpada. 
Quando deixar de funcionar, será descartado.

Uma mudança sutil, mas importante na 
maneira como percebemos e investigamos o 
retorno financeiro ou, em um sentido mais 
amplo, organizacional - de um programa 
de promoção de saúde pode ajudar a evitar 
tal destino. Para sobreviver e ter sucesso, 
um programa de promoção de saúde deve 
contribuir para a missão, objetivos de longo 
prazo, e as prioridades de curto prazo da 
organização a que serve e os interesses especiais 
daqueles que aprovam seus orçamentos.

Este conceito foi cristalizado pelos 
resultados de um estudo de benchmark 
realizado mais de uma década atrás com os 
melhores programas de promoção da saúde 
nos Estados Unidos.9 Este estudo mostrou que 
os melhores programas realmente tiveram 
uma abordagem diferente no que se refere à 
condução e avaliação dos seus programas. A 
maioria deles tem estudos bem estruturados 
sobre a melhoria da saúde, redução de custos 
de assistência médica, e economia relacionada 
ao absenteísmo, mas também havia outra 
coisa. Eles tinham impressões qualitativas de 
como seu programa contribuiu para a missão 

C A P Í T U L O

2
Casos Empresariais para um Programa de 

Promoção de Saúde no Ambiente de Trabalho
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Tabela 2-1: Percentual de Empresas que Oferecem Programas de Promoção de Saúde 
no local de trabalho de acordo com três pesquisas1,2,4.

Tamanho da Empresa 2012 2010 2008

3-24 58% 74% 48%

25-199 79% 72% 69%

200-999 93% 91% 85%

1000-4999 96% 96% 91%

5000+ 99% 98% 98%

Todas as empresas 63% 74% 54%

Fonte: Kaiser Family Foundation and Health Research and Educational Trust. Employer Health 
Benefits: 2012 Annual Survey. Menlo Park, CA. 2012.

Tamanho da Empresa 2011 2008 2005

<500 27% 19% 16%

500+ 73% 57% 46%

10000+ 77% 67% 47%

Todas as empresas 44% 33% 27%

Fonte: MetLife. 10th Annual Study of Employee Benefits Trends. New York, NY, 2012.

Tamanho da Empresa 1999 1992 1985*

50-99 86% 75% NA%

100-249 92% 86% NA%

250-749 96% 90% NA%

750+ 98% 99% NA%

Todas as empresas 90% 80% 66%

Fonte: Association for Worksite Health Promotion, U.S. Department of Health and Human 
Services, William M. Mercer, Inc. 1999 National worksite health promotion survey. Northbrook, 
IL: Association for Worksite Health Promotion and William M. Mercer, Inc. 2000.
* A pesquisa de 1985 não mediu prevalência do programa por tamanho da empresa.
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da organização, objetivos de longo prazo, 
metas de curto prazo, e as prioridades pessoais 
daqueles que aprovaram seu financiamento. 
Os estudos que mostram redução de custos 
de assistência médica ou melhorias de 
absenteísmo são importantes apenas na medida 
em que o controle de custos nestas áreas é uma 
prioridade importante para a organização. 
Eles também podem ser importantes se a 
visibilidade externa ou validação externa de 
seus programas é uma das metas de curto ou 
de longo prazo da organização, ou se fazem 
parte das prioridades da pessoa que aprova o 
programa.

Uma pesquisa inicial com gerentes seniores2 
dá mais apoio a esta conclusão. Apenas 4% 
dos gerentes seniores listaram a saúde do 
funcionário como a sua principal prioridade, e 
apenas 35% a listaram próxima ao topo de sua 
lista de prioridades (ver Tabela 2-3). Programas 
de promoção de saúde devem estar vinculados 
aos itens que estão próximos ao topo da lista 
de prioridades para toda a organização a fim 
de serem percebidos como importantes para a 
organização. Grande parte dos nossos esforços 
futuros de pesquisa e avaliação devem abordar 
esta nova área de concentração, ou seja, o 
impacto dos programas de promoção de saúde 

Tabela 2-2:   Percentual de Empresas que Oferecem Tipos Específicos de Programas de 
Promoção de Saúde no Local de Trabalho.

Tipo de Programa 20045 19992 19926 19856

Avaliação de pressão arterial 36% 29% 32% NA*

Exames de colesterol 29% 22% 20% NA*

Rastreamento de Câncer 22% 9% 12% NA*

Avaliação de risco de saúde 19% 18% 14% NA*

Programas de condicionamento físico 20% 25% NA* NA*

Nutrição ou educação sobre colesterol 23% 23% NA* NA*

Sessões de controle de peso ou aconselhamento 21% 14% NA* NA*

Sessões para controle do tabagismo e aconselhamento 19% 13% NA* NA*

Sessões para gestão de stress e aconselhamento 25% 26% NA* NA*

Programas contra o abuso de álcool e drogas 36% 28% NA* NA*

Prevenção de dores lombares 45% 53% NA* NA*

Programas de saúde materna ou pré-natal 19% 12% NA* NA*

Educação para o equilíbrio entre vida profissional e pessoal 18% NA* NA*

Educação sobre HIV/AIDS 15% 25% NA* NA*

Programas de prevenção à violência no local de trabalho 36% NA* NA*

Políticas de Controle do Tabagismo 57% 79% 59% 27%
* As perguntas da pesquisa variaram de um ano para outro, dessa forma nem todas as categorias 
estão disponíveis para todos os anos.



40 CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para

na missão, metas de longo prazo e metas de 
curto prazo da organização e as prioridades 
pessoais de quem aprova seu financiamento. 
É importante reconhecer que diferentes tipos 
de empresas terão diferentes razões para a 
implementação de programas de promoção 
de saúde. Por exemplo, todos os setores, 
mas principalmente aqueles com uma alta 
proporção de custos trabalhistas em relação 
aos custos totais (como hospitais ou instituições 
de ensino), estão preocupados com os custos 
de assistência médica e produtividade. No 
entanto, as empresas de tecnologia podem 
estar mais focadas em atrair e reter os melhores 
candidatos para o emprego. As indústrias de 
transformação podem ter como prioridade 
evitar lesões dos funcionários. Já empresas 
do setor financeiro, cuja demografia de 
funcionários inclui uma maioria de mulheres 
mais jovens, podem se concentrar no equilíbrio 
trabalho-vida pessoal.

O objetivo deste capítulo é ajudar os leitores 
a entender por que os empregadores investem 
em programas de promoção de saúde. O 
argumento conceitual e as evidências até o 
momento, ligando os programas de promoção 
de saúde para a contenção de custos de 
assistência médica, aumento da produtividade 
e melhoria de imagem são descritos. A seguir 
é feita uma breve avaliação da qualidade 
metodológica da evidência. Discussões 
paralelas reconhecem que a decisão de iniciar, 
continuar ou interromper um programa de 
promoção de saúde nem sempre são racionais. 
Mesmo assim, os empregadores podem utilizar 

esta estrutura conceptual para projetar o 
impacto financeiro do seu programa e ajudá-
los a determinar se um programa será um 
investimento prudente para a sua organização.

Promoção de Saúde no Local de 
Trabalho nos Estados Unidos e ao 
redor do Mundo
Este capítulo se concentra principalmente na 
promoção de saúde no local de trabalho nos 
Estados Unidos, onde a maioria das grandes 
empresas pagam os custos de assistência 
médica de seus funcionários. Sob tal sistema, há 
incentivo econômico para que os empregadores 
se tornem ativos no que se refere à saúde dos 
funcionários. Em grande parte do resto do 
mundo, os empregadores não pagam os custos 
diretamente e por isso as razões para investir em 
programas de promoção de saúde podem ser 
diferentes dos Estados Unidos. Uma pesquisa 
de 1997 com empregadores europeus constatou 
que as razões mais importantes para a realização 
de tais programas estavam ligadas à legislação 
governamental que encorajava a promoção 
de saúde no local de trabalho, os problemas 
com a moral dos funcionários, e problemas de 
produtividade.10 Estas razões foram citadas 
por mais de 60% das empresas pesquisadas. 
Quando os entrevistados foram solicitados a 
relatar os benefícios para a empresa, era notável 
que benefícios significativos foram percebidos 
nas áreas de moral da equipe, problemas de 
saúde, redução da rotatividade, e redução das 
taxas de acidentes10.

Tabela 2-3:  Onde a Saúde e Bem Estar do Funcionário Fica na Lista de Prioridades da 
Alta Gerência? (Porcentagem de Empresas)2.

A Prioridade Número Um 4%
Próximo do topo da lista de prioridades 35%
No meio da lista de prioridades 33%
Baixo na lista de prioridades 16%
Não está na lista de prioridades 12%
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Um estudo mais recente com empregadores 
europeus encontrou uma variedade de 
fatores de motivação internos e externos 
para a oferta de promoção de saúde no local 
de trabalho11. Fatores internos incluíram 
evidências de que os programas tiveram 
um impacto significativo na produtividade, 
absenteísmo, custos de invalidez, satisfação no 
trabalho, comprometimento dos funcionários, 
rotatividade, recrutamento e moral. Além 
disso, houve o reconhecimento de que a 
saúde e bem estar do funcionário estão 
ligados a acidentes e lesões. Alguns dos 
fatores de motivação externos relatados pelos 
respondentes da pesquisa foram: potencial 
aperfeiçoamento da imagem para clientes e 
futuros funcionários e apoio de iniciativas 
locais e governamentais11.

Além do objetivo específico de contenção de 
custos de assistência médica, muitas das razões 
para investir na promoção de saúde no local 
de trabalho são semelhantes para empresas 
em todo o mundo. A melhoria da saúde do 
funcionário tem o potencial de impactar 
a organização positivamente de inúmeras 
maneiras. Nos Estados Unidos, a lei federal 
Patient Protection and Affordable Care Act de 
2010 criou novos incentivos governamentais 
que incentivam os empregadores a oferecer 
programas de promoção de saúde no local 
de trabalho. Portanto, fatores de motivação 
externos podem proporcionar incentivos 
adicionais para os empregadores para que 
invistam em tais programas.

RAZÕES RACIONAIS PARA 
INVESTIR EM PROGRAMAS DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE
Há uma série de razões racionais pelas quais 
os funcionários investem em programas de 
promoção de saúde. Entre as mais citadas estão 
a contenção de custos de assistência médica, 
aumento de produtividade e melhoria da 
imagem.

Contenção de Custos de 
Assistência Médica
Os custos dos cuidados médicos aumentaram 
substancialmente durante as últimas quatro 
décadas em muitos países desenvolvidos ao 
redor do mundo. Os aumentos foram mais 
dramáticos nos Estados Unidos. Como uma 
porcentagem do produto interno bruto (PIB), 
os custos de assistência médica nos Estados 
Unidos têm aumentado durante 50 anos, 
passando de 5,1% em 1960 para 7,1% em 1970, 
9,0% em 1980, 12,4% em 1990, 13,7% em 2000, 
para 17,6% em 201012. Em dólares, os custos 
de assistência médica nos Estados Unidos 
aumentaram de 27,4 bilhões de dólares em 
1960 para 2,6 trilhões de dólares em 201013. 
Em 2010, os Estados Unidos gastaram duas 
vezes e meia mais em cuidados de saúde do 
que a média dos 33 países desenvolvidos que 
participam da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico naquela época. 
Em uma base per-capita, os Estados Unidos 
gastaram uma média de 8.233 dólares per 
capita em 2010, 57% a mais do que a Holanda, 
o segundo país que mais teve gastos.

Estes aumentos de custos têm sido 
motivo de especial preocupação para os 
empregadores, pois eles têm assumido uma 
parcela desproporcional dos aumentos. Em 
1965, os empregadores pagaram 17% do 
custo total, e os funcionários pagaram 61%14. 
Por volta de 1989, os empregadores pagaram 
30%, e os funcionários 37%, com o governo 
federal assumindo todo o restante. Em 1994, 
os empregadores estavam pagando 35,3%. 
À medida que esta tendência continuava, 
os empregadores tornavam-se muito mais 
agressivos sobre o gerenciamento de seus custos 
e transferiam mais custos para os funcionários; 
em 1999, os empregadores estavam pagando 
apenas 29,2% dos custos totais15.

Durante o final dos anos 80 e 90, os 
empregadores programaram uma ampla 
gama de estratégias de contenção de custos de 
assistência médica, incluindo a co-participação 
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de alguns custos com funcionários, 
treinamento de funcionários para serem 
melhores consumidores de assistência médica, 
formando coalizões com outros empregadores 
para negociar descontos maiores diretamente 
com os prestadores de assistência médica, 
em vez das seguradoras, e oferecendo a 
atenção médica gerenciada como uma opção 
preferencial e, por vezes, a única opção para 
os seus funcionários. Em 2000, estimados 
92 milhões de pessoas estavam cobertas 
por organizações de manutenção de saúde 
(HMOs), em comparação com 54 milhões in 
1995 e 34 milhões em 199016. Outros 92 milhões 
de pessoas eram membros de organizações 
prestadoras de serviços preferenciais (PPOs) 
em 199817. Prestadores de cuidados médicos 
também se tornaram muito agressivos em seus 
preços. O desenvolvimento de programas de 
promoção de saúde era muito compatível com 
esses esquemas e foi muitas vezes parte de 
estratégias de contenção de custos. Embora o 
total das despesas de assistência médica para 
os Estados Unidos continuaram a aumentar 
em dólares absolutos, em porcentagem do PIB, 
os custos de cuidados médicos atingiram um 
recorde em 1993, de 13,7%, caíram para 13,6% 
em 1994, aumentaram para 13,7% em 1995, em 
seguida, caíram para 13,6 % em 1996, e 13,4% 
em 199718. A média de custos de assistência 
médica pagos pelos empregadores parecia 
estar sob controle, em meados da década 
de 1990, caindo 1,1% em 1994, aumentando 
apenas 0,2% em 1995, 1,4% em 1996, e caindo 
2,9% em 199719.

Infelizmente, o sucesso na contenção de 
custos de assistência médica da década de 
1990 parecia ser de curta duração, e no início 
dos anos 2000 o plano de saúde direcionado 
para o consumidor (CDHP- Consumer-
driven health care), também conhecido como 
planos de saúde com franquias elevadas 
(“High Deductibles Health Plan) tornaram-
se populares entre os empregadores, em mais 
um esforço para controlar os custos. A criação 
de CDHPs partia do pressuposto de que um 

dos principais motivadores do aumento dos 
custos de assistência médica era que o paciente 
(o consumidor de cuidados de saúde) era 
isolado do custo dos cuidados20. Estes planos 
combinam a estrutura do plano de saúde 
dedutível com contas de contenção de custos 
de saúde ou modalidades de reembolso para 
promover a tomada de decisão consciente em 
relação ao custo pelo paciente. A partir de 2010, 
cerca de 12,6% dos funcionários com cobertura 
de saúde oferecida pelo empregador estavam 
inscritos em CDHPs21, um rápido aumento dos 
4% em 20061.

A despesa corrente em cuidados de saúde 
nos Estados Unidos, 2,6 trilhões de dólares em 
201013, é uma soma de dinheiro inacreditável, 
e é uma prática de negócios prudente utilizar 
grandes esforços para controlá-la. Um modesto 
investimento em promoção de saúde que tem 
uma boa chance de manter os funcionários 
saudáveis e fora do hospital é conceitualmente 
atraente, mesmo sem uma grande quantidade 
de dados para apoiar a ligação entre o estado 
de saúde e os custos de assistência médica, e 
a maioria dos executivos apostavam em seus 
instintos para tomar decisões para investir 
em programas. No entanto, nas últimas duas 
décadas, um impressionante corpo de pesquisa 
surgiu para apoiar esta conexão.

Riscos de Saúde estão Associados a 

Custos Médicos

O primeiro estudo importante foi realizado 
pela organização Control Data Corporation22. 
Depois de acompanhar 10.000 funcionários 
por quatro anos, a Control Data descobriu 
que a utilização de serviços médicos era mais 
baixa para os funcionários que se exercitavam 
regularmente, comiam alimentos nutritivos, 
utilizavam cintos de segurança, não fumava 
cigarros, e não eram hipertensos. Resultados 
semelhantes foram encontrados na Steelcase 
Corporation, um fabricante de mobiliário de 
escritório23,24. Entre 1985 e 1990, os funcionários 
com fatores de risco zero tiveram custos 
médios anuais de assistência médica de apenas 



43CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para

US$ 250, enquanto os funcionários com seis 
fatores de risco tiveram custos de US$ 1.600.

Um dos estudos de referência preliminar25 
da ligação entre os custos dos cuidados médicos 
e fatores de risco foi produzido por meio da 
colaboração de seis empregadores (Chevron, 
Health Trust, Hoffman-La Roche, Marriott, 
Estado de Michigan, Estado do Tennessee), 
organizado pela Health Enhancement Research 
Organization (HERO). StayWell (um fornecedor 
de promoção de saúde) dispunha de dados de 
risco à saúde e MEDSTAT (uma organização de 
gerenciamento de dados de custo de assistência 
médica) possuía dados de custo de assistência 
médica sobre as seis empresas. Com a ajuda 
da HERO e a permissão das empresas, esses 
dois bancos de dados foram fundidos para 
determinar a relação entre dez fatores de risco 
modificáveis e os custos de cuidados médicos. 
Os pontos fortes deste estudo incluem o grande 
tamanho da amostra, a medição de uma 
ampla gama de fatores de risco, bem como a 

natureza multivariada da análise. Esse estudo 
descobriu que oito fatores de risco (depressão, 
stress, glicemia, peso corporal, uso atual ou 
anterior de tabaco, hipertensão e sedentarismo) 
estavam associados a custos mais elevados 
mesmo após o controle de outros fatores de 
risco. Esse estudo foi repetido novamente 
em 2012 com resultados semelhantes. Nessa 
análise, foram analisados os riscos de saúde e 
os custos de 92.486 pessoas de sete empresas 
(ver Tabela 2-4). Os resultados novamente 
descobriram que a depressão, glicemia, 
pressão arterial, peso corporal, tabagismo, 
sedentarismo e stress estavam associados a 
custos mais elevados após o ajuste para todos 
os outros riscos.

Os custos foram maiores para aqueles com 
níveis elevados de colesterol, mas não após 
o ajuste para os outros nove fatores de risco. 
A constatação de que níveis mais elevados 
de consumo de álcool não estão relacionados 
ao aumento dos custos é, inicialmente, 

Tabela 2-4: Custos de Assistência Médica Associados a Fatores de Risco26.

Fator de Risco Custo Médio com 
Fator de Risco

Custo Médio sem 
Fator de Risco

% Diferença 
(não ajustada)

% Diferença 
(adjustada)*

Depressão $6207 $3902 59.1% 48.0%

Stress $5024 $4444 13.0% 8.6%

Glicemia $6532 $3842 70.0% 31.8%

Peso Corporal $4956 $3498 41.7% 27.4%

Tabagismo $4192 $3784 10.8% 16.3%

Pressão Sanguínea $5264 $4132 27.4% 31.6%

Exercícios $4477 $3537 26.6% 15.3%

Colesterol $4780 $4688 2.0% -2.5%

Uso de Álcool $3857 $4015 -3.9% -9.5%

Nutrição $3245 $4226 -23.2% -5.2%
* As diferenças ajustadas são as diferenças entre as pessoas com e sem cada fator de risco que 
persistiram após o ajuste para todos os outros fatores de risco em uma análise multivariada. Os 
custos foram ajustados de acordo com o valor do dólar em 2009.
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surpreendente, mas foi encontrado em outros 
estudos; as pessoas que bebem excessivamente, 
muitas vezes negligenciam sua saúde e não 
procuram atendimento médico quando 
precisam. A descoberta relacionada à nutrição 
foi surpreendente, mas também foi vista em 
outros estudos. Este estudo mostrou que 
os custos médicos para aqueles com bons 
hábitos alimentares eram na verdade mais 
elevados, tanto antes quanto após o ajuste. 
Nossa suspeita é que a ferramenta usada para 
medir os hábitos alimentares no âmbito do 
questionário foi muito limitada para capturar 
o escopo completo de hábitos alimentares que 
poderiam ter impacto na saúde e utilização 
de serviços médicos. Era notável que os dois 
estudos publicados com mais de uma década 
de diferença possuíam achados demasiado 
consistentes, o que dá credibilidade às relações 
encontradas.

O estudo da HERO de 1998 também 
mostrou que os funcionários que tinham 
um grupo de fatores de risco tiveram custos 
notavelmente mais elevados. Funcionários 
com um grupo de sete fatores de risco de 
doença cardíaca tiveram um custo médio 
anual de US$ 3.804, aqueles com um grupo 
de fatores de risco para AVC tiveram custo 
médio anual de US$ 2.349, e aqueles com 
um grupo de fatores de risco psicológico 
tiveram custo médio anual de US$ 3.368. 
Funcionários sem fatores de risco tiveram 
custos médios de US$1.166 (ver Tabela 2-5). 
Outros encontraram resultados comparáveis 

ao examinar diferentes grupos de fatores de 
risco e apontam para a importância de tratar 
a pessoa como um todo, em vez de apenas um 
fator de risco de cada vez 27,28,29.

Um estudo relacionado coordenado pela 
HERO30 utilizou os dados da investigação de 
1998 para estimar o percentual dos custos totais 
atribuíveis a esses fatores de risco. O primeiro 
estudo identificou os fatores de risco de maior 
monta entre os que tiveram esses fatores de 
risco. O segundo estudo identificou o custo 
total dos fatores de risco, levando em conta 
a quantidade de funcionários que tiveram 
cada um desses fatores de risco. Isso mudou 
a ordem dos fatores de risco mais caros. Por 
exemplo, no primeiro estudo, a depressão 
foi o fator de risco mais caro por pessoa, mas 
porque menos de 3% dos funcionários em 
sua amostra sofria de depressão, não teve um 
impacto tão significativo nos custos totais. O 
stress foi o fator de risco mais caro, porque 
quase 20% dos funcionários experimentaram 
altos níveis de stress. Quase 8% dos custos 
totais de cuidados médicos foram atribuídos 
ao stress. Além disso, este estudo mostrou 
que 24,9% dos custos totais foram atribuídos 
a estes 10 fatores de risco, os quais podem 
ser considerados gerenciáveis através de 
programas de promoção de saúde. Este 
estudo de referência é muito importante 
porque indica que 25% dos custos de cuidados 
médicos anuais, ou cerca de US$ 1.000 por 
funcionário, são atribuíveis a fatores de risco 
que os programas de promoção de saúde têm 

Tabela 2-5: Custos de Cuidados Médicos Associados a Grupos de Fatores de Risco, 
Estados Unidos25.

Grupo de Fatores de Risco Com Fatores de Risco Sem Fatores de Risco % Differença

Riscos de doença cardíaca $3,804 $1,158 228%

Riscos de AVC $2,349 $1,272 85%

Riscos Psicossociais $3,368 $1,368 147%

Nenhum fator de risco $1,166
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se mostrado capazes de gerir. Esta informação 
irá ajudar o empregador a tomar a decisão 
de investir os US$ 50, US$ 100, ou US$ 200 
necessários para pagar por um programa 
ou, pelo menos, dará ao empregador dados 
objetivos necessários para justificar uma 
decisão instintiva ou emocional de investir em 
um programa (ver Tabela 2-6).

Um estudo semelhante foi concluído 
na Coréia do Sul e encontrou resultados 
análogos31. Os dados sobre uma amostra 
aleatória de mais de 180.000 funcionários 
foram analisados utilizando um protocolo 
semelhante ao dos estudos HERO. Este estudo 
concluiu que os funcionários com seis fatores 
de risco de doença cardíaca tiveram custos 
de assistência médica 149% maior do que 
aqueles com nenhum desses fatores de risco 
e os funcionários com três fatores de risco 

de AVC tiveram custos 52% maiores do que 
aqueles com nenhum desses fatores de risco 
(ver Tabela 2-7). É notável que tendências 
semelhantes persistiram, mesmo em um país 
onde os custos anuais de cuidados médicos 
são apenas um oitavo, ou cerca de 587 dólares 
por ano (dados de 1997), dos que nos Estados 
Unidos naquela época32.

O trabalho do Health Management 
Research Center da Universidade de Michigan 
(UMHMRC) fornece suporte adicional para 
a ligação entre os riscos de saúde e despesas 
médicas. Este Centro colheu dados sobre a 
utilização de cuidados de saúde e estilo de 
vida durante os últimos 30 anos em mais de 
2.000.000 de pessoas trabalhando em mais de 
1.000 empresas. Eles estabeleceram relações de 
gerenciamento de dados de longo prazo com 
dezenas de grandes empresas. Estes dados 

Tabela 2-6: Custo de Fatores de Risco como um Percentual dos Custos Totais de 
Assistência Médica30.

Categoria de Risco Custo/Alto 
Risco

#Em Alto 
Risco

Custo Total 
Devido ao Risco

% de Custos 
Totais

Custo/ Per 
Capita

Stress $732 8,518 $6,236,880 7.9% $136

Ex-Fumante $311 14,329 $4,455,029 5.6% $97

Peso Corporal $352 9,197 $3,239,919 4.1% $70

Hábitos de Exercício $173 14,908 $2,574,760 3.3% $56

Fumante $228 8,797 $2,004,045 2.5% $44

Glicemia $587 2,271 $1,332,646 1.7% $29

Depressão $1,187 997 $1,183,439 1.5% $26

Pressão arterial $199 1,827 $363,317 0.5% $8

Uso excessivo de 
álcool

-$52 1,723 -$89,027 -1.1% $2

Colesterol alto -$14 8,641 -$117,431 -1.5% -$3

Hábitos alimentares -$162 9,278 -$1,500,623 -1.9% -$33

Total de gastos per capita atribuíveis ao alto 
risco

$19,682,953 24.9% $428

Total de gastos com assistência médica $78,959,286
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Tabela 2-7: Custos de Cuidados Médicos Associados a Grupos de Fatores de Risco, 
Coreia do Sul31.

Grupo de Fatores de Risco Com Fatores de Risco Sem Fatores de Risco % Differença

Riscos de doença cardíaca 190,568 won 99,457 won 149%

Riscos de AVC 157,922 won 98,707 won 52%

Nenhum fator de risco 41,515 won

permitiram que os pesquisadores formulassem 
e testassem uma ampla gama de relações entre 
os riscos à saúde e os custos dos cuidados 
médicos, que são resumidos na Tabela 2-833. 
Vários destes aprendizados serão discutidos 
em maior detalhe. Depois de completar o UM-
HMRCs Health Risk Appraisal (HRA), os 
participantes recebem um perfil personalizado 
de seus riscos de saúde, bem como uma 
pontuação global chamada de “wellness 
score”. Descobriu-se que o wellness score 
está altamente correlacionada com os custos 
médicos anuais e é importante porque permite 
uma medida alternativa dos custos de cuidados 
médicos que podem ser medidos por meio de 
um questionário simples34. Estas relações são 
apresentadas na Tabela 2-9.

A relação entre os custos de cuidados 
médicos e os riscos à saúde é ilustrada na 
Tabela 2-10, que mostra o custo relativo de 
condições de alto risco versus condições de 
baixo risco para a doença real, problemas 
de saúde percebidos, medidas fisiológicas e 
hábitos de vida. Não surpreendentemente, 
a diferença nos custos de cuidados médicos 
é maior para pessoas que realmente têm 
uma doença em comparação com aqueles 
que não têm uma doença, sendo, em média, 
168% maior. Aqueles que têm fatores de risco 
medidos por testes biométricos têm diferenças 
em média 53% maiores, o que está muito perto 
das diferenças para pessoas que percebem 
problemas relacionados à saúde, satisfação 
e stress (48%). Os custos para pessoas com 
fatores de risco relacionados ao estilo de vida 
são os mais baixos entre essas quatro categorias 

principais, mas ainda são, em média, 16% 
maiores do que para aqueles sem esses fatores 
de risco.

Riscos à Saúde estão Associados a 

outras Medidas de Custo

Além dos custos médicos, os riscos à saúde 
dos funcionários também foram associados 
a outros resultados de custos de saúde tais 
como compensação e custos de assistência 
farmacêutica dos trabalhadores. Nos anos 
1980 e 1990, os custos de medicamentos foram 
um componente relativamente menor dos 
custos de saúde dos funcionários, mas eles 
se tornaram o fator que mais contribui para o 
crescimento dos custos corporativos totais com 
cuidados de saúde36 e representam o terceiro 
maior componente das despesas diretas de 
cuidados de saúde após cuidados hospitalares 
e serviços médicos37, compreendendo 15% 
do total das despesas de saúde nos Estados 
Unidos38. Tal como acontece com reembolso de 
despesas médicas, reembolso de medicamentos 
estavam associadas a riscos de saúde dos 
funcionários em empresas tão diversas quanto 
uma empresa prestadora de serviços públicos39 
e uma organização de serviços financeiros40. 
A empresa de serviços públicos constatou 
que cerca de um terço de seus custos de 
farmácia eram atribuídos ao excesso de riscos 
à saúde entre os funcionários39. A empresa de 
serviços financeiros concluiu que os custos de 
medicamentos aumentaram de forma gradual 
a medida que o número de riscos à saúde dos 
funcionários aumentou de zero a seis ou mais40.
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Tabela 2-8: Principais Aprendizados da Pesquisa e Data das Descobertas, Health 
Management Research Center Universidade de Michigan33.

Aprendizados Ano da 
Descoberta

1. Pessoas em alto risco têm alto custo (dados estimados)
a. riscos individuais
b. riscos acumulados

1991

2. Absenteísmo e invalidez apresentam a mesma relação enquanto custos médicos 1993

3. Custos em excesso estão relacionados com riscos em excesso 1993

4. Alterações nos custos (médico e farmácia) acompanham as mudanças dos 
riscos

1994

5. Combinações de riscos são os preditores de custos mais perigosos 1995

6. Manutenção de baixo risco é uma importante estratégia do programa 1996

7. Otimização de recursos: mudanças no risco impulsionam mudanças no custo 
quando direcionadas para combinações de risco específicas

1996

8. Escores de bem estar estão altamente correlacionados com os custos médicos 1997

9. A participação no programa está relacionada ao risco e moderação custo 1998

10. Há oportunidades de programas de bem estar em serviços de prevenção, 
intervenções de baixo e de alto risco, e gestão da doença

1998

11. Presenteísmo é uma medida da produtividade e está associado a riscos e 
doenças

1999

12. Valor total da saúde definido pela organização 2000

13. Fluxo natural dos riscos e custos; conjuntos de riscos identificados 2001

14. Concentre-se na pessoa, não no risco ou na doença 2002

15. Tempo longe do trabalho responde aos riscos da mesma forma que os custos 
médicos

2002

16. Melhoria do estado de saúde da população como resultado de programas 
patrocinados pelo empregador

2003

17. Benchmarks para mudar a tendência de custos da população: 85% + 
participação e 75% + status de baixo risco

2004

18. Participação pré-aposentadoria influencia a participação pós-aposentadoria 2005

19. Mudanças no presenteísmo acompanham as mudanças de risco 2005

20. A filosofia “Não piore” mantem as pessoas saudáveis 2006

21. Importância da cultura de saúde 2007
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Tabela 2-10: Custos de Cuidados Médicos e Fatores de Saúde35.

Medida de Saúde Baixo Risco de 
Saúde

Alto Risco de 
Saúde Differença

Sem Doenças $1773 $4168 140%

Doenças

Doença Cardíaca $1875 $8299 340%

Diabetes $1975 $4669 140%

Câncer $1981 $3456 70%

Outras doenças $1871 $4162 120%

média bruta da diferença 168%

Biométrica

Pressão arterial $1810 $3732 110%

Peso corporal relativo $1881 $2633 40%

Colesterol $2033 $2276 10%

média bruta da diferença 53%

Tabela 2-9:  Relação entre Wellness Score e Custos de Cuidados Médicos34.

Wellness Score Custos Médicos Anuais

95 $1,415

90 $1,643

85 $1,800

80 $2,087

75 $2,369

70 $2,508

65 $2,817

60 $2,638

55 $2,818

50 $2,970
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Medida de Saúde Baixo Risco de 
Saúde

Alto Risco de 
Saúde Differença

Percepções Psicológicas

Saúde física $1751 $3756 110%

Satisfação com a vida $2023 $2769 40%

Stress $1857 $2572 30%

Satisfação com o trabalho $2056 $2298 10%

média bruta da diferença 48%

Hábitos de Estilo de Vida

Uso de medicação/drogas $1874 $3034 60%

Atividade Física $1865 $2462 30%

Tabagismo $2023 $2290 10%

Uso de cinto de segurança $2059 $2007 -3%

Uso de álcool $2072 $1695 -18%

média bruta da diferença 16%

Mudanças nos Fatores de Risco estão 

Associadas a Mudanças nos Custos

Depois de encontrar consistentemente que 
os riscos de saúde medidos através de um 
questionário de autorrelato estão associados 
aos custos dos cuidados de saúde, a próxima 
questão lógica para o campo de estudo era se 
mudanças nesses riscos estavam associadas, ou 
não, a mudanças proporcionais em custos de 
saúde. O UM-HMRC publicou esses resultados 
de várias organizações diferentes41,42,43. Em 
2001, Edington resumiu a pesquisa do UM-
HMRC com base em seu risco de saúde e banco 
de dados de custos contendo mais de 2.000.000 
de vidas cobertas e com vários anos de dados 
computados44. Eles descobriram que os custos 
dos cuidados de saúde diminuíram em média 
(mediana) US$ 153, com cada diminuição no 

número de fatores de risco e aumentaram em 
média (mediana) US$ 350 com cada aumento 
no número de fatores de risco.

Um estudo mais recente45 encontrou 
resultados semelhantes após a análise de 
questionários pré e pós-avaliação de riscos 
em saúde preenchidos por funcionários de 
seis grandes empresas. Despesas médicas e 
farmacêuticas foram coletadas como medida de 
resultado para o período de duração do estudo, 
de 2004 a 2009. Após o controle de doenças 
crónicas, as mudanças relacionadas ao risco à 
saúde do pré ao pós teste foram associados a 
alterações de custo dos cuidados de saúde no 
ano seguinte ao pós teste. Funcionários com 
condições crônicas tiveram uma redução de 
US$ 129 em custos para cada risco reduzido 
e um aumento de US$ 210 para cada risco 

Tabela 2-10:  continuação
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adicional, enquanto os custos de funcionários 
sem condições crônicas aumentaram US$ 101 
para cada risco adicional e diminuíram US$ 25 
para cada risco reduzido.

A constatação de que a redução dos fatores 
de risco está associada à redução de custos 
fornece mais apoio para os programas de 
redução de risco defendidos ao longo deste 
livro. A constatação de que os aumentos em 
fatores de risco estão associados a um aumento 
dos custos foi uma descoberta revolucionária 
que levou à noção de que manter os 
funcionários saudáveis era um objetivo válido 
dos programas de promoção da saúde, além de 
reduzir os riscos de saúde entre aqueles com 
fatores de alto risco. Esta é uma descoberta 
importante, pois os programas de promoção 
de saúde nos primórdios de nosso campo de 
estudos foram muitas vezes criticados por atrair 
as pessoas que já praticavam estilos de vida 
saudáveis. Os programas precisam aprender a 
melhor forma de atrair aqueles com hábitos de 
estilo de vida pouco saudáveis, mas os estudos 
citados acima ressaltam a importância de 
também ajudar as pessoas que adotam práticas 
saudáveis a continuar com essas práticas.

Programas de Promoção de Saúde 

estão Associados a Melhorias de Riscos 

e Custos

A relação entre os custos médicos e fatores 
de risco que podem ser modificados por 
programas de promoção de saúde é bastante 
clara a partir dos estudos citados acima. No 
entanto, outra questão é se os programas de 
promoção de saúde podem ser bem sucedidos 
na redução dos riscos de saúde do funcionário 
e, finalmente, na redução dos custos de 
cuidados de saúde. Dezenas de estudos têm 
abordado esta questão, e muitas análises 
tentaram resumir as conclusões46,47,48,49,50,51,52,53. 
Um grande corpo de pesquisa foi compilado 
sobre o sucesso de programas de promoção 
de saúde no local de trabalho na melhora dos 
riscos à saúde do funcionário, pelo menos 

no curto prazo. Em termos de impacto do 
programa sobre os custos, várias revisões da 
literatura tentaram resumir essas conclusões. 
Uma destas revisões foi escrita por Aldana 
(1998)54, que identificou a pesquisa sobre o 
impacto dos programas de promoção de saúde 
no local de trabalho nos custos dos cuidados 
médicos. Ele, então, examinou a metodologia 
de cada estudo e determinou quais deles 
tinham desenhos experimentais, quasi-
experimentais e pré-experimentais. Aldana 
analisou 24 estudos: 21 (88%) destes estudos 
mostraram que os programas reduziram os 
custos de assistência médica, e 3 (12%) não 
apresentaram impacto sobre os custos de 
cuidados médicos. Oito dos estudos relataram 
o custo do programa e a economia alcançada, 
permitindo assim um cálculo da relação custo/
benefício. A economia variou de US$ 2,30 
a US$ 5,90, para cada dólar investido, e uma 
média de US$ 3,35. Além disso, os estudos com 
desenhos experimentais relataram níveis mais 
altos de economia. Aldana repetiu sua análise 
em 200155, com enfoque adicional na avaliação 
da qualidade da metodologia da pesquisa. 
Ele revisou 34 estudos que examinaram a 
relação entre riscos de saúde (simples ou 
múltiplos) e resultados financeiros, 14 dos 
quais abordaram os custos dos cuidados de 
saúde, e 20 estudos sobre absenteísmo. Os sete 
estudos que apresentaram retornos sobre o 
investimento (ROI) para redução de custos 
de cuidados de saúde encontraram uma 
economia média de US$3,48 para cada dólar 
gasto no programa, enquanto três estudos 
sobre absenteísmo tiveram um ROI médio 
de 5,82. A maioria desses estudos revisados 
recebeu uma classificação “B” para a qualidade 
metodológica (ver Tabela 2-11).

Chapman conduziu uma meta-análise de 
estudos de ROI em 2003, 2005 e novamente 
em 2012, com um critério de inclusão um 
pouco mais tolerante,56,57,58.Em 2012, sua 
revisão incluiu um total de 62 estudos sobre o 
retorno econômico de programas de promoção 
de saúde no local de trabalho. Os índices de 
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qualidade metodológica para esses 62 estudos 
variaram de 12 a 30 pontos, refletindo uma 
grande variação na qualidade da pesquisa 
em nosso campo, embora os estudos mais 
recentes tenham tido amostras maiores e 
métodos de maior qualidade e recebido 
maior peso na meta-análise. O resultado final 
da meta-avaliação constatou uma média na 
relação de custo/ benefício de 5,56 nos 25 
estudos que reportaram uma relação custo/
benefício, incluindo benefícios de custos de 
saúde, absenteísmo por motivos de doença, 
indenização de funcionários e custos da gestão 
de doenças.

No mesmo ano, Baicker e seus colaboradores 
completaram uma meta-análise da literatura 
sobre os custos de saúde e economia associados 
a programas de promoção de saúde no local 
de trabalho59. A meta-análise é um método de 
combinação de dados de forma sistemática a 
partir de estudos semelhantes e repetição da 
análise com o conjunto de dados combinados 
mais amplo. Isto muitas vezes permite que 
tendências, que antes não eram aparentes em 
estudos individuais, sejam identificadas. A 
análise de Baicker incluiu 22 estudos, realizados 
principalmente em grandes empresas, e 
constatou que os custos médicos diminuíram 
US$ 3,27 para cada dólar gasto em programas 
de bem estar para os funcionários. É importante 
notar que quase todas as análises ROI de 
programas de bem estar no local de trabalho 
têm se limitado a programas oferecidos por 
grandes empresas. Empresas menores podem 
ser menos propensas a ter as economias de 
escala necessárias para demonstrar um retorno 
sobre o investimento a partir de programas de 
promoção de saúde, mas isso não significa que 
elas não teriam benefícios com tais programas.

Como devemos interpretar as conclusões 
anteriores? É provável que os estudos que 
encontraram resultados negativos ou neutros 
não foram submetidos para publicação ou 
provavelmente seriam rejeitados se fossem 
submetidos. No entanto, a tendência de ROIs 
positivos é muito encorajadora. Podemos 

concluir, conservadoramente, com base na 
pesquisa que alguns programas de promoção 
de saúde são claramente capazes de reduzir 
os custos de cuidados médicos. Também se 
pode concluir que alguns programas são 
aparentemente capazes de gerar economias de 
custo de assistência médica que excedem em 
muito o seu custo. Precisamos colocar esses 
valores de custo/benefício em perspectiva. 
Um empregador nunca espera fazer dinheiro 
sobre um benefício concedido ao funcionário 
(como um programa de promoção da saúde) e 
raramente, ou nunca, espera que o programa se 
pague em economias diretamente mensuráveis. 
Quase qualquer empregador seria mais do que 
satisfeito com um benefício do empregado, 
que produz uma relação custo/benefício de 
1,00 o que significa 1,00 dólares em economia 
para cada US $ 1,00 investido; retornos de US 
$ 3,00 para cada dólar investido são claramente 
dignos de nota.

Em conclusão, a relação entre os custos 
de assistência médica e os fatores de risco 
que podem ser modificados por programas 
de promoção da saúde é forte. Além disso, 
a pesquisa sobre o impacto dos programas 
nos custos de assistência médica não apoia a 
alegação de que os programas podem reduzir 
os custos de cuidados médicos. A qualidade da 
metodologia de pesquisa também é adequada. 
Este corpo de pesquisa deve ser suficiente para 
convencer o empregador de que os programas 
de promoção de saúde podem agir como 
moderadores de custos médicos. Nós não 
poderíamos fazer esta declaração, nos primeiros 
anos de pesquisa nesta área. Além disso, 
nós provavelmente poderíamos aumentar 
o potencial de economia de programas 
de promoção de saúde se desenhássemos 
programas com o objetivo explícito de impactar 
os custos dos cuidados médicos. Para fazer 
isso, temos de nos concentrar mais nos riscos 
de saúde que são mais dispendiosos, tais como 
lesões e problemas musculoesqueléticos, em 
vez de os riscos para a saúde com ligações 
mais fortes à morte e doenças crônicas, como 
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doenças cardiovasculares e câncer. Ao mesmo 
tempo precisamos abordar as necessidades dos 
funcionários de baixo risco, proporcionando-
lhes incentivo e oportunidades para se 
manterem saudáveis e permanecerem no nível 
de baixo risco. Muitos programas já adotaram a 
estratégia de foco em funcionários de alto risco, 
mas poucos reconheceram a importância de 
manter os funcionários saudáveis como um foco 
estratégico60. Também precisamos incorporar 
os programas à utilização sensata dos serviços 
médicos e incentivar a utilização adequada de 
produtos farmacêuticos e cuidados médicos, 
especialmente para aqueles com condições 
crônicas de saúde, como diabetes ou asma. Uma 
grande porcentagem dos serviços prestados 
é medicinalmente desnecessária e é possível 
educar os funcionários para usa os serviços 
médicos de forma mais adequada.

Melhoria da Produtividade
Há muito tempo temos argumentado que os 
programas de promoção de saúde aumentam 
a produtividade, e, à medida que as pesquisas 
melhoram, temos mais e mais evidências 
para apoiar esta alegação. Historicamente, 
a pesquisa tem focado no absenteísmo dos 
funcionários24, 61,62, seguido de medidas 
adicionais relacionadas à compensação das 
ausências dos funcionários63 e os resultados 
da invalidez de curto e longo prazo foram 
estudadas64, 65. Por fim, as medidas de perdas de 
produtividade no trabalho, também conhecida 
como presenteísmo, foram incluídas na 
pesquisa promoção de saúde. A produtividade 
no trabalho é difícil de medir, particularmente 
em empregos baseados no conhecimento. Em 
termos gerais, a produtividade do funcionário 
é definida como produção por unidade de 
trabalho. Entre os trabalhadores braçais, isso 
pode ser medido em termos de automóveis, 
brinquedos, mesas ou qualquer outro produto 
produzido por hora. Para os trabalhadores 
que atuam em cargos administrativos, a 
produtividade pode ser medida pelo número 
de designs criados, reivindicações de seguros 

processadas ou chamadas de assistência ao 
consumidor tratadas a cada hora. Para uma 
pessoa de vendas, pode ser o número de 
vendas realizadas por mês, e por um produtor 
de cinema, pode ser a quantidade de filmes 
produzidos por ano. Além da quantidade 
de unidades produzidas, a qualidade de 
cada unidade é um elemento importante da 
produtividade; os automóveis, brinquedos e 
mesas devem atender a todas as normas de 
produção. Para ter valor para a organização, 
desenhos, pedidos processados, e as chamadas 
de assistência ao consumidor atendidas devem 
estar livres de erros. As vendas fechadas não 
devem ser canceladas, e os filmes devem ser 
bem feitos.

Dentro da comunidade de promoção de 
saúde, a maior parte do foco em produtividade 
até hoje tem recaído sobre o absenteísmo, 
principalmente porque o absenteísmo é fácil 
de medir, mas também porque o absenteísmo 
é uma parte importante da produtividade. 
Quando um funcionário está ausente, ele pode 
continuar a receber o pagamento, mas não 
produz nenhum trabalho. Em alguns casos, ele 
é substituído por outra pessoa, que deve ser 
paga. Isto aumenta o custo de produção. Em 
outros casos, ele não é substituído, e colegas 
de trabalho são obrigados a interromper seu 
trabalho para cobrir o funcionário ausente. Isto 
reduz a produção total. Em ambos os casos, a 
produção por unidade de trabalho (ou seja, a 
produtividade) cai. Espera-se que os programas 
de promoção de saúde reduzam o absenteísmo 
ajudando as pessoas a manterem-se saudáveis 
e, assim, reduzir a necessidade de ausentarem-
se. Isto é razoável desde que a doença seja a 
causa da ausência. Às vezes as pessoas tiram 
um dia de “descanso mental” quando precisam 
de uma pausa. Outras vezes eles pedem uma 
licença médica, quando, na verdade, estão em 
casa com uma criança doente. O impacto de um 
programa de promoção de saúde nesses casos é 
mais complexo e é melhor explicado dentro de 
uma abordagem conceitual mais ampla, que é 
ilustrada na Figura 2-1.
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O Conceito
O conceito básico, tal como ilustrado na Figura 2-1, 
é que o desempenho humano é maior quando as 
pessoas são fisicamente e emocionalmente 
capazes de trabalhar e têm o desejo de trabalhar. 
Níveis mais altos de desempenho levam a 
níveis mais elevados de produtividade, que 
por sua vez pode elevar o lucro. Programas de 
promoção da saúde desempenham um papel 
fundamental neste modelo, porque eles podem 
melhorar a saúde, reduzindo os riscos de saúde, 
ajudando a gerenciar doenças controláveis, 
e reduzindo o consumo de substâncias que 
alteram o humor. Estas melhorias de saúde 
levam à melhoria da capacidade física e 
emocional para o trabalho. Programas de 
promoção de saúde também melhoram o clima 
organizacional, o que aumenta o desejo das 
pessoas de trabalhar e aumenta diretamente 
seu desempenho. Este modelo também afirma 
que um melhor clima organizacional e níveis 
de lucro mais elevados reduzem diretamente 
os riscos à saúde. Este é um modelo preliminar 
que deve ser testado e aperfeiçoado. 

Elementos dentro do modelo podem mudar e 
novos mecanismos podem ser descobertos.

Porque o Conceito de Melhoria da 

Produtividade é tão Importante?

A razão básica é que o aumento da 
produtividade humana pode levar ao 
aumento dos lucros. Em termos operacionais, 
o aumento da produtividade em um ambiente 
de produção significa que mais produtos são 
produzidos com menos horas de trabalho. 
Em pesquisa e desenvolvimento, o aumento 
de produtividade significa mais e melhores 
aperfeiçoamentos dos produtos surgem 
nos laboratórios de pesquisa. O aumento 
da produtividade em vendas e marketing 
significa que mais produtos são vendidos e 
as receitas de vendas são maiores. O aumento 
de produtividade na gestão significa que as 
pessoas recebem orientação e coordenação 
mais eficazes. O aumento da produtividade 
tem sido sempre importante por estas razões, 
mas é ainda mais importante a medida que as 
empresas competem globalmente.

Figura 2-1: Mecanismos de ligação entre saúde, produtividade e lucro.91
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O desejo das corporações de melhorar 
a produtividade também é importante 
porque as empresas americanas entraram em 
um ambiente de negócios global cada vez 
mais competitivo. As empresas americanas 
lideram o mundo na maioria das medidas 
de produtividade66; no entanto, os custos 
trabalhistas nos Estados Unidos estão entre os 
mais altos do mundo, e os mercados dos EUA 
têm menos limitações às importações do que 
praticamente qualquer outro grande mercado 
do mundo. Se as empresas norte-americanas 
querem continuar a competir com sucesso, 
eles devem ter produtos de maior qualidade 
produzidos a baixo custo através de processos 
mais produtivos. Por fim, evoluções existentes 
em tecnologia e desenvolvimentos emergentes 
na teoria de medição estão permitindo às 
empresas medir a produtividade com mais 
precisão e eficiência do que nunca. Assim como 
o aumento dos custos de cuidados médicos 
de dois dígitos na década de 1970 provocou 
décadas de enfoque na contenção de custos 
de assistência médica, essa combinação de 
eventos provocou o que esperamos ser o foco 
de outras tantas décadas sobre o aumento da 
produtividade.

Quão mais produtivos os funcionários que 
são fisicamente e emocionalmente capazes e 
motivados para trabalhar serão, por sentirem 
que seu empregador está preocupado com 
o seu bem estar? Esta continua a ser uma 
questão em aberto; que esperamos que receba 
uma atenção considerável na próxima década. 
O autor colocou esta questão nas discussões 
formais com centenas de executivos e dezenas 
de cientistas durante as últimas décadas. A 
resposta mais comum dos cientistas é que 
os funcionários serão de 5% a 10% mais 
produtivos. A resposta mais comum dos 
executivos é que os funcionários serão 100% 
mais produtivos! Como seria de se esperar, 
os cientistas são mais conservadores em suas 
estimativas. No entanto, os executivos pensam 
em si mesmos quando respondem a esta 
pergunta. Eles sabem o quão mais produtivos 

eles são quando estão cheios de energia, não 
estão distraídos com problemas emocionais, 
e realmente querem trabalhar. Eles sabem 
que são muito mais propensos a ser eficazes 
em seu pensamento criativo, negociação, seus 
esforços para motivar as pessoas, planejamento 
estratégico, bem como qualquer outra 
atividade desafiadora, quando se sentem bem 
e estão motivados. Na realidade, um operário 
ou funcionário que tem pouco controle sobre 
seu ambiente de trabalho pode ser capaz de 
aumentar a produtividade em 5%, 10%, ou até 
30%. Um trabalhador do conhecimento como 
um advogado, cientista, escritor, vendedor, ou 
gestor sênior, pode ser capaz de aumentar sua 
produtividade em 50%, 100%, ou até mais.

Para tornar isso relevante para as empresas, 
precisamos quantificar o valor dos aumentos 
e perdas de produtividade. Os dados que 
sustentam um retorno financeiro a partir da 
promoção de saúde são, provavelmente, mais 
fortes na área de redução de custos médicos, 
mas maior potencial de retorno da promoção 
de saúde é, provavelmente, no aumento da 
produtividade. A razão para isto é simples. O 
benefício máximo que podemos alcançar com a 
economia de custos médicos é eliminar o custo, 
ou de forma mais realista, eliminar os custos 
relacionados aos fatores de risco de vida. Se 
eliminarmos o custo total de assistência médica, 
cerca de US$ 6.000 serão economizados por ano 
por vida coberto (empregado + dependentes). 
Se eliminarmos 25% dos custos que estão 
relacionados a fatores de risco de vida, 
vamos economizar cerca de US$ 1.500 por 
ano, por empregado. Mais realisticamente, se 
eliminarmos um quarto dos 25% dos custos 
que estão relacionados com fatores de risco de 
vida, vamos economizar cerca de US$ 375 por 
ano, por empregado. A economia em qualquer 
um desses níveis seria significativa e mais 
do que suficiente para pagar o programa de 
promoção de saúde, mas elas são menores em 
comparação com a receita adicional e o lucro 
que poderíamos obter por meio do aumento da 
produtividade.
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Se a produtividade aumenta em 1% em 
uma empresa com uma margem de lucro de 
10% e onde o aumento da produtividade pode 
ser traduzido em um aumento de receita, isso 
vai aumentar os lucros em 10%. Se a margem 
de lucro é de 5%, os lucros aumentarão em 
20%. Se a produtividade aumenta em 10%, os 
lucros aumentarão em 100% com uma margem 
de lucro de 10% e em 200%, com uma margem 
de lucro de 5%. Um aumento de 1% nos lucros 
nos Estados Unidos em 201267 valeria US$ 150 
bilhões por ano, um aumento de 10% valeria 
US$ 1.5 trilhão, e um aumento de 20% valeria 
US$ 3 trilhões. Retornos potenciais desta 
magnitude atrairão a atenção até mesmo dos 
executivos e tomadores de decisão mais céticos.

Medir a produtividade é muito difícil e 
a medição das perdas de produtividade no 
trabalho associadas com a saúde debilitada 
(presenteísmo) tem sido um tema de grande 
interesse nos últimos anos. Dezenas de 
questionários de presenteísmo foram criados 
e testados em uma variedade de configurações. 
Várias análises destes instrumentos e seu 
uso em populações de funcionários foram 
publicadas68,69,70,71. Em geral, estes instrumentos 
de perda de produtividade foram considerados 
válidos e confiáveis para medir a associação 
entre as condições de saúde e riscos de saúde 
com a produtividade no trabalho em uma 
variedade de ocupações e indústrias. Em um 
estudo, uma medida objetiva de produtividade 
foi utilizada com os operadores do serviço 
de atendimento ao cliente a fim de avaliar a 
relação entre riscos para a saúde (medida por 
um questionário de fatores de risco em saúde) 
e produtividade no trabalho72. À medida que 
o número de riscos para a saúde aumentava, 
a produtividade dos funcionários diminuía; e 
estados de doença também foram associados 
à redução da produtividade. A medição da 
produtividade entre telefonistas que estão 
“conectados” durante todo o seu turno de 
trabalho não é facilmente replicada em muitas 
outras ocupações. Por isso, os questionários de 
presenteísmo tentam quantificar a perda de 

produtividade de várias maneiras diferentes, 
como as exigências físicas do trabalho, 
comunicação interpessoal, chegar ao trabalho 
no horário, trabalhar em período integral, e 
qualidade do trabalho realizado.

Embora pareça que podemos afirmar de 
forma confiável que os riscos e condições de 
saúde estão associados a certo grau de perda 
de produtividade no trabalho, há muito menos 
concordância sobre a possibilidade de se 
monetizar esses resultados73,74. Instrumentos de 
presenteísmo deram estimativas extremamente 
diferentes do custo do presenteísmo associado 
a vários riscos e condições de saúde. Mas não 
se sabe exatamente como essa estimativa de 
produtividade pode ser convertida em dólares 
para a organização. Se um trabalhador é 10% 
menos produtivo hoje porque está sofrendo 
de uma enxaqueca, ele trabalha duas vezes 
mais amanhã para compensar o trabalho que 
não pôde realizar no dia anterior? Ou, se um 
programador de banco de dados precisa de um 
intervalo para alongamento a cada 20 minutos 
para aliviar a dor nas costas, isso é considerado 
tempo perdido ou é recuperado quando o 
trabalhador retorna à sua mesa de trabalho 
com energia renovada? Como se mede com 
precisão a produtividade de um trabalhador 
do conhecimento que podem encontrar uma 
solução para uma falha no projeto enquanto 
ele nem mesmo está mesmo no trabalho? Em 
muitas situações, os trabalhadores fazem horas 
extras para compensar o tempo perdido no um 
dia anterior, ou colegas arcam com a parte mais 
pesada do trabalho quando colegas de trabalho 
não estão se sentindo bem. Todos esses fatores 
criam um contexto muito complexo no qual 
se calculam as perdas em dólar associadas ao 
presenteísmo.

Medir o impacto de programas de promoção 
de saúde na produtividade é ainda mais difícil. 
Como reconhecemos acima, a maioria dos 
primeiros esforços para medir o impacto da 
promoção de saúde na produtividade têm-se 
centrado sobre o absenteísmo como medida de 
resultado. Aldana54 analisou a pesquisa sobre 
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o impacto do absenteísmo na produtividade. 
Ele encontrou 16 estudos sobre o tema; 14 
(87%) dos estudos relataram redução de 
ausências após a introdução dos programas 
de promoção de saúde, um estudo não relatou 
nenhuma mudança, e um estudo reportou um 
aumento do absenteísmo como um resultado 
do programa. Cinco dos estudos relataram 
valores da análise custo/benefício, com uma 
variação de US$ 2,50 a US$ 10,10 economizados 
para cada US$ 1,00 investido e uma economia 
média de US$ 4,90. Os estudos com modelos 
experimentais tiveram os níveis mais altos de 
economia (ver Tabela 2-11).

Em 2004, um estudo de 500 funcionários 
descobriu que uma redução de um risco de 
saúde melhorou o presenteísmo em 9% após 
o controle da linha de base de riscos e fatores 
demográficos75. Um estudo semelhante76 
mediu mudanças no presenteísmo usando 
uma versão modificada do Work Limitations 
Questionnaire (WLQ) e comparou com 
alterações nos riscos de saúde ao longo de 
um período de dois anos. Cada aumento ou 
redução de fatores de risco de 2002 a 2004 
foi associado a uma mudança proporcional 
de 1,9% de perda de produtividade. Mills e 
colaboradores77 realizaram um estudo quasi-
experimental para avaliar o impacto de um 
programa abrangente de promoção de saúde 

sobre os riscos à saúde e produtividade dos 
funcionários no trabalho, medido pelo Work 
Performance Questionnaire(WPQ). Eles 
descobriram que o grupo de funcionários de 
intervenção teve uma melhora significativa de 
desempenho no trabalho em comparação com 
o grupo controle, após 12 meses de follow-up.

Um estudo combinou as medidas de 
resultado de absenteísmo, invalidez de curto 
prazo, e indenização de funcionários em uma 
soma do custo do tempo longe do trabalho 
(TAW- time away from work) e comparou-o com 
o estado de risco para a saúde e riscos de saúde 
individuais de 6.220 trabalhadores horistas da 
empresa Steelcase Inc . de 1998 a 200064. Custos 
mais elevados de TAW foram associados a vários 
riscos de saúde individuais e a tabela 2-12 mostra 
a associação do estado geral de risco de saúde 
com o TAW, o que ajuda a ilustrar o valor total 
da saúde dos funcionários para a organização. 
Os custos adicionais associados com o excesso 
de riscos para a saúde responderam por 36% 
das despesas médicas, farmacêuticas, faltas, 
invalidez e de compensações de funcionários 
somadas na corporação estudada64. A 
importância deste conceito é que muito do que 
os indivíduos e as empresas gastam em saúde é 
o excesso relativo a uma população de referência 
de pessoas com zero, um ou dois riscos para a 
saúde (estado geral de baixo risco).

Tabela 2-12:  Valor Total de Saúde: Custos Adicionais associados a Risco em Excesso64.

Medida de Resultado Baixo Risco Médio Risco Alto Risco Porcentagem de 
Custo Excedente*

Invalidez de Curto 
Prazo

$120 $216 $333 41%

Compensação de 
Funcionários

$228 $244 $496 24%

Ausência $245 $341 $527 29%
Despesas Médicas & 
Farmacêuticas

$1,158 $,1487 $,3696 38%

Total $1,751 $2,288 $5,052 36%
* A coluna Custo Excedente reflete o número de funcionários em cada uma das categorias de risco.



58 CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para

Loeppke analisou a pesquisa sobre o valor 
total da saúde para indivíduos, empresas, 
populações e nações, e concluiu que há boas 
evidências de que a promoção de saúde pode 
reduzir os riscos de saúde, reduzir o ônus de 
doenças, melhorar a produtividade e reduzir 
os custos totais de saúde. Ele descobriu que 
os fatores determinantes mais importantes de 
programas bem sucedidos eram o compromisso 
com a prevenção e ter como objetivo final a 
criação de uma cultura de saúde dentro das 
organizações e comunidades78. Parece que 
os líderes empresariais concordam. Uma 
pesquisa recente de estratégias de cuidados de 
saúde dos funcionários realizada pela Towers 
Watson/National Business Group on Health 
em 2012 constatou que “o desenvolvimento 
de uma cultura no local de trabalho onde os 
funcionários são responsáveis e apoiados por 
sua saúde e bem estar” foi citada como uma 
área de foco por 40% dos entrevistados, a 
resposta mais frequentemente relatada79.

Os resultados acima são muito encorajadores, 
e podemos nos sentir à vontade para concluir 
que alguns programas de promoção de saúde 
podem reduzir o absenteísmo e presenteísmo 
e que, em alguns casos, a economia advinda 
do absenteísmo pode pagar mais do que o 
custo do programa. No entanto, ainda não 
nos sentimos confortáveis em quantificar a 
economia monetária relacionada a melhorias 
de produtividade no trabalho.

Melhoria da Imagem
Temos muito poucos dados para apoiar o 
impacto da promoção de saúde na imagem da 
empresa, e muitos deles estão desatualizados, 
mas continuam a ser uma motivação muito 
importante para muitos empregadores que 
desenvolvem programas de promoção de 
saúde. Em um levantamento inicial, atrair 
novos funcionários foi identificado como uma 
razão importante para o desenvolvimento de 
um programa de promoção de saúde por 67% 
dos empregadores e a retenção de funcionários 
existentes foi citada por 76% dos empregadores2.

Alguns dos primeiros programas de 
promoção de saúde foram desenvolvidos 
principalmente por razões relacionadas à 
imagem. Por exemplo, quando o Vale do Silício 
estava emergindo na década de 1970, havia uma 
grande demanda por engenheiros. Empresas 
como a Apple, a Advanced Micro Devices, 
e Hewlett-Packard foram crescendo de zero 
para milhares de funcionários em poucos anos. 
Universitários recém-graduados com diplomas 
de bacharel recebiam salários de US$ 50.000, o 
equivalente a cerca de US$ 250.000 segundo a 
cotação do dólar em 2012. Além disso, muitas 
dessas empresas estavam desenvolvendo 
produtos competitivos, com grande potencial 
de crescimento. O conhecimento de como 
desenvolver esses produtos tinha grande 
valor de mercado, sendo assim, a retenção de 
funcionários era ainda mais importante do que 
atrair novos.

Muitas dessas empresas perceberam 
que não podiam sobreviver financeiramente 
competindo pelos empregados exclusivamente 
por meio de salários; era muito menos 
dispendioso e, inicialmente, mais distinto 
e eficaz, competir com base em benefícios. 
Por exemplo, uma academia de ginástica, 
do tipo clube, poderia ser construída por um 
custo amortizado de US$ 500 por funcionário 
por ano e servir de fonte de inspiração para 
novos empregados e um estímulo moral para 
os funcionários existentes. Se esses mesmos 
US$ 500 fossem adicionados ao salário de um 
funcionário, isto significaria um aumento de 
cerca de US$ 0,24 a hora, ainda menos depois 
de impostos. A maioria dos profissionais 
empregados, já ganhando um grande salário 
não iria nem perceber esse aumento. O Vale 
do Silício é um ambiente único, mas temos 
visto um crescimento semelhante de novos 
programas de promoção de saúde em outras 
regiões geográficas que passaram por um 
rápido crescimento industrial.

Algumas empresas oferecem programas 
de promoção de saúde quando eles estão de 
acordo com os seus produtos. Por exemplo, 
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durante o final da década de 1970 e início de 
1980, mais de metade dos hospitais nos Estados 
Unidos começaram a vender programas 
de promoção de saúde para corporações e 
indivíduos em suas comunidades. Clientes 
em potencial naturalmente perguntaram 
a esses hospitais quão bem o programa de 
promoção de saúde estava funcionando 
para os próprios funcionários do hospital. A 
maioria desses hospitais inicialmente não têm 
programas em vigor, mas se esforçavam para 
lançá-los. Infelizmente, quando os hospitais 
perceberam que era muito difícil executar um 
programa rentável de promoção de saúde de 
base hospitalar, muitos interromperam seus 
programas corporativos e na comunidade, bem 
como seus programas internos de promoção 
de saúde para funcionários e a maioria desses 
programas terminaram. Nos últimos anos, tem 
havido um interesse crescente na promoção 
de saúde em hospitais, e a American Hospital 
Association está intensificando o oferecimento 
de orientação. Isto se manifestou em seu 
relatório divulgado recentemente: A Call to 
Action, Creating a Culture of Health80, o que 
incentiva os hospitais a assumir um papel de 
liderança no desenvolvimento da promoção de 
saúde em suas comunidades, começando com 
o desenvolvimento de excelentes programas 
de promoção da saúde para os seus próprios 
funcionários.

Os programas também parecem se 
desenvolver em aglomerados industriais. Por 
exemplo, os programas de promoção de saúde são 
comuns entre os empregadores nos segmentos 
de alta tecnologia, petróleo, seguros, produtos 
de consumo, serviços públicos, agências 
governamentais, e, empresas automotivas. Este 
efeito de integração industrial ilustra como os 
benefícios são normalmente adicionados. Uma 
perspectiva racional nos levaria a concluir que 
as empresas realizam análises organizadas em 
perspectiva de custo/benefício para decidir 
quais os benefícios devem ser adicionados ou 
mantidos. Como se verá adiante, uma análise 
racional nem sempre é a força motriz das 

decisões sobre programas de promoção de 
saúde. Quantas empresas já tentaram medir 
o impacto da sua cobertura de assistência 
médica na produtividade ou mesmo sobre a 
saúde de seus funcionários? Muito poucas. 
Em vez disso, as companhias normalmente 
olham para os benefícios oferecidos por seus 
principais concorrentes e tentam igualar seus 
benefícios a eles. Isso não significa que eles 
gastam seus recursos de maneira descuidada. 
Eles são muito agressivos em obter o melhor 
equilíbrio preço/qualidade e na contenção 
dos custos globais de seus benefícios mas eles 
simplesmente não utilizam os métodos que se 
poderia esperar para selecionar benefícios com 
base nos retornos que fornecem.

A indústria automobilística em Detroit é 
um bom exemplo do efeito de agrupamento, 
o desejo de ter benefícios comparáveis aos 
dos concorrentes, e o método não científico 
pelo qual os programas são muitas vezes 
adicionados. Na região de Detroit, grandes 
empresas de automóveis definem o padrão de 
alta remuneração e excelentes benefícios. Isso 
começou quando a primeira grande empresa 
automobilística foi iniciada por Henry Ford. 
Muito parecido com as empresas de alta 
tecnologia na Califórnia na década de 1970 
(e nos dias de hoje), Henry Ford precisava 
contratar um grande número de funcionários 
para dar conta da demanda crescente por 
carros criada quando ele foi capaz de reduzir o 
custo de cada carro com o desenvolvimento da 
linha de montagem. Ele ofereceu pagamentos 
por hora que eram mais que o dobro dos 
salários normais para um trabalhador de 
fábrica. Até recentemente, os sindicatos 
têm tido sucesso em manter os salários e 
benefícios acima do mercado. Os principais 
empregadores na região de Detroit definem 
seus pacotes salariais e de benefícios para 
tentar acompanhar as empresas de automóveis. 
Durante o início da década de 1980, Ford, e 
em seguida a Chrysler, começou a oferecer 
programas de promoção de saúde para os 
funcionários. Estes programas continuaram a 
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crescer no final de 1980 e 1990, apesar do fato 
de que em 1991 a indústria automobilística 
dos Estados Unidos teve o pior desempenho 
financeiro de sua história. Ford, Chrysler e 
General Motors perderam um combinado de 
US$ 7,5 bilhões em 199181. Algum ano mais 
tarde a General Motors começou a desenvolver 
planos para o seu programa de promoção de 
saúde para funcionários, um programa que já 
foi o maior programa de promoção de saúde 
para funcionários dos Estados Unidos e, 
provavelmente, do mundo. A General Motors 
tinha boas razões racionais para desenvolver 
um programa: eles eram a única grande 
empresa de automóveis dos EUA, que não 
tinha um programa, e eles tinham uma força 
de trabalho relativamente mais velha e custos 
de cuidados médicos muito elevados. Apesar 
desses motivadores racionais, o impulso veio 
de dois novos membros de seu conselho 
corporativo, um dos quais era anteriormente 
Secretário de Saúde e Serviços à Pessoa. Estes 
membros do conselho descobriram como 
redirecionar fundos existentes relacionados a 
cuidados com a saúde; dentro de alguns meses, 
os esforços para desenvolver um programa 
estavam em andamento. Seguindo o exemplo 
das empresas automobilísticas, as empresas no 
sudeste do Estado de Michigan continuaram a 
desenvolver e manter programas de promoção 
de saúde. Até o início dos anos 2000, a promoção 
de saúde tornou-se parte da cultura e estratégia 
de negócios das empresas de automóveis, que 
é provavelmente a principal razão porque eles 
mantiveram seus programas, mesmo quando 
vários deles quase foi à falência em 2007.

Este desejo de combinar os benefícios 
dos principais concorrentes é provavelmente 
responsável pela propagação da 
promoção de saúde nos locais de trabalho 
internacionalmente. Como as empresas de 
todo o mundo competem globalmente, elas 
precisam estabelecer uma imagem no mínimo, 
tão polida quanto seus principais concorrentes 
norte-americanos. Eles também precisam 
recrutar funcionários dos mesmos pólos de 
trabalho, e ter benefícios comparáveis será 
parte da estratégia para alcançar este objetivo. 
Isto será especialmente verdade na Ásia, onde 
estabelecer uma posição e manter as aparências 
é uma parte tão importante da cultura.

Motivos Combinados
É importante ressaltar que a maioria das 
organizações terá vários motivos para o 
estabelecimento de seus programas de 
promoção de saúde; alguns desses motivos 
podem não ser totalmente racionais (veja 
barra lateral: Uma Outra Perspectiva: O Fator 
Emocional). Além disso, como sugerido por 
Green e Cargo há quase duas décadas82, os 
programas de promoção de saúde são tão 
comuns agora que alguns empregadores 
adotarão programas porque eles percebem 
que a promoção de saúde faz sentido nos 
negócios. Um processo para ajudar os gestores 
a determinar se um programa de promoção 
de saúde proposto é susceptível a produzir 
rendimentos suficientes é descrito na barra 
lateral intitulada “Como o Empregador Pode 
Determinar se um Programa de Promoção de 
Saúde Será um Bom Investimento?”

UMA OUTRA PERSPECTIVA: O FATOR EMOCIONAL
Por que, de fato, os empregadores investem em programas de promoção de saúde para 
seus funcionários? Nas últimas quatro décadas, passamos incontáveis horas examinando 
esta questão. Sentimos que nossos esforços para responder a essa questão foram bem 
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gastos, porque o futuro dos nossos programas dependia desses dados. Estávamos bem 
com esse sentimento, mas podemos ter cometido um erro básico em nossas suposições. 
Partimos do princípio que a decisão de investir em um programa de promoção de saúde 
é feita através de um processo totalmente racional, e nos esforçamos para acumular 
dados que mostram os retornos financeiros dos programas.
Ironicamente, agora que temos bons dados para apoiar os retornos financeiros que 
podem ser alcançados a partir de programas de promoção de saúde, precisamos 
reconhecer que esse processo de tomar a decisão de iniciar ou continuar um programa 
não é totalmente racional.

Basicamente, o que precisamos para iniciar ou continuar um programa de promoção 
de saúde é o envolvimento emocional da pessoa que tem a autoridade para dizer “SIM”, 
o envolvimento emocional do indivíduo que tem a autoridade para aprovar os gastos 
de US$ 100 a US$ 250 por funcionário por ano. Isso é o quanto programas de promoção 
de saúde custam. Para a maioria das organizações não é muito. Na extremidade inferior 
é o equivalente a convidar todos os funcionários para um jantar de fim de ano. Na 
extremidade superior, é o quanto um trabalho de paisagismo ou instalação de carpetes 
em uma nova sala custaria. Gastar neste nível não é uma atitude frívola. Gastar neste 
nível exige estreita vigilância para garantir que o dinheiro seja bem gasto. No entanto, 
isto não requer o nível de análise sofisticada de custo/benefício que temos realizado 
para defender os investimentos em promoção de saúde. Grandes investimentos, como 
a aquisição de outra empresa ou o lançamento de um novo produto, muitas vezes têm 
menos dados para apoiar seus retornos do que temos para apoiar os investimentos em 
promoção de saúde.

Se um programa de promoção de saúde tem o envolvimento emocional da alta 
gerência, ele será aprovado e continuará33, 83. Se não, o programa nunca iniciará ou será 
descontinuado quando ocorrerem problemas de orçamento. Em uma empresa de pequeno 
a médio porte, o presidente terá autoridade suficiente para aprovar o investimento em 
um programa de promoção de saúde. Em uma grande empresa, um vice-presidente 
sênior terá autoridade para fazer um investimento desta ordem de grandeza.

Os autores chegaram a esta conclusão baseando-se principalmente na experiência 
de falar com alta gestão que aprovou, continuou, e descontinuou os programas. No 
entanto, existem alguns estudos que sustentam esta posição. Por exemplo, um estudo 
de Wolfe, Slack, e Rose-Hearn84 de um pequeno grupo de empresas canadenses mostrou 
que os gerentes seniores não listam a economia financeira como a principal motivação da 
gestão para a criação e continuidade de programas, embora os gestores do programa o 
façam. Os gerentes seniores queriam aumentar a moral, e eles não estavam à procura de 
retornos financeiros quantificáveis diretos. Em um nível pessoal, Gerry Greenwald, ex-
presidente e CEO da United Airlines e o ex-presidente da Chrysler Motors, perguntaram 
a um dos autores se havia alguma evidência para mostrar que os programas funcionam, 
especialmente se eles economizam dinheiro. Depois de ouvir as conclusões de uma dúzia 
de estudos, eles interromperam a apresentação, dizendo que era mais do que suficiente 
para convencê-los e que eles geralmente tinham muito menos provas para guiá-los na 
tomada de decisões sobre investimentos de centenas de milhões de dólares.
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De outra perspectiva, alguns empregadores têm uma oposição filosófica sobre 
interferir na vida privada, hábitos de saúde e decisões médicas dos funcionários85 e será 
pouco provável que venham a investir em promoção de saúde no local de trabalho.

Além disso, uma pesquisa nacional anterior com empregadores conduzida pela 
empresa William M. Mercer, Inc., para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos19, 
“manter os funcionários saudáveis” foi citado por 84% dos empregadores como uma 
razão importante para o estabelecimento de um programa. A redução dos custos de 
assistência médica foi listada por 75%, e a melhoria da produtividade foi citada por 64% 
(ver Tabela 2-13). A contenção de custos é importante, mas não a razão mais importante.

Os programas de promoção de saúde das empresas Dupont e da Pacific Bell podem 
fornecer um apoio adicional para este conceito. Ambos os programas receberam 
o Prêmio C. Everett Koop do Projeto de Saúde por incentivar os pesquisadores a 
realizarem estudos com mais qualidade. Ambos publicaram estudos de boa qualidade 
que ilustram redução de custos86,87, mas ambos os programas foram interrompidos. As 
razões de estes programas serem descontinuados nunca se tornou pública, por isso não 
podemos concluir que um fator “emocional” foi a causa. No entanto, podemos concluir 
que algo diferente contenção de custos de cuidados médicos ou redução de resultados 
de absenteísmo, que estes programas demonstraram, era mais importante para suas 
respectivas organizações.

Os autores sempre foram, e continuam a ser, fortes defensores de excelente avaliação 
de programas e pesquisas sobre benefícios para a saúde e financeiros de programas 
de promoção de saúde, mas achamos que é importante que sejamos mais conscientes 
sobre como e por que as organizações tomam decisões para desenvolver e continuar ou 
interromper programas. Para ser bem sucedido e sobreviver, um programa de promoção 
de saúde deve contribuir para a missão, objetivos de longo prazo, e as prioridades de 
curto prazo da organização a que serve, e para os interesses especiais daqueles que 
aprovam seus orçamentos. Às vezes, esses interesses específicos são fatores emocionais 
não declaradas. Nossos esforços de pesquisa e avaliação devem abordar todos esses 
fatores.

Tabela 2-13:  Razões que Contribuem para uma Decisão de Negócios para Oferecer um 
Programa de Promoção de Saúde19.

Manter os funcionários saudáveis 84%

Melhorar a moral 77%

Reter bons funcionários 76%

Reduzir custos de assistência médica 75%

Atrair bons funcionários 67%

Melhorar a produtividade 64%
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Quão boa é a Qualidade da 
Evidência?
Em 1984, só podíamos especular sobre o impacto 
financeiro dos programas de promoção da 
saúde. Apenas um punhado de estudos havia 
sido publicado, e todos eles tinham sérias falhas 
metodológicas. Em 1994, centenas de estudos 
haviam sido publicados sobre o impacto dos 
programas de promoção de saúde no local de 
trabalho; um grande número deles abordaram 
resultados financeiros. Nossa conclusão geral 
naquela época foi que a maioria dos estudos 
tinha algumas falhas na metodologia que nos 
impediram de fazer afirmações conclusivas 
de que os programas de fato economizam 
dinheiro. Dedicamos uma grande quantidade 
de tempo examinando as falhas metodológicas 
da pesquisa e reconhecimento da excelente 
qualidade destes programas. Ainda é 
importante para os profissionais estarem 
cientes desses problemas, por isso estamos 
incluindo uma lista (ver Tabela 2-14) das 
ameaças potenciais mais comuns à validação 
interna88. Apesar destas falhas, deixamos 
bem claro que a quantidade e a qualidade da 
pesquisa apoiando os retornos financeiros de 
programas de promoção da saúde eram, até 
então, muito superior à pesquisa de apoio a 
investimentos empresariais para decisões com 
custos semelhantes aos de um programa de 
promoção de saúde. Afinal, esses programas 
custam cerca de apenas US$ 50 (ou menos) 
por funcionário para um programa básico até 
US$ 350 para os melhores e mais abrangentes 
programas no país. Como mencionado 
anteriormente, este custo corresponde quase a 
uma festa de fim de ano, carpetes, paisagismo, 
etc. A qualidade das evidências que tivemos 
em 1994 foi mais do que suficiente para um 
empregador tomar a decisão de investir em 
um programa de promoção de saúde. De fato, 
em 1990, 81% dos empregadores entrevistados 
decidiram desenvolver alguma forma de 
programa de promoção da saúde2. Desde 1994, 
numerosos estudos haviam sido publicados, 

bem como a qualidade dos estudos continuou 
a melhorar. Em 2002, os resultados em nosso 
campo de pesquisa se expandiram para incluir 
várias medidas de produtividade, bem como 
cresceu o número de empregadores que 
avaliavam cientificamente o sucesso de seus 
programas. Tivemos exemplos de programas 
bem sucedidos em muitos tipos de organizações 
com forças de trabalho diversas e de diferentes 
setores e localizações geográficas.

As revisões de Aldana54,55 e Baicker et al.59 
a citadas anteriormente são provavelmente as 
melhores revisões da literatura sobre o impacto 
financeiro dos programas de promoção de saúde 
no local de trabalho a partir da perspectiva de 
ter um processo de busca sistemática, fatoração 
da qualidade de metodologia e síntese dos 
resultados da literatura como um todo. Além 
de resumir o impacto dos estudos, a análise de 
Aldana também criticou a metodologia de cada 
estudo utilizando os critérios da Tabela 2-15.

Os problemas metodológicos mais 
importantes da pesquisa sobre o impacto 
financeiro dos programas de promoção de 
saúde no local de trabalho não mudaram 
muito na última década; eles incluem a falta 
de desenhos randomizados controlados 
suficientes, amostras menores, curta duração 
dos estudos, ferramentas de medição 
inadequadas, e análise inadequada54. Apesar 
dessas limitações, é difícil encontrar muitas 
pesquisas de maior qualidade sobre cuidados 
com a saúde, negócios, ou qualquer uma das 
ciências sociais para investimentos de uma 
mesma ordem de magnitude. Do ponto de vista 
prático, a qualidade da evidência é certamente 
boa o suficiente para um executivo de negócios 
que está tentando determinar se a promoção de 
saúde é um bom investimento.

Isto quer dizer que podemos descansar 
sobre os louros do nosso sucesso? Devemos 
parar de conduzir pesquisas sobre o 
impacto organizacional ou financeiro dos 
programas de promoção de saúde no local de 
trabalho? Definitivamente não, mas devemos 
redirecionar nossos esforços em termos de 
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Tabela 2-14:  Potenciais Ameaças à Validação Interna.88

Ameaça à Validação Definição/Descrição

1. Seleção Uma ameaça quando o efeito pode ser devido a 
diferenças pré-existentes entre os tipos de pessoas nos 
grupos de estudo.

2. Desgaste Refere-se à desistência de indivíduos ao longo do 
tempo de modo que as características dos indivíduos 
restantes no pós-teste são diferentes das características 
do grupo completo no pré-teste. Em vários estudos 
de grupo, a mortalidade diferencial ocorre quando 
as características dos indivíduos que saem do estudo 
são diferentes entre os grupos experimentais e de 
comparação.

3. Maturação Processos que ocorrem entre os respondentes como 
uma função da passagem do tempo; ficar mais velho, 
mais experiente, mais motivado. Em vários estudos 
de grupo, a seleção pode interagir com a maturação 
de tal forma que os entrevistados em um grupo 
“amadurecem” mais rápido do que os entrevistados em 
outro grupo, independentemente do tratamento.

4. História Refere-se aos eventos não intencionais específicos que 
ocorrem entre as medições de pré-teste e pós-teste 
além da variável do tratamento. Em vários estudos de 
grupo, a história local é uma ameaça quando outros 
eventos além do tratamento afetam um grupo, mas não 
o outro.

5. Instrumentação Opera devido à pré-calibragem inadequada de 
instrumentos de medição: mudanças na calibração do 
instrumento entre o pré-teste e pós-teste; ou porque 
intervalos de escala não são iguais e a mudança é mais 
fácil de detectar em alguns pontos na escala de medição 
do que em outros.

6. Regressão Estatística Tendência para uma pontuação incomumente alta ou 
baixa para regredir ou retornar a um nível mais habitual 
ou médio em medidas subsequentes.

7. Fidelidade ao Tratamento Refere-se à capacidade de inferir que o tratamento, ou o 
programa de promoção de saúde no local de trabalho, 
existe com força o suficiente para causar o resultado 
pretendido.
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Ameaça à Validação Definição/Descrição

8. Difusão de Tratamentos Ocorre quando os grupos experimentais e de 
comparação têm contato, e o grupo de comparação pode 
receber o tratamento ou parte do tratamento do grupo 
experimental.

9. Teste Os efeitos de fazer um teste sobre os escores de um 
teste futuro. Também conhecido como reatividade de 
medidas.

10. Rivalidade Compensatória 
entre os entrevistados que 
recebem menos tratamento 
que o desejável/Nenhum 
tratamento

Pode operar em vários estudos de grupo, quando a 
rivalidade é engendrada entre o sujeito que recebe o 
tratamento menos desejável ou nenhum tratamento. 
Também conhecido como o efeito John Henry.

11. Desmoralização Ressentida 
de entrevistados que recebem 
menos tratamento que o 
desejável/Nenhum tratamento

Pode operar em vários estudos de grupo, quando o 
grupo de comparação ficar desanimado porque não 
recebeu o tratamento favorável e, como resultado, seu 
comportamento é afetado negativamente.

12. Equalização Compensatória 
dos Tratamentos por 
Administradores

Pode operar em vários estudos de grupo quando há 
relutância administrativa para tolerar a desigualdade de 
tratamentos entre os grupos.

13. Ambiguidade sobre a Direção 
de Influência Causal

Não está claro se A causou B ou B causou A.

Tabela 2-14:  continuação

metodologia, do escopo dos nossos resultados 
de pesquisa, e onde a pesquisa é realizada. Os 
problemas mais importantes com a pesquisa de 
promoção de saúde são: pequeno número de 
desenhos randomizados controlados; amostras 
pequenas; curta duração dos estudos; falta de 
ferramentas de medição válidas e confiáveis; e 
análises inadequadas54. Sugestões sobre como 
lidar com esses problemas são discutidas 
abaixo.

Empregadores individuais devem continuar 
a conduzir avaliações de alta qualidade de seus 
programas, examinando tanto os resultados 
de saúde quanto organizacionais de seus 
programas. No entanto, o foco principal desses 

esforços de avaliação deve mudar para se 
concentrar em quão bem o programa apóia a 
missão, metas de longo prazo, e as prioridades 
atuais da organização. À medida que essas 
metas e prioridades incluem a contenção de 
custos dos cuidados médicos e aumento da 
produtividade, esses resultados devem ser 
estudados. Na verdade, houve uma explosão 
de atividades no campo da medição do 
presenteísmo na década passada e suspeitamos 
que essa continue sendo uma área de interesse 
para pesquisadores e profissionais. Estes 
esforços de avaliação de programas individuais 
devem ser atualizados para abordar dois 
dos problemas mais comuns em pesquisa e 
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Tabela 2-15:  Definições dos Diversos Critérios de Pontuação61.

Classificação 
do Estudo

Descrição

A Estudo devidamente randomizado, controlado (desenhos experimentais).

B Ensaios bem concebidos, controlados sem randomização (desenhos quasi-
experimentais).

C Estudos bem-concebidos de coorte ou caso-controle (desenhos pré-
experimentais).

D Dados de tendências, estudos de correlação e de regressão (desenhos 
correlacionais).

E Opiniões de especialistas, estudos descritivos, relatos de caso, relatórios de 
comitês de especilistas.

Classificação da Literatura

Fraca Evidências da pesquisa que apóiam o relacionamento são fragmentárias, 
não experimentais, e/ou mal operacionalizadas. A maioria dos especialistas 
na área acredita que o impacto causal é plausível, mas não mais do que 
explicações alternativas.

Sugestiva Vários estudos consistentes com relacionamento, mas não há grupos de 
controle randomizados. A maioria dos especialistas acredita que o impacto 
causal é consistente com o conhecimento em áreas afins, mas vêem o apoio 
como limitado e reconhecem explicações alternativas plausíveis.

Indicativa Relacionamento apoiado por um número substancial de estudos bem 
desenhados com poucos, ou nenhum, grupos de controle randomizados. 
Especialistas acreditam que a relação causal é provável, mas a evidência ainda 
é experimental.

Aceitável Relação de causa-efeito apoiada por estudos bem desenhados com grupos de 
controle randomizados.

Conclusiva Relação de causa-efeito entre a intervenção e o resultado; número substancial 
de estudos bem desenhados, randomizados e controlados.

avaliação: utilização de medidas válidas e 
confiáveis, e utilização de análise adequada. 
Para a maioria dos empregadores, isso vai ser 
difícil porque, em um programa abrangente 
que inclui mudanças de nível na organização, a 

melhor unidade de randomização será no nível 
da organização. Portanto, várias organizações 
serão obrigadas a realizar esse nível de estudo.

Os problemas relacionados a amostras 
de pequenas dimensões e curta duração dos 
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estudos serão difíceis de corrigir no nível de 
avaliação individual do programa, exceto em 
empresas maiores. Ao examinar os custos 
dos cuidados médicos, amostras do estudo 
de pelo menos 10 mil pessoas são ótimas para 
superar os problemas de análise relacionados 
à volatilidade dos dados. Também precisamos 
de dados de custos de três anos antes e três anos 
após a intervenção. Idealmente, gostaríamos 
de ter uma situação em que a intervenção é 
oferecida, retirada, e oferecida novamente. 
Esse tipo de pesquisa pode ser possível em um 
pequeno número de grandes organizações que 
têm baixa rotatividade. Estas podem incluir 
o United States Post Office, os militares (com 
foco em oficiais de carreira), ou algumas das 
cerca de vinte maiores empresas. No entanto, 
este tipo de avaliação será muito difícil para a 
maioria dos empregadores.

Mesmo com os maiores empregadores será 
difícil justificar os custos elevados de pesquisas 
de alta qualidade. Não é incomum que um 
estudo bem conduzido sobre o impacto de um 
programa de promoção de saúde na utilização 
de serviços médicos custe de US$ 100,000 a 
US$250,000 ou mais. Além disso, estruturar 
um programa que cumpra com os requisitos 
de pesquisa pode criar atrasos significativos 
na implementação do programa, causando 
ressentimento nas pessoas que não têm acesso 
ao programa. Todos esses problemas adicionais 
e custos não teriam nenhum propósito direto 
para o empregador já que eles têm dados 
suficientes para mostrar-lhes que o programa 
pode produzir retornos financeiros positivos.

Outro problema é a falta de um mecanismo 
temporal claro para explicar a ligação entre 
os riscos de saúde e os custos dos cuidados 
médicos. Por exemplo, seria de se esperar que 
pessoas que apresentem fatores de risco como 
hipertensão, excesso de stress, sedentarismo, 
tabagismo, má alimentação e abuso de álcool 
tenham custos mais elevados de cuidados 
médicos. No entanto, é razoável esperar um 
atraso de vários anos entre o aparecimento 
destas doenças, o aumento dos custos e a 

eliminação do fator de risco e uma redução 
nos custos. Se esse lapso de tempo realmente 
existir, como devemos interpretar uma 
redução nos custos dos cuidados médicos que 
ocorre imediatamente após a ocorrência de 
um programa de promoção de saúde? Seria 
razoável esperar rápidas reduções de custos de 
programas de autocuidado médico, programas 
de segurança sobre o uso de cinto de segurança 
e tratamento do abuso de substância, mas não 
na maioria das outras áreas. Por exemplo, 
Musich et al. estimou que os custos de ex-
fumantes voltaram como custos de não-
fumantes em cinco anos para aqueles sem 
condições crônicas e em 10 anos para aqueles 
com condições crônicas89. Para entender 
plenamente o potencial dos programas de 
promoção de saúde na redução dos custos, é 
preciso realizar estudos longitudinais.

Para abordar os problemas de desenho 
do estudo, tamanho da amostra, e duração 
do estudo, precisamos criar os esforços de 
colaboração entre os empregadores, fundações 
privadas de pesquisa e agências governamentais, 
como o National Institutes of Health, os 
Centers for Disease Control and Prevention, o 
Department of Commerce, ou o Department of 
Labor, para desenhar, implementar e financiar 
estudos de investigação em grande escala. A 
Health Enhancement Research Organization90e 
o American Journal of Health Promotion91 
fizeram algum progresso em estimular esses 
esforços, mas ainda há muito trabalho a ser 
feito.

Os resultados destes estudos 
propostos ajudariam a estabelecer políticas 
governamentais, não necessariamente para 
aconselhar os empregadores. Esta pesquisa 
poderia se concentrar em produzir medidas de 
resultados padronizados e identificar a) quais 
são as melhores intervenções na produção de 
economia, b) as características dos programas 
mais bem sucedidos, c) como melhorar a 
relação custo-eficácia dos programas, e d) como 
alcançar diferentes gêneros, grupos étnicos e 
faixas de renda.
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COMO O EMPREGADOR PODE DETERMINAR SE UM 
PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE SERÁ UM BOM 
INVESTIMENTO?
Um processo é descrito abaixo para ajudar um gerente a determinar se o programa é 
susceptível de produzir retornos suficientes para justificar o seu custo.

Projeções de Análise Custo/Benefício
Como qualquer outro programa na organização, o programa de promoção de saúde 
não deve ser um adorno. Ele deve pagar por si mesmo em termos dos benefícios que 
ele traz para a organização. Alguns desses benefícios serão tangíveis e mensuráveis, tais 
como redução de custos de assistência médica ou redução do absenteísmo. Outros serão 
mais difíceis de mensurar, mas igualmente valiosos, tais como a melhoria de imagem. 
A projeção dos retornos financeiros que um programa pode gerar não é simples, mas 
pode ser feito, e deve ser feito, como parte do estudo de viabilidade a fim de determinar 
se o programa é um bom investimento para a organização. Uma “macro-abordagem” 
da análise de custo/benefício é descrita abaixo4. A abordagem macro tem sete etapas 
básicas que também estão listados na Tabela 2-16.

Etapa 1: Identifique e Quantifique as Áreas Afetadas pelo Programa de Promoção de 
Saúde

O primeiro passo para uma análise em perspectiva de custo/benefício é determinar 
as áreas da organização que são susceptíveis de serem afetadas pelo programa de 
promoção da saúde, identificar fontes de informação sobre cada uma dessas áreas, 
e quantificar essas áreas. Identificar áreas que podem ser afetadas pelo programa 
de promoção de saúde será relativamente fácil. Uma lista com exemplos é mostrada 
na Tabela 2-17. No entanto, na maioria das organizações, identificar boas fontes de 
informação e garantir valores precisos será difícil. Por exemplo, muitas organizações 
documentam o absenteísmo nos departamentos, mas podem não ter registros centrais 
para toda a organização. A coleta de dados, muitas vezes, exige um pedido de cada 
departamento. Isto pode ser muito complicado em uma organização que tem um grande 
número de departamentos situados em várias localidades e pode facilmente resultar em 
falta de dados de alguns departamentos. Em alguns casos, o absenteísmo é rastreado 
para trabalhadores horistas, mas não para os trabalhadores assalariados. Outros dados 
relacionados à produtividade, especialmente no que se refere à quantidade de trabalho 
de alta qualidade que um funcionário realiza por semana, mês ou ano, apenas não está 
disponível na maioria das organizações.

A coleta de informações sobre as despesas de assistência médica é igualmente 
difícil. Surpreendentemente, mesmo empresas moderadamente grandes, por vezes, têm 
dificuldade em determinar seus custos anuais de cuidados médicos. Na maioria dos 
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casos eles saberão exatamente o quanto eles pagaram para uma operadora específica, 
como a Blue Cross/Blue Shield, mas seus pagamentos podem não corresponder a um ano 
calendário específico. Em outros casos, eles podem ter operadoras comerciais adicionais, 
operadoras diferentes para empregados ativos e aposentados, e uma série de planos de 
saúde, todos utilizando diferentes anos-base para cobrança de prêmios. Isso não quer 
dizer que o diretor de benefícios não poderia criar uma medida precisa dos atuais custos 
de cuidados médicos anuais se receberem tal diretiva do presidente da organização. No 
entanto, pode ser difícil justificar todo este esforço apenas para fornecer informações para 
facilitar uma análise prospectiva de custo/benefício para um programa de promoção de 
saúde. Na maioria dos casos, a compilação destes dados será deixada para a pessoa que 
realizou o estudo, e é muito fácil cometer erros em tais compilações. Este problema é 
agravado quando há coleta de informações sobre os últimos anos. Todo este processo 
é muito demorado e sujeito a erros devido à falta má interpretação de documentos. A 
coleta de informações sobre a produtividade e imagem são, naturalmente, muito mais 
difíceis, porque a maioria das organizações não mantém informações sobre estas áreas.

Etapa 2: Estime Variações de Custo do Programa de Promoção de Saúde

O próximo passo é determinar o custo provável do programa de promoção de saúde. 
Isto pode parecer difícil de fazer antes que o programa esteja totalmente definido, 
mas na realidade não é difícil projetar variações gerais. Por exemplo, no ano de 2010, 
os custos anuais de um programa de conscientização estaria entre US$ 20 e US$ 70 
por funcionário: um programa de mudança de comportamento, de US$ 60 a US$ 150, 
incluindo equipe; e um programa abrangente, de US$ 150 a US$ 350. Durante o processo 
de desenho, os principais designers de muitas vezes têm um bom senso geral do nível de 
programa e dos gastos que são susceptíveis de serem aprovados.

Etapa 3: Determine o Percentual de Economia Exigido nas Áreas a serem Afetadas a 
Fim de pagar pelo Programa

Determinar o nível de gastos necessários para o programa se pagar pode ser feito 
dividindo os gastos das áreas a serem afetadas pelo programa pelo custo do programa. 
Por exemplo, se os custos de cuidados médicos anuais são de US$ 6.000 por vida coberta 
e espera-se que o programa custe US$ 150 por vida, o programa deve reduzir os custos 
dos cuidados médicos (ou aumentos moderados futuros) em 2,50% para pagar a si 
próprio (US$ 150 ÷ US$6000 = 0,025). Da mesma forma, se o funcionário médio recebe 
US$ 25 por hora ou US$ 50.000 por ano, o programa teria que reduzir o tempo do pessoal 
remunerado em 0,3% para se pagar (US$ 150 ÷ US$50.000 = 0,003). (O tempo de trabalho 
pago à equipe poderia ser reduzido através do aumento da produtividade ou redução 
do absenteísmo durante as horas trabalhadas. Este é um exemplo muito simples usado 
apenas para fins ilustrativos.) Naturalmente, se os benefícios forem realizados em ambas 
as áreas, o efeito necessário em cada uma seria reduzido.



70 CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para

Etapa 4: Pergunte se é Razoável Atingir o Nível de Economia Necessária para Pagar 
pelo Programa.

Ao determinar se o nível de economia necessária para pagar pelos programas é 
razoável, se bem realizado, a chave é fazer a pergunta não ao analista ou ao especialista 
de promoção de saúde, mas à(s) pessoa(s) que autoriza ou paga pelo programa. Esta 
pergunta deve ser feita duas vezes. Em primeiro lugar, como parte de um estudo de 
viabilidade, gerentes seniores deve
m ser convidados a projetar em termos muito gerais quanto eles esperam que um 
programa de promoção de saúde afete as três principais áreas de benefícios: custos de 
cuidados médicos, produtividade e imagem. Em segundo lugar, após as três etapas 
acima serem concluídas e um plano básico do programa ter sido desenvolvido, o 
executivo sênior deve ser lembrado de sua estimativa anterior e da economia necessária 
e questionado se esse nível de economia lhe parece razoável de forma instintiva. O 
analista pode apoiar este processo através do fornecimento de artigos de pesquisa e 
respondendo quaisquer perguntas. O analista não deve ser aquele que responde a 
questão central sobre as economias necessárias serem alcançadas de forma razoável.

Etapa 5: Adicione Outros Benefícios Não Quantificáveis

Alguns dos benefícios esperados não serão quantificáveis, mas ainda serão muito 
importantes. Por exemplo, se o programa de promoção de saúde proporciona um ângulo 
de publicidade importante para a empresa que é vista como parte importante de uma 
campanha global de imagem, o programa fornecerá um benefício que é muito difícil de 
quantificar, mas é, no entanto, importante. Incluir tais benefícios não quantificáveis será 
“a cereja do bolo” se os benefícios quantificáveis mostrarem que o programa faz sentido; 
ela pode fornecer o retorno adicional necessário se os benefícios quantificáveis forem 
incertos.

Etapa 6: Compare Custos a Outras Despesas

Comparar o custo do programa de promoção de saúde a outros gastos ajuda a organização 
a fazer uma análise de custo-eficácia comparativa, considerando quanto benefício é 
recebido de despesas correntes em relação aqueles esperados do programa de promoção 
de saúde. Muitas vezes, é útil comparar os custos do programa com cada um dos outros 
benefícios oferecidos aos funcionários, como férias remuneradas e folgas nos feriados; 
seguro médico, de invalidez e seguro de vida; benefícios de aposentadoria; e quaisquer 
subsídios para lanchonetes, estacionamento, filiação a um clube, e outros benefícios. 
Compará-los com os custos internos de treinamento, reembolso de matrícula, e seminários 
fora da cidade ajuda a colocar esses custos em perspectiva com outros relacionados ao 
desenvolvimento de funcionários. Compará-los com o custo de manutenção preventiva 
e serviços realizados em equipamentos e instalações permite que os desenvolvedores 
questionem o quanto deve ser gasto para manter os funcionários em boas condições 
de trabalho, em comparação com equipamentos e instalações. Finalmente, muitas 
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Tabela 2-16:  Etapas para Determinar Se um Programa de Promoção de Saúde é um Bom 
Investimento.

Etapa 1: Identifique e quantifique as áreas afetadas pelo programa de promoção de saúde

Etapa 2: Estime variações de custo do programa de promoção de saúde

Etapa 3: Determine o percentual de economia exigido nas áreas a serem afetadas a fim de 
pagar pelo programa

Etapa 4: Pergunte se é razoável atingir o nível de economia necessária para pagar pelo 
programa

Etapa 5: Adicione outros benefícios não quantificáveis

Etapa 6: Compare custos a outras despesas

Etapa 7: Decida se o programa é um bom investimento

vezes é útil identificar todos os gastos anuais de magnitude semelhante ao programa 
de promoção de saúde proposto, a fim de permitir a comparação direta dos benefícios 
percebidos desses gastos em relação aos benefícios esperados do programa de promoção 
de saúde. Na maioria dos casos tais comparações ilustram o custo relativamente baixo 
de um programa de promoção de saúde.

Etapa 7: Decida Se o Programa é um Bom Investimento

O passo final, decidir se o programa é um bom investimento, é relativamente fácil se as 
primeiras seis etapas são seguidas. Esta macro-abordagem fornece um nível de detalhe 
e sofisticação que é aceitável para a maioria dos tomadores de decisões de negócios. 
Embora seja conceitualmente simples, é um desafio implementá-lo devido à dificuldade 
de obter informações precisas sobre os gastos financeiros da organização.

Tabela 2-17: Áreas Que Podem ser Afetadas pelo Programa de Promoção de Saúde.

Área de Impacto Fonte de Dados

Relacionado à Produtividade

Absenteísmo Registros de pessoal
Desejo de trabalhar Pesquisas de satisfação dos funcionários
Moral Pesquisas de satisfação dos funcionários
Produção por unidade de tempo Estudos especializados
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Área de Impacto Fonte de Dados

Incapacidades físicas e emocionais Registros de pessoal
Sucesso no recrutamento Entrevistas com representantes do emprego
Rotatividade Registros de pessoal
Relacionado à Saúde
Custos de seguro de vida Registros de benefícios
Custos de assistência médica Registros de pessoal
Custos de outros seguros Registros de benefícios
Tipo de alegações médicas Registros de utilização cuidados médicos
Alegações de compensação de funcionários Registros de pessoal
Relacionado à Imagem Externa
Comunidade

 ● Percepções do cliente atual Departamento de Relações Públicas
 ● Percepções do cliente em potencial Departamento de Relações Públicas
 ● Percepções do funionário em potencial Departamento de Relações Públicas

Vendas de produto
 ● Programas de Promoção de Saúde Departamento de Marketing
 ● Outros produtos Departamento de Marketing

CONCLUSÃO
Manter os funcionários saudáveis é muito 
importante para a maioria dos empregadores, 
e esta é a razão mais freqüentemente citada 
pela alta gestão para o desenvolvimento de 
programas de promoção da saúde. Muitos 
gestores seniores irão financiar um programa, 
porque eles querem manter os funcionários 
saudáveis e porque é “a coisa certa a fazer.” 
No entanto, alguns poucos programas irão 
sobreviver ou prosperar a longo prazo, a não 
ser que eles contribuam para a missão, metas 
de longo prazo e prioridades de curto prazo da 
organização, ou para os interesses particulares 
de quem aprova os orçamentos dos programas 
E a alta gestão veja os dados de forma regular, 
que mostrem a relação entre o programa e esses 
resultados organizacionais.

A justificativa mais comum para os 
programas de promoção da saúde é a contenção 
de custos de cuidados médicos. Um conjunto 
persuasivo de pesquisas surgiu e mostra que 
as pessoas com estilos de vida pouco saudáveis 
custam mais e que os programas de promoção 
de saúde podem gerar economias acima dos 
seus custos. No entanto, poupar dinheiro 
através de contenção de custos de assistência 
médica será importante para os empregadores 
somente quando os custos dos cuidados 
médicos são vistos como um problema sério.

As receitas provenientes de resultados 
relacionados à produtividade, incluindo 
o reforço moral, redução do absenteísmo, 
atração e retenção de bons funcionários, e 
certificar-se de que os funcionários são física 
e emocionalmente capazes de trabalhar 
tendem a ser muito maiores do que os 

Tabela 2-17: continuação
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retornos advindos da redução de custos 
de assistência médica. Estas áreas também 
são mais propensas a estarem intimamente 
relacionadas à missão, aos objetivos de longo 
prazo, e às prioridades de curto prazo da 
organização. Pesquisas examinando a relação 
entre os programas de promoção de saúde e 
a produtividade mostram que os programas 
estão associados à redução do absenteísmo, e 
que os retornos do absenteísmo são maiores 
do que os retornos da contenção de custos 
de assistência médica, quando comparados a 
partir de uma perspectiva de custo/benefício. 
As previsões dos autores de que esta seria uma 
área de pesquisa de rápido crescimento não se 
tornou realidade, provavelmente por causa dos 
desafios na realização desta pesquisa.92

A pesquisa ou avaliação de programas 
sobre o impacto de programas de promoção 
de saúde nos custos dos cuidados médicos ou 
produtividade é cara de se conduzir para a 
maioria dos empregadores. Portanto, a maioria 
dos empregadores deve contar com pesquisas 
realizadas em outras organizações e extrapolar 
esses resultados para seus próprios funcionários. 
Além disso, esta pesquisa ou avaliação do 
programa é muito difícil de executar, e poucos, 
ou nenhuns, estudos têm sido capazes de 
eliminar todos os problemas metodológicos.

No entanto, para o campo em geral, os dados 
que apóiam a alegação de que os programas de 
promoção de saúde podem reduzir os custos 
dos cuidados médicos e reduzir o absenteísmo 
tem melhor qualidade do que os dados que a 
maioria das empresas tem para apoiar outros 
investimentos de custo similar e, portanto, 
é suficiente para justificar um investimento 
em um programa de promoção de saúde. Um 
protocolo é descrito aqui, que mostra como os 
empregadores podem decidir se um programa 
de promoção da saúde é susceptível de produzir 
um retorno positivo para a sua organização, sem 
a realização de pesquisas caras ou suposições 
precisas sobre retornos financeiros.

Os gerentes de programas que tentam 
justificar seus programas provavelmente serão 

mais bem sucedidos se determinarem a missão, 
os objetivos de longo prazo, as prioridades de 
curto prazo da sua organização e os interesses 
especiais daqueles que aprovam orçamentos 
para o programa e DEPOIS desenharem seus 
programas para melhorar estes resultados 
organizacionais. Em seguida, eles devem 
elaborar seu plano de avaliação do programa 
para medir o impacto do programa sobre 
estes resultados, e certificarem-se de que a alta 
gestão vê esses dados de forma regular.

Glossário
Missão: O objetivo central ou o principal 
objetivo de uma organização.

Metas de Longo Prazo: Os resultados 
específicos que a organização se esforça para 
alcançar ao longo de um período de anos para 
cumprir sua missão.

Prioridades de Curto Prazo: Questões 
específicas que uma organização tem de 
enfrentar no mês, trimestre ou ano corrente 
para capitalizar sobre uma oportunidade ou 
superar um problema.

Análise Custo Benefício:  Uma vasta gama de 
análises que uma organização pode utilizar para 
determinar o benefício de um investimento. 
Os benefícios podem ser quantitativos 
ou qualitativos, incluem a melhoria da 
saúde, imagem na comunidade, recrutar e 
reter funcionários talentosos, aumentar a 
produtividade, reduzir os custos médicos, e 
outros resultados. Análises específicas podem 
incluir reembolso (anos para recuperar o 
investimento), retorno sobre o investimento, 
taxa interna de retorno, e outros métodos.

Retorno sobre Investimento (ROI): Análise 
para comparar diretamente um investimento 
financeiro com retornos financeiros. A fórmula 
comumente utilizada por empresas ocidentais 
é Benefícios/Custos. A fórmula comumente 
utilizada pelos economistas é (Benefícios - 
Custos)/Custos.
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Contenção de Custos Médicos: Esforços por 
parte dos empregadores para controlar a taxa 
de aumento de suas despesas médicas.

Produtividade: A quantidade de trabalho 
que os funcionários produzem, comumente 
definida como a produção por unidade de 
volume de trabalho. Algumas definições 
incluem medidas de qualidade do produto.

Absenteísmo: Uma tendência a se ausentar do 
trabalho. As ausências podem ser agendadas 
e ter aprovação prévia (serviço de júri, serviço 
militar, férias, etc) ou não programadas 
(doença pessoal, doença na família, simulação 
de doença, etc). As taxas de absenteísmo são o 
(número de horas fora do trabalho) ÷ (total de 
horas de trabalho possível).

Presenteísmo: Estar no trabalho, mas não ser 
produtivo por motivos relacionados à doença, 
falta de motivação ou outras causas

Rotatividade de Funcionários: Funcionários 
que deixam a organização por qualquer 
motivo. A taxa de rotatividade é o número de 
funcionários que deixam a empresa em um ano, 
dividido pelo número total de funcionários.

Moral: Sentimentos de entusiasmo, compro-
metimento ou esperança que o funcionários 
têm por seu trabalho ou organização.

Objetivos de Aprendizado
Depois de ler este capítulo, os leitores serão 
capazes de fazer o seguinte:

1. Descrever as principais razões 
objetivas e subjetivas pelas quais 
empregadores investem em programas 
de promoção de saúde no local de 
trabalho.

2. Resumir os resultados preliminares 
sobre o impacto financeiro dos 
programas de promoção de saúde.

3. Descrever a qualidade da evidência 
sobre o impacto financeiro dos 
programas de promoção de saúde.

4. Descrever um processo para prever 
se a promoção de saúde será um bom 
investimento para os empregadores.

Questões para Discussão
1. Como a qualidade das evidências dos 

programas de promoção de saúde se 
comparam à qualidade das evidências 
para outros investimentos do negócio 
ou de saúde da mesma ordem de 
grandeza?

2. Dado o custo de programas de 
promoção de saúde, qual é o nível 
mais adequado de rigor para o esforço 
de avaliação? Quanto deve ser gasto 
para avaliar um programa?

3. Ao focar em redução de custos 
médicos e aumento da produtividade, 
os empregadores estariam focando 
nos resultados mais importantes e 
adequados? Que outros resultados os 
empregadores devem considerar?

4. Quais são as funções da liderança 
empresarial, gerente interno do 
programa, fornecedores externos de 
programas e vendedores e consultores 
externos no planejamento e execução 
da avaliação do programa de 
promoção de saúde?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
Os custos em assistência médica são crescentes 
e têm trazido grande impacto às corporações 
brasileiras. De acordo com o Instituto de Estudos 
em Saúde Suplementar (IESS), que calcula 
a Variação de Custos Médicos-Hospitalares 
(VCMH), houve elevação de 16% nos custos 
para planos individuais no ano que se encerrou 
em dezembro de 2013, ou seja, bastante 
superior à inflação oficial do país. Além disso, 
constatou que a proporção de beneficiários na 
faixa etária acima de 59 anos (23,1%) é superior 
a a população brasileira (10,8%).
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No entanto, ao contrário do observado nos 
Estados Unidos, e comentado neste capítulo, 
uma proporção considerável de empresas 
nacionais não oferece o benefício de assistência 
médica e os empregados utilizam o sistema 
de saúde público. Neste contexto, para estas 
organizações, o custo de assistência médica 
deixa de ser a prioridade número 1.

De acordo com a pesquisa “Working Well” 
publicada pela organização Buck Consultants 
em 2014, os principais temas que direcionam 
as estratégias dos programas de promoção de 
saúde na America Latina são a melhoria da moral 
e o engajamento dos trabalhadores, a saúde e 
a segurança no trabalho e a produtividade. O 
controle dos custos em assistência médica está 
em oitavo lugar no ranking desta pesquisa. Por 
isso, questões como o stress, a segurança no 
trabalho, a promoção do ambiente psicossocial 
saudável e a atividade física são temas 
relevantes no planejamento dos programas no 
continente latino-americano.

Além disso, as questões tributárias 
trabalhistas relacionadas aos afastamentos 
prologados e aposentadorias precoces que 
geram impacto nas empresas através do 
Fator Acidentário Previdenciário (FAP) e 
aplicação do Nexo Técnico-Epidemiológico 
Previdenciário (NTEP) podem gerar uma 
oportunidade para os gestores de programas 
de promoção de saúde para que incluam 
estes custos como elementos que podem ser 
mitigados pelos programas.

Assim, os gestores de programas de 
promoção de saúde precisam estar atentos 
para os fatores determinantes que levam as 
lideranças a investir (ou não) nestes programas 
e buscar demonstrar desfechos que atendam às 
estas expectativas.

REFERÊNCIAS
1. Kaiser Family Foundation and Health 

Research and Educational Trust. 
Employer Health Benefits: 2012 Annual 
Survey. Menlo Park, CA. 2012.

2. Association for Worksite Health 
Promotion, U.S. Department of Health 
and Human Services, William M. Mercer, 
Inc. 1999 National worksite health promotion 
survey. Northbrook, IL: Association for 
Worksite Health Promotion and William 
M. Mercer, Inc. 2000.

3. U.S. Department of Health and Human 
Services. Healthy People 2020: healthy 
people in healthy communities. ODPHP 
Publication Number B0132. Washington, 
D.C. 2010.

4. MetLife. 10th Annual Study of Employee 
Benefits Trends. New York, NY, 2012.

5. Linnan L, Bowling M, Childress J, 
Lindsay G, Blakey C, Pronk S, Wieker 
S, Royall P. Results of the 2004 national 
worksite health promotion survey. Am J 
Pub Health. 2008;98:1503–1509.

6. Department of Health and Human 
Services, Public Health Service. 1992 
National survey of worksite health 
promotion activities: Summary. Am J 
Health Promot. 1993;7(6):452–464.

7. O’Donnell M, Harris J. Health Promotion 
in the Workplace (2nd ed.). Albany, NY: 
Delmar Publishers. 1994.

8. Goetzel R, Ozminkowski R. What’s 
Holding You Back: Why Should (or 
Shouldn’t) Employers Invest in Health 
Promotion Programs for Their Workers? 
N Car Med J. 2006;67:428–430.

9. O’Donnell M, Bishop C, Kaplan 
K. Benchmarking best practices in 
workplace health promotion. Art Health 
Promot. 1997;1:1.

10. European Foundation for the 
Improvement of Living and Working 
Conditions. Workplace Health Promotion 
in Europe: Programme Summary. Dublin, 
Ireland. 1997.

11. European Agency for Safety and Health 
at Work. Motivation for employers to 
carry out workplace health promotion. 
Publications Office of the European 
Union, Luxembourg. 2012.



76 CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para

12. Organization for Economic Cooperation 
and Development. OECD Health Data 
2012 - Frequently Requested Data. Paris, 
France. 2012.

13. Centers for Medicaid and Medicare 
Services. National Health Expenditure 
Data. Baltimore, MD. 2011.

14. Levit K, Cowan C. The burden of 
health care costs: Business, household, 
government. Health Care Fin Rev. 
1990;12(2):131.

15. Koretz G. Employers tame medical costs: 
But workers pick up a bigger share. Bus 
Week, January 17, 2000, p. 26.

16. Interstudy. The Interstudy Competitive 
Edge: HMO Industry Report, 9.1. 
Bloomington, MN: InterStudy 
Publications. 1999.

17. Hoechst Marion Roussell, HMO/PPO/
Medicare-Medicaid Digest. Kansas City: 
MO; 1999.

18. Health Care Financing Administration. 
National Health Care Expenditures, 
2000. Washington DC.

19. William M. Mercer, Inc. 14th Annual 
National Survey of Employer-Sponsored 
Health Plans. 2000. Northbrook, IL.

20. Finkelstein A. The aggregate effects of 
health insurance: evidence from the 
introduction of Medicare. Q J of Econ. 
2007;122(1):1–37.

21. Haviland AM, Marquis MS, McDevitt 
R, Sood N. Growth of Consumer-
Directed Health Plans to one-half of all 
employer-sponsored insurance could 
save $57 billion annually. Health Aff. 
2012;31:10091015.

22. Brink S. Health risks and behavior: The 
impact on medical costs. Brookfield, WI: 
Millman and Robertson. 1987.

23. Yen L, Edington D, Witting P. Associations 
between health risk appraisal scores and 
employee medical claims costs. Am J 
Health Promot. 1991;6(1):46–54.

24. Yen L, Edington D, Witting P. Prediction 
of prospective medical claims and 

absenteeism costs for 1284 hourly 
workers from a manufacturing company. 
J Occup Med. 1992;34 (4):428–435.

25. Goetzel R. Relationship between 
modifiable health risks and health care 
expenditures. J Occup Environ Med. 
1998;40:10.

26. Goetzel RZ, Pei X, Tabrizi MJ, Henke RM, 
Kowlessar N, Nelson CF, Metz RD. Ten 
modifiable health risk factors are linked 
to more than one-fifth of employer-
employee health care spending. Health 
Aff. 2012;31:2474–2484.

27. Schultz AB, Edington DW. Metabolic 
syndrome in a workplace: prevalence, 
co-morbidities, and economic impact. 
Met Syn Rel Disord. 2009;7:459–468.

28. Braunstein A, Li Y, Hirschland D, 
McDonald T, Edington DW. Internal 
associations among health-risk factors 
and risk prevalence. Am J Health Behav. 
2001;25:407–417.

29. Mayer JP, Taylor JR, Thrush JC. 
Exploratory cluster analysis of 
behavioral risks for chronic disease and 
injury: implications for tailoring health 
promotion services. J Comm Health. 
1990;15:377–389.

30. Anderson DR, Whitmer RW, Goetzel RZ, 
Ozminkowski RJ, Dunn RL, Wasserman 
J, Serxner S. The relationship between 
modifiable health risks and group-
level health care expenditures: Health 
Enhancement Research Organization 
(HERO) Research Committee. Am J 
Health Promot. 2001;15(1):45–52.

31. Jee S, O’Donnell M, Suh I, Kim I. 
The relationship between modifiable 
health risks and future medical care 
expenditures: the Korea Medical 
Insurance Corporation (KMIC) Study. 
Am J Health Promot. 2001;15(4):244–255.

32. Anderson G. Multinational comparisons 
of health care: Expenditures, coverage, 
and outcomes. New York, NY: The 
Commonwealth Fund; 1998.



77CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para

33. Edington DW. Zero Trends: Health as a 
serious economic strategy. University of 
Michigan Health Management Research 
Center; Ann Arbor, MI. 2009.

34. Yen L, McDonald T, Hirschland D, 
Edington DW. Association between 
wellness score from a Health Risk 
Appraisal and prospective medical 
claims costs. J Occup Environ Med. 
2003;45:1049–1057.

35. Edington D. Worksite wellness; 20-year cost 
benefit analysis and report: 1979 to 1998. 
Ann Arbor, MI: University of Michigan, 
Health Management Research Center. 
1998.

36. Steinwachs DM. Pharmacy benefit plans 
and prescription drug spending. JAMA. 
2002;288: 1773–1774.

37. Levit K, Cowan C, Lazenby H, Sensenig 
A, McDonnell P, Stiller J, Martin A, 
Health Accounts Team. Health spending 
in 1998: signals of changes. Health Aff. 
2000;19:124–132.

38. Milliman. 2012 Milliman Medical Index. 
Seattle, WA. 2012.

39. Yen L, Schultz AB, Schnueringer E, 
Edington DW. Financial costs due 
to excess health risks among active 
employees of a utility company. J Occup 
Environ Med. 2006;48:896–905.

40. Burton WN, Chen CY, Conti DJ, Schultz AB, 
Edington DW. Measuring the relationship 
between employees’ health risk factors and 
corporate pharmaceutical expenditures. J 
Occup Environ Med. 2003;45:793–802.

41. Edington DW, Yen LT, Witting P. The 
financial impact of changes in personal 
health practices. J Occup Environ Med. 
1997;39:1037–1046.

42. Edington DW, Musich S. Associating 
changes in health risk levels with 
changes in medical and short-term 
disability costs. Health and Productivity 
Management. 2004;3(1):12–15.

43. Schultz AB, Edington DW. The 
association between changes in 

metabolic syndrome and changes in 
cost in a workplace population. J Occup 
Environ Med. 2009;51:771–779.

44. Edington DW. Emerging research: a 
view from one research center. Am J 
Health Promot. 2001;15:341–349.

45. Nyce S, Grossmeier J, Anderson DR, 
Terry PE, Kelley B. Association between 
changes in health risk status and changes 
in future health care costs. J Occup 
Environ Med. 2012; 54:1364–1376.

46. Pelletier K. A review and analysis of the 
health and cost effectiveness outcome 
studies of comprehensive health 
promotion and disease prevention 
programs at the worksite. Am J Health 
Promot. 1991;5:311–315.

47. Pelletier K. A review and analysis of the 
health and cost effectiveness outcome 
studies of comprehensive health 
promotion and disease prevention 
programs at the worksite, 1991–1993 
Update. Am J Health Promot. 1993;8:43–
49.

48. Pelletier K. A review and analysis 
of the health and cost effectiveness 
outcome studies of comprehensive 
health promotion and disease 
prevention programs at the worksite, 
1993--1995 Update. Am J Health Promot. 
1996;10:380388.

49. Pelletier K. A review and analysis 
of the health and cost effectiveness 
outcome studies of comprehensive 
health promotion and disease 
prevention programs at the worksite, 
1995–1998 Update. Am J Health Promot. 
1999;13(5),66–78.

50. Pelletier K. A review and analysis of the 
health and cost-effectiveness studies of 
comprehensive health promotion and 
disease management programs at the 
worksite: 1998–2000 Update. Am J Health 
Promot. 2001;16(2):107–116.

51. Pelletier K. A review and analysis of the 
clinical and cost-effectiveness studies of 



78 CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para

comprehensive health promotion and 
disease management programs at the 
worksite: update VI 2000–2004. J Occup 
Environ Med. 2005;47:1051–1058.

52. Pelletier K. A review and analysis of the 
clinical and cost-effectiveness studies of 
comprehensive health promotion and 
disease management programs at the 
worksite: Update VII 2004–2008. J Occup 
Environ Med. 2009;51:822–837.

53. Loeppke R, Edington DW, Beg S. Impact 
of the Prevention Plan on employee 
health risk reduction. Pop Health Mgmt. 
2010;13:275–284.

54. Aldana S. Financial impact of worksite 
health promotion and methodological 
quality of the evidence. Art Health 
Promot. 1998;2(1):1–8.

55. Aldana S. Financial impact of health 
promotion programs: a comprehensive 
review of the literature. Am J Health 
Promot. 2001;15(5):296–320.

56. Chapman LS. Meta-evaluation of worksite 
health promotion economic return studies. 
Am J Health Promot. 2003;17(3):1–10.

57. Chapman LS. Meta-evaluation of 
worksite health promotion economic 
return studies. Am J Health Promot. 
2005;19(6):1–10.

58. Chapman LS. Meta-evaluation of 
worksite health promotion economic 
return studies: 2012 update. Am J Health 
Promot 2012;26(4):1–12.

59. Baicker KM, Cutler D, Song Z. Workplace 
wellness programs can generate savings. 
Health Aff. 2010;29:304–311.

60. Edington DW. Changes in costs related 
to changes in psychological and social 
support risk factors. Paper presented 
at Art and Science of Health Promotion 
Conference, Colorado Springs, Colorado. 
2000.

61. Aldana S, Pronk NP. Health promotion 
programs, modifiable health risks, and 
employee absenteeism. J Occup Environ 
Med. 2001;43:36–46.

62. Serxner S, Gold DB, Bultman KK. The 
impact of behavioral health risks on 
worker absenteeism. J Occup Environ 
Med. 2001;43:347–354.

63. Musich S, Napier D, Edington DW. The 
association of health risks with workers’ 
compensation costs. J Occup Environ 
Med. 2001;43:534–541.

64. Wright DW, Beard MJ, Edington DW. 
Association of health risks with the cost 
of time away from work. J Occup Environ 
Med. 2002;44:1126–1134.

65. Kuhnen AE, Burch SP, Shenolikar RA, 
Joy KA. Employee health and frequency 
of workers’ compensation and disability 
claims. J Occup Environ Med. 2009; 
51:1041–1048.

66. International Labor Organization. Key 
Indicators of the Labour Market. Geneva, 
Switzerland. 2011.

67. U.S. Department of Commerce, Bureau 
of Economic Analysis. Gross Domestic 
Product. 2012. Available at http://
www.bea.gov. Accessed March 2013.

68. Johns G. Presenteeism in the workplace: 
a review and research agenda. J Org 
Behav. 2009;31:519–542.

69. Mattke S, Balakrishnan A, Bergamo G, 
Newberry SJ. A review of methods to 
measure health-related productivity 
loss. Am J Manag Care. 2007;13:211–217.

70. Schultz AB, Edington DW. Employee 
health and presenteeism: a systematic 
review. J Occup Rehab. 2007;17:547–579.

71. Lofland JH, Pizzi L, Frick KD. A review 
of health-related workplace productivity 
loss instruments. Pharmacoeconomics. 
2004;22:165–184.

72. Burton WN, Conti DJ, Chen CY, Schultz 
AB, Edington DW. The role of health risk 
factors and disease on worker productivity. 
J Occup Environ Med. 1999;41:863–877.

73. Brooks A, Hagen SE, Sathyanarayanan S, 
Schultz AB, Edington DW Presenteeism: 
critical issues. J Occup Environ Med. 
2010;52:1055–1067.



79CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para

74. Cyr A, Hagen S. Measurement and 
quantification of presenteeism: letters 
to the editor. J Occup Environ Med. 
2007;50:163–171.

75. Pelletier B, Boles M, Lynch W. Change 
in health risks and work productivity 
over time. J Occup Environ Med. 2004; 
46:746–754.

76. Burton WN, Chen CY, Conti DJ, Schultz 
AB, Edington DW. The association 
between health risk change and 
presenteeism change. J Occup Environ 
Med. 2006;48:252–263.

77. Mills PR, Kessler RC, Cooper J, Sullivan 
S. Impact of a health promotion program 
on employee health risks and work 
productivity. Am J Health Promot. 
2007;22:45–53.

78. Loeppke R. The value of health and the 
power of prevention. Int J Workplace 
Health Mgmt. 2008;1:95–108.

79. Towers Watson/National Business 
Group on Health. Performance in an 
era of uncertainty: 17th annual employer 
survey on purchasing value in health 
care. New York, NY. 2012.

80. American Hospital Association. A Call to 
Action: Creating a Culture of Health. 
http://www.aha.org/aha/issues/Health 
-for-life/culture.html. Accessed April 5, 2013.

81. Kerwin K, Treece J. Detroit’s big chance: Can 
it regain business and respect it lost in the 
past 20 years? Bus Week, June 29, 1992, p. 82.

82. Green L, Cargo M. The future of 
health promotion. In M. O’Donnell & 
J. Harris (Eds.) Health Promotion in 
the Workplace (2nd ed.,pp. 497–524). 
Albany, NY: Delmar Publishers. 1994.

83. Grossmeier J, Terry PE, Cipriotti A, 
Burtaine JE. Best practices in evaluating 
worksite health promotion programs. 
Art Health Promot. 2010. 12(1):1–9.

84. Wolf R, Slack T, Rose-Hearn T. 
Factors influencing the adoption and 
maintenance of Canadian facilities-based 
worksite health promotion programs. 
Am J Health Promot. 1993;7:189–198.

85. Goetzel R, Ozminkowski R. The health 
and cost benefits of worksite health 
promotion programs. Ann Rev Pub 
Health. 2008;29:303–323.

86. Bertera R. The effects of behavioral 
risks on absenteeism and health care 
costs in the workplace. J Occup Med. 
1991;33,1119–1124.

87. Goetzel R, Juday T, Ozminkowski R. 
What’s the ROI? A systematic review of 
return on investment studies of corporate 
health and productivity management 
initiatives. Worksite Health. 1999;6(3):1221.

88. Conrad K, Conrad K, Walcott-McQuigg 
J. Threats to internal validity in 
worksite health promotion program 
research: Common problems and 
possible solutions. Am J Health Promot. 
1991;6,112222.

89. Musich S. Faruzzi SD, Lu C, McDonald T, 
Hirschland D, Edington DW Pattern  
of Medical Charges After Quitting 
Smoking Among Those With and 
Without Arthritis, Allergies, or 
Back Pain. Am J Health Promot. 2003; 
18:133142.

90. O’Donnell M, Whitmer W, Anderson D. 
Is it time for a national health promotion 
research agenda? Am J Health Promot. 
1999;13:3.

91. O’Donnell M. Editor ‘s Notes: Building 
health promotion into the national 
agenda. Am J Health Promot. 2000;14:3.

92. O’Donnell MP. Health Promotion in the 
Workplace. 3rd ed. Albany, NY: Cenage, 
2002.



80 CAPÍTULO 2 Casos Empresariais para



Michael P. O’Donnell

Este capítulo está organizado em torno 
da estrutura Conscientização, Motivação, 
Competências e Oportunidade (AMSO) 
(Estrutura), que é um componente do Modelo 
da Face do Bem Estar (Modelo). Ele começa 
com uma revisão do processo usado para 
desenvolver a Estrutura e o Modelo. Em 
seguida, os três principais componentes do 
Modelo são brevemente analisados: Visão 
Aspiracional da Saúde, Processo de Mudança 
de Comportamento de Saúde e a estrutura 
AMSO. A descrição da Estrutura AMSO inclui 
discussões sobre os quatro componentes 
básicos da estrutura: a conscientização, 
motivação, competências e oportunidade, e 
os seis componentes de oportunidade: pares, 
organizações, o Estado, a sociedade, o entorno 
e equidade.

PROCESSO UTILIZADO PARA 
DESENVOLVER A ESTRUTURA 
AMSO E O MODELO DA FACE DE 
BEM ESTAR
A estrutura AMSO e o modelo da Face de Bem 
Estar foram desenvolvidos com base em uma 
busca de vinte anos para responder à pergunta 
“O que funciona melhor na promoção de saúde 
no ambiente de trabalho?” A parte sistemática da 
busca incluiu um estudo de benchmarking que 
envolveu a coleta de informações básicas sobre 
76 programas de promoção de saúde no trabalho 
que relataram o impacto na saúde e financeiro 
de seus programas na literatura revisada por 
pares; detalhes adicionais coletados através 
de questionários em 26 desses programas e 
informações mais completas recolhidas através 
de visitas in loco aos seis considerados como 
melhores práticas; 1 uma revisão sistemática 
da literatura sobre o impacto na saúde da 

C A P Í T U L O

3
A Face do Bem Estar

Uma Estrutura Conceitual para Orientar o Desenvolvimento 
de Programas de Promoção de Saúde Eficazes: A Estrutura da 
Conscientização, Motivação, Competências e Oportunidade 

(AMSO) e o Modelo da Face do Bem Estar.
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promoção de saúde no local de trabalho que 
sintetizou as conclusões de 384 estudos2 e 
resultou na publicação de mais de 20 artigos;3,4 
além de uma revisão sistemática da literatura 
sobre o impacto financeiro dos programas de 
promoção de saúde no local de trabalho que 
sintetizou as conclusões de 72 estudos.5 A 
parcela não-sistemática do processo incluiu a 
complementação de revisões em profundidade 
de mais de 2000 artigos submetidos ao American 
Journal of Health Promotion, entre 1986 e 
2012, análise das descrições dos programas 
de promoção de saúde de mais de 200 locais 
de trabalho apresentadas com inscrições para 
a C. Everett Koop Award6 entre 1994 e 2012, e 
o envolvimento na concepção e/ou gestão de 
programas em mais de 50 empresas.

A FACE DO MODELO DE BEM 
ESTAR
A imagem de uma face (Figura 3-1) foi 
escolhida para fornecer uma imagem simples 
e memorável para organizar os princípios 
colhidos a partir desta busca. Esta imagem 
também lembra os profissionais de promoção de 
saúde que a parte central do que eles fazem não 
é sobre conceitos teóricos, métodos analíticos, 
orçamentos, incentivos ou equipamentos. 
Trata-se de pessoas. Trata-se de compreender 
as prioridades das pessoas e ajudá-las a mudar 
de modos que afetam profundamente suas 

vidas. À medida que a área de promoção 
da saúde torna-se mais complexa visto que 
depende mais da tecnologia para entregar 
programas, à medida que os programas são 
pressionados a mostrar um retorno positivo 
sobre o investimento, é fácil esquecer que 
o cerne da promoção de saúde é ajudar as 
pessoas de formas muito pessoais.

A face do Modelo de Bem Estar tem 
três componentes básicos: (1) uma Visão 
Aspiracional da Saúde, (2) um Processo de 
Renovação da Mudança do Comportamento 
de Saúde, e (3) uma Abordagem de Equilíbrio 
de Portfólio para Planejar Estratégias de 
Mudança. Os dois olhos representam a Visão 
Aspiracional da Saúde e a Renovação do 
Processo de Mudança do Comportamento 
de Saúde, enquanto o nariz representa a 
Abordagem de Equilíbrio de Portfólio para 
Planejar Estratégias de Mudança. Esses 
componentes são descritos em detalhes abaixo.

UMA VISÃO ASPIRACIONAL DA 
SAÚDE
Muitos profissionais de promoção da saúde 
(incluindo o autor) são loucos por saúde. 
Queremos estar fisicamente aptos. Comemos 
uma dieta rica em nutrientes. Trabalhamos 
para sermos eficazes no gerenciamento do 
stress. Fazemos a gestão do peso de forma 
consistente. Nós nunca consideraríamos fumar 

Figura 3-1: A Face do Bem Estar: Um Modelo Integrado de Planejamento Programas de Bem Estar.

©2006, Michael P. O’Donnell MBA, MPH, PhD.
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ou colocar quaisquer substâncias abusivas 
em nossos corpos. Queremos ser saudáveis, 
porque queremos ser saudáveis. Somos um 
pouco incomuns a este respeito, mas muitas 
vezes não percebemos que somos incomuns. 
Para nós, a saúde é a recompensa em si mesma. 
Nem todo mundo se sente assim.

Loucos por saúde são como loucos por 
dinheiro. Loucos por dinheiro gostam de 
ganhar dinheiro porque eles gostam de ganhar 
dinheiro. A maioria das outras pessoas trabalha 
para ganhar dinheiro para que possam prover 
para sua família, fazer coisas divertidas, ajudar 
outras pessoas, ou sentirem-se orgulhosos 
de si mesmos. Loucos por saúde querem ser 
saudáveis porque eles querem ser saudáveis, 
enquanto a maioria das outras pessoas que 
fazem questão de cuidar de sua saúde o faz 
para conseguir outras recompensas. A pessoa 
mais típica poderia manter a boa saúde para ser 
um bom modelo para os seus filhos, para lhes 
permitir trabalhar duro em um emprego, para 
se certificar de que eles estará viva para ver 
filhos e netos alcançarem marcos importantes 
na vida, para ser bom em um esporte, ter uma 
boa aparência, para se sobressair em tudo 
o que é importante para eles na vida. Por 
exemplo, eu tenho um amigo que trabalha fora 
duas horas por dia, seis meses por ano e tem 
uma dieta nutritiva, pois ele passa os outros 
seis meses vivendo em partes remotas do 
mundo, caminhando por áreas de selva virgem 
para estudar peixes que não foram expostas à 
influência humana. Ele é um louco por peixes. 
Ele mantém uma ótima saúde para que possa 
estudar peixes.

O erro que muitos profissionais de 
promoção de saúde muitos cometem é que 
eles não percebem que eles próprios são 
loucos por saúde. Quando eles falam com as 
pessoas sobre saúde, eles assumem que elas se 
preocupam com a saúde. Às vezes, talvez até 
na maioria das vezes, as pessoas com quem 
eles falam sobre saúde não se preocupam com 
a saúde - não tanto quanto os loucos por saúde 
se preocupam. Quando uma filha adolescente 

fala com seu pai sobre bandas de música, 
ele tenta ser educado, mas ele realmente não 
se preocupa com quais seria a mais recente 
sensação teen da música. Quando um louco 
por esportes conversa com um colega de 
trabalho sobre estrelas do basquete, o colega 
de trabalho tenta ser educado, mas geralmente 
não se preocupa com o jogador mais valioso 
da temporada. Quando uma pessoa louca por 
jardinagem conversa com um vizinho a grama 
do seu jardim, o vizinho tenta ser educado, 
mas realmente não se preocupa com a mais 
recente mistura de fertilizantes. Conseguem 
ter uma ideia? Quando as pessoas ouvem os 
profissionais de promoção de saúde falando 
sobre saúde, a maior parte do tempo elas estão 
apenas sendo educadas; muitas vezes, elas 
realmente não se importam.

Por esta razão, os profissionais de promoção 
de saúde têm mais sucesso em alcançar as 
pessoas quando elas pensam e falam sobre 
a saúde em termos muito mais gerais. Isso 
me levou a definir a saúde ideal como “um 
equilíbrio da saúde física, emocional, social, 
espiritual e intelectual”7 quando o American 
Journal of Health Promotion foi lançado em 
1986. Estas cinco dimensões da saúde ideal são 
descritas brevemente na Tabela 3-1. A maioria 
das organizações têm focado seus programas na 
dimensão física e emocional, mas algumas têm 
abordado todas as cinco áreas. Nota: Consulte 
o Anexo 3-A para breves comentários sobre as 
raízes históricas dessa visão aspiracional.

Esta definição ampla de saúde ótima 
é cientificamente razoável porque existem 
ligações convincentes entre cada uma 
dessas dimensões e medidas de morbidade 
e mortalidade de base clínica. Igualmente 
importante esta definição ampla é envolvente 
para muitas pessoas leigas, pois abrange 
os elementos da vida que normalmente são 
importantes para elas. Essa definição ampla 
é inspiradora ou aspiracional, pois fornece 
uma visão do que poderia ser. Ela estimula 
o pensamento sobre o crescimento pessoal. 
Isso está em contraste com as definições de 
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Tabela 3-1: Dimensões da Saúde Ótima.

Saúde Física é a condição do seu corpo. Os programas incluem condicionamento físico, 
nutrição, controle de peso, parar de fumar, prevenção do abuso de álcool e drogas e auto 
cuidado médico.
Saúde Emocional é a capacidade de lidar ou evitar o stress e outros problemas emocionais. 
Os programas incluem programas de assistência para funcionários (EAP), gerenciamento 
do stress, e programas para aumentar a felicidade.
Saúde Social é a capacidade de formar e manter relações carinhosas e produtivas com 
a família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e outros. Os programas podem incluir 
treinamento em parentalidade, resolução de conflitos, assertividade e outras áreas 
de desenvolvimento de habilidades, bem como oportunidades para os funcionários 
conhecerem uns aos outros em atividades sociais divertidas e servirem aos outros por meio 
de projetos de voluntariado.
Saúde Intelectual engloba conquistas acadêmicas, carreira, hobbies e atividades culturais. 
Os programas podem incluir tutoria e programas de aprimoramento de competências 
focados no trabalho, bem como políticas de reembolso mais amplamente focadas, clubes 
do livro, e passeios culturais.
Saúde Espiritual é ter um senso de propósito, amor, esperança, paz e caridade. Para 
algumas pessoas, isto vem de fazer parte de um grupo religioso organizado; para outras, 
é ter um senso de valores inspirados por outras influências. Os programas podem incluir 
workshops para ajudar as pessoas a esclarecer prioridades de vida e definir metas, bem 
como permitir que as pessoas abraçassem suas crenças religiosas.

conformidade que se concentram em limitar 
o consumo de certos alimentos, mantendo 
um determinado peso, exercitando-se por um 
determinado número de minutos por semana 
- em outras palavras, direcionamentos para 
reduzir os fatores de “risco”.

Ao longo do tempo, tornou-se claro para 
os profissionais que utilizam esta definição 
que é muito difícil saber quando se atingiu o 
“equilíbrio” entre as dimensões. É também claro 
que diferentes dimensões são mais importantes 
para as pessoas em momentos diferentes em 
suas vidas. As pessoas às vezes precisam 
concentrar praticamente toda a sua atenção 
em seu trabalho (dimensão intelectual) para 
concluir um projeto importante. Outras vezes, 
elas precisam focar o seu tempo em membros 
da família (social) para ajudar os outros através 
de períodos importantes. Outras vezes, eles 
precisam aprender novas estratégias para 

ajudar a si mesmos através de circunstâncias 
estressantes (emocional). Mesmo os mais 
dedicados loucos por fitness e o comedor 
mais consciente (físico), precisa ser lembrado 
de ir ao médico para exames preventivos. A 
maioria das pessoas precisa dar um passo 
atrás periodicamente para refletir sobre o que, 
de fato, é importante na vida, e voltar à trilha 
(espiritual). A saúde ideal não é uma condição 
estática; é uma condição dinâmica. Não é 
prático esperar chegar a esse ponto mágico 
de perfeito equilíbrio e ficar lá. É mais realista 
buscar oportunidades de crescimento e pensar 
em termos de um processo esforço para manter 
o equilíbrio em circunstâncias que envolvem 
mudanças. Reconhecendo isso, o American 
Journal of Health Promotion reviu sua definição de 
saúde ótima para refletir essas circunstâncias. 
A Tabela 3-2 mostra as definições originais e 
revistas de promoção de saúde e saúde ótima.
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Tabela 3-2:   Evolução de Definições de Promoção de Saúde e Saúde Ótima.

Definição Original

“A Promoção de Saúde é a ciência e a arte de ajudar as pessoas a mudar seu estilo de vida 
em direção a um estado de saúde ótima. A saúde ótima é definida como um equilíbrio 
entre a saúde física, emocional, social, espiritual e intelectual. A mudança de estilo de vida 
pode ser facilitada através de uma combinação de esforços para aumentar a consciência, 
mudar o comportamento e criar ambientes que apoiem boas práticas de saúde.” 
(O’Donnell, American Journal of Health Promotion, 1986, 1, 1, 1)

Revisão de 1989

“A Promoção de Saúde é a ciência e a arte de ajudar as pessoas a mudar seu estilo de vida 
em direção a um estado de saúde iótima. A saúde ótima é definida como um equilíbrio 
entre a saúde física, emocional, social, espiritual e intelectual. A mudança de estilo de vida 
pode ser facilitada através de uma combinação de esforços para aumentar a consciência, 
mudar o comportamento e criar ambientes que apoiem boas práticas de saúde. Das três, 
ambientes de apoio provavelmente terão maior impacto na produção de uma mudança 
duradoura.” (O’Donnell, American Journal of Health Promotion, 1989, 3, 3, 5)

Revisão de 2008

“A Promoção de Saúde é a ciência e a arte de ajudar as pessoas a mudar seu estilo de 
vida em direção a um estado de saúde ótima. A saúde ótima é o processo de luta por 
um equilíbrio dinâmico entre a saúde física, emocional, social, espiritual e intelectual e 
de descobrir as sinergias entre as paixões fundamentais e cada uma dessas dimensões. 
A mudança de estilo de vida pode ser facilitada através de uma combinação de esforços 
para aumentar a consciência, aumentar a motivação, desenvolver habilidades e, mais 
importante, fornecer oportunidades de práticas positivas de saúde.” (O’Donnell, American 
Journal of Health Promotion, 2008, 23, 2, iv-v)

Revisão de 2009

“A Promoção de Saúde é a arte e a ciência de ajudar as pessoas a descobrirem sinergias 
entre suas paixões fundamentais e saúde ótima, aumentando sua motivação para lutar por 
uma saúde ótima, e apoiá-las na mudança de seu estilo de vida em direção a um estado 
de saúde ideal. A saúde ótima é um equilíbrio dinâmico entre a saúde física, emocional, 
social, espiritual e intelectual. A mudança de estilo de vida pode ser facilitada através de 
uma combinação de experiências de aprendizado que aprimoram a consciência, aumentam 
a motivação, e desenvolvem habilidades e, o mais importante, através da criação de 
oportunidades que oferecem acesso a ambientes que fazem de práticas positivas de saúde 
a escolha mais fácil.” (O’Donnell MP American Journal of Health Promotion, 2009, 24, 1, 
iv-iv)
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As pessoas são mais propensas a se 
esforçar para crescer em cada uma das 
dimensões quando descobrem sinergias entre 
estas dimensões e as suas paixões pessoais. Se 
a paixão de uma pessoa é ser um super atleta 
(física), ela pode realizar esta paixão mais 
rápido, incluindo outras dimensões do modelo. 
Ela pode envolver um grande treinador 
para fornecer orientação e companheiros de 
equipe para competição (social). Ela pode 
aprender como explorar os fracassos e sucessos 
para enfrentar os  desafios (emocional). Ela 
pode aprender mais sobre a fisiologia e os 
mecanismos do movimento (intelectual) para 
aperfeiçoar a técnica.

Ela também pode trabalhar para entender 
como as aspirações atléticas se encaixam em 
objetivos mais amplos de vida (espiritual). Se 
a paixão de uma pessoa é ser um grande pai 
ou mãe (social), Ela precisa server de modelo 
para hábitos alimentares nutritivos e atividade 
física (física) para crianças. Ela também precisa 
saber como manter a calma quando as crianças 
estão se comportando mal (emocional). Ela 
precisa saber quando e como recorrer a outras 

pessoas para apoio (social), aprender sobre as 
competências parentais eficazes (intelectual), 
e ajudar as crianças a descobrir suas próprias 
prioridades na vida (espiritual).

As pessoas são muito mais propensas a 
estarem abertas a mensagens de saúde quando 
os profissionais de promoção de saúde os 
ajudam a descobrir suas verdadeiras paixões e 
a entender como as outras dimensões de saúde 
pode ajudá-las a realizar essas paixões. Por esta 
razão, uma dos cinco dimensões da saúde ótima 
é colocada no centro da ilustração (Figura 3-2). 
Colocar a saúde física no centro é o padrão, 
porque a saúde física está mais alinhada com 
as medidas clinicamente inspiradas de saúde. 
Esta ilustração será mais compatível com os 
programas de promoção da saúde clinicamente 
orientados. No entanto, o conceito pode ser 
mais atraente para cada uma das muitas 
pessoas em uma organização se cada pessoa é 
incentivada a colocar a dimensão que melhor 
abrange suas paixões no centro (Figura 3-3). 
Algumas organizações escolherão caracterizar 
estas cinco dimensões como ocupantes centrais 
de seus programas e oferecerão oportunidades 

Figura 3-2: Visão Aspiracional da Saúde com Foco na Saúde Física.

Espiritual

Físico

Emocional 

Social

Intelectual

©2007, Michael P. O’Donnell MBA, MPH, PhD.



87CAPÍTULO 3 A Face do Bem Estar

específicas para apoiar cada dimensão. Outras 
organizações sentirão que essa estrutura não 
é suficientemente científica para caracterizar 
de forma ampla, mas irão usá-la como uma 
viga mestra para ajudá-los a entender as 
necessidades de sua população.

Estas cinco dimensões permitem um bom 
equilíbrio entre parcimônia e abrangência e 
elas se alinham bem com os tipos de programas 
que podem ser fornecidos em um programa 
de promoção de saúde. No entanto, outras 
definições aspiracionais de saúde podem 
funcionar tão bem, ou melhor, para outros 
grupos. Ver definições da YMCA, Organização 
Mundial da Saúde e National Wellness 
Institute na Tabela 3-3. Dimensões adicionais 
que incluídas envolvem a sustentabilidade 
ambiental e sexualidade.

Independentemente da definição de saúde, 
o principal é ajudar as pessoas a descobrir suas 
paixões de vida e as sinergias entre estas paixões 
e cada uma das dimensões da saúde ótima.

RENOVANDO O PROCESSO 
DE MUDANÇA DO 
COMPORTAMENTO DE SAÚDE
Programas de promoção de saúde geralmente 
envolvem as pessoas na mudança de estilo de 
vida, oferecendo questionários de estilo de vida 
(avaliação dos riscos de saúde) e exames biomédicos 
que identificam fatores de risco de saúde 
e ajudam os funcionários a compreender a 
relação entre estilo de vida e saúde. O próximo 
passo é recrutar funcionários para programas 
educativos e de atividades para apoiar estas 
mudanças. Quanto mais sistemáticas as ofertas 
do programa, maior a probabilidade de os 
funcionários continuarem acompanhando o 
programa. Os seis passos da Renovação do 
Processo de Mudança do Comportamento de 
Saúde fornece uma abordagem estruturada 
para fazer isso. A abordagem usual é a de 
incentivar as pessoas a começar pelo primeiro 

Figura 3-3: Visão Aspiracional da Saúde com Foco em Cada Uma das Dimensões Centrais.
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passo e progredir através de cada etapa 
sequencialmente, porque isso proporciona 
uma abordagem lógica para a mudança. 
No entanto, cada pessoa precisa ser capaz 
de começar de onde eles estiverem prontos 
para começar. Algumas pessoas começam no 
meio ou no fim, sem intenção de seguir uma 
sequência em conjunto, mas, eventualmente, 
percebem a sabedoria do processo sequencial. 
O objetivo de oferecer programas deve ser o de 
ajudar as pessoas a eventualmente a abranger 
o maior número de passos possível. Os seis 
passos são listados, descritos e ilustrados a 
seguir (Figura 3-4). O processo é renovado 
anualmente ou quando as pessoas estão 
prontas para adotar um novo hábito de saúde. 
As etapas deste processo foram inspiradas 
por um conjunto de estratégias diferentes, 
mas similares, desenvolvidas pela StayWell 
Health Management no início dos anos 80.8 
Estes passos são semelhantes aos modelos 
de 12 passos utilizados em programas de 
recuperação de viciados.9

1. Prepare-se
2. Meça a sua saúde

3. Estabeleça metas
4. Desenvolva Competências
5. Construa hábitos
6. Ajude outras Pessoas

Uma das peças-chave para o sucesso neste 
processo é incluir atividades em cada passo que 
estimulem a pessoa a seguir para a próxima 
etapa.

Passo 1. Prepare-se.
Estar preparado é abrir o seu coração e mente 
para mudar. Trata-se de imaginar o que a sua 
vida poderia vir a ser. Trata-se de refletir sobre 
o que é mais importante na vida para você e 
começar a pensar sobre a saúde em relação 
a outras prioridades. Este é também um 
momento para refletir sobre como a melhoria 
da saúde pode ajudá-lo a realizar suas paixões. 
Pedir às pessoas que abram suas mentes 
desta forma pode reduzir a resistência que 
elas muitas vezes sentem em fazer qualquer 
tipo de mudança em suas vidas. Este passo 
pode ser parte do processo que se move as 
pessoas da pré-contemplação para o estágio de 
contemplação de prontidão para a mudança. 10 O 

Tabela 3-3:  Outras Definições Aspiracionais de Saúde.

Organização Mundial de Saúde

“A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a 
ausência de doença ou enfermidade “.
Fonte: Constitution of the World Health Organization. Disponível em: 
http://www.who.int

National Wellness Institute

“Modelo das Seis Dimensões: física, social, intelectual, espiritual, emocional, profissional”
Fonte: site National Wellness. Disponível em: http://www.nationalwellness.org

YMCA

“Colocar em prática os princípios cristãos através de programas que constroem o espírito, 
mente e corpo saudáveis para todos.”
Fonte: site YMCA. Disponível em: http://www.ymca.net
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elemento fundamental deste passo é capacitar 
as pessoas a sonhar com o que poderia ser e 
ajudá-las a acreditar que controlam seu próprio 
destino.

 ● Um programa de promoção de saúde 
pode apoiar o passo Prepare-se 
através de campanhas promocionais 
multimídia e discussões interativas.

Passo 2. Meça s Sua Saúde.
As pessoas que abrem seus corações e mentes 
para mudar estarão ansiosas para avaliar 
sua saúde. No contexto de um programa de 
promoção de saúde, as melhores medidas 
de saúde são uma avaliação de risco à saúde 
(HRA) e um exame de saúde básico. Medidas 
biométricas incluídas nos exames evoluem 
ao longo do tempo, mas as mais comuns 
atualmente são pressão arterial e frequência 
cardíaca de repouso; glicemia, triglicérides 
e colesterol (total, HDL, LDL e a razão LDL/ 

HDL); e medidas de altura, peso, cintura e 
quadril. Coletivamente, esses testes rastreiam 
a síndrome metabólica, que envolve a 
probabilidade de uma pessoa ter diabetes, 
acidente vascular cerebral ou doença cardíaca 
em algum momento no futuro. 11 Se uma pessoa 
tem valores anormais em três das cinco áreas, 
ela tem síndrome metabólica.

A maioria das avaliações de risco em saúde 
concentra-se nas dimensões físicas de saúde e 
algumas examinam as dimensões sociais ou 
culturais. Para medir as dimensões emocionais, 
sociais e espirituais, questionários gratuitos 
oferecidos pela The Soul/Body Connection 
podem ser utilizados. Estes questionários 
medem esperança, humor, otimismo, 
espiritualidade e bem-estar, o perdão e gratidão 
(http://www.spiritualityhealth.com). As 
medidas desenvolvidas pelo grupo Authentic 
Happiness avaliam o cerne dos pontos fortes, 
emoções, envolvimento, significado e satisfação 
com a vida (http://www.authentichappiness.

Figura 3-4:  Renovação do Processo de Mudança do Comportamento de Saúde.
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sas.upenn.edu/). Outro complemento valioso 
é o Physical Activity Readiness Questionnaire 
(PAR-Q) desenvolvido pelo Expert Advisory 
Committee da Canadian Society for Exercise 
Physiology e do British Columbia Ministry of 
Health (http://uwfitness.uwaterloo.ca/PDF/
par-q.pdf). Esta é uma boa ferramenta para 
identificar as condições físicas que exigem 
autorização de um médico antes de um 
programa de exercícios.

 ● Um programa de promoção de saúde 
pode apoiar o passo Meça a Sua Saúde, 
oferecendo programas de avaliação de 
risco à saúde e de exames de saúde.

Passo 3. Estabeleça Metas.
Definir metas é importante para o sucesso em 
qualquer área da vida. Se você não sabe o que 
quer, como saberia qual o primeiro passo a dar 
para chegar lá? Como você sabe se você está 
fazendo um bom progresso? Definir metas é 
também uma das coisas mais importantes que 
você pode fazer para melhorar sua saúde. Na 
verdade, uma revisão de Goetzel e Heaney12 
concluiu que o estabelecimento de metas 
pessoais pode dobrar as taxas de sucesso 
em programas de promoção de saúde. O 
estabelecimento de metas é parte ciência e parte 
arte, mas há mais ciência do que a maioria das 
pessoas pensa. Ambas estão resumidas abaixo.

O Impacto do Estabelecimento de Metas.

O estabelecimento de metas, especialmente 
metas desafiadoras, aumenta o desempenho 
de muitas maneiras. Definir metas nos ajuda 
a concentrar nossa atenção em atividades que 
nos levem a alcançar essas metas. 13 Estabelecer 
metas também aumenta o esforço físico que 
estamos dispostos a exercer quando ficamos 
cansados e nos ajuda a tolerar tarefas repetitivas 
que nos leva à nossa meta.14 Definir metas 
também nos ajuda a prolongar o esforço,15 e 
nos estimula a recorrer ao nosso conhecimento 
para desenvolver estratégias que nos ajudem a 
atingir nossas metas.16

Tipos de Metas.

Existem três tipos de metas e estratégias 
diferentes são recomendadas para cada 
tipo. 17 Os tipos de metas são aspiracional, 
de aprendizado e de desempenho. Metas 
aspiracionais são sonhos sobre o que o futuro 
pode ser. Estas podem incluir ambições de 
carreira, relacionamentos românticos, criar 
uma família, o desempenho atlético, uma 
imagem específica do próprio corpo, um 
senso de confiança, vivendo uma vida íntegra, 
ou outros sonhos. Metas aspiracionais não 
precisam ser realistas, específicas ou estáticas. 
Elas devem ser sobre sonhos, sobre o que faz 
você se sentir realizado, sobre prioridades na 
vida. Elas costumam evoluir à medida que a 
vida evolui. Metas de aprendizagem podem 
ser vinculadas à obtenção de conhecimento 
específico necessário para atingir uma meta 
aspiracional, mas as pessoas tendem a ser 
mais comprometidas com a aprendizagem 
e realmente aprendem mais, quando elas se 
permitem alguma liberdade para explorar 
o que lhes interessa. Isto é especialmente 
verdade em áreas que são complexas ou 
novas para elas.18 Uma vez que uma pessoa 
adquiriu o conhecimento e a habilidade para 
executar tarefas específicas, estabelecer metas 
específicas leva a um desempenho mais 
elevado.19 Por exemplo, a meta aspiracional 
poderia ser se livrar de toda junk food em sua 
dieta e substituí-la por alimentos nutritivos. 
A meta de aprendizagem poderia ser a de 
aprender a identificar, comprar e preparar 
deliciosos alimentos nutritivos. Uma vez que o 
conhecimento e as habilidades são adquiridos, 
a meta de desempenho pode ser comer 
alimentos nutritivos em, pelo menos, 90% do 
tempo.

Metas Desafiadoras.

Uma vez que habilidades e conhecimentos 
são adquiridos, a definição de objetivos 
de desempenho específicos aumenta a 
performance de 42% a 82%, enquanto o 
estabelecimento de metas desafiadoras tende 
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a aumentar o desempenho ou esforço de 52% 
a 82%.20 Estes resultados são susceptíveis de 
ocorrer somente quando o compromisso com a 
meta de desempenho é alto, e a pessoa possui 
as habilidades necessárias e a capacidade de 
atingir a meta. Por exemplo, é realista definir 
metas específicas e ambiciosas relacionadas à 
realização de quantidades e tipos de exercícios 
ou atividades específicas, e à ingestão de 
quantidades e tipos de alimentos específicos, 
porque estes são comportamentos que estão 
sob controle de uma pessoa. Não é realista 
definir uma meta de perda de peso específica e 
ambiciosa porque perder peso é uma condição, 
não um comportamento distinto que está sob o 
controle total de uma pessoa.

Estabelecendo suas Próprias Metas.

Definir seus próprios objetivos, em vez de 
depender de um especialista ou consultor 
pode aumentar o desempenho em 11%21, 
provavelmente porque as pessoas tendem a 
entender melhor as metas que estabeleceram 
para si próprias.22 No entanto, consultores 
qualificados podem ser muito úteis no 
estabelecimento de metas.

Comprometimento.

O desempenho da meta é mais forte quando 
o compromisso com as metas é mais forte. O 
compromisso pode ser melhorado por meio do 
reforço da importância do resultado e aumento 
da autoeficácia. O compromisso também pode 
ser aumentado assumindo um compromisso 
público com a meta,23 e recebendo o apoio de 
líderes.24 A autoeficácia pode ser melhorada 
por meio do fornecimento de treinamento 
adequado para aumentar o domínio, 
observando modelos positivos, e ouvindo 
a comunicação persuasiva de especialistas 
ou pares que expressem confiança em sua 
capacidade de alcançar a meta.25

Feedback.

O feedback regular também melhora o 
desempenho. Quando as pessoas percebem 

que estão aquém de seus objetivos, elas 
normalmente aumentam o seu esforço ou 
mudam para uma estratégia mais eficaz. 26

Em resumo, o estabelecimento de metas 
será mais eficaz quando cinco processos são 
seguidos:

1. Permitir que as metas aspiracionais 
evoluam ao longo do tempo.

2. Permitir alguma liberdade no 
estabelecimento de metas de 
aprendizagem para adquirir as 
competências e conhecimentos 
necessários para enfrentar uma meta.

3. Definir metas de desempenho 
desafiadoras e específicas com 
informações de especialistas, se 
possível. Inclua metas intermediárias 
mensuráveis de curto prazo. Limite 
metas de desempenho a atividades 
que estão sob seu controle.

4. Buscar feedback e monitorar o 
progresso. Aumente o esforço ou 
modifique as estratégias, caso as metas 
não estejam sendo alcançadas.

5. Melhorar o compromisso por meio de 
declarações públicas de compromisso 
e comentários inspiradores de líderes.

 ● Um programa de promoção 
de saúde pode apoiar a etapa 
de Estabelecimento de Metas 
oferecendo sessões de definição 
de metas em grupo, em formato 
impresso e pela internet. Metas 
aspiracionais normalmente 
começam a surgir durante a 
etapa inicial Prepare-se. Metas 
de aprendizagem e desempenho 
tomam forma durante a etapa de 
Desenvolvimento de Competências.

Etapa 4. Desenvolva Competências.
Se você fosse aprender um novo idioma, o que 
faria? A melhor estratégia seria a de mergulhar 
em uma cultura que fala essa língua, para que 
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você possa ouvir as pessoas falarem, observar 
como os seus lábios e rosto se movem a medida 
que expressam cada uma das palavras e frases, 
aprender sobre seus costumes para que você 
possa entender melhor o significado subjacente 
das expressões. Você também precisaria 
aprender regras gramaticais e vocabulário. 
Utilizar livros, fitas ou um professor particular 
pode ajudá-lo. Você também precisaria praticar, 
praticar, praticar. Se quisesse aprender a jogar 
futebol, você poderia começar vendo outros 
jogarem. Você precisaria aprender as regras, 
lendo manuais e conversando com as pessoas. 
Em algum momento você precisaria encontrar 
pessoas que jogam futebol para que você possa 
jogar com elas. Para ficar bom, você precisaria 
aprender os movimentos individuais, como 
driblar com os pés, como interceptar (ou roubar) 
a bola com os pés ou qualquer outra parte do seu 
corpo (exceto as mãos), como passar ou tentar 
um chute a gol. Se você quiser ficar realmente 
bom, você precisaria aprender a driblar um 
zagueiro com velocidade ou sutileza, como 
chutar uma bola que está a quase dois metros 
do chão fazendo uma cambalhota ou fazer 
a bola girar quando você chutá-la de forma 
que ela mude de direção no meio do ar para 
passar por cima ou em torno de um zagueiro. 
Ter os livros certos, um treinador e colegas 
de time pacientes, realmente ajuda durante 
este processo. Eventualmente, você precisa 
internalizar as regras, conhecer as regras, sem 
pensar, para que você não faça impedimentos, 
cometa uma falta ou ser expulso do jogo. 
Para jogar ao mais alto nível, você precisaria 
dominar os movimentos individuais de forma 
que você possa executá-los instintivamente 
quando a oportunidade se apresentar. Você 
também precisa aprender a ter resistência 
mental para que você possa continuar a jogar 
a toda velocidade quando estiver exausto, 
machucado, ou muito atrás.

Mudar um comportamento de saúde é 
muito parecido com aprender uma nova língua 
ou jogar um esporte novo, só que geralmente 
é muito mais difícil, porque você precisa para 

quebrar hábitos que se formaram ao longo de 
décadas. Se você pudesse mergulhar em uma 
cultura que apoia seu novo estilo de vida, 
seria muito mais fácil, mas isso não é uma 
opção para a maioria das pessoas. Então você 
tem que encontrar ou construir subculturas 
que podem apoiá-lo e ensiná-lo a resistir às 
influências das culturas que têm apoiado os 
hábitos pouco saudáveis que você aprendeu 
e praticou durante décadas. Pense nisso. Você 
realmente aperfeiçoou esses velhos hábitos 
por meio de décadas de prática, prática, 
prática. Eles são parte de você. Você os 
realiza sem pensar. Eles são confortáveis. Eles 
fazem parte de sua identidade. Você precisa 
aprender novos hábitos, e aprender novos 
hábitos geralmente leva meses e muitas vezes 
anos. No caso de parar de fumar ou mascar 
tabaco, você também tem que superar uma 
dependência química à nicotina. A perda de 
peso é ainda mais complicada, porque você 
não pode simplesmente parar de comer. Você 
deve aprender a comer de forma diferente. Se 
você quiser ser bem sucedido em mudar seus 
hábitos de saúde, você precisa para construir 
novas habilidades.

O processo de construção de competências 
tem três etapas fundamentais: aprender, 
praticar e construir apoio. Comemorar o 
progresso ao passar por essas etapas reforça 
cada uma delas. As fases são descritas mais 
detalhadamente abaixo.

Aprender.

Um dos primeiros passos na etapa de 
aprendizagem é descobrir como você gostaria 
de aprender e quanta ajuda você precisa. A 
chave é combinar a complexidade da mudança 
que você quer fazer com a quantidade e a forma 
de ajuda a recorrer. Se você quer mudar algo 
simples, como começar a usar fio dental todas 
as noites, você provavelmente pode obter um 
folheto com seu dentista ou instruções simples 
na internet. Se você quiser perder 45 quilos, você 
precisa de mais ajuda. Opções direcionadas 
individualmente incluem leitura, gravações em 
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áudio, ou acompanhar programas baseados na 
internet. Opções direcionadas por especialistas 
incluem trabalhar com um conselheiro ou 
treinador através de sessões individuais ou 
em grupo por telefone ou pessoalmente. As 
pessoas são mais propensas a manter formatos 
de aprendizagem adaptados para seu estilo de 
aprendizagem e cronograma. A maioria das 
pessoas se beneficia de alguma interação direta 
com uma pessoa real, mesmo que a maior 
parte de sua aprendizagem seja autodirigida. 
A utilização de estratégias mais cientificamente 
validadas pode ter um enorme benefício. Por 
exemplo, pessoas que tentam parar de fumar 
abruptamente são bem sucedidas cerca de 5% 
do tempo, enquanto que aquelas que usam 
uma combinação de terapia comportamental e 
medicação são bem sucedidas cerca de 30% do 
tempo. 27

Praticar.

O simples ato de praticar um novo 
comportamento é um passo importante na 
construção da confiança de que você pode 
executar o comportamento. Isso é chamado 
de reforço da autoeficácia. 28 Quanto maior o 
nível de autoeficácia, maior será o tempo em 
que o comportamento recém-adquirido será 
praticado antes de uma recaída.

Criar Apoio e Reforço.

A maioria das pessoas é bem sucedida em 
continuar um comportamento se têm acesso 
a um ambiente físico que faz com que o 
comportamento seja de fácil execução e uma 
rede de pessoas para incentivá-las. Certificar-
se de que estas peças estão no lugar certo 
durante a etapa de construção de competências 
pode aumentar as chances de manter estes 
novos comportamentos em longo prazo. 
Por exemplo, se você quiser se exercitar 
regularmente, você precisa de um lugar para 
fazê-lo. Algumas pessoas podem ser bem 
sucedidas caminhando ou correndo em seus 
bairros e fazendo ginástica sem equipamento. 
Outras pessoas precisam dos equipamentos 

fornecidos por uma academia de ginástica. 
Da mesma forma, algumas pessoas podem 
manter seus programas por conta própria, mas 
a maioria das pessoas se beneficia de ter uma 
rede de amigos para se juntar a eles nos treinos. 
Os mesmos conceitos se aplicam a todos os 
comportamentos de saúde. Por exemplo, 
para ter uma dieta nutritiva, você precisa ter 
acesso a mercados e lanchonetes que vendem 
o alimento certo. Se você mora com outras 
pessoas, elas precisam de, pelo menos, tolerar 
os alimentos que você escolhe para comer.

Celebrar o Progresso.

Reconhecer e celebrar marcos são muito 
animadores para muitas pessoas. Marcos 
podem incluir (1) ter um compromisso com 
a mudança; (2) desenvolver um plano de 
mudança; (3) aprender as habilidades que 
você precisa para mudar; (4) tentar cada nova 
habilidade uma primeira vez; (5) praticar 
cada nova habilidade regularmente; (6) 
atingir metas de desempenho - por exemplo, 
se exercitar por 30 minutos, três vezes por 
semana durante uma semana inteira; e (7) fazer 
progressos incrementais na realização de uma 
meta aspiracional (ou seja, perder um certo 
número de quilos, atingir diferentes níveis de 
força, etc.). Para muitas pessoas, apenas fazer 
uma pausa para refletir sobre o esforço que 
exerceram para atingir essa meta e perceber 
que conseguiram atingi-la já é uma celebração 
suficiente. Muitas pessoas gostam de incluir 
algumas celebrações mais significativas. A 
chave é escolher as comemorações que você 
valoriza, apoiar seu objetivo de bem estar e que 
sejam saudáveis para você em geral. Muitas 
culturas ao redor do mundo equiparam a 
celebração com extravagância com comida ... 
geralmente com alto teor de gordura, alimentos 
doces, ou muito álcool. Por que não? É divertido 
e nos faz sentir muito bem ... a princípio. Isso 
também leva a todos os problemas de saúde 
discutidos neste capítulo. A extravagância 
com comida pode não ser uma ótima maneira 
de comemorar os seus marcos de bem estar, 
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especialmente se você está tentando perder 
peso. Trabalhar cada uma destas questões 
durante a etapa de Desenvolvimento de 
Competências aumenta as chances de manter 
a mudança de comportamento a longo prazo.

 ● Um programa de promoção de saúde 
pode apoiar a etapa de Desenvolvimento 
de Competências, oferecendo programas 
de desenvolvimento de habilidades 
para cada uma das áreas de mudança 
de saúde (condicionamento, nutrição, 
gerenciamento de stress, controle de 
peso, parar de fumar, etc.) em vários 
formatos de aprendizagem (isto é, 
impresso, na internet, por telefone, por 
vídeo, pessoal, etc.)

Etapa 5. Construa Hábitos.
Fazer dieta não funciona. Praticamente todas 
as pessoas que começam uma dieta para perder 
peso falham. Eles falham não porque elas não 
perdem peso. Na verdade, as dietas mais 
bem concebidas de fato resultam em perda 
de peso... por algumas semanas ou meses. As 
dietas geralmente falham porque a maioria 
das pessoas volta a seus antigos hábitos 
alimentares quando atingem sua meta de peso 
... e recuperam o seu peso. As pessoas têm 
sucesso na perda de peso e manutenção do peso 
perdido quando mudam a forma como elas 
comem ... para sempre. O mesmo é verdadeiro 
para entrar em forma. Fazer exercícios por um 
mês ou um ano faz com que você fique em 
forma durante aquele mês ou ano, mas quando 
você parar de se exercitar, você acabará por 
ficar fora de forma novamente. A chave para 
o sucesso da mudança de comportamento de 
saúde em longo prazo é construir suas recém-
formadas habilidades de saúde em hábitos que 
você pratica a cada semana e, na maioria dos 
casos, a cada dia.

Quando você adiciona um novo 
comportamento positivo na sua vida, isso 
muitas vezes leva meses de disciplina 
assídua para continuar praticando o novo 

comportamento. Um comportamento 
viciante como fumar, pode levar de 5 a 12 
anos de disciplina dedicada para ser alterado 
permanentemente. Na maioria das vezes você 
sente as recompensas imediatas de seu novo 
comportamento, e isso faz com que sigam em 
frente, mas manter a disciplina está drenando 
trabalho para a maioria das pessoas. Se você 
pode incutir o novo comportamento em sua 
rotina, você tira a necessidade de disciplinar a 
si mesmo.

Suas rotinas mudam ao longo da vida 
e você precisa se adaptar a essas mudanças 
nas rotinas para formar novos hábitos em 
torno de exercícios. Um estudante do ensino 
médio envolvidos em esportes se exercita 
durante a prática de esportes com o time 
do colégio. Ir aos treinos torna-se hábito. 
Um estudante universitário matriculado em 
aulas de ginástica é fisicamente ativo durante 
essas aulas. A mudança do cronograma das 
aulas não importa porque já há o hábito de 
ir às aulas de ginástica. Um adulto envolvido 
em um esporte de equipe cria o hábito de ir 
aos treinos da equipe. Ao longo do tempo, 
exercitar-se regularmente torna-se um dos 
ingredientes importantes em um dia de sucesso 
e é comprimido nele independentemente dos 
desafios.

 ● Programas de promoção de saúde 
podem ajudar na etapa Construa 
Hábitos através da programação, redes 
comunitárias, mudanças políticas e 
melhoria do ambiente físico. As opções 
de programação incluem a oferta de 
aulas permanentes sobre culinária 
nutritiva, aeróbica, yoga, dança de 
salão, e outros tipos de atividade 
física e grupos de apoio para pessoas 
que deixaram de fumar ou perderam 
peso. Redes comunitárias podem 
incluir equipes e ligas desportivas, 
descontos negociados com academias 
locais, e um melhor acesso a mercados 
de produtos frescos. Suportes no 



95CAPÍTULO 3 A Face do Bem Estar

ambiente físico podem incluir 
lanchonetes que servem alimentos 
nutritivos, locais de trabalho criados 
para tornar as escadas mais acessíveis 
do que os elevadores e plantas baixas 
que incentivem outras formas de 
caminhada. Políticas de apoio podem 
incluir normas antifumo, cobertura 
de seguro de saúde para serviços de 
promoção de saúde, e muitas outras 
opções.

Etapa 6. Ajude outras Pessoas.
O passo final na Renovação do Processo de 
Mudança do Comportamento de Saúde é 
ajudar os outros. Ajudar outras pessoas pode 
assumir a forma de servir como um mentor de 
seus pares, organizar ou liderar um grupo de 
apoio ou um grupo de atividades, aprender a 
ministrar um curso de capacitação, atuar em 
um comitê de planejamento, ajudar a promover 
um programa, ou muitas outras formas. Ajudar 
os outros tem pelo menos quatro benefícios.

Primeiro, isso reforça um comportamento 
recém-adotado. Tudo o que você aprender 
para ajudar a si mesmo a se tornar um líder 
pode ajudá-lo a aprender a manter o novo 
comportamento em sua própria vida. Além 
disso, saber que outras pessoas dependem 
de você faz você querer ser um bom modelo 
para o novo comportamento e reforça o seu 
compromisso com esse comportamento.

Em segundo lugar, ajudar outras pessoas 
serve de inspiração para que os outros mudem. 
Quando as pessoas veem que alguém teve 
sucesso em mudar seu comportamento e 
caminhou até para ajudar outras pessoas, isso 
aumenta a crença de que eles podem ser bem 
sucedidos ao fazer o mesmo tipo de mudança.

Em terceiro lugar, ajudar outras pessoas 
parece ter um efeito protetor direto sobre a 
saúde, especialmente para os adultos mais 
velhos. 29 Ajudar os outros também permite que 
as pessoas mostrem compaixão, o que parece 
ter um impacto positivo direto sobre a saúde.

Finalmente, à medida que mais e mais 
pessoas se oferecem para ajudar os outros, 
mais pessoas podem ser ajudadas.

 ● Programas de promoção de saúde 
podem apoiar a etapa Ajude outras 
Pessoas, tornando muito claro que os 
líderes de pares são fundamentais para 
o sucesso do programa, conquistando 
oportunidades definidas de liderança, 
treinando pessoas para atuar nessas 
funções, e agradecendo-lhes por suas 
contribuições.

Renovação Contínua

Ajudar outras Pessoas é listado como o sexto 
e último passo na Renovação do Processo 
de Mudança do Comportamento de Saúde, 
mas não há, realmente, uma etapa final. O 
Processo é ilustrado em um círculo, porque 
realmente é um processo contínuo. Quando se 
é bem sucedido em conseguir uma mudança 
de comportamento de saúde, este é um bom 
momento para refletir sobre o progresso, 
comemorar o sucesso, renovar o compromisso 
com a mudança, respirar fundo, e perguntar 
a si mesmo se você está pronto para enfrentar 
outra mudança de comportamento de saúde. 
A satisfação e autoconfiança de se sentir bem 
sucedido em fazer a primeira mudança, muitas 
vezes irá impulsioná-lo através das difíceis 
fases iniciais da próxima mudança. Outros 
grandes momentos para refletir sobre saúde e 
se preparar para outra mudança são datas de 
aniversário e o início de um novo ano.

 ● Um programa de promoção de saúde 
pode apoiar a Renovação do Processo 
de Mudança do Comportamento de 
Saúde no geral, tornando as etapas 
do processo claras, incentivando as 
pessoas a se mover através de cada 
uma das seis etapas, e fornecendo 
ferramentas para ajudar as pessoas 
a documentar e comemorar seu 
progresso através das etapas.
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CONSCIENTIZAÇÃO, 
MOTIVAÇÃO, COMPETÊNCIAS E 
OPORTUNIDADE.
In 198430, sugeri que pensássemos em 
programas de promoção de saúde em termos de 
três componentes: a Conscientização, Mudança 
de Comportamento e Ambientes Favoráveis. 
Em 2005, comecei a defender a mudança do 
paradigma de pensamento considerando 
quatro áreas: Conscientização, Motivação, 
Competências e Oportunidade (AMSO), ou 

seja, a estrutura AMSO. 31 O objetivo desta 
mudança de terminologia é mudar o foco da 
promoção de saúde do trabalho realizado 
pelos prestadores de promoção de saúde para 
as experiências das pessoas e organizações que 
recebem o programa. A Estrutura AMSO é 
ilustrada na forma de um triângulo para evocar 
a imagem comumente usada para descrever 
a forma como o dinheiro deve ser alocado 
de diferentes maneiras em uma carteira de 
investimentos. Dentro da imagem da face 
do Modelo da Face de Bem Estar, a estrutura 
AMSO representa o nariz (Figura 3-5).

Figura 3-5:  Abordagem de Equilíbrio de Portfólio para planejar Estratégias de Mudança: 
Conscientização, Motivação, Competências e Oportunidade.

Sensibilização 5% .......................................

Motivação 30% ..................................

Competências 25% ...............

Oportunidade 40% ....

 

Conscientização
As origens da promoção de saúde estão na 
educação para a saúde, e como o termo implica, 
a educação em saúde centra-se na sensibilização 
das pessoas para os riscos de comportamentos 
não saudáveis tais como ter uma dieta pouco 
saudável, beber excessivamente e fumar, 
bem como os benefícios de comportamentos 
positivos tais como exames de saúde regulares, 

atividade física e de gestão de stress. Nossa 
crença era de que as pessoas iriam fazer as 
escolhas certas se elas tivessem apenas a 
informação correta, ou seja, a educação correta. 
A maioria dos programas de promoção de 
saúde nos anos de 1970 e 1980 foi baseada em 
um modelo educacional, e muitos ainda são. 
Com o tempo, aprendemos que a educação não 
é suficiente para mudar o comportamento da 
maioria das pessoas. A maioria das pessoas 
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sabe que DEVEM se exercitar. A maioria dos 
fumantes sabe que o tabagismo causa muitas 
formas de câncer, problemas respiratórios 
e doenças do coração, e que é susceptível 
de contribuir para uma morte precoce. Se o 
conhecimento fosse suficiente, ninguém iria 
fumar e todo mundo faria exercícios.

Isso não quer dizer que educação não é 
importante. A educação desempenha pelo 
menos dois papéis importantes. Em primeiro 
lugar, as campanhas de educação eficazes de fato 
conscientizam as pessoas sobre os riscos à saúde 
e oportunidades de melhoria da saúde. Para as 
pessoas que estão pensando em promover uma 
mudança de comportamento, a educação pode 
ajudá-los a pesar os prós e contras de realizar 
a mudança, e levá-los aos recursos de que 
necessitam para apoiar seus esforços de mudança. 
Em segundo lugar, as campanhas de educação 
podem ser fundamentais na mobilização 
de esforços de mudança na organização, ou 
em âmbito nacional, para a criação de um 
apoio amplo para uma ideia ou plano. Por 
exemplo, quando as pessoas perceberam que 
o fumo passivo não é apenas irritante, mas um 
cancerígeno Classe A, os esforços para criar 
locais de trabalho livres do fumo foram vistas 
como estratégias para proteger os trabalhadores 
em vez de estratégias para punir os fumantes. 
Apesar do impacto limitado da educação na 
mudança de comportamento, ainda é importante 
melhorar a eficácia dos esforços de educação, 
e um progresso excelente tem sido feito nesta 
área. As melhorias incluíram aprender a adaptar 
mensagens para atender às necessidades 
individuais das pessoas, proporcionar vários 
formatos para transmitir conteúdo (palestras, 
materiais impressos, gravações em áudio, 
internet, e-mail, etc.), e aproveitar os recursos 
de gerenciamento de dados e de comunicação 
para armazenar, gerenciar, recuperar e entregar 
os dados. Apesar desta evolução, a educação 
simplesmente não é suficiente para mudar o 
comportamento da maioria das pessoas, e os 
gerentes precisam perceber isso na concepção e 
avaliação de programas.

Motivação
Quando uma pessoa estiver motivada a 
realizar uma mudança de comportamento, 
ela se esforçará para obter o conhecimento 
e as habilidades necessárias para realizar 
essa mudança, e criará a oportunidade para 
torná-la possível. Se uma pessoa não estiver 
motivada a mudar, todos os conhecimentos e 
habilidades no mundo não causarão nenhuma 
mudança. Por exemplo, testes da Teoria do 
Comportamento Planejado32 desenvolvidos 
por Fishbien e Aizen mostraram que as 
atitudes e normas têm pouco efeito sobre o 
comportamento, a menos que uma pessoa 
tenha a intenção de mudar. O conhecimento da 
importância da motivação e a medição desta 
motivação melhoraram substancialmente nas 
últimas décadas. Uma das evoluções mais 
importantes nesta área tem sido a articulação 
do conceito de prontidão motivacional para 
mudar, como articulado no Modelo Transteórico 
por Prochaska and DiClemente.33 Este modelo 
nos mostra que diferentes estratégias são 
importantes para motivar as pessoas a mudar 
em diferentes níveis de prontidão para a 
mudança. Por exemplo, ele nos mostra que as 
pessoas que não estão pensando na mudança 
em um futuro próximo (pré-contemplação) não 
têm nenhum interesse em ouvir sobre como 
alterar o seu comportamento, mas aquelas que 
pensam sobre as mudanças (contemplação) 
podem estar interessadas nestas informações. 
Isso também nos mostra que o aumento da 
autoeficácia é importante para aquelas se 
preparando para fazer mudanças (preparação), 
aquelas em processo de mudança (ação), 
e aquelas que estão agindo para manter as 
mudanças (manutenção).

O progresso também foi feito para explicar 
o quanto os incentivos intrínsecos e extrínsecos 
motivam as pessoas a participar de programas 
e mudar comportamentos. Por exemplo, uma 
revisão por Matson-Koffman et al.34 mostrou 
que os incentivos financeiros têm o impacto 
de aumentar significativamente as taxas 
de participação. Isso provavelmente ocorre 
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porque os incentivos capturam a atenção das 
pessoas que estão pensando em fazer mudanças 
(contempladores) e acelera a sua decisão de fazer 
uma mudança, e, possivelmente, até mesmo 
aqueles que não estão pensando em realizar 
uma mudança (pré-contempladores), porque 
eles são atraídos pelo dinheiro. A avaliação da 
Matson também mostrou que programas de 
incentivo financeiro não aumentam as taxas 
de sucesso da mudança de comportamento, 
na maioria dos casos. Isto não é surpreendente 
por duas razões. Em primeiro lugar, se os 
incentivos atraem as pessoas que são menos 
comprometidas a realizar uma mudança para 
os programas, seria de se esperar que um 
menor número dessas pessoas tenha sucesso. 
Em segundo lugar, os programas de incentivos 
financeiros baseiam-se no pressuposto de 
que o dinheiro é importante para todos. Até 
certo ponto, isso é verdade. Para aqueles com 
rendimentos modestos, algumas centenas 
de dólares pode fazer uma grande diferença 
para ajudar a atender às necessidades básicas 
de qualquer semana ou mês, mas ao longo 
de um ano, isso se traduz em apenas alguns 
dólares por semana, e não fará muita diferença 
em qualquer orçamento. Milhões de pessoas 
com rendimentos limitados encontram uma 
maneira de gastar de US$ 20 a US$ 100 dólares 
por semana, ou de US$ 1000 a US$ 5000 por 
ano em cigarros. Se o dinheiro fosse um 
motivador suficiente, ninguém iria fumar. Para 
uma pessoa rica, um incentivo financeiro de 
algumas centenas de dólares é pouco mais do 
que um presente agradável; não tem nenhum 
impacto em outras decisões de gastos. Para ser 
eficaz em produzir uma mudança significativa, 
uma recompensa financeira teria de ser grande 
o suficiente para afetar o bem estar financeiro 
de alguém, e isso é inviável para a maioria dos 
programas de promoção de saúde.

A prevalência de incentivos financeiros 
em programas de promoção de saúde no 
local de trabalho é susceptível de aumentar 
significativamente durante a próxima 
década por causa da Seção 2705 da lei federal 

americana Affordable Care Act aprovado em 
2010. A Seção 2705 confirmou em estatuto o 
que tinha sido previamente articulada apenas 
em regulamentações federais, ou seja, que os 
empregadores estão autorizados a oferecer um 
diferencial nos prêmios de planos de saúde de 
até 20% para os funcionários que cumprem os 
padrões de saúde em relação aos funcionários 
que não o fazem. Esses padrões podem ser 
definidos pelos empregadores, mas geralmente 
inclui escolher participar de um programa, não 
fumar, ter um peso recomendado, e biometria 
normal. O diferencial máximo de prêmio está 
previsto para aumentar para 30% em 2014 e 
aos Secretários de Fazenda e Saúde e Serviços 
Humanos foi concedida a autoridade para 
aumentar o valor para 50% em 2014. Dadas as 
descobertas de um crescente contingente de 
pesquisa,35 a a implementação dessas políticas 
é susceptível de aumentar significativamente 
a participação em programas de promoção de 
saúde. Por exemplo, Seaverson et al36 descobriu 
que as taxas de participação em avaliações 
de risco de saúde estavam em um intervalo 
de 20% a 40% para os programas realizados 
em locais de trabalho que contavam com o 
forte apoio de uma liderança e programas 
de marketing bem concebidos e de 70% a 
90% e superior para programas que também 
ofereceram incentivos financeiros. As taxas de 
participação de 90% ou mais foram alcançadas 
pelos empregadores que forneceram um 
incentivo financeiro ao reduzir o montante do 
prêmio do plano de saúde ou de dedutíveis. 
A adoção destes programas pelas empresas 
deu um grande salto, logo que o Affordable 
Care Act foi aprovado. De acordo com uma 
pesquisa com grandes empregadores em 2009, 
36% ofereceram incentivos financeiros para 
participar de programas e 8% para alcançar as 
metas de saúde em 2009. Em 2012, esses valores 
saltaram para 80% de participação e 38% para 
os resultados de saúde. 37

Apesar da eficácia dos incentivos 
financeiros para motivar as pessoas a participar 
de programas, não devemos depender demais 
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dos incentivos financeiros ou outros incentivos 
extrínsecos. As maiores deficiências em nossos 
esforços para motivar as pessoas têm sido o foco 
em recompensas extrínsecas, como dinheiro 
e presentes, que capturam a atenção em curto 
prazo, em vez de recompensas intrínsecas, que 
fazem parte dos valores básicos de uma pessoa. 
Se quisermos ser eficazes em motivar as pessoas, 
precisamos primeiro entender suas paixões na 
vida, metas de longo prazo, e as prioridades 
atuais. Por exemplo, eu passei um ano em Seul, 
na Coreia do Sul, como professor visitante no 
Departamento de Medicina Preventiva de uma 
universidade. Embora a maioria dos médicos 
professores do meu departamento não fumasse, 
a taxa de tabagismo entre os professores em 
departamentos de medicina preventiva na 
Coreia como um todo estava próxima da taxa 
de homens fumantes em geral, que era superior 
a 60%. A falta de conhecimento sobre os riscos 
do fumo à saúde claramente não eram o 
problema com esses médicos; eu rapidamente 
aprendi que as discussões sobre os riscos do 
fumo à saúde eram infrutíferas. Depois de 
alguns meses de observação da cultura, percebi 
a importância dentro da cultura coreana de 
ser um bom modelo, especialmente entre os 
médicos educadores. Quando eu perguntei 
a meus colegas fumantes sobre a mensagem 
que seu comportamento tabagista estava 
enviando para seus estudantes de medicina, 
seus pacientes, e seus próprios filhos, eles 
eram muito mais receptivos a pensar em 
parar. Discutir o tabagismo neste contexto 
os fez mudar da pré-contemplação para a 
contemplação.

Esta estratégia provavelmente poderia 
funcionar com qualquer um. Por exemplo, uma 
vez eu conheci uma mulher mais velha que era 
sedentária e tinha excesso de peso. Ela não 
tinha interesse em exercícios e se contentava 
com a crença de que ela sempre teve e sempre 
teria excesso de peso. A prioridade em sua vida 
era passar um tempo com seus netos. Quando 
ela percebeu que brincar com seus netos por 
algumas horas fazia com que ela ficasse exausta 

e que ela poderia não viver o suficiente para ir 
ao casamento de sua neta, ela decidiu iniciar um 
programa regular de exercícios. . . sob a forma 
de atividades com seus netos. Outro exemplo: 
Um amigo na faculdade começou a fumar 
quando ele estava no colégio e continuou a 
fumar quando ele foi para a faculdade. Ele era 
forte e tinha bastante energia e sentiu inabalável 
em relação aos riscos de qualquer problema 
de saúde que o tabagismo poderia causar em 
vinte ou trinta anos. Ele não parou de fumar 
até que se apaixonou por uma bela jovem. Ela 
o fazia sair do cômodo sempre que ele fumava, 
seus sentimentos foram feridos quando ele 
disse que a comida que ela cozinhava para ele 
era sem graça, e ela odiava a beijá-lo, porque 
sua boca tinha um cheiro ruim. Ele decidiu 
parar de fumar porque pensou que iria perdê-
la. Ele tinha certeza de que tinha tomado 
a decisão certa quando percebeu quanto 
dinheiro ele estava economizando e agora 
tinha disponível para levá-la para sair. Estes 
exemplos ilustram que a melhoria da saúde, 
muitas vezes não é motivação para muitas 
mudanças de comportamento, mesmo que a 
maioria dos profissionais de saúde pense que 
melhorar a saúde é um motivador principal. 
Se quisermos ser bem sucedidos em ajudar 
as pessoas a mudar seus comportamentos de 
saúde, devemos compreender suas paixões, 
objetivos de longo prazo e as prioridades 
atuais. O processo de Entrevista Motivacional 
desenvolvido por Miller e Rolnick38 oferece uma 
excelente estrutura para este processo. Alguns 
profissionais de promoção de saúde estão 
começando a aplicar esse importante processo 
em seus esforços de programação. Descrever a 
saúde ótima nos termos das cinco dimensões 
de saúde ideal, e incentivar cada indivíduo 
a colocar suas paixões no âmago de seus 
programas também é susceptível de envolver 
muitas pessoas. O desafio, claro, é o alto custo 
de ter tempo para fazer isso individualmente. 
Pode ser possível desenvolver estratégias 
baseadas em computador para este trabalho. 
Alguns provedores de promoção de saúde 
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desenvolveram a customização de programas 
online que fazem a maior parte disso.

Melhorar a autoeficácia é outra maneira 
de aumentar a motivação. 25 A autoeficácia é a 
crença de que se pode fazer alguma coisa, como 
fazer exercícios regularmente, parar de fumar, 
fazer um discurso, etc. Eficácia comportamental 
é a crença de que um comportamento 
específico irá produzir um resultado específico 
- por exemplo, que parar de fumar reduzirá 
a probabilidade de desenvolver câncer de 
pulmão. Quanto maior o nível de autoeficácia 
e eficácia comportamental, maior a motivação.

A nossa compreensão geral de como motivar 
as pessoas no contexto de um programa de 
promoção de saúde é provavelmente a maior 
lacuna no nosso conhecimento sobre promoção 
de saúde. Se conseguirmos preencher essa 
lacuna, é provável que possamos ver as taxas 
de participação e de sucesso subirem.

Competências
A maior deficiência dos programas de 
conscientização é que eles dizem às pessoas 
O QUE fazer, mas não COMO fazê-lo. 
Programas de construção de competências 
mostram às pessoas COMO - como realizar 
os comportamentos reais que devem realizar, 
como integrar estes comportamentos em suas 
vidas, e como mudar seu ambiente e arredores 
para criar oportunidades para praticar os 
comportamentos que precisam praticar. 
Estratégias de desenvolvimento de habilidades 
são discutidas acima, como a terceira etapa 
da Renovação do Processo de Mudança do 
Comportamento Individual de Saúde.

Oportunidade
Edições anteriores deste livro30,39,40 articularam 
o conceito de um ambiente de apoio como 
aquele que inclui cultura solidária, normas, 
instalações, e programação. Dado o objetivo 
discutido anteriormente de desviar o foco do 
trabalho dos profissionais de promoção de 
saúde de um foco interno sobre o trabalho que 

eles fazem para a perspectiva das pessoas a que 
servem, esta edição usa o conceito mais amplo 
de oportunidade.

Ter acesso a oportunidades para a prática 
de um estilo de vida saudável é um dos fatores 
mais importantes para ajudar uma pessoa a 
avançar da construção de novas competências 
(etapa 4 acima) para a formação do hábito 
(passo 5 acima).

Uma pessoa que está muito motivada 
a praticar um estilo de vida saudável e tem 
habilidades bem desenvolvidas para integrar 
estas práticas em sua vida pode fazer muito para 
criar as oportunidades necessárias para tornar 
isso uma realidade. No entanto, por vezes, a 
situação de vida de uma pessoa é tão exigente, 
ou seus arredores físicos tão limitados, que a 
criação de oportunidades necessárias é muito 
difícil, mesmo para uma pessoa altamente 
motivada e qualificada. A maioria das pessoas 
está apenas moderadamente motivada e 
moderadamente qualificada e precisam de 
ainda mais apoio para realizar uma mudança 
de comportamento.

Eles precisam de um acesso conveniente 
a alimentos com preços acessíveis, deliciosos, 
nutritivos; locais seguros e divertidos para se 
exercitarem; ar livre de fumo para respirar em 
casa, no trabalho e para jogar; exposição ao 
apoio dos amigos e da família, e uma cultura 
que valoriza e recompensa a boa saúde; 
liberdade da mídia, publicidade, e outras 
influências de marketing que estão vendendo 
os comportamentos de risco; tempo para se 
dedicar a empreendimentos saudáveis que 
são difíceis de integrar nas rotinas diárias; 
e protecção suficiente contra os stress das 
finanças pessoais, trabalho demasiadamente 
exigente, situações sociais abusivas e ameaças 
de segurança para serem capazes de se 
concentrar em boas práticas de saúde.

No outro extremo, um ambiente de apoio 
em abundância pode fazer com que uma 
pessoa não desmotivada, inábil, pratique 
hábitos muito saudáveis. Em um spa é fácil 
comer alimentos deliciosos, de baixa caloria e 
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nutritivos em cada refeição porque isso é tudo 
o que é servido. É fácil ir dar um mergulho 
quando você acorda, faz uma longa caminhada 
antes do almoço, yoga antes de um cochilo no 
fim da tarde e ter tempo para refletir sobre as 
prioridades da vida, à noite. Há especialistas 
talentosos e charmosos para orientá-lo, pessoas 
interessantes e motivadas para acompanhá-lo 
e todo o tempo que você precisa para fazer o 
que quiser. A maior falha de uma experiência 
de spa é que o apoio maravilhoso que torna 
mais fácil praticar um estilo de vida saudável 
permanece no spa quando você vai embora. 
Para algumas pessoas, a experiência de 
comer bem, fazer exercícios regularmente, e 
relaxar em um ambiente de spa mostra que é 
possível fazer estas coisas e lhes dá um senso 
das recompensas físicas e emocionais que 
essas coisas proporcionam. Isso aumenta a 
sua autoeficácia e a eficácia comportamental. 
Este senso de uma maior autoeficácia e eficácia 
comportamental aumenta a motivação para 
continuar realizando esses comportamentos. 
Se o spa também puder ensinar as pessoas 
as habilidades para integrar os novos 
comportamentos em suas vidas e continuá-
los como parte de uma vida normal, o sucesso 
em sua manutenção é muito mais provável. A 
outra grande falha de uma situação de spa é 
que a maioria das pessoas não têm os recursos 
financeiros para gastar US$ 1000 por dia ou taxas 
mais elevadas cobradas pelos melhores spas. É 
possível criar ambientes de apoio em qualquer 
local de trabalho ou comunidade, se houver 
vontade suficiente. O custo é da ordem de US$ 
200 a US$ 400 por pessoa, por ano, para um 
programa abrangente, incluindo componentes 
de conscientização, construção de habilidades, 
motivacionais, e de apoio no ambiente. Em um 
local de trabalho, ambientes solidários incluirão 
ambientes físicos, políticas organizacionais, 
cultura organizacional, e os programas 
contínuos e estruturas que incentivem o 
estilo de vida saudável e as estratégias para 
garantir que os funcionários tenham um 
senso de propriedade em relação ao programa 

(Tabela 3-4). Programas de promoção de saúde 
no local de trabalho tem muito potencial para 
melhorar a saúde dos funcionários, porque 
eles gastam uma grande parte de suas horas 
no local de trabalho, geralmente durante um 
longo período de tempo. Eles desenvolvem 
estreitas relações de longo prazo com os 
colegas de trabalho e podem ser influenciados 
de forma positiva pela cultura organizacional. 
No entanto, os funcionários são expostos a 
muitas influências além do local de trabalho 
que criam uma abundância de oportunidades 
para desenvolver hábitos de saúde positivos ou 
negativos. Programas de promoção de saúde 
terão mais sucesso se considerarem todas essas 
muitas influências e oportunidades.

POSSE2:: AS DIMENSÕES DA 
OPORTUNIDADE
POSSE2 é um dispositivo mneumônico criado 
para organizar uma vasta gama de fatores que 
influenciam as oportunidades que uma pessoa 
é capaz de acessar. O POSSE2 é definido como 
“um grande grupo com um interesse comum” 
pelo dicionário Merriam Webster,41 e como “a 
sua tripulação, seus manos, as pessoas que às 
vezes apoiam você” pelo Urban Dictionary.42 
Os seis componentes do POSSE2 são listados e 
discutidos abaixo.

P: Pares (Peers)
O: Organizações (Organizations)
S: Estado (State)
S: Sociedade (Society)
E: Ambiente (Environment)
E: Equidade (Equality)

P: Pares
Os comportamentos e atitudes de saúde 
de amigos próximos e colegas de trabalho, 
especialmente as pessoas que consideramos 
nossos pares, têm um impacto significativo 
sobre nossos hábitos de saúde. Isso é 
claramente ilustrado em uma série de estudos 
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Tabela 3-4:  Elementos de um Ambiente de Apoio.

Ambientes Físicos

Alimentos saudáveis no refeitório
Ambiente livre de fumo
Móveis ergonomicamente seguros
Proteção contra riscos de acidentes
Oportunidades para ser fisicamente ativo

Normas Organizacionais

Cobertura médica dos serviços de prevenção
Plano de saúde voltado ao consumidor
Política de absenteísmo que recompensa quem é saudável
Ambiente livre de fumo
Benefícios e horários flexíveis
Políticas de gestão que abrandam o estresse

Cultura Organizacional

Modelos saudáveis
Sistemas de incentivo
Sistemas de comunicação
Apoio de colegas

Programas e Estruturas Contínuas

Departamento de Promoção de Saúde
Coaching e Mentoria
Programas de assistência ao empregado
Programas de cuidados infantis
Programas de recreação

Senso de propriedade dos funcionários e Envolvimento

Desenho do programa
Promoção do programa
Entrega do programa
Liderança do programa
Avaliação do programa

conduzidos por Nicholas Christakis, James 
Fowler e colaboradores sobre o impacto dos 
hábitos de saúde de amigos, familiares e 
vizinhos sobre os outros, extraídos de dados 

do Estudo Framingham Heart.43 O estudo 
Framingham envolveu 12.067 pessoas ao longo 
de três gerações, com dados longitudinais 
sobre hábitos de saúde e resultados de saúde 
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coletados oito vezes entre 1973 e 2003. Como 
mostrado na Figura 3-6, um indivíduo é 
quase 175% mais propenso a se tornar obeso 
se um amigo próximo (referido como amigo 
“mútuo” na figura) tornar-se obeso. À medida 
que a força da ligação emocional com a pessoa 
tornando-se obesa diminui a associação 
também diminui. Por exemplo, o indivíduo 
tem de 50% a 75% mais probabilidade de se 
tornar obeso quando um amigo do mesmo 
sexo, um irmão do mesmo sexo ou amigo 

percebido (alguém que você considera seu 
amigo, mas ele(a) não o considera um amigo) 
torna-se obeso. A probabilidade de se tornar 
obeso não aumenta substancialmente ou em 
nada quando um amigo do sexo oposto, um 
vizinho próximo, ou um amigo que considera 
você como amigo, mas que você não o 
considera como tal, torna-se obeso. 44 Esta 
equipe encontrou padrões semelhantes, mas 
menos pronunciados para o uso do tabaco,45 
depressão46 e uso de álcool.47

Figura 3-6: Probabilidade de se Tornar Obeso se Outras se tornarem Obesos.

 
vAumento no risco de obesidade para apessoa (%)

Tipo de relacionamento
Amizade auto percebida
Amizade mútua
Amizade percebida pelo outro
Amigo do mesmo sexo
Amigo de sexo oposto
Esposa
Irmão
Irmão do mesmo sexo
Irmão de sexo oposto
Visito próximo

Chrisakis NA, Fowler JH.N Engl J Med.2007; 357; 370-379.

O: Organizações
As empresas têm uma enorme influência sobre 
os hábitos de saúde de sua força de trabalho. 
Canais de influência incluem os programas 
formais de promoção de saúde que oferecem 
o acesso a academias de ginástica e outros 
locais para que possam ser fisicamente ativos, 
alimentos nutritivos servidos nos refeitórios, 
proteção contra a exposição a substâncias 
tóxicas, incluindo o fumo passivo, as políticas 
relacionadas ao absenteísmo, plano de saúde, e 
sustentabilidade ambiental, bem como o estilo 
de gestão dos líderes e os principais valores e 
missão da organização.

Apesar da magnitude de sua influência, 
as empresas representam apenas uma das 
organizações que influenciam os hábitos de 
saúde das pessoas. Para famílias com crianças, 
escolas, creches, locais de entretenimento, 
mercearias e restaurantes, todos têm uma 
poderosa influência. Para as famílias com 
forte ligação com a fé, igrejas, sinagogas, 
mesquitas e outros centros religiosos dão 
forma às prioridades da vida, aumentam o 
acesso a serviços e influenciam opções de 
saúde de outras maneiras. Clubes sociais, redes 
profissionais, alimentação e estabelecimentos 
de entretenimento, todos influenciam as 
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atitudes e percepções das pessoas, bem como 
o seu acesso aos programas e serviços. Os 
empregadores precisam aprender como se 
aproveitar dessas influências, ou superá-las, 
para serem bem sucedidos na melhoria da 
saúde dos seus funcionários.

S: Estado
A saúde dos funcionários é influenciada pelo 
“Estado”, através de leis e regulamentações, a 
nível local, estadual e nacional.

Em nível nacional, as práticas de saúde são 
influenciadas por políticas relacionadas com 
a agricultura, transporte, educação, proteção 
ambiental, tabaco, produtos farmacêuticos, rede 
de segurança social, integração da promoção 
de saúde com sistemas como o Medicare, 
Medicaid e planos de saúde privados, apoio 
à pesquisa médica, bem como campanhas 
específicas sobre condicionamento físico, 
nutrição, tabagismo e outros comportamentos 
de saúde. Por exemplo, a lei federal americana 
Affordable Care Act, aprovada em março 
de 2011 incluiu 38 disposições específicas 
que integram a promoção de saúde à política 
nacional de saúde.

Estas disposições incluem o 
desenvolvimento de uma Estratégia Nacional 
de Prevenção anual, fornecimento de subsídios 
para ajudar os pequenos empregadores a 
desenvolver programas de promoção de 
saúde, permição para que os empregadores 
concedam prêmios de plano de saúde 
reduzidos para os funcionários que cumprem 
metas de saúde, fornecimento de reembolso 
para que os beneficiários do Medicare façam 
um exame anual de bem estar e tenham acesso 
a programas de mudança de estilo de vida, 
testes do impacto dos programas de promoção 
de saúde sobre a saúde e os custos para os 
beneficiários do Medicaid e muitas outras 
provisões. 48

Em nível estadual, as políticas importantes 
incluem segurança para armas, limites de 
velocidade nas estradas, regras de uso de 
capacete em motocicletas, elegibilidade no 

programa Medicaid e escopo de serviços 
cobertos, proteção contra poluição e apoio 
à política do tabaco. Por exemplo, há uma 
variação significativa por estado em exigir locais 
de trabalho e locais públicos livres de tabaco, 
montantes de impostos estaduais cobrados 
sobre as vendas de tabaco, apoio à prevenção 
e cessação do tabaco esforços, permitir que os 
empregadores definam suas próprias políticas 
sobre a contratação de fumantes, e a parcela do 
Master Settlement Agreement (MSA) do tabaco 
dedicado à prevenção do tabagismo e esforços 
de cessação. Por exemplo, os Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) desenvolveram 
recomendações sobre o quanto cada estado 
deve gastar em programas de prevenção 
do tabaco estaduais com base no tamanho 
de sua população, o montante que recebe 
anualmente do MSA, e os custos e eficácia de 
várias estratégias para prevenção e tratamento 
do tabaco. Em 2012, o Alaska foi classificado 
em 1º (melhor) ao gastar US$ 10,8 milhões, 
101% dos US$ 10,7 milhões recomendados 
pelo CDC. Ohio empatou com Missouri, 
Connecticut, Distrito de Columbia, Nevada 
e New Hampshire em 50º (pior), gastando 
US$ 0 nesses programas. Sob o mandato 
do governador John Kasich, Ohio tornou-
se o único estado do país que não forneceu 
suporte para permitir que seus moradores 
tivessem acesso à linha direta de apoio para 
cessação do tabagismo 1-800-QUITNOW.49 
Mais cedo, em 2008, sob a liderança do então 
governador Ted Strickland, o legislativo de 
Ohio desmantelou a Ohio Tobacco Prevention 
Foundation, uma das organizações estaduais 
de prevenção do tabagismo mais eficazes já 
criadas, e usou o financiamento para apoiar as 
prioridades orçamentárias do governador.50 Os 
declínios nas taxas de fumantes estabilizaram-
se logo após estas mudanças políticas serem 
implementadas.

Políticas locais incluem leis de zoneamento 
que permitem empreendimentos imobiliários 
de uso misto, opções de transporte ativo e 
construção de calçadas, ciclovias e calçadões, 
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proibição do uso de ingredientes tóxicos em 
restaurantes, políticas antitabagistas para 
locais de trabalho e locais públicos, os impostos 
especiais sobre o tabaco, proteção contra a 
poluição e divulgação de campanhas em cada 
uma das áreas de vida saudável. As políticas 
adotadas em Nova York são, provavelmente, as 
mais eficazes do país em termos de promoção 
de estilo de vida saudável. 51

Os empregadores têm a opção de serem 
cidadãos passivos ou ativos no estabelecimento 
de políticas locais e estaduais de saúde e, em 
certa medida, das políticas nacionais de saúde. 
Por exemplo, sob a liderança do CEO Dr. Toby 
Cosgrove, a Cleveland Clinic decidiu tornar-se 
muito ativa no que se refere à política estadual 
e local do tabaco. Eles estabeleceram campi 
livres de fumo em cerca de seus 100 hospitais 
e clínicas locais em 2005, desenvolveram 
um programa intensivo de tratamento do 
tabagismo para pacientes, ajudaram a aprovar 
uma lei estadual que estabelece políticas 
antitabagistas em todos os locais de trabalho 
e  locais públicos e ajudaram a aprovar uma 
lei municipal aumentando os impostos sobre 
os cigarros em 2006, forneceram terapia de 
reposição de nicotina (TRN) para todos os 
residentes em Cuyahoga County (condado 
em que a maioria dos hospitais e clínicas 
Cleveland Clinic estão localizados) que 
nomearam de linha direta estadual para 
cessação do tabagismo (1-800-QUITNOW) 
em 2007, e suspenderam a contratação de 
fumantes em 2008. Coletivamente, essas 
políticas levaram a uma queda nas taxas 
de tabagismo em Cuyahoga County de 
26% em 2003 para 15% em 2009. A título de 
comparação, as taxas caíram de 25% para 21% 
no restante do Estado de Ohio e de 22% a 18% 
nos Estados Unidos durante o mesmo período. 
Ao se envolver nestes esforços políticos locais 
e estaduais, a Cleveland Clinic foi capaz de 
ajudar seus funcionários a parar de fumar e 
também reforçar sua imagem como um forte 
defensor de vida sem tabaco. Estes esforços 
para combater o tabaco estão de acordo com 

a classificação da Cleveland Clinic como o 
centro do coração número 1 do país.

S: Sociedade
Além de serem fortemente influenciadas por 
seus pares, as pessoas também são influenciadas 
por normas culturais amplas da sociedade 
em que vivem, normas étnicas das pessoas 
com quem elas interagem e celebridades de 
destaque na mídia.

Atividade Física

Quando correr virou mania nos Estados 
Unidos, correr uma maratona (42 km) era 
considerado um feito raro de atletas altamente 
desenvolvidos e um número estimado de 
25.000 completaram uma maratona em 1976. 
Ao longo dos anos, a visão das pessoas sobre 
a maratona evoluiu para o ponto em que as 
pessoas acreditavam que correr uma maratona 
estava ao alcance de uma pessoa saudável 
comum. Em 2011, estimou-se que 518 mil 
terminaram uma maratona. 52 Apesar do fato de 
que uma grande parte da população permanece 
sedentária, a parcela da população que é muito 
ativa tem aumentado substancialmente.

Uso de Tabaco

Em meados dos anos 70, quando a área de 
promoção de saúde no local de trabalho 
começou a se firmar nos Estados Unidos, o fumo 
passivo era considerado irritante por muitos não 
fumantes, mas não havia o mínimo de restrições 
ao uso do tabaco em casas, restaurantes, locais 
de trabalho, até mesmo hospitais. Pedir a alguém 
que não fume, até mesmo em sua própria casa, 
era considerado rude. Estas normas foram 
completamente invertidas; o ato de fumar é 
tido como mortal, 53 o tabagismo é incomum na 
maioria dos ambientes de trabalho e locais de 
entretenimento, e fumar sem pedir permissão 
é considerado rude na maioria dos ambientes. 
Na verdade, as restrições para estados inteiros 
são muito comuns. Leis antifumo abrangentes 
(local de trabalho, restaurantes, bares) em vigor 
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aumentaram de zero em 31 de dezembro de 
2000,54 para 23 estados em 01 de julho de 2012. 
Além disso, 29 estados proíbem o fumo em 
locais de trabalho, 34 em restaurantes, 29 em 
bares e 15 em casinos. Estima-se que 81% da 
população dos Estados Unidos é coberta por 
leis antifumo a nível estadual ou local. 55 Não 
surpreendentemente, o uso do tabaco é maior 
nos Estados que têm as políticas antitabagistas 
mais fracas.56

Normas Étnicas

Os hábitos de saúde das pessoas são fortemente 
influenciados por normas étnicas e culturais 
existentes em suas famílias e comunidades, 
relacionadas à expressão de emoções, pedidos 
de ajuda e ajudar os outros, o significado da 
comida, e o quanto os próprios pontos de vista 
devem ser impostos aos outros. Por exemplo, o 
valor cultural do familismo, respeito, simpatia 
e personalismo fazem com que famílias 
hispânicas/latinas queiram proteger suas 
famílias do fumo passivo, MAS também torná-
los relutantes em pedir aos vizinhos que se 
abstenham de fumar. 57

Celebridades como Modelos de Conduta.

As celebridades têm um impacto significativo 
em muitas pessoas. Por exemplo, como a 
Oprah Winfrey perdeu e ganhou peso ao 
longo das últimas décadas, muitas pessoas, 
especialmente as mulheres, têm seguido e 
imitado seus métodos. 58 Da mesma forma, 
a constante exposição da mulher aos corpos 
perfeitos das estrelas pode levar algumas 
mulheres, especialmente as jovens, a se 
sentirem insatisfeitas com o próprio corpo e, 
por vezes, a adquirirem distúrbios alimentares 
ou se exercitarem em excesso.59 O aumento da 
visibilidade de mulheres em boa forma também 
pode ter efeitos positivos. Por exemplo, 
quando Sushmita Sen se tornou a primeira 
mulher indiana eleita Miss Universo em 1994, 
isso estimulou uma mudança em direção a 
uma visão positiva da boa forma na cultura 
indiana, uma cultura que historicamente tem 

favorecido o desenvolvimento espiritual e 
intelectual sobre a forma física.

Para os empregadores, o principal é ter 
consciência do impacto dessas influências 
sociais amplas, aproveitá-los quando possível 
e estar preparado para superá-los quando 
necessário.

E: Entorno
Há um crescente conjunto de evidências de 
que o ambiente natural, construído e político 
tem um impacto significativo sobre os hábitos 
de atividade física e alimentares, e uma nova 
literatura mostra que esses hábitos podem 
ser melhorados a partir da alteração desses 
ambientes. Este campo de investigação foi, 
em grande parte, criado pela Fundação Robert 
Wood Johnson através de seus programas 
no Active Living by Design,60 Active Living 
Research61 e mais recentemente Healthy Eating 
Research.62. O crescimento é mais rápido na 
pesquisa de vida ativa, com o número de 
estudos publicados crescendo de 30 em 2000 
para 678 em 2010.

A idéia básica da vida ativa é que a 
atividade física de rotina foi projetada com base 
na vida de muitas pessoas. Nos anos de 1950 e 
1960, a maioria das crianças ia para a escola a 
pé todos os dias. Na década de 1980, a maioria 
das crianças ia de ônibus ou eram levados 
de carro. As pessoas costumavam viver em 
bairros completos que lhes permitia andar até 
a loja, o cinema ou restaurante e às vezes até o 
trabalho. Hoje, muitas comunidades estão tão 
espalhadas que um carro é necessário para ir 
a qualquer lugar.   Muitas comunidades são 
construídas para carros, em vez de pedestres 
ou bicicletas. Em vez de caminhar até a esquina 
para pegar o ônibus ou metrô, as pessoas saem 
de suas garagens, dirigem para o trabalho 
e, muitas vezes, estacionam no subsolo 
dos edifícios onde trabalham. A segurança 
também é uma preocupação que impede 
muitas pessoas de andar a pé, especialmente 
em bairros pobres. As pessoas usam controles 
remotos para ligar a TV, enviam e-mails no 
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trabalho em vez de caminhar pelo corredor 
e navegam na internet para fazer pesquisas, 
em vez de ir até a biblioteca. Muitos desses 
avanços têm melhorado significativamente 
a produtividade, mas eles também têm 
aumentado comportamentos sedentários. 
Um dos estudos de referência nesta área 
examinou a relação entre a expansão urbana, 
comportamentos de saúde e condições de 
saúde, e envolveu 206.992 adultos em 448 
municípios. Ele mostrou que as pessoas que 
viviam em municípios com maior expansão 
andavam menos e tinham maiores taxas 
de obesidade e hipertensão. Na verdade, 
as pessoas que viviam em áreas de baixa 
expansão, como Manhattan e Washington, DC, 
pesavam uma média de 3 quilos a menos do 
que as pessoas que moravam em regiões com 
altos níveis de expansão com base em fatores 
relacionados à expansão urbana. 63

Muitos edifícios são projetados para 
maximizar a eficiência na passagem de um 
ponto para outro, com elevadores panorâmicos 
e escadas muitas vezes escondidas e às vezes 
não muito agradáveis.

Grandes supermercados são a principal 
fonte de alimento para a maioria das pessoas. 
Eles oferecem a vantagem de uma grande 
variedade de comida em um único lugar, mas 
o acesso é por vezes limitado às pessoas que 
não têm carros, ou vivem em bairros pobres.

O desenho comunitário e acesso aos 
alimentos são regidos em grande parte pelas 
leis dos governos federal, estadual e municipal 
relacionadas com o transporte, zoneamento, 
agricultura e construção de códigos de área 
que estão além da experiência do típico gestor 
do programa de promoção de saúde, e até 
mesmo da liderança de muitas organizações. 
No entanto, a maioria dos empregadores não 
tem controle sobre o desenho de seus próprios 
escritórios e a comida servida em seus próprios 
refeitórios. Os empregadores também têm a 
opção de se envolver mais na formação de 
seus ambientes através da defesa a nível local, 
estadual e federal.

Os empregadores precisam estar cientes 
do impacto do ambiente construído e natural 
sobre os hábitos de saúde de seus funcionários 
e aproveitá-los ou estarem preparados para 
superá-los.

E: Equidade
Há um crescente corpo de evidências de que 
a pobreza tem um forte impacto sobre uma 
ampla gama de problemas de saúde e que a 
desigualdade de renda tem um efeito adicional 
independente. Esta evidência vem à luz, ao 
mesmo tempo em que a desigualdade de 
renda é pior nos Estados Unidos do que em 
qualquer outra nação desenvolvida. Detalhes 
adicionais sobre o impacto da desigualdade 
de renda na saúde e recente aumento das 
disparidades de renda nos Estados Unidos são 
mostrados no Apêndice 3-B intitulado “Causas 
da Desigualdade de Renda nos Estados Unidos 
e Efeitos Resultantes sobre a Saúde.”

A desigualdade de renda é relevante para 
os programas de promoção de saúde no local 
de trabalho de várias maneiras. Os funcionários 
que têm rendimentos muito baixos ou que 
vivem em estados ou áreas locais, ou talvez 
que trabalhem em organizações em que a 
desigualdade de renda é alta, podem ter níveis 
elevados de problemas de saúde e níveis 
mais baixos de confiança social. Recursos 
financeiros adicionais e tempo de pessoal 
podem ser necessários para estabelecer laços 
de confiança com estes funcionários, envolvê-
los em programas, e reverter os efetivos 
negativos de suas situações. Os empregadores 
precisam estar cientes do impacto da pobreza 
e da desigualdade em seus funcionários e 
estarem preparados para reduzi-la ou superar 
seus efeitos.

IMPORTÂNCIA RELATIVA DE 
DIFERENTES ESTRATÉGIAS
Nenhum estudo empírico tem sido realizado 
para testar diretamente a importância relativa 
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da sensibilização, motivação, competências 
e oportunidade para estimular a mudança 
de comportamento sustentável. Contudo, 
partindo das conclusões do processo 
sistemático utilizado para desenvolver a 
estrutura descrita aqui, sinto-me confiante 
em concluir que a consciência é de longe o 
fator menos importante, as oportunidades 
são os mais importantes, e motivação 
é um pouco mais importante do que as 
competências. Uma maneira de pensar 
sobre a importância relativa desses fatores 
é no contexto da análise multivariada. Se 
estes quatro fatores pudessem explicar 
toda a variação na mudança de estilo de 
vida bem sucedida, a minha hipótese é que 
a consciência seria responsável por 5% da 
mudança, motivação por 30%, competências 
por 25% e oportunidade por 40%. Outra 
maneira de pensar nisso é no contexto de uma 
carteira de investimentos; 5% de esforços e 
recursos deve ser investido em melhorar a 
consciência, 30% no aumento da motivação, 
25% na construção de habilidades e 40% na 
oferta de oportunidades para a prática de 
estilos de vida saudáveis.

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES
O objectivo subjacente deste modelo integrado 
é criar movimento positivo e uma dinâmica 
duradoura para pessoas e organizações. As 
cinco dimensões da saúde ótima irá capturar 
a atenção das pessoas. Na pior das hipóteses, 
elas vão rir e dizer: “Isso é esquisito.” O mais 
provável é que elas vejam as dimensões como 
reflexos das prioridades da sua própria vida, 
e olhem mais atentamente para os programas 
construídos em torno desses conceitos. Os seis 
passos da Renovação do Processo de Mudança 
do Comportamento de Saúde são projetados 
especificamente para fazer com que as pessoas 
continuem a construir de um comportamento 
positivo após o outro em suas vidas. A Estrutura 
de Equilíbrio de Portfólio AMSO é desenhada 
para estimular as organizações a refletir 
continuamente sobre os seus programas a fim 
de ter certeza de que eles estão investindo os 
recursos adequados em áreas que são mais 
propensas a fazer a diferença, especialmente para 
estimular as pessoas que não são loucas por saúde 
... uma descrição que, provavelmente, comporta a 
maioria das pessoas que lêem este capítulo.
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As raízes históricas da visão aspiracional da 
saúde veio do trabalho precoce de Bill Hettler, 
John Travis e Don Ardell, que se uniram 
para criar o National Wellness Institute da 
Universidade de Wisconsin, Stevens Point 
em 1977. Hettler era um médico que dirigiu 
o serviço de saúde do estudante. Em 1976, 
ele descreveu seis dimensões do bem estar 
(Figura 3A-1) em um folheto destinado a seus 
pacientes estudantis. Estas incluíam a saúde 
física, espiritual, emocional, social, intelectual 
e ocupacional. Ele discutiu amplamente este 
modelo de seis dimensões em apresentações, 
mas aparentemente não publicou qualquer 
trabalho escrito sobre as dimensões até anos 
depois de outros começarem a escrever sobre 
isso. 1 Alguns anos antes, aparentemente em 
1972, John Travis, um médico, e o fundador 
do que tem sido descrito como o primeiro 
centro de bem estar dos Estados Unidos, 
articularam um continuum de saúde em que a 

morte prematura era mostrada à esquerda e o 
alto nível de bem estar do lado direito (Figura 
3A-2). A medicina tradicional tipicamente 
focava em levar as pessoas até o ponto médio, 
ajudando-as a superar as deficiências, os 
sintomas e os sinais de doença, a um ponto 
em que não era possível discernir a doença, 
mas também não era possível discernir o 
bem estar. A área emergente de bem estar iria 
ajudá-las a passar por esse ponto neutro em 
direção ao alto nível de bem estar por meio da 
conscientização, educação e crescimento. 2 Os 
primeiros trabalhos no campo da promoção de 
saúde foram inspirados pelas seis dimensões 
do bem estar de Hetler e pelo continuum de 
doenças-bem estar de Travis.

Em 1995, O’Donnell, inspirado por um 
comentário pessoal de Noreen Clark, o então 
presidente do Departamento de Comportamento 
de Saúde e Educação em Saúde da Universidade 
de Michigan, sugeriu que doença e bem estar, na 
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Figura 3A-1: As Seis Dimensões do Bem Estar.

OCUPACIONAL
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verdade, não faziam parte do mesmo continuum 
e que uma pessoa não precisaria passar por um 
ponto de doença não discernível para começar 
a se mover em direção a um alto nível de bem 
estar, ou, como ele chamava, saúde ótima. 3 Por 
exemplo, uma pessoa poderia ter uma doença 
terminal, mas também ser altamente evoluída 
em sua saúde emocional, espiritual, intelectual 
e social. Ele sugeriu que uma matriz de saúde, 
com a doença em um eixo e o bem-estar no 

outro eixo, poderia ser uma concepção mais 
precisa do que um continuum (Figura 3A-3). 
A saúde ideal é mostrada no canto superior 
direito desta matriz. As pessoas se esforçariam 
para alcançar o mais alto nível de liberdade de 
doenças e o mais alto nível de bem estar ficarem 
o mais próximo possível da saúde óptima. O uso 
desta matriz permite que os médicos apliquem 
da melhor os princípios de promoção de 
saúde no trabalho com pacientes doentes. Por 

Figura 3A-2: Continuum Doença-Bem Estar.

PARADIGMA DO BEM-ESTARMorte
prematura

Incapacidade Sintomas Sinais

Ponto neutro
Sem doença ou bem-estar discernível

Alto nível
de bem-estar

PARADIGMA DO TRATAMENTO
Sensibilização Educação Crescimento

Figura 3A-3: Matriz de Saúde Ideal.

livre de
doença

Do
en

ça

Bem-estar

Saúde 
ideal

Bem-estar 
ideal



111CAPÍTULO 3 A Face do Bem Estar

exemplo, apesar de viver com a deterioração 
física causada pelo câncer, diabetes ou doença 
cardíaca, não há razão para uma pessoa não 
poder se sobressair nas outras dimensões da 
saúde ótima. De fato, melhorar sua saúde social, 
intelectual, emocional e espiritual pode ajudá-
la a gerenciar sua deficiência física. A atividade 
física, uma dieta nutritiva, abstenção do uso de 
tabaco ou outras substâncias tóxicas facilitará a 
recuperação também. Esses princípios também 
se aplicam a ajudar alguém a se recuperar de 
uma lesão, ataque cardíaco ou outra doença 
crítica, mas que pode ser solucionada.
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AUMENTO DAS DISPARIDADES DE 
RENDA NOS ESTADOS UNIDOS
O movement Occupy Wall Street1 chamou 
a atenção para as disparidades dramáticas 
e crescentes de renda entre ricos e pobres, e 
em grande medida entre os ricos e todas as 
outras pessoas, e que o resultado de nossas 
políticas federais de gastos e impostos é fazer 
com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres 
mais pobres. Na verdade, dos 34 países que 
compõem a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas 
a China, México e Turquia têm disparidades 
de renda mais elevadas do que os Estados 
Unidos. Os top 10% dos americanos ricos 
ganham uma média de US$ 114 mil/ano, 15 
vezes mais que os US$ 7.800 recebidos pelos 
10% mais pobres. A diferença tem piorado nos 
últimos 30 anos; foi 12 vezes mais na década 
de 1990 e 10 vezes mais na década de 1980. 
Essa disparidade existe apesar de um aumento 
de 30% nas horas trabalhadas pelos 10% mais 
pobres na última década, e uma queda de 1% 
nas horas trabalhadas pelos 1% mais ricos. A 
diferença de renda é mais extrema entre os 
top 1%, que ganham uma média de US$ 1,3 
milhões e coletivamente ganham 18% de toda a 
renda do país inteiro, mais de duas vezes os 8% 
de toda a renda que ganharam coletivamente 

em 1980. Durante o mesmo período, as taxas 
marginais de imposto de renda mais elevadas 
nos EUA caíram de 70% para 35% e as taxas 
de ganhos de capital caíram de 25% para 14%; 
o resultado é que pessoas com rendimentos 
elevados são capazes de manter uma parcela 
maior da renda que recebem.2 A estória sobre 
riqueza acumulada é ainda mais extrema. Uma 
análise recente dos dados mais atuais (2007) 
da Pesquisa Survey of Consumer Finances3 
descobriu que os top 20% dos ricos detém 
87,2% de toda a riqueza nos Estados Unidos, 
os top 1% têm de 69% e os 400 indivíduos mais 
ricos têm tanta riqueza quanto a toda a base 
inferior de 50%. Uma família, os seis herdeiros 
da fortuna Walmart, tem tanta riqueza quanto 
a base inferior inteira de 30% da população 
do nosso país.4 Estima-se que as disparidades 
sejam ainda mais extremas quando os dados a 
partir de 2011 forem liberados. Por exemplo, a 
fortuna dos herdeiros Walmart aumentou de 
US$ 70 bilhões para US$ bilhões entre 2007 e 
2011.

Para agravar o problema, os EUA fazem 
relativamente pouco para ajudar as pessoas 
com baixa renda. Por exemplo, o apoio 
financeiro direto fornecido às pessoas de 
baixa renda representava apenas 6% dos seus 
rendimentos familiares, em comparação com 
uma média de 16% nos países da OCDE. Os 
gastos com serviços públicos como saúde 
e educação foram de 13,4% do PIB, o que 
representa a média para os países da OCDE.5 
É horrível, mas não surpreendente, que cerca 
de 14,7% das crianças nos EUA vivam na 
pobreza,6 apesar da descoberta de ampla 

A P Ê N D I C E  3 - B
Causas da Desigualdade de Renda nos Estados 

Unidos e Efeitos Resultantes sobre a Saúde
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aceitação de que o desenvolvimento bem 
sucedido na primeira infância é o melhor 
preditor de sucesso futuro na vida. Também 
permitimos que o sucateamento do nosso, uma 
vez bem sucedido, sistema de ensino K-12, 
vimos cortes no financiamento estatal de um 
sistema de universitário estadual que já foi a 
invejado em todo o mundo, permitimos que o 
âmago de muitas das nossas grandes cidades 
fosse levado à decadência, e fizemos pouco 
feito para deter a erosão da infra-estrutura de 
nossas estradas, pontes e suportes de energia. A 
negligência nestas áreas fere toda a sociedade, 
mas tem maior impacto sobre as pessoas com 
rendimentos mais baixos.

EVIDÊNCIAS CRESCENTES DO 
IMPACTO DA DESIGUALDADE 
SOBRE A SAÚDE E OUTROS 
ASPECTOS DA QUALIDADE DE 
VIDA.
O último fator que me fez perceber que eu 
estava com minha cabeça enterrada na areia 
foi meu entendimento crescente do impacto da 
desigualdade de renda sobre a saúde e outros 
aspectos da qualidade de vida. Eu aprendi 
muito nesta área através da leitura da obra de 
Richard Wilkinson. Richard Wilkinson é um 
colaborador de longa data de Michael Marmot 
no estudo de determinantes sociais da saúde, e 
o líder de uma série de estudos que mostram 
o impacto devastador da desigualdade de 
renda. Os resultados destes estudos são 
descritos de forma brilhante em seu livro 
intitulado The Spirit Level: Why Greater Equality 
Makes Societies Stronger7, em co-autoria com 
Kate Pickett. Juntos, eles criaram a Fundação 
Equality Trust para tornar essas descobertas 
mais visíveis e reunir as pessoas para criar 
estratégias para reduzir a desigualdade. Os 
resultados de sua pesquisa, conjuntos de slides 
e acesso aos seus conjuntos de dados originais 
estão disponíveis em seu site: http://www.
equalitytrust.org.uk. A conclusão geral do seu 

trabalho é que as diferenças de renda entre 
ricos e pobres, ao invés da renda per capita 
em si, é um dos preditores mais poderosos 
da expectativa de vida, mortalidade infantil, 
obesidade, doença mental, taxa de natalidade 
na adolescência, homicídios, prisão, escores de 
educação, mobilidade social e confiança. Em 
conjunto, esses fatores compõem um “Índice 
de problemas de saúde e sociais.” Sua análise 
começa com a averiguação da relação entre a 
renda per capita de um país e expectativa de 
vida. Eles descobriram que existe uma forte 
relação entre renda e expectativa de vida em 
países de baixa renda, com as nações mais 
pobres apresentando expectativas de vida em 
torno dos 40 anos e nações mais ricas com 
expectativas de vida de mais de 70 anos. No 
entanto, uma vez que a renda per capita atinge 
cerca de US$ 10.000 por ano, uma maior renda 
per capita não parece ter muito impacto na 
expectativa de vida. Uma vez que a renda per 
capita chega a este nível base, a desigualdade 
de renda é mais importante do que a renda 
per capita para explicar a expectativa de vida. 
A maior parte de sua análise global é baseada 
em 23 países. Eles começaram com as 50 nações 
mais ricas do mundo, diminuíram para aquelas 
com população inferior a 3 milhões de pessoas 
e aquelas que não têm bons dados sobre a 
desigualdade de renda e outras variáveis 
de resultados em sua análise, que é descrita 
abaixo.

Eles analisaram e relataram estas relações 
em sua amostra de 23 nações e para os 50 estados 
dos Estados Unidos. A força das relações é 
notavelmente forte, atingindo significância 
estatística para todos esses resultados, e 
explicando de 18% a 86% das variações nos 
fatores individuais e 76% da variação do Índice 
de problemas de saúde e sociais. Usando dados 
de países desenvolvidos, mas não dos estados 
americanos individualmente, eles encontraram 
relações estatisticamente significativas entre 
desigualdade de renda e uso de drogas, 
consumo de calorias, o bem estar de crianças, 
homicídios juvenis, doença mental de crianças, 
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despesas públicas em cuidados de saúde, 
licença maternidade paga, conflitos com 
crianças, reciclagem, índice de paz, gastos com 
a polícia, gastos sociais, status das mulheres, 
evasão escolar elevada, agressividade e os 
gastos em ajuda externa.

A consistência destes relacionamentos 
é notável. As variações dessa magnitude 
significam que a desigualdade de renda é um 
importante preditor para todos estes resultados 
e, provavelmente, o fator mais importante para 
alguns deles. Fiquei espantado, e, francamente 
envergonhado, que os Estados Unidos tenham 
ficado tão mal classificados em muitos desses 
valores. Isto certamente não combina com o 
ponto de vista que tantos americanos têm, 
inclusive eu, de que os Estados Unidos são a 
maior nação do mundo. Isso me faz pensar 
as maneiras pelas quais somos os maiores, e 
após a leitura deste trabalho, estou desafiado 
a realizar esta tarefa. O maior choque para 
mim foi como nos classificamos mal em ajuda 
externa como percentagem do PIB ... mortos na 
última posição entre os 23 países em seu estudo! 
Somos também os piores em desigualdade 
de renda, mobilidade social, e as taxas de 
encarceramento, gravidez de adolescentes, 
doença mental, obesidade, homicídios, 
mortalidade infantil, e crianças com excesso de 
peso. Além disso, os EUA é quase o pior em uso 
de drogas ilegais, bem estar infantil, escores 
de testes educacionais, conflitos de criança, 
reciclagem, pegada ecológica e expectativa 
de vida. Estamos na média em status das 
mulheres e nível de confiança. As únicas áreas 
os EUA classificadas no topo são a renda per 
capita, gastos militares per capita e gastos em 
cuidados médicos per capita.

EFEITOS NOCIVOS DA 
DESIGUALDADE
Por que a desigualdade tem um impacto tão 
forte? A desigualdade parece ter um efeito 
devastador e em cascata sobre a saúde e outros 
fatores devido a, pelo menos, cinco razões.

Em primeiro lugar, a pobreza, independente 
da desigualdade, causa muitos problemas de 
saúde. Estes problemas deixam as pessoas 
pobres com menor capacidade de resistência 
para se recuperar dos riscos adicionais 
causados pela desigualdade. Por exemplo, as 
condições médicas que são mais elevadas para 
pessoas com baixa renda incluem obesidade, 8 
asma,9 diabetes,10 hipertensão,11 infecção pelo 
vírus da imunodeficiência humana12 e doença 
coronariana e acidente vascular cerebral,13 bem 
como o nascimento prematuro14 e gravidez 
na adolescência.15 As taxas de tabagismo são 
maiores entre as pessoas com rendimentos 
mais baixos e menos educação,16 assim como 
a morte por homicídio17 e morte prematura 
por qualquer causa. Taxas de doenças e morte 
são mais elevadas para esses grupos, em parte 
devido aos péssimos hábitos de saúde, mas 
também por causa da falta de acesso a moradias 
limpas e seguras18 e ar puro,19 e falta de acesso 
a cuidados médicos regulares,20 alimentos 
nutritivos, e educação formal.21

Em segundo lugar, a desigualdade faz com 
que as pessoas se julguem negativamente em 
relação a outras pessoas, um fenômeno chamado 
de “ameaça de avaliação social,” que por sua 
vez tem mostrado desencadear a liberação 
de cortisol e citocinas pró-inflamatórias. 22 
O cortisol dificulta as funções imunológicas, 
aumenta o risco de doença cardíaca e ameaça 
outros sistemas fisiológicos. A inflamação 
crônica tem sido associada ao aumento das 
taxas de desordens autoimunes, incluindo 
artrite reumatóide, lúpus e polimialgia 
reumática, asma e as doenças inflamatórias do 
intestino, colite ulcerativa, doença de Crohn, 
doença cardiovascular, endocardite bacteriana, 
câncer, infecções urinárias ou cistite e pode 
aumentar o risco de um carcinoma escamoso 
de células da bexiga.23 Um impacto indireto 
da ameaça de avaliação social é que defender 
a honra da pessoa torna-se mais importante e 
pode levar a lesões físicas, causadas por brigas, 
e o estresse adicional causado por interações 
hostis.
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Em terceiro lugar, a importância da 
manutenção do status aumenta a pressão social 
para desviar recursos financeiros limitados de 
comida, aluguel, serviços públicos, assistência 
médica e outras necessidades básicas que 
preservarão a boa saúde, para comprar roupas 
bonitas, carros, brinquedos para as crianças ou 
entretenimento com o intuito de elevar status, 
ou ainda para a compra de drogas, álcool ou 
cigarros para ajudar a lidar com o stress. Esta 
tentação de desviar recursos de necessidades 
básicas para entretenimento e luxos é muito 
menor nos países pobres em que todas as 
pessoas têm rendimentos baixos, porque esses 
luxos discricionários são raros, não promovidos 
através da publicidade onipresente e raramente 
comprados por pares. Como tal, o padrão de 
vida de uma típica família em um país pobre 
que tem baixos níveis de desigualdade de 
renda poderia ser semelhante ao padrão de 
vida de uma pessoa pobre nos Estados Unidos 
(que tem alta desigualdade de renda) em um 
sentido absoluto, mas a pessoa que vive em um 
país pobre não sofre as consequências negativas 
da desigualdade de renda porque seu padrão 
de vida é o mesmo de todas as outras pessoas 
com quem se deparam.  .

Em quarto lugar, uma mulher grávida 
vivenciando o elevado nível de stress causado 
pela elevada desigualdade gera cortisol e 
outros hormônios relacionados com o stress 
e toxinas. Esta combinação pode causar 
danos permanentes ao feto, aumentando a 
probabilidade de baixo peso ao nascer, parto 
prematuro, ou outros defeitos congênitos. Isto 
além do dano adicional ao feto causado por 
desnutrição. Isto torna muito difícil para o filho 
desta mulher a recuperar-se.

Em quinto lugar, o desenvolvimento da 
primeira infância é impactado diretamente 
pela pobreza. Por exemplo, Goodman e Gregg 
descobriram que os fatores mais importantes 
que afetam o desenvolvimento da criança são 
o peso ao nascer, a depressão pós-parto sofrida 
pela mãe, ser exposto à leitura todos os dias aos 
três anos de idade e ter horas de sono regulares 

aos três anos24 e que todos esses fatores estão 
relacionados à condição sócioeconômica. 
Recuperar-se desses contratempos agrava os 
desafios de uma criança nascida na pobreza. 
Por exemplo, uma das conclusões do Estudo 
Britânico de Coorte de 1970 foi que as crianças 
de famílias com alto status socioeconômico 
(SES) mantiveram ou melhoraram suas 
habilidades cognitivas em relação aos seus 
pares com o passar do tempo, enquanto que 
aquelas pertencentes a famílias de baixo SES 
apresentaram queda. Mais especificamente, 
um coorte de crianças de uma família de alto 
SES testadas no 10º percentil em 22 meses, em 
média, pontuam no 55º percentil  em 118 meses, 
enquanto que aquelas de famílias de baixo SES 
que começaram no 10º percentil, em média 
pontuam n 28º percentil em 118 meses. Da 
mesma forma, crianças de alto SES que testaram 
no 90º percentil em 22 meses, pontuam, em 
média, no 68ºpercentil em 118 meses, enquanto 
crianças de baixo SES que começaram no 90º 
percentil, em média pontuam no 39º percentil 
em 118 meses.25 É importante reconhecer o viés 
racial em testes cognitivos na interpretação 
desses resultados,26 mas é difícil não concluir 
que a pobreza tem um impacto depressivo sobre 
o desenvolvimento cognitivo. Este efeito no 
desenvolvimento infantil está exasperado com 
o fato de que a posição social e aceitação pelos 
pares são especialmente importantes para os 
adolescentes. Aqueles com o desenvolvimento 
cognitivo depressivo tendem a ter status social 
inferior, que produz mais stress e os problemas 
físicos causados pelo stress, bem como uma 
maior tentação de realizar comportamentos de 
risco para chamar a atenção ou ingressar em 
gangues para melhorar as relações sociais.

A discriminação racial está, sem dúvida, 
alinhada com a desigualdade de renda. 
Wilkinson não aborda especificamente a 
discriminação racial em seu livro e uma revisão 
minuciosa disso está além do escopo deste 
trabalho, mas alguns pontos-chave precisam 
ser reconhecidos. A ligação mais óbvia entre 
a desigualdade de renda e a discriminação 
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racial é que os grupos raciais oprimidos 
têm rendimentos mais baixos27 e, portanto, 
sofrem de todos os efeitos da desigualdade de 
renda negativos descritos acima. Além disso, 
algumas pessoas são vítimas de discriminação 
por causa de sua raça, independente de sua 
renda. Além do aumento das ameaças de 
violência e exclusão de muitas oportunidades, 
esta discriminação cria o mesmo tipo de stress 
causado pela ameaça de avaliação social e 
as consequências físicas resultantes. Para as 
pessoas com alta e média renda que sofrem 
discriminação racial, isto as submete a tensões 
que elas seriam capazes de evitar. Para as 
pessoas com baixa renda, o stress que elas já 
sofrem devido à pobreza e desigualdade de 
renda aumenta.
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Glossário
Modelo da Face do Bem Estar:  Imagem gráfica 
semelhante a um rosto com dois olhos e um 
nariz, que consiste de ilustrações circulares das 
cinco dimensões da saúde ótima e da renovação 
do processo de mudança do comportamento e 
a ilustração triangular da Estrutura AMSO.

Estrutura AMSO & 
POSSE2: Conscientização. Motivação, 
Competências e Oportunidade e Pares, 
Organizações, Estados, Sociedade, Entorno, 
Equidade.

Dimensões da Saúde Ótima: Física, Social, 
Emocional, Espiritual e Intelectual.

Renovação do Processo de Mudança do 
Comportamento:  Prepare-se; Meça a 
sua saúde; Estabeleça metas; Desenvolva 
competências; Construa hábitos.

Matriz da saúde ótima:   Ilustração gráfica 
mostrando a doença no eixo vertical e o bem 
estar no eixo horizontal, com a saúde ótima 
no quadrante superior direito, ilustrando que 
bem estar e doença são constructos diferentes 
que o bem estar pode melhorar, mesmo na 
presença de uma doença terminal.

Ambiente de apoio: Ambientes naturais, 
construídos, culturais e políticos que apoiam 
práticas positivas de saúde, porque eles 
tornam as escolhas saudáveis fáceis.  

Ambiente construído: Entornos construídos 
pelo homem, incluindo calçadas, estradas, 
caminhos, ruas, edifícios e espaços verdes, 
que influenciam o grau em que as pessoas 
são fisicamente ativas, têm acesso a alimentos 
nutritivos, interagiem umas com as outras, se 
sentem seguras e praticam outros hábitos de 
saúde.

Metas Aspiracionais:  Sonhos grandiosos 
sobre o que poderia ser, como correr uma 
maratona, ter sempre uma visão positiva 
sobre o mundo, tornar-se vegetariano, ou 
entrar em um vestido de casamento no 30º 
aniversário.

Metas de Aprendizado:  O desejo de 
adquirir conhecimentos específicos, como 
cozinhar alimentos nutritivos, treinar para 
uma prova de triathlon, protocolos de 
atenção plena.

Metas de Desempenho:  Metas 
comportamento específicas como caminhar 
por pelo menos 30 minutos 6 dias por semana, 
comer cinco frutas e legumes todos os dias, 
parar de fumar dentro de 45 dias.

Benchmarking:  Comparar estratégias de 
programação e resultados entre as diferentes 
organizações para determinar abordagens em 
comum e bem sucedidas (também chamadas 
de “melhores práticas”).

Objetivos de aprendizado
Após ler este capítulo, os leitores serão capazes 
de fazer o seguinte:

1. Descrever as seis etapas da Renovação 
do Processo de Mudança do 
Comportamento de Saúde

2. Descrever os elementos da Estrutura 
AMSO POSSE2
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3. Descrever as cinco dimensões da 
saúde ótima

Questões para discussão
1. Que estratégias podem ser utilizadas 

para melhorar cada uma das cinco 
dimensões da saúde ótima em um 
ambiente de trabalho?

2. Que estratégias podem ser utilizadas 
para implementar cada uma das seis 
etapas do processo de mudança de 
comportamento?

3. Quais são as vantagens e desvantagens 
do local de trabalho como um 
ambiente para melhorar cada uma 
das cinco dimensões da saúde ótima? 
Que outras configurações podem ser 
utilizadas para melhorar cada uma das 
dimensões?

4. A partir de uma perspectiva de 
mudança de comportamento, qua é 
a importância relativa de cada um 
dos elementos na estrutura AMSO 
POSSE2?

5. De uma perspectiva geral de saúde, 
qual é a importância relativa de cada 
uma das cinco dimensões da saúde 
ótima?

6. Como a definição de saúde ótima pode 
ser refinada em sua próxima fase de 
evolução?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
No Brasil, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) prevê a concessão de 
bonificação para beneficiários de planos de 
saúde que aderem a programas de promoção 
de saúde, com descontos em seus prêmios, 
não estando vinculada a comprovação de 
resultados clínicos ou laboratoriais e também 
a oferta de premiação para beneficiários que 
participem em programas ou atividades de 
promoção de saúde. No entanto, a utilização 

destes recursos ainda é limitada, por várias 
razões, inclusive a sua vinculação a uma 
regulamentação da agência reguladora que 
permite limitada maleabilidade na gestão da 
oferta do incentivo.

Fumar em ambientes fechados, públicos ou 
privados é vetado em todo o território brasileiro, 
por lei federal, inclusive em halls e corredores 
de condomínios, restaurantes e clubes – mesmo 
que o ambiente esteja parcialmente fechado 
por uma parede, divisória, teto ou toldo. A 
legislação federal não permite a existência de 
fumódromos e acaba com a possibilidade de 
propaganda comercial de cigarros, mesmo 
nos pontos de venda, onde era permitida 
publicidade em displays. As mensagens sobre 
os danos causados pelo tabaco devem ocupar 
100% da face posterior das embalagens e de 
uma das laterais da embalagem. Sem dúvida, 
estas medidas são as principais contribuições 
para os indicadores relativamente baixos de 
tabagismo no Brasil em relação a outros países, 
mesmo do continente latino-americano.

Os indicadores nacionais apresentam o 
elevado consumo de refrigerantes, alimentos 
ricos em sal e gordura e ainda há limitada 
restrição à propaganda ou estímulo para acesso 
a alimentos saudáveis, particularmente no 
ambiente de trabalho e nas escolas.

Questões como o limitado acesso a 
transporte ativo e coletivo, riscos de violência 
urbana, baixo número de ciclovias e calçadas 
adequadas fazem com que um número 
relativamente baixo de brasileiros faça o 
deslocamento ativo para o trabalho e para a 
escola.

Naturalmente, como apresenta este 
Capítulo, a questão da desigualdade social, 
relacionada a aspectos como renda, educação 
e saúde faz com que as pessoas, muitas 
vezes, assumem determinadas atitudes de 
consumo e comportamento que podem 
dificultar a melhoria dos níveis de fatores de 
risco em saúde e hábitos saudáveis. Neste 
contexto, é fundamental abordar não somente 
os indivíduos, mas buscar criar ambientes 
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saudáveis e estimular a criação de políticas que 
propiciem uma redução das desigualdades 
sociais,  maior acesso a alimentos saudáveis e 
espaços que estimulem a atividade física e o 
consumo consciente.
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Michael P. O’Donnell

INTRODUÇÃO
O objetivo deste capítulo é descrever um 
processo que pode ser utilizado por qualquer 
empregador ou consultor para desenhar um 
programa de promoção da saúde no ambiente 
de trabalho. Ele incorpora a Estrutura AMSO e 

baseia-se na definição de promoção de saúde 
proposta pelo American Journal of Health 
Promotion1 (Ver Tabela 4-1). O processo 
também reflete os resultados de um estudo de 
benchmarking conduzido pelo autor sobre os 
melhores programas de promoção de saúde no 
local de trabalho.2

O objetivo desse estudo foi identificar os 
melhores programas de promoção de saúde 
no ambiente de trabalho nos Estados Unidos e 

C A P Í T U L O

4
Como Desenhar e Financiar Programas de 

Promoção de Saúde no Ambiente de Trabalho 

Tabela 4-1:  Definição de Promoção de Saúde.

"Promoção da Saúde é a arte e a ciência de ajudar as pessoas a descobrir as sinergias entre 
suas paixões fundamentais e a saúde ideal, aumentando a sua motivação para lutar por uma 
saúde ideal, e apoiá-los na mudança de seu estilo de vida em direção a um estado de saúde 
ótima. A saúde ótima é um equilíbrio dinâmico de saúde física, emocional, social, espiritual 
e intelectual. A mudança de estilo de vida pode ser facilitada por meio de uma combinação 
de experiências que aumentem a consciência, elevem a motivação, e desenvolvam 
habilidades e, o mais importante, através da criação de oportunidades ofereçam acesso a 
ambientes que tornem as práticas positivas de saúde a escolha mais fácil.”

Fonte: M. O’Donnell, American Journal of Health Promotion, 2009.

SEÇÃO II
TOPICOS DE GESTÃO
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determinar o que os fez diferentes das centenas 
de outros programas em vigor. Os oito 
elementos exclusivos a estes programas são 
apresentados na Tabela 4-2. Estes elementos 
são organizados em uma matriz em termos 
do impacto do elemento sobre o resultado do 
programa e o nível de controle que um gestor 
de programa típico teria sobre a construção 
desse elemento em seu programa. Por 
exemplo, integrar as metas do programa com 
os objetivos de negócio da organização tem um 
grande impacto sobre a eficácia do programa 
e é também algo que o gestor de programa 
típico pode controlar. O gestor pode articular 
as metas da organização e alinhar com as metas 
do programa para apoiar estes objetivos da 
organização. Não surpreendentemente, outro 
fator que foi muito importante na determinação 
do sucesso do programa foi um forte apoio da 
alta gerência. Infelizmente, no curto prazo, o 
gestor típico de programa tem pouco controle 
sobre a quantidade de apoio que recebem da alta 
gestão. Curiosamente, ter um grande orçamento 
para o programa era apenas moderadamente 
importante na determinação do sucesso de 
um programa. A maioria dos programas 
estudados tinham orçamentos generosos, mas 
muitos dos programas que não estavam entre 
os “melhores” também tiveram orçamentos 
sólidos. Um orçamento de programa sólido é 
importante, mas não é suficiente para tornar 
um programa bem sucedido. 

A descoberta surpreendente deste estudo 
foi que os fatores relacionados com a gestão 
eram mais importantes do que os fatores 
relacionados à programação para determinar 
o sucesso do programa. O típico gerente 
do programa de promoção de saúde que é 
treinado como um especialista em saúde tende 
a concentrar-se nas dimensões de saúde de 
um programa e muitas vezes esquece como 
o programa se conecta com a organização. 
A equipe que monta um novo programa de 
promoção de saúde deve construir cada uma 
dessas oito qualidades em seu novo programa.

O processo de desenho descrito aqui 
tem três etapas fundamentais: preparação 
para o processo de desenho, coleta de dados 
e determinação do conteúdo e estrutura de 
gestão do programa. 

FASE I: ESTRUTURANDO O 
PROCESSO DE DESENHO
O processo de desenho descrito aqui é bastante 
elaborado e participativo. Assume-se que a 
organização está começando do início, sem 
ter decidido ainda se ela está pronta para 
desenvolver um programa de promoção de 
saúde. Cada organização terá de se adaptar 
a esse processo para atender a sua situação 
específica e os protocolos que normalmente se 
seguem para desenvolver um programa.

Tabela 4-2:  Características dos Melhores Programas de Promoção de Saúde em Locais 
de Trabalho,

Baixo Impacto Médio Impacto Alto Impacto
Alto Controle  ● Comunicação eficaz

 ● Conecta o programa 
com as metas do 
negócio

 ● Conecta o programa 
com as metas do 
negócio

Médio 
Controle

 ● Componente de 
avaliação

 ● Programa de incentivo

Baixo 
Controle

 ● Orçamento sólido  ● Cultura de apoio
 ● Apoio da alta gestão
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Antes de uma organização iniciar o 
processo de desenho, ela deve se preparar, 
respondendo a quatro questões básicas: 

1. Quão pronta a organização está 
para desenvolver um programa de 
promoção de saúde?

2. As expectativas de resultado do 
programa são realistas?

3. Quão participativo deve ser o processo 
que a organização quer seguir na 
elaboração do programa?

4. Qual extensão do processo de desenho 
que a organização deseja seguir? 

Cada uma dessas questões é discutida nos 
parágrafos que se seguem. 

Estágio de Prontidão
A tabela 4-3 mostra os vários estágios de 
prontidão em que uma organização pode se 
encontrar e as medidas que deve tomar para 
cada nível de prontidão. Esta não é uma lista 
exaustiva de etapas, mas abrange toda a gama 
de situações. 

Em um extremo, um analista ou proponente 
do programa pode achar que a organização ou 
os principais tomadores de decisão não são 
estão interessados em promoção de saúde. 
Começar um processo de desenho seria um 
desperdício de tempo. Embora um estudo 
de viabilidade possa revelar alguns bons 
argumentos financeiros para o programa e 
alguns bolsões de apoio, isso provavelmente 
não seria levado a sério se não houver interesse 
e seria difícil completa-lo sem um bom grau 

de cooperação. O analista ou proponente 
provavelmente poderia usar melhor o seu 
tempo vendendo o conceito. 

Em outro caso, os tomadores de decisão 
podem estar totalmente convencidos do conceito 
e comprometidos com o desenvolvimento 
de um programa, mas, por causa da falta 
de conhecimento das opções e benefícios do 
programa, os funcionários podem ter pouco 
interesse nos programas. O proponente 
poderia retirar a ênfase da parte relacionada 
ao custo/benefício da pesquisa e seguir um 
processo de concepção comprometido com a 
forte participação do funcionário. Em algumas 
empresas, uma extensa pesquisa sobre viabilidade 
e os interesses dos funcionários poderia ter sido 
concluída, e o programa desejado foi delineado. 
A coleta exaustiva de dados complementares e 
os vário meses de análise desse material pode 
exaurir a paciência da liderança e fazer com que 
o entusiasmo em desenvolver um programa se 
dissipe. O esforço pode ser mais bem sucedido 
se evitar a maior parte das fases de pesquisa e 
dessenho aqui descritos e passar diretamente 
para a implementação

Finalmente, se a organização está 
empenhada em desenvolver um programa, mas 
os recursos são insuficientes para desenvolver 
um programa abrangente, o criador do 
programa poderia fazer pesquisas adicionais 
para determinar a necessidade e garantir os 
recursos para um programa mais abrangente.

Cada organização deve determinar o seu 
estágio de prontidão dentro do continuum 
apresentado na Tabela 4-3 e entrar no processo 
de desenho no estágio apropriado. 

Tabela 4-3:  Estágios de Prontidão Organizacional.

Estágio Ação
Não há interesse
Há interesse no conceito, mas não há certeza se 
irá funcionar
Convencido do conceito 
Impaciente pelo início do programa

Vender o conceito ou esperar
Conduzir estudo de viabilidade

Conduzir avaliação de necessidades
Implementação rápida
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Estabelecendo Metas Realistas 
Como uma disciplina, a promoção de saúde 
no local de trabalho está na fase da meia 
adolescência. Alguns programas significativos 
estão em vigor há quase 50 anos, e a maioria 
das grandes empresas têm algum tipo de 
programa.3 Programas de promoção de saúde 
são encontrados em todos os tipos de grandes 
e pequenas organizações, dos segmentos 
administrativo e fabril, dos setores público e 
privado. Como uma ciência, a promoção de 
saúde ignora sua infância tardia em detrimento 
do início da adolescência. As principais 
instituições de ensino oferecem especializações 
em promoção de saúde; algumas das principais 
instituições de pesquisa estão envolvidas 
em promoção de saúde; milhares de estudos 
foram publicados sobre o impacto dos 
programas na saúde; a teoria da mudança 
de comportamento está sendo traduzida em 
aplicações práticas e conceitos de promoção 
de saúde foram integrados à política nacional. 
Em contextos clínicos, técnicas de promoção de 
saúde intensivas tem sido até mesmo capazes 
de reduzir doenças cardíacas.4 Apesar deste 
progresso, a ciência da promoção de saúde no 
local de trabalho ainda tem muitos limites. Na 
verdade, como a nossa ciência tem melhorado, 
os limites de nossos programas atuais se 
tornam mais claros. 

É realista:

•	 Envolver uma grande parte dos 
funcionparios em programas

•	 Ajudar	uma	parcela	significativa	dos	
participantes a melhorar em algumas 
áreas, incluindo
 - Parar de fumar
 - Reduzir o consumo de gorduras na dieta
 - Reduzir a pressão arterials
 - Reduzir o colesterol
 - Reduzir o absenteísmo
 - Aumentar o uso do cinto de 

segurança

 - Aumentar os níveis de atividade física
 - Reduzir o uso abusivo de álcool
 - Reduzir custos médicos
 - Aprender a gerir melhor o stress 

Pode não ser realista ver um número 
significativo de funcionários

•	 Perder peso
•	 Melhorar o condicionamento físico
•	 Aumentar o consumo de frutas e 

legumes

Não é realista:
•	 Esperar nenhuma recaída a 

comportamentos não saudáveis 
passados

•	 Reverter condições de saúde 
significativamente	deterioradas	em	
menos de cinco anos

•	 Esperar grandes melhorias nas 
condições de saúde sem grande 
esforço

•	 Esperar que as melhorias de saúde 
continuem depois que um programa 
for interrompido

Também não é realista:
•	 Esperar 100% de participação em 

programas
•	 Ver grandes reduções de gastos 

em cuidados com a saúde dentro 
de poucos anos sem grandes 
investimentos nos programas

•	 Ver o aumento da produção de 
trabalho em todos os participantes do 
programa

À medida que aperfeiçoamos nossos métodos, 
melhoramos nossa difusão do conhecimento 
entre os profissionais de promoção de saúde, 
e aperfeiçoamos nossa execução, devemos 
esperar taxas mais baixas de recaída, maior 
sucesso na reversão de condições de saúde 
significativamente deterioradas, e taxas de 
participação mais elevadas em programas. 
Nunca devemos esperar grandes retornos 
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para a organização patrocinadora sem um 
investimento significativo de recursos. 

O desenvolvedor do programa também 
deve ser assertivo, mas realista sobre a 
obtenção de esclarecimentos sobre aquilo 
com o que a alta gestão concordará em 
relação ao desenho do projeto e execução 
do programa. O desenvolvedor deve ser 
assertivo, insistindo que a promoção de 
saúde seja tratada como um investimento 
que beneficiará a organização e não como um 
benefício extravagante para os funcionários 
que pode ser cortado quando o dinheiro 
estiver curto. A organização pode descobrir 
através do programa de promoção de 
saúde que precisa aprimorar algumas de 
suas práticas de comunicação, aperfeiçoar 
a sua estrutura organizacional, ou fazer 
um trabalho melhor no que se refere ao 
envolvimento dos funcionários em sua 
tomada de decisão. Embora a necessidade de 
que essas mudanças possam ser reconhecidos 
como resultado do programa de promoção 
de saúde, elas são mudanças que acabarão 
por facilitar metas básicas da organização. 

As mudanças importantes que beneficiam 
o programa de promoção de saúde, mas 
depreciam a missão básica da organização 
ou se chocam com a sua cultura não devem 
ser esperadas. Por exemplo, permitir que os 
funcionários tenham horário flexível ou folga 
do trabalho para participar de programas pode 
ter um impacto significativo sobre o sucesso 
do programa, mas pode ser impraticável em 
muitas organizações. Benefícios flexíveis (ou 
de alimentação) podem gerar fundos para o 
programa de promoção de saúde, permitindo 
que os funcionários apliquem alguns dos seus 
dólares de benefícios para os programas. No 
entanto, se o custo de desenvolvimento e gestão 
de um programa de benefícios flexível é maior 
do que os benefícios previstos pelo programa 
de promoção de saúde, ele tem poucas chances 
de ser implementado. 

A meta corporativa definitiva do 
programa de promoção de saúde é tornar 

a organização mais capaz de alcançar seus 
objetivos estratégicos. Portanto, o programa 
de promoção de saúde deve ser moldado para 
se ajustar à organização. A organização não 
será moldada para se encaixar no programa de 
promoção de saúde. 

A tabela 4-4 mostra a probabilidade de 
alcançar as várias metas da organização com 
cada um dos diferentes níveis de programas. 
Por exemplo, a tabela sugere que é improvável 
que um programa de conscientização reduza 
os custos dos cuidados médicos, mas é 
provável que um programa que utilize todos 
os quatro elementos da Estrutura AMSO 
reduza os custos dos cuidados médicos. Esta 
tabela ajudará a equipe de desenho e gestão a 
estabelecer metas realistas para o programa. 
A dificuldade típica ocorre quando a alta 
gestão deseja alcançar uma ampla gama de 
objetivos ambiciosos da organização, mas 
quer investir uma pequena quantidade de 
dinheiro para isso. Este gráfico ajuda-os 
a perceber que programas significativos 
serão necessários para atingir os objetivos 
significativos da organização. Se há uma 
incompatibilidade entre os objetivos e 
orçamento, um dos dois tem que mudar. 
Este quadro deve ser utilizado durante as 
fases iniciais de planejamento e mais tarde 
no processo quando o conteúdo real do 
programa estiver sendo desenvolvido. 

Envolvimento do Funcionário no 
Processo de Desenho 
A participação dos funcionários no processo 
de desenho é essencial para o sucesso do 
programa. Os funcionários devem saber que 
o programa foi concebido para satisfazer as 
suas necessidades e que a sua participação é 
fundamental para o sucesso do programa. 

O grau de envolvimento dos funcionários 
no processo de concepção do processo de 
promoção de saúde deve ser significativo em 
todas as organizações, mas deve estar dentro 
da extensão de envolvimento dos funcionários 
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em comparação a outros processos de decisão 
naquela organização. A extensão de níveis de 
participação é apresentada na Tabela 4-5. 

O nível de autoridade dos funcionários no 
âmbito deste processo de desenho pode ser 
ainda definido ou limitada ao desenvolvimento 
de componentes do programa. Por exemplo, a 
alta gestão pode ter autoridade para definir 

orçamentos financeiros; um consultor ou 
especialista no tema pode ter autoridade para 
determinar o currículo e protocolos específicos; 
e os funcionários do comitê de desenho 
poderiam ter autoridade para determinar 
temas específicos, componentes do programa, 
tipos de esforços promocionais e protocolos 
operacionais. 

Tabela 4-4:   Impacto dos Níveis do Programa no Alcance das Metas da Organização.

Metas da Organização Nível I Apenas 
Conscientização

Nível II 2-3 
Elementos AMSO 

Nível III 4 
Elementos AMSO 

Aprimoramento da Imagem

Visibilidade geral improvável possível muito provável

Recrutamento possível possível muito provável

Relações institucionais improvável possível possível

Imagem relacionada do produto Improvável possível provável

Melhoria da produtividade

Moral provável provável muito provável

Rotatividade improvável talvez muito provável

Absenteísmo possível provável muito provável

Resistência Física improvável provável provável

Resistência Emocional mprovável possível provável

Desejo de Trabalhar possível possível muito provável

Redução dos Custos Relacionados a Despesas Médicas 

Utilização do sistema improvável possível provável

Custos em assistência médica possível provável Muito provável

Custos de invalidez possível provável Muito provável

Custos de compensação de 
funcionários

possível possível provável

Seguro de vida improvável possível possível
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Comitê de Funcionários
Um Comitê de Funcionários pode fornecer 
um mecanismo muito eficaz para garantir o 
envolvimento dos trabalhadores no processo 
de desenho. O comitê provavelmente será mais 
eficaz e eficiente se tiver, pelo menos, seis e não 
mais que dezesseis membros, representando os 
tipos de funcionários listados aqui. 

•	 Porta-voz da alta gestão
•	 Gerente de benefícios de saúde
•	 Gerente de educação e treinamento
•	 Coordenador de programas de 

recreação
•	 Gerente de Recrutamento e seleção
•	 Coordenador do departamento médico
•	 Representante da associação de 

funcionários 
•	 Representante do sindicato (se uma 

grande parte dos funcionários for 
representada pelos sindicatos)

•	 Funcionários no geral representando 
vários departamentos

•	 Representante (s) da média gestão
•	 Facilitador
•	 Gerente de Comunicação
•	 Perito técnico

Um comitê menor é mais fácil de gerenciar; 
um comitê maior pode proporcionar uma 
melhor representação de importantes grupos 
de interesse. 

Comitês fornecem um excelente 
mecanismo para envolver os funcionários na 
tomada de decisão, na geração de ideias, e 
para estimular a ajuda dos muitos grupos de 

interesse. Os comitês também podem tomar 
muito tempo e ficarem atolados no processo 
de tomada de decisão. Os comitês serão 
mais eficazes se o seu propósito e grau de 
autoridade em cada área coberta for claramente 
estabelecida e se eles forem coordenados por 
um facilitador experiente. A tabela 4-6 mostra 
os temas das reuniões de um comitê real em 
que o nível de participação (da Tabela 4-5) foi 
"A alta gestão compartilha a tomada de decisão 
e direção do processo com os funcionários." 

Conhecimento e Expertise 
Necessários para Desenhar um 
Programa de Promoção de Saúde 
Os funcionários do comitê devem ter autoridade 
para definir metas e normas na medida 
aprovada pela organização. Eles devem ser 
envolvidos na seleção de tópicos do programa e 
desenvolver protocolos do programa, mas eles 
devem ter cuidado para não exceder seu nível 
de conhecimento e habilidade em áreas clínicas 
e organizacionais de promoção de saúde. Os 
indivíduos responsáveis pela concepção do 
programa devem ter expertise em todas as 
seguintes áreas: 

•	 Teoria organizacional
•	 Processo de grupo
•	 Gestão de operações
•	 Métodos de comunicação e marketing
•	 Técnicas de motivação
•	 Processo de desenho
•	 Aspectos clínicos da promoção de 

saúde, incluindo:

Tabela 4-5:  Grau de Participação dos Funcionários no Processo de Desenho.

1. A alta gestão dirige o processo e toma todas as decisões
2. A alta gestão retém o processo e toma todas as decisões, mas busca contribuição
3. A alta gestão mantém a tomada de decisão, mas compartilha a direção do processo
4. A alta gestão compartilha a tomada de decisão e a direção do processo
5. Os funcionários dirigem o processo direto e a tomada de decisão
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Tabela 4-6:  Tópicos de Reuniões em um Típico Processo de Desenho . 

Número da Reunião Tópicos Abrangidos nas Reuniões

1 Estímulo para o programa
Papel e processo de esclarecimento
Educação em promoção de saúd

2 Educação em promoção de saúde
Apresentação de dados coletados até o momento

3 Educação em promoção de saúde
Plano de coleta de dados

4 Relatório sobre as conclusões da coleta de dados

5 Síntese: Metas de melhoria da organização e de saúde 

6 Síntese: Conteúdo do programa e estrutura administrativa

7 Discussão do 1º esboço da proposta

8 Discussão do 2º esboço da proposta

9 Ratificação do 3º esboço a ser enviado para a alta gestão 

 - avaliação da saúde
 - condicionamento físico
 - nutrição
 - gestão do stress
 - cessação do tabagismo
 - autoatendimento médico
 - saúde social

Poucas organizações terão todas estas áreas 
de conhecimento representados dentro de 
sua equipe atual. Eles podem desenvolver ou 
adquirir conhecimento nestas áreas educando 
a equipe existente, contratando novos 
funcionários com o conhecimento necessário, 
ou trabalhando com um consultor. 

Magnitude do Processo de 
Desenho
Um vasto processo de desenho não será 
necessário para todas as organizações. As 
organizações que já tenham completado 
algumas fases do processo descrito acima 
podem pular essas etapas. Organizações que 

saibam de antemão que querem um programa 
muito simples não precisam de um processo 
extenso. Organizações que trabalham com 
fornecedores externos às vezes podem confiar 
na experiência do fornecedor e encurtar 
alguns dos passos. Cada organização deve 
determinar a extensão do processo adequado 
às suas necessidades, mas errar com um 
processo mais vasto. O processo descrito aqui 
é provavelmente mais apropriado para uma 
organização com 4.000 a 10.000 funcionários. 
Empresas menores ou maiores ou aquelas que 
desenvolvem programas menos abrangentes 
podem seguir a mesma estrutura, mas ajustar 
a magnitude do processo de desenho de forma 
adequada. 

Tempo e recursos extra gastos com a coleta 
de dados fornecerão dados de referência 
adicionais para medidas posteriores do 
sucesso do programa. Tempo e recursos extra 
gastos no processo de desenho aumentarão 
a oportunidade de envolvimento dos 
funcionários e a probabilidade de um desenho 
adequado. O tempo e recursos extra gastos 
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na implementação aumentarão as chances de 
ter um programa que é apresentado de forma 
eficaz. Um número surpreendentemente 
grande de empregadores simplificam este 
processo e buscam apoio em fornecedores 
para orientação sobre muitos dos problemas 
descritos aqui. Enquanto isso economiza 
uma quantidade de tempo significativa no 
curto prazo, também reduz a compreensão 
do empregador dos meandros do programa 
e aumenta a dependência do empregador do 
fornecedor. 

Desenvolver e implementar um programa 
de promoção da saúde em organizações de 
tamanho moderado a grande normalmente 
leva de 6 a 18 meses, mas às vezes pode levar 
anos. O cronograma típico de desenvolvimento 
é mostrado na Tabela 4-7. O tempo pode 
estar no lado mais curto se a gestão estiver 
comprometida em agir rapidamente e os 
recursos estiverem disponíveis para desenhar 
e implementar um programa. O cronograma 
pode ser comprimido de forma significativa se 
a pressão para reduzir os custos dos cuidados 
médicos é severa, ou se um grupo de fora, 
como o fornecedor de seguros de saúde, 
implementa um programa já pronto para uso. 
Em muitos casos, no entanto, há um longo 
período de "gestação", em que a gestão está se 
familiarizando com o conceito de promoção de 
saúde e ainda não está pronta para desenvolver 
um programa. Em geral, o processo leva mais 
tempo em organizações maiores, especialmente 
se os dados são requeridos de vários locais, 

vários níveis de aprovação são necessários e 
os programas são implementados ao longo do 
tempo em diferentes locais. 

FASE II: COLETA DE DADOS – 
CONDUZINDO UM ESTUDO DE 
VIABILIDADE OU AVALIAÇÃO DE 
NECESSIDADES 
O segundo passo importante no processo de 
desenho é a coleta de dados para reunir as 
informações necessárias para a concepção do 
programa. Isto pode assumir a forma de um 
estudo de viabilidade ou de uma avaliação 
de necessidades. Em alguns casos, a coleta de 
dados pode ser concebida para determinar se 
a organização deve ou não desenvolver um 
programa. Nestes casos, a coleta de dados pode 
ser chamada de "estudo de viabilidade". Em 
outras circunstâncias, a decisão de desenvolver 
o programa pode já ter sido feita, e a coleta de 
dados podem ser desenhada para determinar a 
forma como o programa deve ser desenvolvido. 
Esta coleta de dados pode ser chamada de 
"avaliação das necessidades." 

O foco específico e a utilização da informação 
derivada destes dois tipos de estudos será 
ligeiramente diferente, mas as ferramentas 
e os processos utilizados para ambos serão 
muito semelhantes. Além disso, um estudo de 
viabilidade abrangente pode responder se um 
programa deve ser desenvolvido ou não e como 
ele deve ser desenvolvido. As organizações que 

Tabela 4-7:  Cronograma de Desenvolvimento.

Estágio de Desenvolvimento Cronograma

Gestação 0-24 meses

Avaliação 2-12 meses

Desenho 2-12 meses

Aprovação 1-12 meses

Implementação 3-36 meses
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já decidiram desenvolver um programa podem 
fazer pequenas adaptações a esta abordagem 
na coleta de dados. 

Se uma organização espera avaliar a 
eficácia do seu programa na realização das 
metas estabelecidas, ela deve coletar mais 
alguns dados além dos dados básicos coletados 
para o estudo de viabilidade.

O estudo de viabilidade responde à 
pergunta básica: É viável para essa organização 
desenvolver e operar um programa de 
promoção de saúde? Cinco perguntas 
específicas são abordadas para lidar com esta 
questão básica: 

1. Quais são os objetivos e motivações 
da organização para considerar o 
desenvolvimento de um programa?

2. Um programa de promoção da saúde 
é um investimento custo-efetivo para 
esta organização?

3. Quais são os níveis de apoio, 
necessidade e interesse entre os 
funcionários, gerentes de nível médio, 
e alta gestão?

4. A organização tem acesso aos recursos 
necessários dentro da organização e da 
comunidade?

Se as respostas para as quatro primeiras 
questões indicarem que o programa é viável, a 
última pergunta é: 

5. Quais são os principais fatores que 
devem ser considerados durante 
o processo real de concepção do 
programa? 

Além de responder as questões básicas de 
viabilidade, este estudo fornece a maior parte 
das informações necessárias para o processo de 
desenho e proporciona uma oportunidade para 
promover o programa de promoção de saúde 
entre as muitas pessoas que serão cruciais para 
o seu sucesso. Ele também fornece a maior 
parte dos dados de referência com base nos 
quais o progresso futuro pode ser medido. 

O tempo e outros recursos gastos no estudo 
de viabilidade deverão ser determinados pela 
qualidade das informações requeridas e pelo 
impacto destas informações sobre o eventual 
processo de desenho. Um estudo básico exigirá 
de um analista experiente de 40 a 120 horas 
durante 4 a 16 semanas, se os dados necessários 
estiverem prontamente disponíveis. Se o 
estudo for para uma grande organização, se os 
dados não estiverem disponíveis, se um grande 
investimento precisar ser feito no programa, 
ou se houver uma controvérsia significativa 
em torno da probabilidade de um programa, o 
estudo pode levar muito mais tempo. 

Esclarecimento dos Motivos e 
Metas
"Queremos ter um programa de promoção de 
saúde. Vamos desenhar um na empresa "XYZ 
Company". O programa pode reduzir nossos 
custos de assistência médica, melhorar a nossa 
imagem e melhorar a nossa produtividade.” 
Este é o resumo típico de um empregador 
explicando o conceito e as metas de um 
programa de promoção de saúde. Infelizmente, 
se o conceito e os objetivos não são esclarecidos 
antes de um programa ser desenvolvido, atingir 
qualquer um dos benefícios estabelecidos será 
quase mera coincidência. 

Para ser bem sucedido, a posição do 
empregador deve ser reformulada. "Queremos 
reduzir os custos de cuidados médicos, 
melhorar a nossa produtividade e melhorar 
a nossa imagem. Vamos desenvolver um 
programa de promoção de saúde desenhado 
para atingir estes objetivos.” Com essa 
abordagem, o empregador decide quais 
benefícios são mais importantes e, em seguida, 
desenha um programa especificamente para 
alcançá-los. 

A organização pode:

•	 Pensar que o conceito de promoção de 
saúde faz sentido e, portanto, querer 
desenvolver um programa.
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•	 Ser altruísta e querer melhorar o bem 
estar de seus funcionários através 
do patrocínio de um programa de 
promoção de saúde.

•	 Expandir os objetivos do programa 
depois de ter tido mais experiência 
com o programa e entender melhor os 
benefícios em potencial.

No entanto, na concepção dos programas, 
as metas devem ser esclarecidas e o processo 
de desenho deve ser direcionado pelos 
objetivos. Se não, há muito menos chances de 
que o programa beneficie a organização. Os 
principais problemas na incompatibilidade 
entre o desenho e os objetivos ocorre pelos 
seguintes motivos: 

•	 A maioria dos gerentes e executivos 
não	sabem	o	suficiente	sobre	os	
programas de promoção de saúde para 
entender o tempo necessário para o 
processo de desenho.

•	 A maioria dos planejadores de 
programas de promoção de saúde 
não entendem as organizações 
bem	o	suficiente	para	saber	o	leque	
de benefícios que podem resultar 
dos programas - nem entendem 
a concepção do programa ou a 
promoção	da	saúde	bem	o	suficiente	
para projetar o programa para atingir 
objetivos	específicos.

•	 A maioria dos planejadores de 
programas de promoção de saúde 
não	entendem	suficientemente	o	
processo do grupo para ajudar a 
organização a articular as metas para 
o programa.

•	 Muitas organizações não esclarecem 
adequadamente os objetivos de suas 
atividades.

Se as metas do programa serão devidamente 
esclarecidas, um esforço significativo será 
necessário para direcionar o processo de 
esclarecimento do objetivo. Isto incluirá 

convencer a alta gestão de que as sessões de 
esclarecimento da meta são necessárias. A 
extensão do processo de esclarecimento da 
meta do processo global de concepção do 
programa irá, claro, depender da extensão do 
programa a ser concebido. 

A maior parte das metas do programa 
podem ser classificados em duas categorias: 
metas de gestão e metas de saúde. As metas 
de gestão incluirão redução nos custos dos 
cuidados médicos, melhoria da imagem e maior 
produtividade. As metas de saúde abordarão o 
nível de mudança de saúde desejada e a área 
específica de mudança, tal como a alimentação 
ou condicionamento físico. Metas de gestão e 
saúde não são sempre alcançadas através do 
mesmo desenho de programa e as prioridades 
relativas das duas certamente impactarão no 
foco do programa.

Por exemplo, se a meta de gestão de 
reduzir os custos dos cuidados médicos forem 
o objetivo principal, o seguinte processo pode 
ser seguido: 

1. Analise gastos com cuidados médicos 
passados, atuais e projetados à procura 
de padrões e áreas de alto custo.

2. Determine as condições de saúde 
atuais e projetadas de funcionários no 
que se refere às despesas de saúde. 
Isso é feito por meio de exames 
de saúde e pela revisão do seguro 
médico e registros de compensação de 
funcionários.

3. Determine quais condições de saúde 
têm maior impacto no custo e quais 
podem ser tratadas com sucesso por 
meio de programas de promoção de 
saúde.

4. Faça uma análise de custo/benefício 
para determinar quais programas 
produzem benefícios que são maiores 
do que o seu custo.

5. Investigue métodos para corrigir ou 
prevenir as condições de saúde de alto 
custo que não podem ser afetadas pela 
promoção de saúde.



136 CAPÍTULO 4 Como Desenhar e Financiar Programas

6. Desenvolva métodos para monitorar o 
impacto do programa sobre os custos 
dos cuidados de saúde.

7. Desenvolva programas de promoção 
de saúde que terão maior impacto 
sobre os custos dos cuidados 
médicos. Estes provavelmente irão 
incluir programas especiais para os 
funcionários com os maiores custos 
de assistência médica, a cessação do 
tabagismo, controle da hipertensão 
arterial, prevenção de problemas nas 
costas, segurança em automóveis e 
programas gerais de prevenção de 
lesões. 

Se o objetivo é uma meta de saúde, como a 
redução da incidência de ataques cardíacos, 
o seguinte processo, bem diferente, pode ser 
seguida: 

1. Determine causas de ataques 
cardíacos.

2. Determine quais dessas causas 
podem ser afetadas por programas de 
promoção de saúde.

3. Realize exames em funcionários para 
identificar fatores de risco cardíaco.

4. Determine quais programas são 
mais eficazes na redução dos fatores 
de risco cardíaco na população de 
funcionários.

5. Investigue métodos para corrigir 
os fatores de risco cardíaco que não 
podem ser reduzidos pelo programa 
de promoção de saúde.

6. Desenvolva métodos para monitorar 
o impacto dos programas sobre os 
fatores de risco cardíaco.

7. Desenvolva programas que terão 
maior impacto sobre fatores de 
risco cardíaco. Estes provavelmente 
incluirão nutrição, cessação do 
tabagismo, condicionamento 
físico, gestão do stress, controle da 
hipertensão arterial e aumento de 
apoio social.

Se o objetivo é uma meta de gestão para 
melhorar a imagem da organização, o seguinte 
processo pode ser seguido:

1. Determine os grupos e indivíduos cuja 
percepção da organização é o mais 
importante.

2. Determine os componentes de um 
programa de promoção de saúde com 
maior probabilidade de moldar a 
percepção deste grupo e desenvolver 
esses programas.

3. Desenvolva mecanismos para 
capitalizar sobre o valor da imagem do 
programa.

4. Investigue métodos para melhorar 
a imagem além do programa de 
promoção de saúde.

5. Desenvolva métodos para controlar o 
impacto do programa na imagem.

6. Desenvolva outros programas não 
relacionados à promoção de saúde que 
terão maior impacto sobre a imagem.

Na maioria dos casos, haverá múltiplos 
objetivos. O desafio para o planejador do 
programa é determinar com precisão as 
prioridades relativas das metas e desenhar o 
programa para atingir o equilíbrio adequado 
de benefícios em cada uma das áreas da 
meta.

Em praticamente todos os casos, uma 
terceira consideração importante - além das 
metas de saúde e da organização - serão limites 
aos recursos humanos, financeiros, de espaço 
e tempo disponíveis para o programa. Estes 
irão limitar a gama de opções de programas 
considerados e forçarão os programas a serem 
desenhados de tal forma que obtenham o maior 
retorno possível sobre o investimento. 

A importância de esclarecer os motivos e 
metas é ilustrada pelos resultados do estudo 
de benchmarking. Os programas de maior 
sucesso conectaram as metas do programa às 
metas da organização. Se as metas não forem 
esclarecidas, os objetivos não podem ser 
alinhados.
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Muitas vezes, é difícil para uma organização 
esclarecer os objetivos de um programa de 
promoção de saúde proposto. Isso é verdade 
porque a maioria dos executivos não têm uma 
compreensão precisa dos potenciais benefícios 
de um programa de promoção de saúde. 
Além disso, todas as grandes organizações 
são compostas de muitos tomadores de 
decisão ou representantes da alta gestão. Não 
seria incomum para um gerente esperar que 
o programa de promoção de saúde reduza 
os custos dos cuidados médicos em 15 por 
cento e um outro gerente dentro da mesma 
organização esperar que o programa não tenha 
qualquer impacto sobre os custos dos cuidados 
médicos. Uma solução para este problema é 
ter um protocolo claro para esclarecer metas. 
O processo de cinco etapas descrito aqui tem 
sido utilizado de forma eficaz por uma série de 
organizações para esclarecer metas. 

Análise de Projeções de Custo/
Benefício
Como qualquer outro programa na organização, 
o programa de promoção da saúde não deve 
ser um adorno. Ele deve pagar por si mesmo 
em termos dos benefícios que traz para a 
organização. Alguns desses benefícios serão 
tangíveis e mensuráveis, tais como redução 
de custos de assistência médica ou redução 
do absenteísmo. Outros serão mais difíceis de 
mensurar, mas igualmente valiosos, tais como 
a melhoria de imagem. Projetar os retornos 
financeiros que um programa pode gerar não 
é simples, mas isso pode e deve ser feito como 
parte do estudo de viabilidade para determinar 
se o programa é um bom investimento para a 
organização. 

Níveis de Apoio e Áreas de 
Interesse 
Um apoio de base ampla e sólida entre todos 
os níveis de funcionários é fundamental 
para o sucesso do programa de promoção de 
saúde. Medir o nível de apoio durante a fase 

de pesquisa mostrará o apoio é representado 
dentro da estratégia global de desenho. Se 
o apoio for muito consistente, ele por si só 
pode ser suficiente para convencer quem 
está no poder que um programa deve ser 
desenvolvido. Se o suporte for muito fraco, 
mas todas as outras medidas do estudo de 
viabilidade indicam que um programa de 
promoção de saúde faz sentido, os designers 
do programa devem estar preparados para 
alocar uma parcela significativa de recursos 
para a promoção do programa. O apoio deve 
ser medido em três níveis:

1. Alta gestão 
2. Média gestão 
3. População geral de funcionários 

O apoio em todos os níveis é importante, mas 
o apoio da alta gerência é provavelmente o 
mais importante se o programa for sair do 
papel. Este apoio significa muito mais do 
que apenas concordar com o conceito do 
programa. Respostas positivas a todas as 
questões seguintes mostram um forte apoio. 
Por exemplo, a alta gestão concorda com o 
seguinte:

•	 Eles agirão como um modelo ao 
participar do programa?

•	 Eles promoverão o programa 
regularmente através de declarações 
de apoio formais e informais?

•	 Eles	fornecerão	apoio	financeiro	para	o	
programa?

•	 Eles fornecerão apoio administrativo 
através da manutenção das instalações, 
acesso	financeiro	aos	canais	de	
comunicação	e	uma	supervisão	eficaz?

•	 Será que eles estarão abertos à revisar 
e possivelmente alterar as políticas 
que não incentivem um estilo de vida 
saudável?

A tabela 4-8 mostra um conjunto mais 
detalhado de perguntas que podem ser 
usadas em entrevistas estruturadas com a 



138 CAPÍTULO 4 Como Desenhar e Financiar Programas

alta gestão. Estas entrevistas também serão 
uma oportunidade para articular a missão, os 
objetivos de longo prazo e as prioridades atuais 
da organização.

Gerentes de nível médio são os últimos 
guardiões da participação dos funcionários 
no programa. A questão-chave que deve ser 
respondida sobre o seu apoio é: Será que esses 
gestores irão permitir, facilitar e incentivar 
seus funcionários a participar dos programas? 

Entre a população geral de funcionários, as 
questões de apoio são simples: Os funcionários 

querem os programas? Será que eles irão 
participar?

Tão simples quanto estas questões são, 
medir o apoio é difícil porque a maioria 
das pessoas não sabe o que um programa 
de promoção de saúde é e, pior ainda, tem 
falsas impressões. Isto foi evidenciado por 
um gerente sênior cuja mulher jovem estava 
envolvida em aulas competitivas de aeróbica. 
Ele disse que não queria fazer aeróbica porque 
ele pensou que ficaria ridículo vestindo calças 
apertadas e dançando no ritmo da música. Ele 

Tabela 4-8:  Perguntas para Fazer à Alta Gestão.

1. Conteúdo do Programa
 - Qual é o seu conceito de um programa de promoção de saúde?
 - Quais os tipos de programas que funcionam melhor para esta organização?
 - Qual nível de programa (conscientização, mudança de comportamento, ambientes 

de apoio) faz mais sentido para esta organização?

2. Apoio
 - Você pessoalmente participaria do programa?
 - Você incentivaria os gestores que se reportam a você a participarem do programa e 

incentivarem seus funcionários a participar?
 - Você estaria disponível para ajudar na promoção do programa para os funcionários 

em geral?
 - Você estaria disponível para solucionar problemas se o programa precisar de ajuda?
 - Quão forte você espera que o apoio para o programa seja em cada nível da 

organização?

3. Benefícios
 - O que você vê como benefícios qualitativos e quantitativos de um programa de 

promoção de saúde para esta organização? Que melhorias percentuais você veria 
nos custos dos cuidados médicos e produtividade?

4. Orçamento
 - Qual seria o seu orçamento para o programa?

5. Estratégia
 - O que você recomenda para tornar o programa bem sucedido?
 - O que você vê como possíveis obstáculos dos quais estar ciente e a serem superados?

6. Prioridades da Organização
 - Qual é a missão da organização?
 - Quais são os objetivos de longo prazo da organização?
 - Quais são as prioridades atuais da organização?



139CAPÍTULO 4 Como Desenhar e Financiar Programas

não percebeu que a aeróbica inclui uma ampla 
gama de exercícios cardiovasculares (como 
corrida, natação e ciclismo) e que nenhum 
desses programas exigem vestir trajes sumários.

 Outro gerente de nível médio não queria 
ter uma aula de gestão de stress porque ela 
equiparava isso à uma sessão de meditação, 
que ela entendia como um capricho da religião 
oriental. Ela imaginou as discussões em grupo 
como reuniões de grupo ameaçadoras com 
conotação sexual. Outro gerente sênior tinha 
receio de programas de promoção de saúde 
porque pensava que teria de construir uma 
academia de ginástica e convencer as pessoas 
a se tornarem fisiculturistas. Outro funcionário 
estava nervoso em participar em um exame 
de saúde porque pensou que os resultados 
seriam compartilhados com seu supervisor. 
Muitos funcionários têm se preocupado com a 
participação em exames de saúde porque eles têm 
medo de perder a cobertura do plano de saúde.

O apoio às vezes deve ser medido 
indiretamente por causa desses equívocos. Se 
um representante da alta gestão quer concentrar 
esforços na redução de custos de assistência 
médica e tem uma forte preocupação com 
seu próprio bem estar e o bem estar de seus 
funcionários, ele provavelmente pode ser 
considerado um defensor do programa pois 
apoia o que ele representa. Um funcionário que 
quer se exercitar mais, parar de fumar, comer 
melhor ou aprender a relaxar, e que também se 
sente confortável em aceitar a orientação de seu 
empregador provavelmente seria um apoiador 
do programa mesmo que ele não saiba o que é. 

As entrevistas pessoais são, provavelmente, 
o método mais preciso de medir o apoio neste 
contexto. A entrevista permite que o analista 
avalie a compreensão dos programas pelos 
funcionários e utilizar esse conhecimento na 
interpretação de seus comentários. O analista 
também tem a oportunidade de explicar 
os elementos de um programa e esclarecer 
quaisquer equívocos. Infelizmente, entrevistas 
tomam bastante tempo. Elas devem ser 
utilizadas com membros da alta gestão e 

funcionários-chave, mas o tempo geralmente 
não permitirá entrevistas extensas com a 
população em geral de funcionários.

Os questionários são a ferramenta mais 
prática para ser utilizada com grandes grupos de 
funcionários, mas eles têm algumas limitações. 
Uma das maiores limitações é que o analista 
não sabe como a compreensão ou concepções 
erradas do funcionário sobre os programas 
de promoção de saúde pode influenciar as 
respostas. Testes de validade e confiabilidade 
podem reduzir este problema, mas a maioria 
dos gestores de promoção de saúde não 
sabem como realizar estes testes. Além disso, 
as taxas de resposta a tais questionários são 
muitas vezes menores que 30% da população 
de funcionários. Isso é problemático porque 
aqueles que não respondem muitas vezes têm 
opiniões e práticas diferentes daqueles que não 
respondem. Entrevistas em grupo, chamados 
de grupos focais, podem complementar as 
informações fornecidas pelos questionários.

Os questionários dos gestores poderão 
abordar as seguintes questões:

•	 Percepções dos níveis de problemas 
específicos	da	organização	em	áreas	
que podem ser afetadas pelo programa 
de promoção de saúde

•	 Crenças sobre o potencial impacto de 
um programa de promoção de saúde 
em	áreas	problemáticas	específicas	na	
organização

•	 Nível geral de apoio dos gerentes ao 
programa

•	 Interesses no conteúdo do programa

Pontos a serem abordados em questionários 
enviados aos funcionários devem abranger os 
seguintes pontos:

•	 Práticas de saúde vigentes em cada 
área de saúde (por exemplo, exercício, 
nutrição, etc.)

•	 Interesse em melhorar as práticas de 
saúde em cada área de saúde
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•	 Interesse em participar de programas 
patrocinados pelo empregador em 
cada área de saúde

•	 Percepção de quão bem o empregador 
está incentivando práticas positivas de 
saúde em cada área de saúde

Os questionários que medem práticas de 
saúde e interesses dos funcionários e níveis 
de apoio organizacional percebido podem ser 
desenvolvidos internamente ou adquiridos 
de fornecedores externos. Fornecedores 
externos também podem assumir a tarefa 
demorada de registro e resumo das respostas. 
O desenvolvimento de um questionário de 
alta qualidade é difícil e demorado e não 
se deve aventurar a fazê-lo a menos que o 
desenvolvedor seja qualificado nesta área. 
Questionários recém-desenvolvidos devem ser 
refinado para maior clareza através de testes 
piloto e analisados em suas propriedades 
psicométricas (validade e confiabilidade) 
através de testes adicionais. Sem esse tipo 
de teste, não é provável que as informações 
coletadas pelo questionário sejam muito úteis. 
Além disso, é essencial que as respostas sejam 
recebidas de uma amostra suficientemente 
grande.

Fornecedores que vendem questionários 
padronizados devem ser solicitados a 
demonstrar que seus questionários têm 
fortes propriedades psicométricas. Além 
disso, questionários padronizados devem ser 
utilizados apenas se incluírem informações 
específicas relevantes ao esforço de concepção 
do programa.

Um número cada vez maior de fornecedores 
pode desenvolver questionários personalizados 
para atender às necessidades individuais de 
diferentes organizações, processar as respostas, 
e fornecer relatórios resumidos por um custo 
razoável.

Algumas organizações usam uma 
avaliação de risco à saúde (HRA) para coletar 
informações para desenhar um programa. Esta 
é uma estratégia tentadora porque a HRA de 

fato mede os riscos à saúde dos funcionários 
e fornece registros computadorizados dos 
resultados. Isto agora é financeiramente viável 
porque o custo de uma HRA online é muito 
baixo, no entanto, porque a HRA requer tanta 
informação de funcionários, a taxa de resposta 
é geralmente baixa e tendenciosa em relação 
às pessoas que estão interessadas em relaizar 
melhorias na saúde. Como será discutido mais 
tarde, as taxas de resposta podem ser elevadas 
de forma significativa com a promoção e 
os incentivos adequados, mas isso às vezes 
é difícil de ser feito durante o processo de 
planejamento, ou seja, antes que um programa 
seja totalmente lançado.

Discutir especificamente o conteúdo 
de questionários está além do escopo deste 
capítulo. No entanto, qualquer questionário 
tentando medir comportamentos de saúde 
e interesse dos funcionários em participar 
de programas será de valor limitado se não 
medir também a prontidão dos funcionparios 
para mudar cada comportamento de saúde.5 
Entender o estágio de prontidão para a 
mudança é fundamental para preparar os 
tipos de programas mais adequados para a 
população e para realizar uma projeção das 
taxas de participação.

Acesso a Recursos
Os recursos necessários para desenvolver e 
operar o programa incluem dinheiro, espaço, 
conhecimento técnico e pessoal para executar 
os programas. A capacidade da organização 
de financiar o programa independe do 
valor custo/benefício do programa. Além 
de reconhecer o valor custo/benefício, a 
organização deve ter acesso aos ativos líquidos 
para desenvolver e operar o programa. Uma 
organização pode projetar ganhar US$ 2 para 
cada US$ 1 investido no programa; mas se ela 
não tem reservas de caixa suficientes, pode não 
ser capaz de iniciar o programa. 

O espaço é muitas vezes um problema 
para organizações localizadas próximo a 
áreas urbanas, especialmente quando elas 
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querem fornecer instalações para a prática de 
exercícios. Felizmente, muitos programas não 
exigem instalações para práticas de exercícios 
ou espaços extensos.

O conhecimento técnico sobre a concepção 
do programa, desenvolvimento curricular 
e avaliação em saúde, entre outras áreas, é 
necessário desenvolver o programa. Uma 
equipe qualificada é necessária para operá-lo. A 
organização deve ter esses recursos dentro de seu 
grupo de funcionários ou ser capaz de contratá-
los na comunidade. Contratar profissionais 
para esses serviços não será um problema para 
a maioria das organizações localizadas em 
ambientes urbanos nos Estados Unidos, mas 
pode ser difícil para organizações em cidades 
pequenas ou em países que não possuem vasta 
habilidade em promoção da saúde extensivos.

Problemas no Desenvolvimento do 
Programa
Após as metas organizacionais serem 
esclarecidas, a análise custo/benefício é 
concluída, os níveis de interesse são medidos, 
e apoio e acesso a recursos são determinados, 
a organização deve ser capaz de determinar 
se é possível desenvolver um programa de 
promoção de saúde. Se for determinado que o 
programa é viável, deve-se, em seguida, tratar de 
problemas no desenvolvimento do programa. 
A questão básica de desenvolvimento do 
programa que deve ser respondida é: Se o 
programa de promoção de saúde parece ser um 
bom investimento dos recursos da organização 
e a organização pode extrair todos os recursos 
necessários de si mesma e da comunidade, 
como ela deve proceder no desenvolvimento 
do programa? Mais especificamente:

•	 Quais departamentos e pessoas devem 
estar envolvidos no desenvolvimento 
do programa?

•	 Quais são as várias combinações 
de recursos da comunidade e da 
organização que podem ser usados 
para desenvolver o programa?

•	 Qual das opções de foco do programa 
parece ser mais adequada para 
alcançar as metas organizacionais e de 
saúde estabelecidas?

•	 Quais serão os principais obstáculos a 
serem superados no desenvolvimento 
do programa?

As respostas a estas perguntas fornecem à 
gerência uma visão clara do que é necessário para 
passar para a próxima etapa – desenvolvimento 
do conteúdo do programa.

FASE III: DESENHO DO 
PROGRAMA – DESENVOLVENDO 
O CONTEÚDO DO PROGRAMA E 
A ESTRUTURA DE GESTÃO 
O desenho é a terceira grande fase no 
desenvolvimento do programa. Embora esta 
fase seja descrita como tendo limites finitos 
- começando após o estudo de viabilidade 
e terminando antes da implementação - o 
desenho real do programa continuará a evoluir 
à medida que ele se integra na organização. Esta 
evolução será visível se o programa possuir 
uma fase de avaliação e reajuste programada 
ou seja implementado na forma de um piloto 
ou escalonadamente. O programa continuará 
a evoluir em todos os casos, mesmo quando a 
evolução não é visível. 

Resultados da Fase de Desenho do 
Programa 
Assim como o estudo de viabilidade produz 
um guia para conduzir o programa à fase de 
concepção, a fase de concepção do programa 
produz um plano para a implementação. O 
plano deve ser direcionado por uma declaração 
clara da mudança de saúde ou metas de 
estilo de vida e as metas organizacionais do 
programa. Descrições específicas de conteúdos 
programáticos, sistemas de gerenciamento de 
nível corporativo e do programa, mecanismos 
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de financiamento, uso de fornecedores 
externos, normas para os participantes e 
um cronograma de implementação devem 
ser incluídos. Em muitos casos, currículos 
programáticos específicos serão desenvolvidos 
durante a fase de desenho. Isso, muitas 
vezes, não é tão verdadeiro se o programa é 
desenvolvido ou faseado lentamente ou se 
conteúdos devem ser providenciados por um 
fornecedor externo. 

Fatores que Influenciam o Desenho 
do Programa 
A importância de afirmar claramente as metas 
organizacionais e de melhoria da saúde do 
programa de tal forma que elas possam orientar 
o processo de design tem sido discutida. 
Infelizmente, na maioria das vezes é muito 
difícil posicionar as metas do programa como 
o principal fator de impacto na concepção do 
programa. Uma infinidade de forças políticas 
muitas vezes pode distorcer o foco do desenho. 
Um bom designer de programa pode ser capaz 
de reconhecer essas forças e canalizá-las para 
apoiar, em vez de comprometer, as metas 
estabelecidas do programa em muitos casos. 
Em outros casos, o designer do programa pode 
ser capaz de reconhecer mas não influenciar 
estes factores. 

Qualidade do Processo de 
Desenho 
O primeiro desafio será o de ratificar as metas 
do programa que refletem as necessidades 
da organização. A alta gestão pode ter 
prioridades diferentes por parte dos gerentes e 
funcionários. A falta de compreensão da equipe 
de design sobre programas de promoção de 
saúde pode confundir ainda mais o processo 
de homologação da meta. O impacto destas 
dificuldades pode ser reduzido por meio da 
educação da equipe de design sobre a história, 
funcionamento e benefícios esperados dos 
programas de promoção de saúde.

Garantindo o Apoio de 
Funcionários
O problema de garantir o apoio dos 
funcionários e gestores de nível médio para 
os programas propostos pela alta gestão é 
comum para muitos programas na maioria 
das grandes organizações. Processos de gestão 
extensos tem sido desenvolvidos para resolver 
este problema. O impacto do problema pode 
ser reduzido se ele recebe a devida atenção. 
Isto é especialmente importante na concepção e 
implementação de um programa de promoção 
de saúde, pois afeta cada participante de 
uma forma muito pessoal. A estratégia 
mais eficaz é, provavelmente, envolver os 
funcionários e gerentes em todos os aspectos 
da concepção e gestão do programa, desenhar 
um programa que atenda às suas necessidades 
específicas, mantê-los bem informados sobre 
o desenvolvimento do programa e tornar a 
transparência uma peça central do programa. 

Impacto do Programa no Trabalho 
dos Membros do Comitê de 
Desenho 
O desenvolvimento de um programa pode 
ter um grande impacto sobre o trabalho 
dos gestores operacionalmente ligados ao 
programa, como por exemplo, os gerentes de 
benefícios, gerentes de instalacoes, diretores de 
treinamento e gestores de saúde do funcionário. 
O novo programa pode aumentar sua base de 
poder, ameaçar seu território, aumentar sua 
carga de trabalho ou expor a qualidade do seu 
trabalho. Na verdade, na maioria dos casos, um 
novo programa de promoção de saúde terá um 
novo foco de atenção sobre a gestão dos custos 
de cuidados médicos, as taxas de absenteísmo e 
rotatividade, e os níveis de produtividade. Este 
é um dos benefícios advindos do programa de 
promoção de saúde. O programa muitas vezes 
proporciona um ambiente não ameaçador para 
a abordagem destes problemas. No entanto, 



143CAPÍTULO 4 Como Desenhar e Financiar Programas

a exposição inicial desses problemas muitas 
vezes é extremamente ameaçadora para o 
gerente(s) responsável por estas áreas. 

Conhecimento e Experiência dos 
Membros do Comitê de Desenho 
A experiência anterior dos membros da equipe 
de design terá um impacto importante sobre 
sua contribuição no processo de desenho. Um 
gerente de facilities pode ter uma inclinação 
para instalações de ginástica, um diretor de 
treinamento para aulas, uma enfermeira ou 
médico para programas que incluam testes e 
exames e um líder de recreação para esportes e 
outros eventos divertidos. Qualquer exposição 
que os membros da equipe tiverem tido a 
outros programas irão influenciar ainda mais 
sua contribuição. Se o mesmo grupo estivesse 
em uma equipe de design de um sistema de 
computador, suas ideias preconcebidas teriam 
menos impacto sobre sua contribuição, pois 
eles não se sentiriam bem informados sobre 
computadores e se submeteriam àqueles 
com conhecimento técnico. No entanto, a 
maioria das pessoas acredita que sabem 
muito sobre saúde e hábitos de saúde e pode 
personalizar o programa para de acordo com 
sua própria vontade. Consequentemente, elas 
são mais verbais e permitem que suas próprias 
preferências pessoais afetem sua contribuição. 

Rentabilidade e Transições 
Organizacionais
Ciclos independentes da organização farão 
a diferença na concepção do programa. Estes 
ciclos podem adiar o desenvolvimento do 
programa, acelerar o processo, ou mudar seu 
foco. Por exemplo, a relocalização pendente da 
empresa poderia postergar o desenvolvimento 
do programa até a mudança ser concluída. 
No entanto, a construção de novas instalações 
e o início de novos programas de gestão que 
normalmente acompanham tal movimento 
pode facilitar a implementação do programa. 

Um ano de lucro alto pode liberar fundos 
para desenvolver o programa. Um ano de 
lucro baixo pode dificultar o acesso a fundos. 
Ironicamente, uma organização em uma 
situação de lucro pobre necessita especialmente 
de aumentar a produtividade, reduzir os custos 
dos cuidados médicos, e corrigir problemas de 
imagem que os programas de promoção de 
saúde abordam. Além disso, o custo de um 
programa de promoção de saúde em geral 
não é tão grande que possa esgotar todos os 
fundos. No entanto, em tempos financeiros 
difíceis, novos programas e programas que não 
contribuem diretamente para o core business 
da organização são muitas vezes interrompidos 
ou adiados.

OPÇÕES DE DESENHO: 
CONTEÚDOS DO PROGRAMA 
As decisões de desenho feitas durante a fase de 
design têm como foco o conteúdo do programa, 
no sistema organizacional para gerir o programa 
e nas políticas que regem a participação no 
programa. As três principais decisões sobre o 
conteúdo do programa concentram-se em (a) 
nível desejado de impacto do programa, (b) 
intensidade desejada do programa e (c) temas 
abordados pelo programa. 

Nível de Impacto
A decisão mais importante sobre o conteúdo do 
programa é o nível de impacto desejado. Como 
discutido anteriormente, os programas que se 
concentram em aumentar a conscientização têm o 
impacto de aprimorar o conhecimento, mas têm 
muito pouco impacto sobre o comportamento. 
Programas de construção de conpetências ajudam 
as pessoas a mudar comportamentos de saúde 
específicos, como parar de fumar, começar 
a se exercitar, aprender a gerir o stress, etc. 
Infelizmente, após concluírem estes programas, 
as pessoas muitas vezes retornam aos seus 
hábitos de estilo de vida não saudáveis.6 A 
probabilidade de que continuarão a praticar 
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estilos de vida saudáveis a longo prazo é muito 
maior quando elas têm oportunidades que fazem 
a escolha saudável a escolha mais fácil. 

Ambientes culturais de apoio foram uma 
das oito características dos programas de maior 
sucesso descobertas no estudo de benchmarking. 
Os programas mais bem sucedidos utilizam 
uma abordagem mais abrangente.7 Além 
disso, como mostra a Tabela 4-4, é importante 
ressaltar que os programas com todos os 
quatro elementos da estrutura AMSO são 
aqueles com maior probabilidade de atingir 
os objetivos organizacionais que a maioria dos 
empregadores quer alcançar. 

Nível de Intensidade
O nível de intensidade do programa é 
determinado pelo grau de sucesso desejado 
da meta de mudança de saúde e do nível 
de intensidade necessária para alcançar o 
sucesso. Por exemplo, no processo de cessação 
do tabagismo, revisões sistemáticas da 
literatura têm demonstrado que as taxas de 
abandono aumentam à medida que o número 
de minutos de aconselhamento é elevado 
para300 o número de sessões aumenta para 
oito, o número de profissionais conduzindo 
o programa chega a três, e uma combinação 
de terapia comportamental e medicação é 
utilizada.8 Um ambiente de apoio que inclui 
vastas instalações para exercícios, incentivos 
freqüentes para a prática de comportamentos 
saudáveis, e apoio da alta gerência terá uma 
maior chance de sucesso do que um programa 
de menor intensidade. Fatores que determinam 
o nível de intensidade incluem a quantidade 
de recursos investidos, os níveis de pessoal 
fornecidos e o tempo gasto pelos participantes 
nos programas. O aumento da intensidade do 
programa se traduz em maior sucesso desde 
que o programa estiver bem desenhado. O 
nível mais adequado de intensidade também 
será determinado pelas condições e práticas 
de saúde de funcionários específicos. Dado 
que uma pequena parte dos colaboradores 
são responsáveis pela maioria dos custos com 

cuidados médicos, é aconselhável fornecer 
programas de alta intensidade para esses 
funcionários, se o objetivo do programa for 
reduzir os custos de cuidados médicos ou 
de alcançar aqueles com os maiores riscos de 
saúde. 

Tópicos do Programa
A seleção de temas será relativamente fácil 
uma vez que as metas do programa estejam 
claramente definidas e o nível desejado e 
intensidade do programa forem determinados. 
A tabela 4-9 mostra os tipos de programas que 
podem ser mais apropriados para diferentes 
objetivos de saúde. A tabela 4-10 mostra 
os tipos de programas que podem ser mais 
apropriados para os diferentes objetivos da 
organização. Ambas as tabelas de programas 
foram desenvolvidas por um comitê de 
desenho de promoção de saúde desenhando 
um programa real. Eles não se destinam a 
ser os únicos programas apropriados para as 
áreas problemáticas de saúde e da organização 
conforme demonstrado. Em muitos casos, as 
metas de saúde do programa não são muito 
específicas e, em vez disso, estão direcionadas 
para melhorar o bem estar geral dos 
funcionários. Nesses casos, uma ampla gama 
de tópicos normalmente é aconselhável e temas 
do programa podem ser selecionados com base 
no que se espera ser mais popular. 

Além disso, é importante ser capaz de 
oferecer programas que são apropriados para 
cada um dos principais estágios de prontidão 
para a mudança para cada uma das áreas 
de comportamento de saúde. Por exemplo, 
a avaliação das necessidades pode mostrar 
que 25% dos funcionários são fumantes e 
que 40% dos fumantes está em fase de pré-
contemplação, 40% está em contemplação e 20% 
está em preparação. Apenas os funcionários 
em preparação provavelmente estarão prontos 
para parar e gostariam de participar de um 
programa formal para parar de fumar. Em 
uma organização com 1.000 funcionários, 
esses valores se traduziriam em 250 fumantes, 
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dos quais 50 estão prontos para parar de 
fumar. Se metade deles forem capazes de se 
inscrever em um curso para parar de fumar 
imediatamente, isso se traduziria em 25 
fumantes. Um programa presencial clássico 
voltado para cessação do tabagismo seria, 
portanto, útil para apenas 10% de todos os 
fumantes. A principal vantagem da maioria 
das abordagens online ou de aconselhamento 
por telefone é que elas são desenhadas para 
atender às necessidades dos funcionários em 
todos os estágios da prontidão para mudança. 
Uma vantagem adicional é que não há um 

número mínimo de funcionários que pode 
participar de uma só vez, e o número máximo 
pode ser, na maioria das vezes, controlado 
se alguma advertência for dada ... embora 
existam alguns limites para o número de 
conselheiros que podem estar disponíveis por 
telefone a qualquer momento, de uma só vez 
de uma hora para outra. A tabela 4-11 mostra 
estratégias que podem ser apropriadas 
para cada um dos estágios de prontidão 
para mudança. Estas estratégias podem 
ser adaptadas para cada uma das áreas de 
comportamento de saúde. 

Tabela 4-10:  Programas Mais Apropriados para Metas Organizacionais.

Controle de custos de 
assistência medica

Baixa Moral Baixa Produtividade

Autocuidado médico
Classificação de risco
Controle da hipertensão
Controle de lesões
Políticas de tabagismo
Cessação de tabagismo
Cobertura médica

Instalações de cuidados de 
dependentes & programas

Instalações visíveis para a 
prática de exercícios
Programa de Assistência a 
Funcionários (EAPs)
Revisão de normas
Programas de incentivo
Programas recreativos
Outros programas visíveis

Revisão de normas
Programas de exercícios
Instalações de cuidados 

de dependentes & 
programas

Gerenciamento de stress
Programas abrangentes

Tabela 4-9:  Programas Mais Apropriados para Metas de Saúde.

Hipertensão

Avaliação médica e prescrição
Nutrição & condicionamento físico
Controle de peso
Cessação do tabagismo
Gerenciamento de stress

Stress
Condicionamento físico
Cuidados infantis
Programa de Assistência a Funcionários (EAP)
Revisão de normas
Gerenciamento de stress

Obesidade

Condicionamento físico
Nutrição
Treinamento de auto-estima
Gerenciamento de stress 
Controle de peso

Tabagismo
Políticas de tabagismo
Cessação de tabagismo
Condicionamento físico
Controle de peso
Gerenciamento de stresst



146 CAPÍTULO 4 Como Desenhar e Financiar Programas

Comunicação, Incentivos e 
Culturas de Apoio 
Os três componentes finais dos melhores 
programas de benchmarking são esforços de 
comunicação eficazes, esforços de incentivo, 
culturas de apoio.

Programas de comunicação eficazes servem 
o propósito básico de aumentar a conscientização 
dos funcionários sobre os vínculos entre 
comportamentos de saúde e resultados de saúde, 
mas igualmente importantes, eles conscientizam 

os funcionários das muitas ofertas do programa 
disponíveis para ajudá-los a melhorar suas 
práticas de saúde. Os esforços de comunicação 
mais eficazes são customizados às características 
individuais dos funcionários, incluindo suas 
prioridades pessoais na vida e sua prontidão 
motivacional para mudar. Os melhores programas 
de comunicação precisam ser onipresentes para 
alcançar uma grande parcela da população de 
funcionários e atender aos altos padrões de 
qualidade para transmitir um programa de 
promoção de saúde de alta qualidade. 

Tabela 4-11:  Estratégias Baseadas na Prontidão Motivacional para a Mudança.

Pré-contemplação
 - Aceitação incondicional
 - Comentários indiretos

Contemplação
 - Melhoria	da	eficácia	

comportamental
 - Melhoria	da	autoeficácia
 - Exposição nas redes sociais
 - Estabelecimento de metas 

aspiracionais

Preparação
 - Estabelecimento de metas de 

aprendizado
 - Melhoria	da	autoeficácia
 - Melhoria	da	eficácia	

comportamental
 - Introdução às redes sociais

Ação
 - Estabelecimento de metas de 

desempenho
 - Construção de competências
 - Envolvimento nas redes sociais

Manutenção
 - Manutenção das redes sociais
 - Oferecimento de oportunidades 

de liderança
 - Reforço	da	autoeficácia
 - Reforço	da	eficácia	

comportamental
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O principal impacto de programas de 
incentivo é o aumento da participação. Isso é 
extremamente importante porque apenas os 
funcionários em preparação estarão prontos 
para participar de programas reais, e isso 
normalmente representa uma pequena parcela 
da população, talvez abaixo de 20% dos 
funcionários. Os incentivos podem ser uma 
forma eficaz de atrair a atenção dos outros 
80% dos funcionários. Os incentivos podem 
ser intrínsecos, com foco em valores internos, 
ou extrínsecos, com foco em recompensas em 
dinheiro e prêmios. Eles podem assumir a 
forma de brindes simples, pequenos para as 
pessoas que frequentarem um evento, dinheiro 
para as pessoas que completarem um exame de 
saúde, oportunidades na loteria para prêmios 
maiores, descontos na mensalidade de planos 
de saúde, ou outras formas. Programas de 
incentivo bem desenhados têm impulsionado 
as taxas de participação para a faixa de 70% 
a 90%,9,10 no entanto, há poucas evidências 
de que os programas de incentivo têm muito 
impacto na mudança real de comportamentos 
de saúde.11

Os comportamentos de saúde das pessoas 
são fortemente influenciados pelas normas 
comportamentais de seus amigos, família, 
colegas de trabalho e da sociedade em geral. É 
mais difícil comer junk food, pegar o elevador 
e fumar quando todos em torno de você estão 
comendo alimentos nutritivos, utilizando 
as escadas e nunca fumam. As organizações 
com os melhores programas de promoção 
de saúde têm sido capazes de criar culturas 
organizacionais que facilitam práticas positivas 
de saúde e têm programas consistentes com as 
teorias de mudança de comportamento. 

DESENVOLVENDO UMA 
ESTRUTURA DE GESTÃO 
Entre as decisões de gestão importantes a 
serem feitas durante o processo de desenho 
estão onde posicionar o programa na 
estrutura organizacional, quantas pessoas são 

necessárias, como construir um forte apoio 
da alta gestão, como financiar o programa, 
quantas vezes usar fornecedores e consultores, 
quem será elegível para participar, quais serão 
os procedimentos operacionais necessários, e 
como avaliar o programa. Cada uma dessas 
questões é discutida brevemente abaixo. 

Localização na Estrutura 
Organizacional 
O posicionamento do programa de promoção 
de saúde na organização dependerá do foco 
do programa e dos objetivos organizacionais 
relacionados; a posição dentro da hierarquia 
organizacional; e personalidades, imagens e 
carga horária de vários departamentos. 

Foco e Metas do Programa 

Faz sentido unir o programa com o departamento 
mais estreitamente responsável por alcançar 
as metas de saúde ou organizacionais que o 
programa é projetado para alcançar. Se a meta 
do programa é educacional, o departamento 
de treinamento e desenvolvimento seria mais 
apropriado. Um programa centrado no exame 
de saúde e redução de risco se encaixaria 
melhor no departamento médico ou de saúde 
do funcionário. A academia de ginástica 
com muito pouca programação poderia ser 
supervisionada pelo departamento de gestão 
de instalações. O departamento de benefícios 
seria apropriado se o programa for desenhado 
para reduzir gastos com cuidados de saúde. 
Um programa centrado em entretenimento se 
encaixaria bem na associação de funcionários. 
Se o foco do programa for mais amplo e 
desenhado para melhorar o bem estar geral dos 
funcionários, a gestão direta pelo departamento 
de recursos humanos, provavelmente, fará 
mais sentido. 

Hierarquia Organizacional 

O programa de promoção de saúde deve estar 
em um nível alto o suficiente na organização 
a fim de que o gestor tenha acesso direto 
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à alta gestão quando necessário e estar no 
mesmo nível que dos gerentes de linha que 
supervisionam os funcionários que serão 
inscritos nos programas. 

Personalidades, Imagens, Carga 

Horária de Gerentes e Departamentos 

Um novo programa de promoção de saúde 
está em uma situação precária. Por ser um 
novo conceito que às vezes não é muito 
bem compreendido, muito de seu sucesso 
a longo prazo dependerá de quão bem ele 
está posicionado em seu início. Idealmente, o 
departamento responsável pelo programa de 
promoção de saúde deveria ter uma imagem 
positiva. O gerente supervisionando o diretor 
do programa deveria ser muito respeitado, 
ferrenho apoiador do conceito, um bom modelo 
e ter tempo suficiente para oferecer forte apoio 
ao programa durante a sua criação. 

Vínculos com Outros Departamentos 

O programa de promoção de saúde 
normalmente será desenhado para alcançar 
inúmeros objetivos organizacionais, incluindo 
a redução das despesas de saúde, melhoria da 
imagem da empresa, redução do absenteísmo 
e aumento da produtividade no trabalho. Na 
maioria dos casos, departamentos específicos 
na organização são responsáveis por cada 
uma dessas áreas. Portanto, cada um desses 
departamentos deve estar ligado ao programa 
de promoção de saúde. Além disso, outros 
departamentos, tais como comunicação, 
relações públicas, e gestão da planta, serão 
importantes para o bom funcionamento do 
programa no dia-a-dia e também devem estar 
ligados ao programa. Finalmente, a participação 
dos funcionários de todos os departamentos da 
organização é fundamental para o crescimento 
e sobrevivência do programa. Portanto, 
deve-se estabelecer vínculos com todos esses 
departamentos de apoio à equipe e com 
gerentes de linha em outros departamentos. 

O mecanismo ideal para a ligação de cada 
um destes grupos será diferente em cada caso. 

Comitês são apropriados em alguns casos; no 
entanto, a fim de ser eficaz, eles devem ter 
tarefas claras e ser bem gerenciadas. Recrutar 
os principais gestores e funcionários para servir 
como voluntários em funções operacionais 
responsáveis do programa também pode 
funcionar. 

Se o programa é gerido por um 
departamento de apoio, como recursos 
humanos, vínculos adicionais devem ser feitos 
diretamente com a alta gestão. Um método 
consiste em nomear um gestor de primeira 
linha como um líder figurativo do programa. 
O gerente do programa seria responsável 
por todas as funções administrativas, mas o 
gerente sênior representante estaria disponível 
para solução de problemas e esforços de 
relações públicas. Isso é análogo à forma 
de governo do gestor municipal/prefeito 
utilizada em algumas cidades ou do diretor 
executivo/presidente nacional honorário de 
uma campanha nacional. 

Níveis de Pessoal
O estudo de benchmarking determinou que os 
melhores programas têm aproximadamente 
um profissional da equipe em tempo integral 
para cada 1.800 funcionários. Este número 
também é consistente com a proporção de 
pessoal recomendada por uma série de grandes 
empresas de gestão de programas. 

Modelagem dos Melhores 
Programas para Motivar o Apoio 
da Alta Gestão 
Ter um forte apoio da alta gestão é uma das 
características dos melhores programas de 
promoção de saúde. O que veio primeiro? 
Na maioria dos casos, o primeiro precede 
o último. Muitos programas tornam-se 
excelentes porque têm um forte apoio da alta 
gerência. Independentemente do nível atual 
de apoio da alta gestão, os desenvolvedores do 
programa devem focar neste ponto à medida 
que desenvolvem seu programa. Em primeiro 
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lugar, eles devem dizer à alta gestão que o 
apoio é um dos oito ingredientes para um 
programa bem sucedido. Isso pode motivar 
alguns gestores seniores a se envolverem mais. 
Em segundo lugar, os desenvolvedores devem 
perguntar aos gerentes o que eles precisam 
fazer para garantir o apoio vigoroso da alta 
gestão, certificarem-se de que essas coisas são 
feitas, e certificarem-se de que a alta gestão 
sabe que essas coisas estão sendo feitas. Como 
discutido anteriormente, um dos fatores mais 
importantes no desenvolvimento de apoio da 
alta gestão é a ligação do programa com as 
metas da organização e tornar a alta gestão 
ciente de como o programa está apoiando esses 
objetivos

Orçamento e Financiamento do 
Programa 
Orçamentos

Não há recomendações padronizadas sobre 
quanto orçar para um programa abrangente 
de promoção de saúde. No entanto, analisar os 
orçamentos de programas bem sucedidos pode 
fornecer alguma orientação.

Uma meta-análise de 22 programas que 
tiveram retornos sobre o investimento (ROI) 
de 3,27 em economia de custos médicos e 
22 programas que tiveram retornos sobre 
o investimento de 2,73 na redução do 
absenteísmo relataram orçamentos anuais 
de, em média, US$ 144 por pessoa e US$ 132 
por pessoa (segundo a cotação do dólar em 
2009), respectivamente. Apesar do sucesso em 
gerar economias impressionantes, seu nível de 
abrangência não é conhecido.12

O estudo de benchmarking descobriu 
que o orçamento médio anual dos melhores 
programas foi de aproximadamente US$ 200 
por empregado elegível (não por participante) 
segundo a cotação do dólar em 1996. Isto é 
consistente com a experiência do autor de 
que um programa abrangente gerenciado 
internamente que inclua conscientização, 
motivação, construção de competências 

e oportunidades custa cerca de U$S205 
dólares (segundo a cotação do dólar em 
2012) por funcionário (não por participante) 
em uma organização com pelo menos 4.000 
funcionários. Estes valores incluem os salários 
da equipe, mas não incluem o espaço de 
escritórios, os benefícios dos funcionários, 
benefícios indiretos, recrutamento de pessoal, 
custos de treinamento iniciais ou o custo de 
supervisão do programa pela alta gerência. 
Se as instalações para a prática de exercícios 
estiverem incluídas, isto irá adicionar cerca 
de US$ 100 a US$ 200 por funcionário (não 
por participante), incluindo a amortização dos 
custos de construção ao longo de 15 anos, mas 
não incluindo a aquisição de terras ou custos 
de espaço. Os custos de uma academia de 
ginástica muitas vezes podem ser reduzidos 
através da cobrança de uma modesta taxa de 
adesão dos funcionários. 

Apesar da expansão significativa do escopo 
do programa típico na última década, o custo 
do programa abrangente típico não aumentou 
substancialmente nesse período. Os aumentos 
de custos foram moderados, em parte, pela 
rentabilidade de HRAs baseadas na internet 
e programas de construção de competências, 
que muitas vezes podem ser fornecidos por 
10% a 20% do custo das HRAs em papel e 
programas de construção de competências 
presenciais. A taxa de crescimento também tem 
sido muito menor do que o aumento anual nos 
custos dos cuidados médicos. Como resultado, 
a capacidade dos programas de alcançar 
um ponto de equilíbrio e produzir retornos 
substanciais sobre o investimento na redução 
de custos médicos tem melhorado ao longo da 
última década. 

Financiamento do Programa

Os empregadores financiam programas 
de promoção de saúde através de quatro 
abordagens básicas e, muitas vezes, 
complementam este financiamento com uma 
variedade dessas fontes. Estas são listadas e 
descritas abaixo. 
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1. Estratégias orçamentárias superficiais.
2. Estimativa de redução de custos 

médicos e melhorias de produtividade.
3. Integração com a mensalidade do 

plano de saúde.
4. Não contratar fumantes.
5. Complementos no plano de saúde, 

garantias de fornecedores, taxas de 
funcionários.

Estratégias Orçamentárias Superficiais

A maioria dos empregadores, especialmente 
aqueles de pequeno e médio porte, financiam 
seus esforços de promoção de saúde da mesma 
forma que financiam todas as outras compras 
operacionais relativamente pequenas que 
fazem. Os custos de programas de promoção de 
saúde são semelhantes aos custos de material 
para escritório, mobiliário, paisagismo, festas e 
confraternizações, ligas esportivas, decoração 
de interiores. Dado um custo de US$ 250 
por empregado por ano para um programa 
abrangente, os empregadores percebem que 
os programas de promoção de saúde são uma 
forma rentável de ajudar os funcionários a 
melhorar sua saúde e atrair e reter funcionários 
mais talentosos. O custo é equivalente a metade 
do custo de um aumento de 1% para uma pessoa 
que ganha US$ 50.000 por ano e 4% dos US$ 6000/
de cobertura de vida pagos para o seguro saúde 
dos funcionários a cada ano. Os empregadores 
que compram programas de promoção de 
saúde com essa mentalidade se concentram 
em obter o melhor preço para o programa que 
atenda às suas necessidades e, normalmente, 
acompanham a participação e satisfação 
dos funcionários, mas não tentam medir a 
economia em custos médicos ou melhorias de 
produtividade. Esta abordagem é mais comum 
entre as pequenas e médias empresas que 
autofinanciam seus planos de saúde. 

Estimativa de Redução de Custos 

Médicos e Melhorias de Produtividade

A maioria dos grandes empregadores pensam 
em seus programas de promoção de saúde 

como investimentos que são susceptíveis de 
reduzir os custos médicos e absenteísmo, 
ajudar a atrair e reter os melhores funcionários 
e, possivelmente, aumentar a produtividade. 
Eles estão sob extrema pressão para controlar 
a taxa de aumento de seus custos com cuidados 
médicos e muitas vezes estão familiarizados 
com a literatura que mostra que mais de 60 
programas bem desenhados têm reduzido os 
custos médicos e absenteísmo13 e quase duas 
dúzias de programas mostraram reduções nos 
custos de cuidados médicos de cerca de US$ 3 
para cada dólar investido, acrescido de redução 
de custos relacionados ao absenteísmo quase 
tão elevada quanto, produzindo um ROI total 
de 6:1.14 Eles também sabem que a economia 
não é provável no primeiro ano, o equilíbrio 
é possível no segundo ano e as economias 
líquidas podem ser realizadas no terceiro 
ano do programa. Eles podem não esperar 
economias dessa ordem de magnitude de seus 
próprios programas e eles costumam perceber 
que poucas, ou nenhuma, linhas de produção 
em sua própria organização produzem ROIs de 
6: 1, mas eles acreditam que é muito provável 
que seu investimento em promoção de saúde 
economizará mais do que seu custo em dólares 
absolutos. Eles também estão cientes de que 
um programa bem desenhado pode melhorar 
o bem estar e a moral dos funcionários. Estes 
empregadores trabalham duro para conseguir 
o melhor preço possível dos fornecedores 
que contratam e geralmente concentram os 
programas em áreas que irão produzir retornos 
financeiros. A maioria deles não está preparada 
para gastar as várias centenas de milhares de 
dólares necessários para realizar um estudo bem 
desenhado sobre o retorno financeiro de seus 
programas, mas eles querem acompanhar de 
perto a implementação efetiva dos componentes 
do programa, esperam níveis elevados de 
participação e satisfação dos funcionários e 
se concentram em mudanças de riscos para a 
saúde e condições de saúde dos funcionários. 
Eles estão interessados nas estimativas de 
redução de custos de seus fornecedores, mas 
pode não levá-los muito a sério. 
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Integração com a Mensalidade do 

Plano de Saúde
O autor prevê uma tendência surgindo, 
especialmente entre as grandes empresas 
autosseguradas, em que o custo total do 
programa de promoção de saúde será incluído 
nos custos do plano de saúde da organização. 
O custo anual típico de US$ 250/pessoa/ano 
de um programa abrangente de promoção de 
saúde representa apenas 4% do custo de US$ 
6.000/funcionário/ano de um plano de saúde 
típico. Isso coloca o baixo custo do programa 
de promoção de saúde, em relação aos custos 
dos planos de saúde, em foco. O empregador, 
então, tem a opção de repassar alguns, ou todos, 
os custos do programa para os funcionários 
na forma de pagamentos de parcelas mensais 
ligeiramente mais elevadas. Por exemplo, se o 
empregador cobrir 70% do custo do plano de 
saúde e os colaboradores os 30% restantes e a 
mesma fórmula for aplicada ao programa de 
promoção de saúde, o funcionário cobriria US$ 
83,33 (30% x US$ 250) do custo, ou US$ 7/mês. 
Se o programa for bem sucedido em reduzir 
os custos médicos como esperado, o aumento 
dos custos devem se pagar por si mesmos no 
segundo ano e gerar economias acima dos 
custos pelo terceiro ano, resultando em custo 
líquido zero para o funcionário ou empregador. 

Um importante facilitador dessa tendência 
é a integração de incentivos financeiros de 
promoção de saúde nas parcelas de plano 
médicos entre os grandes empregadores 
autossegurados. Através desses incentivos, o 
montante da mensalidade do plano de saúde 
de um funcionário é, em parte, ligado ao seu 
sucesso em alcançar as metas de saúde ou 
participar de programas para atingir esses 
objetivos. O resultado é que os funcionários que 
atingem todas as suas metas de saúde ou optam 
por participar em programas para atingir esses 
objetivos, pagarm as menores mensalidades e 
os funcionários que optam por não participar 
pagam os prémios mais altos. Uma pesquisa 
com grandes empregadores mostrou que 
36% ofereceram incentivos financeiros para a 

participação em programas e 8% pelo alcance 
das metas de saúde em 2009 e isto cresceu para 
80% de participação e 38% para os resultados 
de saúde em 2012.15 O principal estímulo 
desse crescimento é a Seção 2705 da lei federal 
americana Affordable Care Act (ACA), que 
confirmou no estatuto o que antes era apenas 
uma regulação federal, que os empregadores 
podem fornecer um desconto sobre o custo 
total do plano de saúde para os funcionários 
que participarem de programas ou atenderem 
às normas de saúde. A ACA confirmou o 
desconto de 20% até o fim de 2013, especificou 
que iria aumenta-lo para pelo menos 30% 
em 2014 e permitiu que os Secretários de 
Saúde e Serviços Humanos e da Fazenda 
aumentassem o diferencial para até 50% em 
2014. As regulamentações que orientaram a 
implementação da secção 2705 foram lançadas 
em nome dos Departamentos de Tesouro, 
Saúde e Serviços Humanos, e do Trabalho em 
29 de maio de 2013 e foram publicadas no Diário 
Oficial em 3 de junho de 2013, poucas semanas 
antes deste texto começar a ser produzido.16 
Como tal, os empregadores e consultores ainda 
estão procurando entender o exato significado 
das 36 páginas densas de termos legais e estão 
tentando traduzir o que é permitido e proibido 
na concepção dos programas de incentivo. 
Uma complicação adicional é que as agências 
esperam liberar "subregulações" adicionais 
com base em perguntas feitas pelo público 
ou interpretações equivocadas causadas por 
detalhes incompletos nestes regulamentos. 
Além disso, a Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC) ainda não divulgou seus 
regulamentos. Alguns empregadores estão 
atrasando a implementação de novos programas 
de incentivo até que a poeira assente sobre 
estas questões, enquanto outros estão seguindo 
em frente. O apêndice 4-A fornece a descrição 
de uma abordagem para integrar incentivos 
financeiros para programas de promoção de 
saúde nas mensalidades do plano de saúde que 
seja consistente com os regulamentos, o custo 
neutro para os empregadores e que possam 
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motivar a grande maioria dos funcionários a se 
envolver no programa de promoção de saúde. 
Esta abordagem provavelmente será refinada 
nos próximos meses e anos. Esta abordagem 
é baseada na literatura empírica relacionada à 
participação nos programas e equidade. 

f) Participação no Programa

Dois estudos independentes mostraram que 
os programas de promoção de saúde com 
esforços de marketing bem desenhados e forte 
apoio da alta administração tiveram taxas de 
participação na faixa de 20% a 40%, enquanto 
que aqueles que também ofereceram incentivos 
financeiros para a participação tiveram taxas 
de 70% a 90%;17 aqueles na faixa de 90% 
integraram seus incentivos no desenho dos 
planos de saúde.18 Utilizar essa abordagem para 
fornecer incentivos poderia conduzir a uma 
participação quase universal em programas de 
promoção de saúde entre os funcionários que 
trabalham em organizações que oferecem esta 
abordagem, e, assim, melhorias significativas 
na saúde desses funcionários. 

g) Equidade no Custo do Plano de 

Saúde

Um estudo de 46.026 funcionários em seis 
organizações diferentes descobriu que os 
funcionários sem fatores de risco à saúde 
tiveram despesas médicas 70% menores do 
que aqueles com múltiplos fatores de risco.19 
Isso significa que os funcionários que estão 
trabalhando duro para gerenciar com sucesso 
sua saúde, mas são obrigados a pagar a mesmo 
mensalidade que outros funcionários, estão 
sendo forçados a subsidiar funcionários que 
não estão nem mesmo dispostos a participar de 
programas para melhorar sua saúde. Oferecer 
um desconto na mensalidade de 20%, 30%, ou 
50% aos funcionários que alcançarem as metas 
de saúde ou participarem de programas para 
tentar melhorar, reduz a desigualdade, mas 
também continua a oferecer um arranjo mais 
do que justo para aqueles que optam por não 
participar. 

Não Contratar Fumantes

A American Civil Liberties Union estimou 
que pelo menos 6.000 empregadores possuíam 
políticas de não contratação de fumantes.20 
Alguns, incluindo hospitais e organizações de 
saúde voluntárias, adotaram estas políticas a 
fim de serem consistentes com suas missões 
de saúde. Alguns empregadores tomam 
essa atitude para reduzir a exposição dos 
funcionários e clientes ao fumo passivo e para 
incentivar seus funcionários a parar. Só o fumo 
passivo mata cerca de 53 mil pessoas por ano, 
mais do o número de mortos em acidentes de 
carro.21 O tabagismo continua a ser a principal 
causa evitável de morte nos Estados Unidos, 
matando mais de 400 mil pessoas a cada ano. 
Isto é a mais do que todas as mortes de todos 
os americanos em todas as guerras estrangeiras 
em nossa história a cada ano.22 A maioria dos 
fumantes (79,3%) esperam parar em algum 
momento, a maioria (58,4%) planeja fazê-lo nos 
próximos seis meses, e muitos deles (46,8%), 
na verdade, tentam parar a cada ano,23 sendo 
assim muitos fumantes que já trabalham nestas 
empresas veem com bons olhos tal política 
porque isso lhes dá um empurrãozinho extra 
para parar de fumar. Outros empregadores, 
incluindo aqueles da indústria, que lidam 
com produtos químicos explosivos e tóxicos 
adoptam estas políticas por razões de 
segurança. Finalmente, alguns empregadores 
não contratam fumantes para economizar 
dinheiro. A organização Centers for Disease 
Control and Prevention estimou o custo 
médico direto anual do tabagismo em US$ 
1.623, segundo a cotação do dólar em 1998, e os 
custos indiretos, incluindo a pausa no trabalho 
para fumar, em US$ 1.76024 para um total de 
US$ 3.383 por ano por fumante. Não contratar 
fumantes fornece um retorno imediato para 
qualquer empregador que contrata novos 
funcionários regularmente. Por exemplo, um 
empregador com 1.000 funcionários, taxa 
de rotatividade anual de 15%, uma taxa de 
tabagismo de 20% entre os novos contratados, 
e um custo médio anual de US$ 3.000 por 
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fumante (reduzido dos US$ 3.383 estimados 
pelo CDC) que implementaram uma política 
de não contratação de fumantes poderia 
economizar US$ 90.000 no primeiro ano, um 
adicional de US$ 166.500 dólares no segundo 
ano e um adicional de US$ 231.525 no terceiro 
ano. A política economizaria um total de US$ 
3.269.373 até o décimo ano, US$ 769.373 a mais 
do que o que foi gasto na promoção de saúde 
global dos funcionários durante essa década. 
Isto além da redução dos custos médicos 
produzidos pelo programa de promoção de 
saúde, o que estaria na faixa de US$ 7 milhões 
durante uma década.25

Os empregadores que adotam essas 
políticas relatam que têm algumas repercussões 
negativas, entre os funcionários existentes ou 
em suas comunidades, especialmente quando 
eles garantem aos funcionários existentes que 
fumam que eles não serão forçados a parar 
de fumar e que o seu status de fumante não 
terá impacto na manutenção do seu emprego. 
No entanto, alguns empregadores optam por 
não aplicar essas políticas porque eles estão 
preocupados com o funcionário ou a reação da 
comunidade. 

Além disso, não contratar fumantes pode 
não ser aconselhável para organizações com 
escassez de mão de obra, especialmente se 
elas precisam contratar um grande número de 
trabalhadores braçais, ou outros trabalhadores 
com altas taxas de tabagismo. Além disso, os 
empregadores devem estar cientes das leis 
que regem a contratação de funcionários em 
seus estados. Vinte e um Estados (Alabama, 
Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, 
Flórida, Geórgia, Havaí, Idaho, Iowa, Kansas, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Nebraska, 
Ohio, Pensilvânia, Texas, Utah, Vermont, 
Washington), não têm restrições sobre não 
contratar fumantes. Os 29 estados restantes 
e o Distrito de Columbia aprovaram leis que 
elevam os fumantes a um status protegido. Não 
contratar fumantes nesses estados é proibido 
a menos que o motivo seja relacionado ao 
trabalho.26

Financiamento de Planos de 
Saúde, Taxas de Funcionários e 
Garatias do Fornecedor 
Financiamento de Planos de Saúde

Alguns empregadores são capazes de 
complementar o financiamento do programa 
com contribuições de planos de saúde e taxas de 
funcionários e garantias seguras de economia 
ou reembolso dos custos pelos fornecedores. Por 
exemplo, um estudo de uma amostra nacional 
representativa de 730 empregadores relatou 
que 47,7% dos empregadores que tinham 
programas de promoção de saúde listaram seu 
plano de saúde como o principal financiador 
do seu programa de promoção de saúde.27 Da 
mesma forma, em uma pesquisa mais recente 
com 1.515 empresas, 87% delas relataram que 
a maioria de seus benefícios de bem estar 
eram fornecidos por seu plano de saúde.28 A 
proporção foi de 88% para as empresas com 
3 a 199 funcionários, 68% para as empresas 
com 200 ou mais funcionários e 56% para as 
empresas com 5.000 ou mais funcionários. Os 
programas oferecidos pelos planos de saúde, 
sem nenhum custo são normalmente portais 
online que podem incluir exames de avaliação 
de risco à saúde; programas de construção de 
competências para condicionamento físico, 
nutrição, gerenciamento de stress, controle de 
peso, parar de fumar e autocuidado médico; e 
grupos de bate-papo online. Estes programas 
podem proporcionar um complemento valioso 
para os elementos do programa fornecidos 
pelos empregadores, mas, por si só, não 
fornecem todos os componentes necessários 
para um programa abrangente. 

Cobrança de Funcionários

Os empregadores tendem a evitar a cobrança 
de taxas dos funcionários pela maioria dos 
componentes do seu programa de promoção 
de saúde porque eles querem remover todas 
as barreiras à participação. Na verdade, muitas 
vezes eles oferecem aos funcionários incentivos 
financeiros para participar dos programas. No 
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entanto, não é incomum cobrar taxas de adesão 
em academias de ginástica no local de trabalho 
ou para programas que fornecem refeições 
nutritivas. 

Garantias do Fornecedor

Uma tendência que pode ou não durar, é que 
os fornecedores garantam economia de custos 
de cuidados médicos que excedam os custos 
do programa em troca da divisão de uma 
parte dessas economias com o fornecedor. Os 
empregadores são normalmente obrigados a 
seguir protocolos de implementação específicos 
para se qualificarem para a garantia. Esta é 
uma abordagem interessante que poderia 
motivar empregadores que adotam o programa 
tardiamente a implementar programas, no 
entanto, a documentação sobre o sucesso desta 
abordagem é mínima. Uma das conseqüências 
não intencionais desta abordagem poderia ser 
que os empregadores teriam um incentivo para 
mostrar que os programas não economizaram 
dinheiro enquanto os fornecedores teriam um 
incentivo para mostrar que eles economizam 
de fato. Isso pode levar a conflitos entre 
empregadores e prestadores de serviços, e 
diferentes interpretações dos mesmos dados. 
As garantias de fornecedores são descritas em 
mais detalhes no Apêndice 4-C. 

Dada a variedade de opções de 
financiamento disponíveis para os 
empregadores, e à elevada probabilidade de 
um retorno financeiro positivo, as barreiras 
financeiras para a implementação de um 
programa de saúde podem ser descritas como 
mínimas, pelo menos em empresas de porte 
médio a grande. 

Uso de Fornecedores e Consultores 
Nos Estados Unidos, os fornecedores e 
consultores estão disponíveis para atender 
praticamente todas as necessidades do 
empregador relacionadas ao programa 
de promoção de saúde. Eles podem criar 
o programa, contratar pessoal, construir 
instalações, gerenciar os programas, realizar 

exames de saúde, fornecer programas 
de construção de competências online 
e presenciais, providenciar materiais e 
equipamentos e avaliar programas. Eles podem 
fazer isso de uma só vez ou em partes. 

Os critérios e métodos utilizados para 
determinar o possível uso de fornecedores, o 
quanto se deve usá-los e como selecioná-los 
devem ser os mesmos que aqueles utilizados na 
avaliação do uso de fornecedores para outros 
projetos. A experiência do empregador ao fazer 
as mesmas perguntas no desenvolvimento 
de plano de saúde da organização, suas 
competências tecnológicas, ou suas instalações 
pode ser útil. O indivíduo responsável por essas 
decisões devem ter algum conhecimento de 
promoção de saúde e ter habilidade para lidar 
com os fornecedores. No entanto, os programas 
de promoção de saúde são diferentes dos 
sistemas de computador tendo em vista que 
eles afetam os funionários de forma muito 
pessoal. Se fornecedores externos são usados 
para fornecer programas, a integração efetiva 
do fator humano precisa ser um dos principais 
critérios de seleção de fornecedores. Os 
funcionários precisam sentir que eles, e não o 
fornecedor, são donos do programa. 

Quando todos os custos ocultos de um 
programa gerenciado internamente são 
considerados, os custos de gestão de um 
programa internamente e externamente são 
comparáveis. Trabalhar com um fornecedor 
externo também tem as vantagens adicionais 
de ter um programa iniciado rapidamente, sem 
a contratação de novos funcionários, e ser capaz 
de concluí-lo quando o período de contrato 
terminar, sem a necessidade de dispensar 
qualquer membro da equipe. Não é surpresa que 
uma grande parte dos programas de promoção 
de saúde no local de trabalho passaram a ser 
geridas por fornecedores externos. 

Eligibilidade para o Programa
A magnitude do programa e o método utilizado 
para decidir quem é elegível para participar do 
programa deve ser determinado durante a fase de 
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desenho. O programa pode ser disponibilizado 
a todos os funcionários ou somente para 
os funcionários selecionados. O programa 
também pode ser oferecido aos cônjuges, filhos, 
parceiros não casados e aposentados. A política 
de elegibilidade deve ser determinada pelas 
metas do programa e os recursos disponíveis 
para desenvolvê-lo. O programa pode começar 
como um pequeno projeto piloto e crescer, em 
fases, até que se torne disponível para todos os 
funcionários e familiares. Em outros casos, ele 
pode começar pequeno e continuar pequeno. 
Ele pode ser oferecido aos funcionários em 
uma divisão ou localização; à alta gestão; 
aos funcionários com problemas de saúde 
específicos; a uma seção transversal aleatória de 
todos os colaboradores; ou com base no conceito 
“o primeiro a chegar, leva” 

A participação da família é importante se 
a meta principal do programa for melhorar 
os hábitos de saúde, pois é muito difícil para 
um funcionário mudar um hábito de saúde 
sem o apoio de familiares próximos. Isto 
é especialmente verdadeiro para o uso do 
tabaco e nutrição. Da mesma forma, envolver a 
família é importante se o objetivo for reduzir os 
custos de cuidados médicos porque cônjuges 
e dependentes podem ser responsáveis por 
até três quartos de todas as reivindicações 
médicas. Dada a pressão crescente sobre 
a maioria dos empregadores para reduzir 
suas despesas médicas, a tendência geral ao 
longo da última década tem sido para que os 
empregadores envolvam muitos funcionários 
em programas o mais rápido possível e sejam 
menos preocupados com os custos marginais 
do programa para cada funcionário adicional. 
Os empregadores começaram a trabalhar para 
envolver os cônjuges e filhos, mas a maioria 
tem tido sucesso apenas de forma limitada. 

Procedimentos Operacionais
Procedimentos para operar o programa devem 
ser delineados durante a fase de desenho. Estes 
procedimentos incluirão planos de contratação 
de pessoal, programação, métodos de promoção, 

manutenção de instalações, orçamento, gestão 
de materiais e equipamentos, bem como 
métodos de avaliação. Alguns detalhes destes 
procedimentos serão aperfeiçoados durante a 
implementação e operação inicial.

Plano de Avaliação
Um esforço de avaliação é uma parte importante 
de qualquer programa de promoção de saúde. 
O estudo de benchmarking mostrou que os 
melhores programas colocam esforços de 
avaliação em prática, e igualmente importante, 
eles comunicam seus resultados da avaliação. 
Além de medir o impacto do programa sobre 
os resultados de saúde, a avaliação deve medir 
o grau em que ele aborda os objetivos de 
longo prazo da organização e as prioridades 
atuais. É claro que esses resultados devem ser 
comunicados à alta gestão.

O plano de avaliação - incluindo o que 
será avaliado, quando será avaliado, como, 
por quem e com que finalidade - deverá ser 
especificado à medida que o plano do programa 
é desenvolvido. Se o plano de avaliação não é 
desenvolvido e aprovado como parte do plano 
básico do programa será muito difícil iniciar 
a avaliação uma vez que o programa estiver 
pronto e funcionando. Além disso, algumas 
medidas iniciais terão que ser registrados antes 
que os programas sejam lançados para que o 
progresso comparado a esses valores possam 
ser avaliadas. Se o plano de avaliação não for 
desenvolvido, será difícil saber qual linha base 
de medidas precisam ser tomadas.

Aproximadamente 5 a 10% do orçamento 
do programa devem ser alocados para a 
avaliação do programa a fim de controlar 
eficazmente a implementação do programa e 
sua eficácia. 

Utilizando outros Programas de 
Sucesso como Modelo 
Um exercício útil para desenvolvedores 
avançados do programa é analisar o que 
tem sido escrito sobre os programas mais 
reconhecidos. O Health Project montou 
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descrições de programas que tèm sido 
premiados com o prestigiado C. Everett Koop 
Award baseado no sucesso desses programas 
em melhorar a saúde, reduzir os custos médicos 
e aumentar a produtividade. Estes estudos são 
destaques em seu site.29

Indicadores desenvolvidos pela Health 
Enhancement Research Organization (HERO) 
e os Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) fornecem uma excelente referência 
para planejar um programa. Estes scorecards 
foram desenvolvidos principalmente para 
auditar e orientar o aperfeiçoamento de 
programas já existentes, mas também podem 
ser usados de forma proativa para servir como 
um roteiro para o desenvolvimento de novos 
programas. Eles são brevemente descritos no 
Apêndice 4-D. 

CONCLUSÃO
Um dos maiores desafios que enfrentados 
por todos os profissionais de promoção de 
saúde é adaptar seu conteúdo de treinamento 
em exercício, educação, psicologia, nutrição, 
enfermagem, ou qualquer outra área clínica 

para o cenário de trabalho. Muito poucos 
desses profissionais recebem treinamento em 
procedimentos de gestão. Isso se torna muito 
evidente quando eles tentam desenhar um 
programa de promoção de saúde no local 
de trabalho. Felizmente, protocolos como 
os descritos aqui foram desenvolvidos e 
funcionam. Nosso desafio na concepção do 
programa de promoção de saúde não é tanto 
desenvolver melhores técnicas de design, mas 
tornar os profissionais de promoção de saúde 
cientes de que eles existem e melhorar sua 
capacidade de acompanha-los. 

O próximo desafio para os empregadores 
será ir além do local de trabalho, para as escolas, 
comunidades religiosas, e outras organizações 
em que as pessoas gastam o seu tempo quando 
não estão no trabalho e onde que os cônjuges 
e filhos passam o seu tempo. Esses esforços 
podem até mesmo incluir uma colaboração 
com os empregadores dos cônjuges. O objetivo 
desses esforços para aumentar o alcance seria 
tecer uma teia de apoio, que atinja as pessoas 
várias vezes ao dia com as estratégias mais 
eficazes nos locais onde trabalham, fazem 
compras, estudam, rezam e relaxam. 
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A P Ê N D I C E  4 - A
Integração de Incentivos Financeiros no Desenho de Planos 
de Saúde baseado na Seção 2705 do Affordable Care Act 

e regulações subsequentes 

Preparado com o auxílio de James Pshock

INTEGRAÇÃO COM O PLANO DE 
SAÚDE 
O autor prevê o surgimento de uma tendência, 
especialmente entre grandes empresas 
autosseguradas, em que o custo total do 
programa de promoção de saúde será incluído 
nos custos do plano de saúde da organização. 
O custo anual típico de US$ 250/pessoa/ano 
de um programa abrangente de promoção de 
saúde representa apenas 4% do custo de US$ 
6.000 /funcionário/ano de um plano de saúde 
típico. Isso coloca o baixo custo do programa 
de promoção de saúde, em relação aos custos 
dos planos de saúde, em foco. O empregador, 
em seguida, tem a opção de repassar alguns, ou 
todos, o custo do programa para os funcionários 
na forma de pagamentos mensais ligeiramente 
mais elevados. Por exemplo, se o empregador 
cobre 70% do custo do plano de saúde e 
colaboradores cobrem os 30% restantes, e a 
mesma fórmula for aplicada ao programa de 
promoção de saúde, o funcionário cobriria US$ 
83,33 (30% x $ 250) do custo, ou US$ 7/mês. Se 
o programa for bem sucedido em reduzir os 
custos médicos como esperado, o aumento dos 
custos deve pagar por si mesmo no segundo 
ano e gerar economias acima dos custos no 
terceiro ano, resultando em nenhum custo 
líquido para o funcionário ou empregador. 

Um importante facilitador dessa tendência 
é a integração de incentivos financeiros de 
promoção de saúde nas mensalidades de 
planos médicos entre os grandes empregadores 
autossegurados. Através desses incentivos, 
um montante da parcela mensal do plano de 
saúde do colaborador está, em parte, ligado 
ao seu sucesso em alcançar as metas de saúde 
ou participar de programas para atingir esses 
objetivos. O resultado é que os funcionários 
que atingirem todas as suas metas de saúde 
ou optaem por participar em programas para 
alcançar esses objetivos, pagam mensalidades 
mais baixas e os funcionários que optarem 
por não participar pagam parcelas mensais 
mais altas. Como mencionado no Capítulo 3, 
uma pesquisa com grandes empresas mostrou 
que 36% ofereceram incentivos financeiros 
para a participação em programas e 8% para 
o alcance das metas de saúde em 2009 e este 
percentual cresceu para 80% para participação 
e 38% para os resultados de saúde em 2012.1 
Uma pesquisa mais recente mostrou que a 
oferta de recompensas financeiras pela não 
utilização do tabaco cresceu de 32% das 
grandes empresas em 2011 para 42% em 2012 
e há uma estimativa de crescimento para 54% 
até 2014 e 71% até 2016.2 O principal estímulo 
para esse crescimento é a Seção de 2705 do 
Affordable Care Act (ACA), que confirmou em 
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estatuto o que antes estava apenas na regulação 
federal, que os empregadores podem fornecer 
um desconto sobre o custo total do plano de 
saúde para os funcionários que participarem 
de programas ou atenderem aos padrões de 
saúde. A ACA corroborou o desconto de 20% 
até o fim de 2013, especificou que iria aumenta-
lo para pelo menos 30% em 2014 e permitiu que 
os Scretários de Saúde e Serviços Humanos e 
da Fazenda aumentassem o diferencial para 
até 50% em 2014. As regulamentações que 
orientam a implementação da seção 2705 
foram lançadas em nome dos Departamentos 
da Fazenda, Saúde e Serviços Humanos e do 
Trabalho em 29 de maio de 2013, e publicado 
no Diário Oficial em 3 de junho de 2013.3 
Os empregadores e consultores ainda estão 
procurando compreender o significado exato 
das 36 páginas densas de termos legais e estão 
tentando traduzir o que é permitido e proibido 
na concepção dos programas de incentivo. 
Uma complicação adicional é que as agências 
esperam liberar uma "subregulamentação" 
adicional com base em perguntas feitas 
pelo público ou interpretações equivocadas 
causadas por detalhes incompletos nestes 
regulamentos. Além disso, o Equal Employment 
Opportunity Comission (EEOC) ainda não 
havia lançado seus regulamentos quando este 
livro foi impresso em Maio de 2014. Alguns 
empregadores estão adiando a implementação 
de novos programas de incentivo até que a 
poeira abaixe no que se refere a estas questões, 
enquanto outros estão avançando. O apêndice 
4-A fornece uma descrição de uma abordagem 
para integrar incentivos financeiros para 
os programas de promoção de saúde nas 
parcelas do plano de saúde que é consistente 
com os regulamentos, o custo neutro para os 
empregadores e, provavelmente, motivará a 
grande maioria dos funcionários a se envolver 
no programa de promoção de saúde. Esta 
abordagem é susceptível de ser refinada nos 
próximos meses e anos. 

Esta abordagem é baseada na literatura 
empírica relacionada à participação nos 

programas e equidade. Três importantes 
estudos estão resumidos a seguir. 

Participação no Programa
Dois estudos independentes mostraram que 
programas de promoção de saúde que possuem 
esforços de marketing bem desenhados e forte 
apoio da alta administração tiveram taxas de 
participação na faixa de 20% a 40%, enquanto 
que aqueles que também ofereceu incentivos 
financeiros apresentaram taxas na faixa de 70% 
a 90%; 4 aqueles na faixa de 90% integraram 
seus incentivos ao desenho do plano de 
saúde.5 Utilizar esta abordagem para fornecer 
incentivos poderia levar a uma participação 
quase universal em programas de promoção 
de saúde entre os funcionários que trabalham 
em organizações que oferecem esta abordagem 
e, assim, promover melhorias significativas na 
saúde desses funcionários. 

Custo de Capital do Plano de 
Saúde
Um estudo de 46.026 funcionários em seis 
organizações diferentes descobriu que os 
funcionários sem fatores de risco à saúde 
tiveram despesas médicas 70% menores do 
que aqueles com múltiplos fatores de risco.6 
Isso significa que os funcionários que estão 
trabalhando duro para gerenciar com sucesso 
sua saúde são obrigados a pagar a mesma 
mensalidade que outros funcionários e estão 
sendo forçados a subsidiar funcionários que 
não estão nem mesmo dispostos a participar 
de programas para melhorar a sua saúde. 
Oferecer 20%, 30%, ou 50% de desconto nas 
mensalidades aos funcionários que atingirem 
metas de saúde ou participarem de programas 
para tentar melhorar, reduz a desigualdade, 
mas também continua a oferecer uma solução 
mais do que justa para aqueles que optam por 
não participar. 

A seção 2705 do Affordable Care Act 
confirmou que os planos de saúde em grupo, 
incluindo as empresas autosseguradas, podem 
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ajustar as parcelas dos planos de saúde com base 
em funcionários que participam de programas 
de promoção de saúde e alcançam metas de 
saúde. Regulamentos finais descrevendo como 
esta lei poderia ser aplicada foram publicados 
no Diário Oficial em 3 de junho de 2013. As 
recomendações sobre como integrar estes novos 
regulamentos na concepção das mensalidades 
do plano de saúde são descritas a seguir, com 
três advertências. 1) Estas recomendações 
foram escritas poucos meses após os 
regulamentos serem divulgados e, sem dúvida, 
serão aperfeiçoados à medida que a intenção de 
seções específicas dos regulamentos tornarem-
se mais claras. 2) As agências esperam divulgar 
subregulamentações baseadas em perguntas 
do público e interpretações equivocadas 
relacionadas aos regulamentos. 3) A Equal 
Employment Opportunity Commission ainda 
não divulgou seus regulamentos de TI. 

DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 
DAS REGULAMENTAÇÕES 
FEDERAIS
Os regulamentos federais são apresentados 
em um formato e tom que, sem dúvida, faz 
sentido para os advogados e reguladores, mas 
são frustrantes para o típico profissional de 
promoção de saúde. Os elementos-chave dos 
regulamentos federais são resumidos a seguir 
de forma bastante resumida e em termos que 
são mais fáceis de serem compreendidos por 
profissionais de promoção de saúde. 

INTENÇÃO DAS 
REGULAMENTAÇÕES FEDERAIS
A linguagem nas regulamentações federais 
deixa claro que os autores dos regulamentos 
querem possibilitar que os funcionários que 
optarem participar de programas de promoção 
de saúde recebam o desconto integral, mesmo 
se não atingirem as metas de saúde específicas. 
Na página 33160, eles afirmam o seguinte: 

"A intenção dos Departamentos nestes 
regulamentos finais é que, independentemente 
do tipo de programa de bem estar, todo 
e qualquer indivíduo que participar do 
programa deve ser capaz de receber o valor 
integral de qualquer recompensa ou incentivo, 
independentemente de qualquer fator de 
saúde." Eles operacionalizam esta intenção 
através do conceito de um "padrão alternativo 
razoável", que essencialmente oferece a 
qualquer pessoa que não atenda a quaisquer 
metas de saúde um método alternativo (ou 
padrão alternativo a ser alcançado) a fim de 
ganhar o desconto, se eles estiverem dispostos 
a agir com foco nesse objetivo, participando de 
programas ou fazendo progresso em direção 
à meta. No entanto, a linguagem mais recente 
deixa claro que os autores dos regulamentos 
não estão tentando dividir descontos com base 
no alcance de resultados de saúde. Na página 
33165 eles afirmam o seguinte: "A exigência de 
fornecer um padrão alternativo razoável a todos 
os indivíduos que não atendem ou alcançam um 
resultado de saúde específico não tem a intenção 
de transformar todos os programas de bem 
estar baseados em resultados em programas de 
bem estar participativos" Essas duas intenções 
nos regulamentos, que inicialmente parecem 
contraditórias, devem orientar a elaboração de 
qualquer programa de incentivo integrado à 
estrutura da mensalidade do plano de saúde. 

TIPOS DE ESTRUTURAS DE 
INCENTIVO
Os regulamentos federais reconhecem três tipos 
básicos de estruturas de incentivo (embora se 
refiram a esses tipos de programas de incentivo 
como tipos de "programas de bem estar" em vez 
de estruturas de incentivo). 1) Participativo. O 
programa de incentivo mais básico é baseado 
em uma recompensa ou desconto a ser 
oferecido a um colaborador que está apenas 
participando de um programa, como um 
exame de saúde, uma série de palestras, etc, 
sem qualquer exigência de alcançar uma meta 
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de saúde. 2) Contingente de Saúde –Atividade 
Apenas. O próximo nível do programa de 
incentivo é baseado em uma recompensa ou 
desconto a ser oferecido a um funcionário que 
completar uma atividade, como um programa 
de corrida, seguir uma dieta específica, etc. 
Este tipo de incentivo pode ser oferecido 
como o incentivo inicial ou como alternativa 
padrão razoável para os funcionários que não 
conseguem atingir um resultado de saúde 
específico 3) Baseado em Resultado. O nível 
final do programa de incentivo é baseado em 
alcançar um objetivo de saúde específico, tais 
como não usar tabaco, ter valores biométricos 
normais, peso normal, passar em um teste de 
aptidão, etc. 

As únicas restrições sobre incentivos 
participativos são torná-los disponíveis a todos 
os "indivíduos em situação semelhante" (ou 
seja, colaboradores cobertos pelo plano de 
saúde e seus dependentes também cobertos 
se o programa de promoção de saúde e de 
incentivo for estendido a eles), e acomodar 
as pessoas que têm problemas médicos que 
dificultam sua participação. Os programas de 
incentivo Contingente de Saúde –Atividade 
Apenas e Baseado em Resultado devem 
satisfazer cinco critérios: 1) oferecer às pessoas a 
oportunidade de se qualificar pelo menos uma 
vez por ano, 2) limitar as recompensas a 30% 
do total da mensalidade do plano de saúde ou 
50% se o uso de tabaco for parte do incentivo, 
3) ser oferecido no âmbito de um programa de 
promoção de saúde com um "desenho razoável" 
que seja susceptível de ajudar o funcionário a 
melhorar sua saúde, 4) fornecer um "padrão 
alternativo" que um funcionário possa alcançar 
se eles não forem capazes de realizar a 
atividade original ou atingir o padrão de saúde.  
Para contingente de saúde –atividade apenas, 
o padrão alternativo pode ser limitado a 
situações que envolvam problemas médicos. 
Para baseado em resultado, a alternativa não 
pode ser limitada a situações que envolvam 
problemas médicos. Para incentivos baseados 
em resultados, o empregador pode exigir a 

verificação médica de uma razão médica que 
impeça o funcionário de realizar a atividade, 
mas não pode exigir isso como uma razão para 
não cumprir a meta de saúde. 5) os meios para 
atingir o padrão alternativo devem ser incluídos 
em todos os documentos promocionais que 
descrevam os detalhes de como ganhar o 
incentivo. Os limites de recompensa e o padrão 
alternativo estão descritos com mais detalhes 
abaixo. 

MONTANTE DE DESCONTOS
Até o fim de 2013, a recompensa máxima 
ou desconto era de 20% do valor total da 
mensalidade do plano de saúde, incluindo a 
contribuição do empregador e do funcionário. 
A partir de 2014, o desconto máximo aumentou 
para 30%, com a condição de que um extra de 
20% poderia ser adicionado a programas que 
tem como foco o tabagismo, indo para um total 
de 50%. O empregador tem a opção de apresentar 
esses valores a partir de uma perspectiva 
positiva, como incentivos ou descontos, ou 
uma perspectiva negativa, como sobretaxas 
ou penalidades. Os incentivos também podem 
assumir a forma de contribuições para a contas 
poupança de saúde, ou formas expandidas de 
cobertura de saúde. 

De acordo com a linguagem na página 
33163 dos regulamentos, o valor total do 
desconto deve ser "pago" no ano em que ele 
for ganho, mesmo que o funcionário cumpra 
as normas no final do ano e após passar por 
uma série de padrões alternativos durante o 
período de um ano. Se necessário, ele pode 
ser "pago" de forma retroativa ou rateado 
sobre o balanço de um ano do plano. No 
entanto, a linguagem utilizada no documento 
de Perguntas Mais Frequentes lançado em 
09 janeiro de 2014 parece indicar que o valor 
do desconto pode ser reduzido, ou mesmo 
eliminado, se um funcionário não tenta alcançar 
o padrão alternativo dentro do prazo fixado 
pelo empregador.7 No regulamento inicial, os 
reguladores reconheceram que poderia haver 
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uma certa confusão sobre este ponto e futuras 
subregulamentações poderiam ser necessárias. 
O desconto pode ser limitado à mensalidade 
paga pelos funcionários ou pode incluir a 
mensalidade para cônjuges e dependentes 
se eles tiverem acesso conveniente a todos os 
aspectos do programa. Os empregadores têm 
poder discricionário sobre a forma de atribuir 
a recompensa com base na "performance" 
dos membros individuais da família no 
cumprimento ou não cumprimento dos vários 
padrões. Além da obrigação de incluir o uso 
do tabaco em recompensas de 50% versus 30%, 
não há limitações sobre como a recompensa 
de 30% será atribuída aos vários elementos do 
programa de incentivo. 

PADRÃO ALTERNATIVO 
PLAUSÍVEL
O padrão alternativo razoável para ganhar 
a recompensa deve ser oferecido a todos 
os funcionários que não forem capazes de 
alcançar o padrão inicial de normas baseadas 
em resultados. O padrão alternativo pode estar 
na forma de outro programa de incentivos 
com a mesma estrutura ou uma diferente. Por 
exemplo, para um funcionário que não consegue 
alcançar o padrão baseado em resultados de 
um IMC de 25, o padrão alternativo poderia 
ser alcançar um padrão de condicionamento 
físico (outro padrão baseado em resultados), 
fazendo progressos na redução de peso para 
atingir um IMC de 27 (também baseado em 
resultados), participando de um programa 
para aumentar a atividade física ou comer 
alimentos mais nutritivos (padrão Atividade-
Apenas), ou ouvindo uma série de palestras 
sobre gestão de peso (padrão Atividade-
Apenas neste contexto, porque é direcionado a 
pessoas que não alcançaram o IMC padrão). O 
padrão alternativo razoável também deve ser 
oferecido em incentivos de Atividade-Apenas e 
Participativos para os funcionários que têm um 
problema médico que faz com que o alcance de 
tais padrões seja difícil ou desaconselhável. O 

padrão alternativo deve sempre ser "razoável" 
e o parecer do médico pessoal do funcionário 
deve sempre prevalecer na escolha do padrão 
alternativo se houver um desacordo. 

ESTRUTURA DE INCENTIVO 
RECOMENDADA

Princípios Norteadores
A estrutura de incentivos recomendada 
descrita abaixo é desenhada com o objetivo 
de cumprir as disposições na regulação, 
motivando os funcionários a se envolverem nos 
esforços para melhorar a saúde, fazendo com 
que o custo total do custo de incentivo neutro 
para o empregador e tendo uma estrutura 
de mensalidades que cubra uma porção do 
custo do programa de promoção de saúde. 
A abordagem descrita aqui presume que as 
reduções nos custos de cuidados médicos 
para o empregador deveriam ser provenientes 
da redução na utilização de serviços médicos 
causada pela melhoria da saúde ou melhor 
uso da assistência médica pelos funcionários, 
em vez de transferir esses custos para os 
funcionários. Alguns empregadores podem 
optar por incluir alguma transferência de custo 
adicional em sua estrutura de incentivos, mas 
essa abordagem não se reflete aqui. 

Esta abordagem é baseada em uma série 
de programas de incentivo paralelos, com o 
padrão alternativo para cada um deles sendo 
o esforço relacionado que beneficia a saúde do 
funcionário. 

Direcionamento para o 
Comportamento e Condições de 
Saúde 
Manter a estrutura do programa de incentivo 
simples torna mais fácil para os funcionários 
entendam e torna a gestão de dados menos 
complicada. Uma estrutura que se concentre 
em um comportamento (um incentivo 
Participativo) que esteja participando de um 



162 CAPÍTULO 4 Como Desenhar e Financiar Programas

exame de saúde e três padrões contingentes 
de saúde (incentivos Baseados em Resultados) 
que possam ser medidos objetivamente. Esses 
padrões de saúde podem ser (1) nenhum uso de 
tabaco ou nicotina, (2) índice de massa corporal 
(IMC)	≤27.5	ou	passar	em	um	teste	de	aptidão	
e (3) biometria na faixa normal, incluindo 
pressão arterial, colesterol, triglicérides e 
glicose. Os valores para todos estes padrões 
deverão ser medidos através de exames, que 
não sejam autorrelatados, para evitar a criação 
de um incentivo que beneficie funcionários 
que mintam em um autorrelato. Estes estão 
descritos resumidamente a seguir. 

Exame de Saúde
O exame de saúde precisa ser realizado pelo 
menos uma vez por ano, e deve medir todos 
os valores de saúde abrangidos pelos outros 
elementos do programa de incentivo, incluindo 
cotinina ou outra medida objetiva do uso de 
tabaco. Receber um incentivo para participar 
de um exame de saúde é um incentivo de nível 
Participativo, dessa forma nenhum padrão 
alternativo é necessário, a menos que um 
funcionário tenha uma condição médica que 
torne sua participação desaconselhável. 

Uso de Tabaco/Nicotina
O padrão para receber o incentivo relacionado 
ao uso de tabaco deve ser a inexistência de 
cotinina mensurável detectada no exame de 
saúde. Isso se aplicaria a funcionários que usam 
a terapia de reposição de nicotina para parar 
de fumar. A medição de cotinina poderia ser 
excluída do exame de saúde para os funcionários 
que reconhecerem que fizeram uso de tabaco 
ou da terapia de reposição de nicotina. Este é 
um incentivo de nível Baseado em Resultados, 
o que requer uma opção de padrão alternativo. 
O padrão alternativo deve ser a oportunidade 
de participar de um programa de cessação 
do tabagismo. Receber um incentivo para 
participar do programa de cessação do tabaco 
é um contingente de saúde com incentivo a 
nível de atividade-apenas e exige uma outra 

atividade de nível padrão alternativo para 
os funcionários que tenham um problema 
médico que torne um elemento do programa 
de cessação do tabaco desaconselhável, uma 
alternativa deve ser oferecida. Por exemplo, 
se fosse desaconselhável para um funcionário 
utilizar a terapia de reposição de nicotina, um 
programa que não utilize a terapia de reposição 
de nicotina deve ser oferecido. 

Peso Recomendado 
O padrão para receber o padrão de peso 
recomendado deve ser IMC de 27,5 ou, quando 
possível, um nível comparativo a partir da 
medição direta da gordura corporal através 
de um padrão objetivo, com o empregador 
escolhendo o método de medição. O IMC 
de 27,5 é recomendado ao invés do habitual 
IMC=25 a fim de proporcionar uma folga para 
aqueles que estão moderadamente acima do 
peso e reconhecer os resultados inconsistentes 
sobre as relações entre o excesso de peso (mas 
não a obesidade) e a saúde. O uso do percentual 
de gordura corporal é provavelmente o método 
mais preciso para evitar erros de classificação 
para os funcionários que são mais pesados 
devido à grande quantidade de massa muscular 
em vez de gordura em excesso. Infelizmente, 
essa abordagem pode não ser viável tendo em 
vista o tempo e a habilidade necessários para 
esta abordagem. As medidas da cintura, ou 
da proporção cintura/quadril pode ser uma 
abordagem alternativa. O padrão alternativo 
para este nível de incentivo Baseado em 
Resultados seria um outro nível de incentivos 
Baseados em Resultados para passar em um 
teste de aptidão física. Passar em um teste de 
aptidão física como um padrão alternativo é 
recomendado porque pesquisas convincentes 
mostraram que a falta de condicionamento é 
um preditor mais importante de mortalidade 
do que o excesso de peso.8 O padrão alternativo 
para este nível de incentivo Baseado em 
Resultado pode abranger uma gama de opções, 
incluindo fazer progresso na perda de peso ou 
melhorar a forma física (outro nível Baseado 



163CAPÍTULO 4 Como Desenhar e Financiar Programas

em Resultado), participar de um programa 
para melhorar o condicionamento físico e 
perder peso (nível Atividade-Apenas ou 
programa Participativo, dependendo do foco 
do programa). A escolha de incentivos nível 
Baseado em Resultado, Atividade-Apenas ou 
Participativo deve ser guiada pelos recursos 
e filosofia geral da equipe do programa de 
promoção de saúde. O número de níveis de 
padrões alternativos a serem alcançados deve 
ser guiado pelo que a área aprende ao longo do 
tempo sobre quanto tempo os participantes do 
programa irão adotar vs. rejeitar estes múltiplos 
níveis e a cultura da organização patronal. 

Valores Bométricos
O padrão para o incentivo de valores 
biométricos pode ser os valores normais 
recomendados para pressão arterial, colesterol, 
glicose ou Hemoglobina A1c, e, possivelmente, 
triglicérides. Se a filosofia do programa de 
promoção de saúde é motivar os funcionários 
que possuem condições médicas mensuráveis 
anormais a procurar cuidados médicos e não 
interferir com a relação médico-paciente, 
o padrão alternativo para este nível de 
incentivo Baseado em Resultado deve estar 
em conformidade com cuidados médicos 
apropriados oferecidos por um médico (um 
incentivo nível Atividade-Apenas). Seguir 
o conselho de um médico pessoal também é 
o padrão alternativo predefinido definitivo 
presente nos regulamentos federais para 
qualquer incentivo Baseado em Resultados. 
Outra opção é combinar a exigência de 
cumprir o conselho médico com a participação 
em programas para melhorar a nutrição, 
condicionamento físico, gerenciar o stress ou 
perder peso. 

Valor dos Incentivos
Os regulamentos permitem uma margem de 
manobra considerável no valor do incentivo 
aplicado a componentes individuais. Um 
incentivo máximo de 50% da mensalidade do 
plano de saúde oferece mais do que o suficiente 

para captar a atenção do funcionário e motivá-
lo a se engajar nos programas. Supondo que o 
custo médio total da mensalidade de cuidados 
médicos é de US$ 6.000/pessoa, 50% seria 3.000 
dólares ... uma quantia que é, provavelmente, 
mais do que suficiente para envolver a 
maioria dos funcionários. Em recomendações 
anteriores, quando se esperava que os níveis 
máximos de incentivos fossem de 20% ou 30%, 
o autor recomendou incentivos de 5% a 7,5% 
para a participação no exame e de 5% a 7,5% 
para o alcane de cada uma das três metas de 
saúde.9 
Isto foi baseado em parte na experiência pessoal 
de que US$ 300 é provavelmente suficiente para 
motivar a maioria dos funcionários a participar 
de programas distintos, como a participação em 
um exame de saúde, ou em um programa de 
cessação do tabagismo. Dado o novo limite de 
50%, pode ser razoável aumentar os intervalos, 
mas não devido a alguma lógica de coesão que 
justifique seu aumento. Abaixo estão as faixas 
que poderiam ser consideradas. 

Participação em um exame de saúde: 5%–15%
Nenuma utilização de tabaco: 5%–20%
Alcance do padrão de peso: 5%–10%
Alcance do padrão biométrico: 5%–10%

Estes intervalos devem ser revistos com base 
na experiência prática dos empregadores e 
achados da literatura empírica nos próximos 
anos.
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Em 20 de Novembro de 2012, propostas 
de regulamentos para orientar a aplicação 
dos Incentivos de Bem Estar (Seção 2705 
do Affordable Care Act) foram anunciadas 
pelos Departamentos da Fazenda, Trabalho e 
Saúde e Serviços Humanos para comentários 
públicos.1 Os comentários deveriam ser feitos 
até 25 de janeiro de 2013. Os regulamentos 
propostos incluem 16 revisões significativas 
do estatuto, duas das quais impactam a 
abordagem proposta no Apêndice 4-A. A 
expectativa é que pelo menos mais uma revisão 
e, provavelmente, duas serão divulgadas 
com base em observações apresentadas. Os 
regulamentos finais deverão ser lançados em 
1 de Janeiro de 2014, pois todas as disposições 
do estatuto estarão em vigor nessa data. Os 
empregadores devem desenvolver programas 
com base nas disposições do estatuto até que as 
regulamentações finais sejam divulgadas. 

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS 
COMO SUFICIENTES PARA O 
DESCONTO INTEGRAL 
Os regulamentos propostos recomendam que 
os funcionários que não alcancem os padrões de 
saúde, por exemplo, usam tabaco, estão acima 
do peso, etc., sejam capazes de se qualificar 
para o padrão de saúde e receber o desconto 
total na mensalidade através da participação 
em um programa de bem estar para ajudá-los a 
atingir o padrão. Esta revisão do estatuto expõe 
o conceito de diferentes níveis de recompensas 
para participar de programas em comparação 
ao alcance do padrão de saúde. Esta mudança 

foi contestada pela maioria grupos de 
empregadores e apoiada por alguns grupos de 
defesa dos pacientes. Se esta regra for mantida 
nos regulamentos finais, a abordagem descrita 
no Apêndice 4-A teria de ser modificada para 
eliminar os diferentes níveis de desconto 
relacionados ao alcance do padrão de saúde 
versus a participanção em um programa. 

AUMENTO DO DESCONTO 
MÁXIMO DE 30% PARA 50%
Os regulamentos propostos recomendam que 
o desconto máximo em vigor em 1 de janeiro 
de 2014 sejam elevados de 30% para 50% com 
a condição de que um dos padrões de saúde 
seja estar livre do tabaco. Como tal, o desconto 
máximo por alcançar todos os outros padrões 
de saúde seria de 30%, permitindo, assim 20% 
para aqueles que conseguem se ver livres do 
tabaco. O estatuto no Affordable Care Act 
permite um desconto máximo de 20% até 01 
de janeiro de 2014, especifica que o máximo irá 
aumentar para pelo menos 30% naquela data 
e dá às Secretarias de Fazenda e de Saúde e 
Serviços Humanos a autoridade para aumentar 
o máximo para 50% na mesma data. As reações 
a esta regra proposta foram diversas, sem um 
padrão claro de apoiadores e opositores e 
muitos não comentaram. Na opinião do autor, 
o nível de desconto de 50% não é necessário 
pela perspectiva da motivação, de modo 
a abordagem recomendada não precisaria 
ser modificada a partir do que é descrito no 
Apêndice 4-A. Além disso, dado o fato de 
que alguns empregadores oferecem descontos 

A P Ê N D I C E  4 - B
Regulações Propostas para Guiar a Implementação de 

Incentivos de Bem Estar no Affordable Care Act
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na faixa dos 20% agora permitidos, é pouco 
provável que a maioria dos empregadores 
aumente o desconto para o máximo de 50%. 
No entanto, se o máximo de 50% é retido, 
alguns empregadores tendem a aumentar ao 
máximo e o desconto médio total entre todos 
os empregadores é susceptível de aumentar. 

REFERÊNCIAS
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A P Ê N D I C E  4 - C
Garantias de Economia do Fornecedor 

Steven P. Noeldner

INTRODUÇÃO
No início de 2000, fornecedores de gestão 
de doenças/condições médicas começaram 
a oferecer garantias aos empregadores 
de que seus programas iriam economizar 
dinheiro acima de seus custos. Nos últimos 
anos, os fornecedores de promoção de saúde 
começaram a oferecer garantias de economia 
similares. Não há pesquisas conhecidas sobre 
a prevalência de contratos com garantia de 
economia, no entanto, eles parecem ser comuns 
entre 1) grandes fornecedores nacionais que 
oferecem programas abrangentes de promoção 
de saúde a partir dos quais se espera melhorar 
ou eliminar os fatores de risco à saúde e reduzir 
custos de assistência médica1 e 2) empresas de 
grande porte autoseguradas (ou seja, com 3.000 
ou mais funcionários). Elas são mais comuns 
quando o provedor de promoção de saúde é 
uma operadora de seguros de saúde ou um 
fornecedor nacional e quando um consultor 
divulga um pedido de proposta nacional (RFP), 
em nome do empregador, e inclui as garantias 
de economia como um elemento preferencial 
da RFP. As garantias de economia às vezes são 
oferecidas a empresas de médio porte (1.000 a 
2.999 funcionários), e às vezes por provedores 
regionais de promoção de saúde, mas não com 
muita freqüência. Garantias de economia são 
raramente, ou nunca, oferecidas por provedores 
especializados em componentes individuais 
do programa, tais como avaliações de risco 
de saúde, programas de rastreio, programas 
de mudança de comportamento individual, 

gestão de academias de ginástica e outros 
serviços limitados; ou quando o empregador é 
pequeno, totalmente segurado e/ou faz parte 
de um grupo de empresas seguradoras de 
saúde. 

ESTRUTURA DOS ACORDOS

Risco e Fluxo de Pagamentos
É comum que os prestadores de promoção 
de saúde que oferecem garantias de 
economia coloquem em risco algum interesse 
financeiro, geralmente uma percentagem 
dos honorários que cobram, para apoiar a 
garantia de economia aos seus clientes. O 
montante da participação financeira varia 
consideravelmente, dependendo de fatores 
como a quantidade de custos do programa 
recolhidos pelo fornecedor, se o fornecedor 
está ou não competindo com outros 
fornecedores pelo negócio e as habilidades de 
negociação do empregador ou consultor que 
representam a empresa. Quando provedores 
oferecem garantias de economia colocando 
uma parte de seus honorários em risco, 
eles normalmente constroem uma receita 
adicional em sua estrutura de custos para 
cobrir o risco financeiro. Alguns fornecedores 
podem aumentar suas taxas de serviço para 
a um valor equivalente à sua taxa de risco, 
enquanto outros podem aumentar seus 
honorários considerando apenas uma fração 
de seus honorários em risco. A magnitude do 
aumento das taxas de serviço também pode 
ser influenciada pela percepção do provedor 
de como suas taxas serão comparadas às dos 
concorrentes que disputam o negócio do 
cliente. 
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Em um modelo comum de garantia de 
economia de custos médicos, o provedor de 
promoção de saúde e o empregador concordam 
em um percentual fixo dos custos anuais do 
programa que será devolvido ao empregador 
se a redução de custos do programa não 
atender ou exceder as metas acordadas. Por 
exemplo, as metas de economia podem ser 
expressas em termos de Retorno sobre o 
Investimento (ROI) e fixadas em 0,8: 1 para 
o primeiro ano do programa, em 1,5: 1 para 
o segundo ano do programa e em 2: 1 para o 
terceiro ano do programa. O percentual de 
taxas de serviços que é elegível para restituição 
pode, por exemplo, começar em 5% no ano 
um e aumentar no segundo e terceiro anos. 
Isto é consistente com a idéia de que à medida 
que os programas de promoção de saúde 
amadurecem, maiores economias de custos 
são esperadas e mais peso (maiores taxas em 
risco) é colocado na redução de custos como 
um resultado do programa. Se o provedor cria 
uma receita extra em suas taxas de serviço para 
cobrir as garantias de economia, então quando 
os objetivos de economia são cumpridos, as 
taxas em excesso são retidas pelo provedor 
como lucro adicional. 

Outra abordagem relativamente nova, mas 
emergente, é de participação nos lucros. Neste 
modelo, o provedor e o empregador concordam 
com antecedência sobre a metodologia de 
cálculo da economia e sobre as proporções da 
economia atribuída ao programa de promoção 
de saúde que o empregador e o provedor irão 
compartilhar. Um exemplo de uma divisão 
de participação nos lucros poderia ser 30% 
para o fornecedor com 70% retidos pelo 
empregador. Nesse acordo, o empregador 
pagaria o fornecedor a sua quota de redução 
de custos (ganho) após o período do programa 
(normalmente anualmente). A participação 
nos lucros substituiria a possibilidade de um 
provedor de elevar suas taxas de serviço para 
cobrir os custos que coloca em risco a fim de 
atingir um objetivo de economia. 

Exigências do Empregador
Os provedores que oferecem garantias 
de economia muitas vezes exigem que o 
empregador a concorde com uma série de 
condições. Um contrato de vários anos, 
normalmente de no mínimo três anos, é 
comum. Uma variedade de elementos de 
implementação também pode ser exigida 
do empregador, tais como ter um plano de 
comunicação estruturado, incentivos para 
os funcionários participarem, uma elevada 
percentagem de informações precisas de 
contato e, em alguns casos, uma taxa mínima de 
participação (embora os empregadores possam 
esperar que o fornecedor seja responsável pelas 
taxas de participação se o empregador estiver 
fornecendo incentivos e apoio promocional). 

Metodologia de Avaliação
Há uma série de factores que devem ser 
considerados quando uma garantia de 
economia é estabelecida. A metodologia 
utilizada para calcular a economia de custos 
determinará o quão preciso - e crível - será o 
resultado. A metodologia selecionada também 
deve ditar a meta de economia. Metodologias 
sólidas que controlam influências confusas 
normalmente produzem resultados mais 
precisos (e muitas vezes mais conservadores), 
em comparação com as metodologias que 
preveem ou estimam a redução de custos. 

A seleção de uma metodologia de 
avaliação adequada com a qual o prestador e 
o empregador concordem é um primeiro passo 
importante. Uma variedade de fatores deve 
ser considerada, incluindo quais são os tipos 
de dados disponíveis (por exemplo, dados de 
reivindicações de assistência à saúde, resultados 
da avaliação de risco à saúde, de tempos em 
tempos, para os mesmos indivíduos, etc.), o 
número de participantes do programa bem 
como os recursos de avaliação disponíveis para 
o fornecedor ou empregador (por exemplo, 
uma equipe de avaliação capacitada, tecnologia 
de análise estatística, financiamento, etc.). 
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Dados de Avaliação de Risco de Saúde 

(HRA) 

Fornecedores de programas de bem estar ou 
gerenciamento de estilo de vida historicamente 
têm utilizado dados de HRA-nível individual 
dos participantes que completaram o HRA 
tanto no início quanto ao final de um período 
de avaliação (por exemplo, ano do programa) 
para estimar a redução de custos de saúde 
para os fatores de risco que forem reduzidos 
ou eliminados. A maioria das metodologias 
"preditivas" foram desenvolvidas utilizando 
os custos de assistência à saúde associados 
a fatores de risco à saúde individuais como 
relatados nos estudos da Health Enhancement 
Research Organization (HERO) que se tornaram 
referência perto do final da década de 1990.2,3

Enquanto estas metodologias de previsão 
são úteis e podem fornecer boas estimativas 
direcionais de redução de custos do programa, 
elas estão sujeitas a uma série de desafios 
relacionados à sua precisão. Por exemplo, a forma 
como a redução estimada de custos para qualquer 
fator de risco para a saúde individual é atribuída 
ao longo do tempo - por exemplo, atribuir uma 
parte do total de redução de custos no primeiro 
ano que um risco para a saúde for eliminado, 
em comparação com atribuir parcelas do total de 
redução de custos ao longo de um número de anos 
- poderia influenciar a magnitude das economias 
atribuídas em qualquer ano do programa. 

Dados de Custos de assistência à saúde 

A utilização de dados reais reivindicações 
médicas e de farmácia é muito superior aos 
custos ligados a medidas de proxy, como 
hábitos de saúde autorrelatados. Como tal, um 
número crescente de prestadores de promoção 
de saúde já está utilizando dados de despesas 
para avaliar a redução de custos. 

Análise de Tendências vs. Controles 

Correspondentes

Mesmo quando dados de solicitações 
de cuidados de saúde individuais estão 

disponíveis, existem diferentes abordagens 
para determinar a redução de custos. Até 
recentemente, alguma forma de análise de 
tendências de custo de cuidados de saúde 
era muitas vezes utilizada para calcular a 
economia de custos, ou mais precisamente, 
evitar custos para aqueles que participaram de 
um programa de promoção de saúde. 

A análise de tendência tipicamente 
compara a experiência de custo de cuidados de 
saúde do empregador antes da implementação 
de um programa de promoção de saúde à sua 
experiência de custos após o programa estar em 
vigor por um ano ou mais. A diferença entre a 
tendência "esperada" que poderia ter ocorrido 
se nenhum programa fosse implementado, 
e os custos de saúde "reais" medidos durante 
o período de avaliação, supostamente está 
associado com o impacto do programa de 
promoção de saúde. 

Enquanto a análise de tendência possa 
parecer ser uma metodologia atraente, 
ela está sujeita a uma série de influências 
potencialmente confusas. Fatores que podem 
influenciar a precisão dos resultados da 
metodologia tida como tendência incluem 
diferenças a partir da linha de base até o 
período de intervenção na concepção de planos 
de saúde (por exemplo, a partilha de custos, um 
mix de tipos de planos oferecidos, provedores 
de redes, etc.), a operadora de plano de saúde 
(se for mudada) e a composição da população 
de funcionários (por exemplo, os funcionários 
mais saudáveis são adicionados à força de 
trabalho, os funcionários menos saudáveis vão 
embora). 

Uma alternativa mais robusta para a 
análise de tendências de custos de cuidados 
de saúde é o controle pareado, metodologia 
de análise de regressão multivariada, que 
normalmente produz uma análise mais precisa 
(e conservadora) da economia de custos 
de saúde associada com a participação no 
programa de promoção de saúde. Esta é, uma 
metodologia com vários passos baseada em 
reivindicações que primeiro utiliza técnicas 
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estatísticas para encontrar correspondências 
próximas entre os participantes do programa 
e não participantes (controle). Alguns fatores 
tipicamente utilizados para correspondência 
incluem idade, sexo, estado de saúde (ou 
escore de risco) e os custos dos cuidados de 
saúde. Depois que um grupo de controle 
correspondente é identificado, a diferença de 
custos para os participantes do período de 
linha de base (antes do programa) para o final 
do período de avaliação (pelo menos um ano 
de programa) é comparada com a diferença de 
custo para o grupo controle da linha de base 
até ao final do período de avaliação. Este valor 
de "diferença-na-diferença" é considerado a 
redução de custos associada com a participação 
no programa. 

Metas de Redução 
O tamanho da meta de economia será 
influenciado tanto pela qualidade do programa 
e da metodologia de avaliação. Na experiência 
do autor, metodologias de previsão ou 
estimativa menos precisas, por vezes, resultam 
em valores de redução mais elevados do que 
aqueles calculados utilizando uma análise de 
regressão de correspondência de controle mais 
rigorosa. Devido ao potencial para inúmeras 
influências que podem causar confusão 
quando se usa a metodologia baseada em 
tendências, a economia calculada utilizando 
esta metodologia é normalmente mais elevada 
do que quando se utiliza a metodologia de 
análise de regressão de correspondência de 
controle. Da mesma forma, as metodologias 
de previsão que atribuem um valor de 
redução para os riscos de saúde reduzidos ou 
eliminados muitas vezes fornecem estimativas 
infladas de redução de custos reais e devem 
ter as metas de economia ajustadas em 
conformidade. Esta tendência não é consistente 
com a literatura publicada. Por exemplo, em 
uma meta-análise envolvendo 22 estudos sobre 
o impacto de programas de promoção de saúde 
nos custos dos cuidados médicos, os estudos 
com desenhos experimentais randomizados 

tiveram ROIs de em média 3,36, enquanto 
que aqueles com desenhos não randomizados 
tiverem ROIs de 2,38.4

Avaliador
A maioria das avaliações de redução de custos 
são feitas pelos prestadores que fornecem os 
programas de promoção de saúde. Raramente 
o empregador realiza a análise, principalmente 
porque ele não tem o conhecimento necessário 
ou recursos. Na ocasião, empresas maiores que 
fizeram investimentos substanciais em seus 
programas de promoção da saúde, contratam 
um avaliador externo, normalmente uma 
empresa de análise de dados ou consultoria. 
Quando um terceiro é o avaliador, a 
metodologia utilizada é tipicamente uma 
análise de regressão de correspondência de 
controle mais robusta. 

DESAFIOS, RISCOS E 
OPORTUNIDADES 
A medição precisa da redução de custos de 
saúde associados a programas de promoção 
de saúde é uma tarefa desafiadora. Os recursos 
necessários para coletar e analisar dados são 
consideráveis. A maioria dos empregadores 
e fornecedores não têm experiência suficiente 
para realizar uma análise de redução robusta 
e o custo considerável de uma análise pode 
corroer a economia gerada pelo programa. 
Normalmente, apenas os empregadores que 
têm investido substancialmente em seus 
programas, ou esperam grandes quantidades 
de economia bruta, pagará por uma análise de 
redução robusta para verificar os resultados 
financeiros do seu programa. 

Uma ameaça notável para a utilização 
bem sucedida de contratos com garantia 
de economia é a relação potencialmente 
contraditórioa que pode ser criada e fomentada 
por eles. Se o empregador tem a oportunidade 
de ser reembolsado em algumas das taxas de 
seu programa se o fornecedor não alcançar 
a meta de redução, ele pode não se sentir 
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totalmente motivado para fornecer o apoio 
necessário para o sucesso do programa. Por 
outro lado, se o fornecedor tem sua receita 
ou uma porção de seus ganhos em jogo, pode 
ser motivado a utilizar uma metodologia de 
avaliação imprecisa ou até mesmo falsificar ou 
distorcer a interpretação dos resultados para 
evitar reembolso de taxas ou para alcançar um 
"ganho" maior. 

Se um empregador pode justificar a despesa 
de uma avaliação de economia de custos 
precisa utilizando uma metodologia robusta 
(idealmente conduzida por um fornecedor 
externo qualificado), um acordo de partilha 
de ganhos com o fornecedor pode estabelecer 
a relação mais positiva e produtiva entre 
empregador-fornecedor. A coparticipação 
nos lucros pode motivar tanto o empregador 
quanto o fornecedor para fazer tudo o que 
podem, isoladamente e em conjunto, para 
garantir o sucesso dos programas de promoção 
de saúde. Se o empregador não pode ou não 
quer comprometer os recursos necessários 
para conduzir uma análise de redução robusta, 
pode ser razoável renunciar uma garantia de 
economia para evitar taxas de serviço mais 
elevadas para cobrir as taxas do fornecedor 
colocadas em risco como garantia da redução. 

ABORDAGEM RECOMENDADA
A abordagem a seguir pode ser usada 
para apoiar a tomada de decisão sobre a 
conveniência e abordagem relacionada às 
garantias de economia.
Decida se uma garantia de economia é desejada 
pelo empregador e aceitável para o fornecedor.

Se sim, avalie o nível de habilidade disponível 
para desenhar e executar o estudo e a qualidade 
dos dados disponíveis.
Desenvolva uma metodologia de estudo 
que combine o nível de habilidade, os dados 
disponíveis e os termos financeiros da garantia, 
bem como os protocolos para resolver as 
divergências.
Confirme o responsável por cada elemento da 
metodologia de estudo. 
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HERO SCORECARD
O HERO Best Practice Scorecard© foi 
desenvolvido como uma ferramenta para 
ajudar os empregadores a melhorar a qualidade 
dos seus programas de promoção de saúde 
através da documentação de componentes 
do programa, principalmente a partir de uma 
perspectiva de gestão. O Scorecard pode ser 
usado como um inventário para catalogar os 
componentes de um programa, um indicador de 
sucesso da implementação de componentes do 
programa e como uma ferramenta comparativa 
de benchmarking para comparar um programa 
de uma empresa com outras empresas pares. 
A HERO publicou vários relatórios que 
sintetizam as conclusões extraídas da base de 
dados de respostas. 

Na versão 3.1, o questionário central 
tem 62 perguntas organizadas em seis 
seções principais: planejamento estratégico 
(10 questões), engajamento da liderança (6 
questões), gerenciamento de nível do programa 
(8 questões), programas (22 questões), métodos 
de engajamento (13 questões) e medição e 
avaliação (3 questões). Ele também tem uma 
seção opcional em resultados, com perguntas 
mais detalhadas sobre as taxas de participação 
nas diversas áreas do programa, os custos do 
programa e o impacto dos programas sobre os 
riscos de saúde e despesas médicas. 

O Scorecard foi desenvolvido através 
de um processo colaborativo envolvendo 
várias dezenas das maiores autoridades 
em promoção de saúde que ofereceram seu 
tempo e conhecimento para a HERO (Health 
Organization Enhancement Research) e 
a Mercer, que forneceu experiência em 
promoção de saúde e apoio técnico para 

produzir as ferramentas. A primeira edição 
foi desenvolvida em 2006. A versão 3.1 foi 
lançada em março de 2012 e a versão 4 estava 
em desenvolvimento no momento em que 
este livro foi publicado. Mais detalhes podem 
ser encontrados no site do HERO Scorecard:1 
http://www.the-hero.org

Após completar o Scorecard online um 
relatório é enviado ao usuário, mostrando a 
pontuação da sua organização e os escores 
médios de todas as outras organizações. O 
Scorecard e um relatório de acompanhamento 
com as pontuações do usuário individual 
da organização e a média global de todos os 
outros usuários da organização são fornecidas 
sem custo para todos os usuários. Relatórios 
mais detalhados com respostas agregadas 
para cada questão, divisão dos escores por 
indústria, região geográfica e tamanho da 
empresa podem ser adquiridos. 

O CDC Worksite Health ScoreCard: Uma 
Ferramenta de Avaliação para Empregadores 
Prevenirem Doenças Cardíacas, AVC & 
Condições de Saúde Relacionadas 

O CDC Worksite Health ScoreCard2 foi 
desenvolvido para ajudar os empregadores 
a determinar se eles têm implementado 
intervenções e estratégias baseadas em 
evidências. Ele se concentra principalmente sobre 
os componentes das intervenções individuais 
do programa, mas inclui uma pequena seção no 
desenho a nível da organização. 

O questionário contém 100 questões 
que avaliam a medida em que estratégias 
baseadas em evidências têm sido utilizadas em 
programas. As estratégias incluem serviços de 
aconselhamento, apoioa ambientais, normas, 

A P Ê N D I C E  4 - D
HERO Scorecard e CDC Scorecard
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benefícios de planos de saúde e outros programas 
no local de trabalho que demonstraram ser 
eficazes na prevenção de doenças cardíacas, 
acidente vascular cerebral e condições de 
saúde relacionadas. As 100 perguntas são 
organizadas em 12 seções principais: suportes 
organizacionais (18 questões), controle do 
tabaco (10 questões), nutrição (13 questões), 
atividade física (9 questões), gerenciamento de 
peso (5 questões), gerenciamento do stress (6 
questões) , depressão (7 questões), hipertensão 
arterial (7 questões), colesterol alto (6 questões), 
diabetes (6 questões), sinais e sintomas de 
ataque cardíaco e acidente vascular cerebral 
(4 questões) e resposta de emergência a 
ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (9 
questões). Os usuários registram suas próprias 
pontuações manualmente e não existe nenhum 
mecanismo para adicionar os escores a uma 
base de dados central. 

Todos os itens do questionário estão ligados 
a estratégias que têm sido documentadas na 
literatura científica como eficazes. De uma 
perspectiva de pontuação, o valor relativo 
de cada item é ponderado para refletir tanto 
a magnitude do impacto da abordagem e a 
qualidade da evidência publicada apoiando seu 
impacto. As referências à literatura científica 
são fornecidas para cada área temática. O 
questionário foi testado em campo com uma 
amostra de 93 micro, pequenas, médias e 
grandes empresas para atestar a validade e 
confiabilidade, e a viabilidade de adotar as 
estratégias destacadas na ferramenta. 

O Apêndice do Scorecard inclui um exemplo 
de estratégias, processos, comunicações e 
elementos de avaliação que podem estar em 
um plano para atingir várias metas específicas 
de saúde. Ele também inclui as amostras 
de orçamentos de programas e modelos em 
branco que podem ser usados para preparar 
planos e orçamentos. 

The CDC Scorecard foi desenvolvido por 
uma equipe de profissionais do CDC e da 
Universidade de Emory. Ele foi lançado em 
setembro de 2012. Mais informações podem 

ser encontradas no site do The Worksite Health 
Scorecard: http://www.cdc.gov/dhdsp/
pubs/worksite_scorecard.htm
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Glossário
Estrutura AMSO: Ver Capítulo 3.

Estudo de Viabilidade: Processo para 
determinar se é possível desenvolver um 
programa de bem estar que seja susceptível de 
alcançar metas de saúde e organizacionais. 

Avaliação de Necessidades: Processo 
que determina as necessidades de saúde 
dos funcionários e/ou as necessidades 
organizacionais do empregador.  

Prontidão motivacional para a mudança:  Ver 
Capítulo 9.

Análise de Custo-Eficácia, Custo-Benefício:  
Ver Capítulo 6.

Taxas de Participação: Percentagem de 
funcionários que participam em um programa. 

Taxas de Recaída: Percentagem de pessoas que 
fazem uma mudança de comportamento bem 
sucedida (como parar de fumar), em seguida, 
voltam ao comportamento anterior (como 
fumar novamente). 
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Prioridades da Organização: Ver Capítulo 2.

HRA:  Questionário de avaliação de riscos à 
saúde que documenta as práticas de saúde e 
estima que o impacto destas práticas na saúde 
futura. 

Benchmarking:  Ver Capítulo 3.

Incentivos:  Ver Capítulo 10.

Meta-análise: Método estatístico de 
combinação de dados de múltiplos estudos das 
mesmas variáveis e reanálise de dados com o 
maior conjunto de dados combinados. 

Objetivos de Aprendizado
Após ler este capítulo, os leitores serão capazes 
de fazer o seguinte:

1. Descrever as três fases da concepção 
de um programa de promoção de 
saúde no local de trabalho.

2. Descrever quatro métodos que podem 
ser utilizados pelos empregadores 
para financiar um programa de 
promoção de saúde.

3. Descrever dois scorecards que podem 
ser utilizados para criticar a estrutura 
e elementos de um programa de 
promoção de saúde.

4. Descrever os três principais elementos 
que precisam ser determinados no 
desenvolvimento do conteúdo do 
programa?

Questões para Discussão
1. Quanto tempo e esforço deve ser 

investido na criação de um programa 
de promoção de saúde no local de 
trabalho?

2. Como um empregador decide o nível 
ótimo de intensidade da oferta de 
programas?

3. Qual é a importância relativa do apoio 
da alta gestão em comparação com o 
envolvimento dos funcionários para o 
sucesso de um programa?

4. Quais são algumas das estratégias 
para envolver os funcionários em um 
programa?

5. Quais são algumas das estratégias para 
construir o apoio de liderança para um 
programa?

6. Quanto tempo é necessário para 
desenhar e implementar um 
programa? 

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
No Brasil, a oferta de premiações e bonificações 
relacionadas a planos de saúde é regulada 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), criada em 2000. O desenvolvimento de 
programas para promoção de saúde e prevenção 
de riscos e doenças tem como objetivo a 
identificação oportuna e o monitoramento dos 
riscos em saúde, a compressão da morbidade 
para idades mais avançadas e a melhoria 
da qualidade de vida dos beneficiários de 
planos privados de assistência à saúde, visto 
que grande parte das doenças que acomete a 
população é passível de prevenção. 

Em 2005, a ANS publicou a Resolução 
Normativa n.94 que viabilizou a prorrogação 
dos prazos para a integralização de 
garantias financeiras para as operadoras que 
desenvolvessem programas para promoção 
da saúde e prevenção de riscos e doenças. 
Em 2010, a ANS adotou uma nova estratégia 
para estímulo econômico-financeiro ao 
desenvolvimento dos Programas, por meio 
de uma Instrução Normativa que estabeleceu 
que as operadoras com programas aprovados 
pela ANS poderiam contabilizar os valores 
aplicados nos programas como Ativo Não 
Circulante - Intangível, observando algumas 
exigências que dizem respeito à regularidade 
do envio de sistemas e ao cumprimento de pré-
requisitos mínimos para o cadastramento dos 
programas. 

Outra medida de incentivo foia a atribuição 
de uma pontuação bônus à Dimensão de 
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Atenção à Saúde do Programa de Qualificação 
das Operadoras, para as operadoras com 
programas para promoção da saúde e 
prevenção de riscos e doenças aprovados 
junto à ANS, desde 2010. A Resolução 
Normativa n. 264 (2011) definiu os conceitos, 
escopos e modelagens dos programas para 
Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos 
e Doenças no âmbito da saúde suplementar 
e propostas 3 modelagens: 1. Programa 
para a Promoção do Envelhecimento Ativo 
ao Longo do Curso da Vida; 2. Programa 
para População-Alvo Específica: conjunto 
de estratégias orientadas para um grupo de 
indivíduos com características específicas, 
incorporando ações para a promoção da 
saúde e a prevenção de riscos e doenças em 
determinada faixa etária, ciclo de vida ou 
condição de risco determinada; 3. Programa 
para Gerenciamento de Crônicos: conjunto 
de estratégias orientadas para um grupo 
de indivíduos portadores de doenças 
crônico-degenerativas e com alto risco 
assistencial. E a Resolução Normativa n.265, 
finalmente, dispõe sobre a concessão de 
bonificação e premiação pela participação 
dos beneficiários de planos privados de 
assistência a saúde nos programas para 
Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos 
e Doenças.  A bonificação seria a aplicação 
de desconto concedido pelo plano de saúde 
para o beneficiário como incentivo à sua 
participação em programa de promoção de 
saúde. A concessão de premiação consiste em 
vantagem não-pecuniária, representada pela 
oferta de prêmio, concedida pela operadora 
ao beneficiário de plano de saúde como 
incentivo à sua participação em programa 
para promoção da saúde e prevenção de riscos 
e doenças. A norma veta o condicionamento 
ao alcance de metas ou resultados em saúde 
e a discriminação por idade ou por doença 
preexistente. O desconto na mensalidade 
ou a premiação estará vinculado apenas à 
participação no programa.
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William Baun

INTRODUÇÃO
A última década trouxe tempos econômicos 
difíceis para muitas empresas,1 as forças 
de trabalho estão sendo ameaçadas pelo 
envelhecimento e doenças não transmissíveis 
(câncer, doenças cardiovasculares, doenças 
pulmonares crônicas, diabetes e doença 
mental)2 e uma crescente epidemia de stress 
no trabalho.3 Estes desafios estão causando 
uma mudança na orientação de saúde e 
produtividade dos programas de promoção da 
saúde no ambiente de trabalho a partir de uma 
perspectiva limitada de gestão de risco para um 
enfoque holístico sobre o valor total da saúde 
do trabalhador. Esta mudança também ressalta 
a importância e necessidade significativa de 
programas de promoção de saúde em empresas 
de médio e pequeno porte, provendo a última 
década com o crescimento de programas de 
promoção de saúde em empresas de todos os 
tamanhos.1,4 Uma recente revisão realizada 
pela organização Rand Health patrocinada 
pelo U.S. Departments of Labor and Health 
and Human Services5 sugere que os programas 
se tornaram muito comuns e alcançaram 
um elevado nível de penetração nos Estados 
Unidos, e que a absorção do programa deverá 

continuar conforme a lei federal americana 
Affordable Care Act aumente a cobertura com 
base em vínculos empregatícios e promova 
esforços de promoção/prevenção de saúde no 
local de trabalho.6 Esta revisão também sugere 
que as “inovações do setor da promoção da 
saúde já ultrapassaram sua base fundamental 
de evidências”, sugerindo a necessidade de 
gestores de programas de promoção de saúde 
com melhores habilidades de integração, e 
uma mistura diferente de competências de 
gestão/liderança do que descrito no capítulo 
de gestão da terceira edição deste livro, que foi 
publicada em 2002.7 O objetivo deste capítulo é 
dar aos gestores do programa uma percepção 
das habilidades necessárias para gerenciar um 
programa. Ele é organizado em torno de cinco 
elementos principais que foram refinados a 
partir de diretrizes padrão de competências 
desenvolvidas por grupos nos Estados Unidos,8 
Austrália9 e Europa.10 Estes cinco elementos 
estão listados abaixo.

1. Gestão do Trabalho e 
Desenvolvimento

2. Gestão de Pessoas, Colaboradores e 
Stakeholders

3. Gestão de uma Unidade ou 
Departamento de Promoção de Saúde

4. Gestão de Desenho, Planejamento e 
Entrega do Programa

5. Gestão do Processo de Relato

C A P Í T U L O

5
Gerenciando Programas
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ELEMENTO 1: GESTÃO DO 
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
Peter Drucker, um dos escritores mais 
influentes no que se refere ao tema da gestão, 
sugeriu que “gerenciar a si mesmo” é uma 
das responsabilidades mais importantes 
em ser um gestor de sucesso.11 Os gestores 
de sucesso entendem que seu sucesso não 
recai sobre o trabalho, mas os resultados do 
trabalho. Eles aprenderam a desenvolver 
seus pontos fortes e os pontos fortes de seus 
funcionários, parceiros e stakeholders. Bons 
programas não são construídos a partir de 
fraquezas, mas sobre forças que produzem 
resultados reais e continuamente ganham o 
apoio dos líderes do programa. O livro de 
Tom Rath, Strengths Finder 2.0 foi o resultado 
do olhar da equipe do Gallup sobre “o que é 
certo nas pessoas”.12 A publicação foi baseada 
em 40 anos de estudos do Gallup sobre forças 
humanas e desenvolvimento e validação de 
testes de força. O livro descreve 34 temas que 
representam o que é certo nas pessoas, ou 
o talento dominante com que as pessoas de 
sucesso começam e a partir do qual constroem. 
Rath chama os talentos crus ou dominantes 
que continuamos a fortalecer ao longo da vida 
de multiplicadores. Gestores de programas bem 
sucedidos utilizam seus multiplicadores para 
garantir o sucesso, mas também compreendem 
seus pontos fracos, e implementaram várias 
estratégias para garantir que suas fraquezas 
não se tornem grandes obstáculos. Muitos 
descobriram planos de carreira ou posições 
que lhes permitem evitar seus pontos fracos. 
O trabalho de um gestor requer muitas 
habilidades diferentes, e muitos gestores 
aprenderam a se associar a indivíduos com as 
habilidades que suas equipes precisam, mas 
que são seus pontos fracos. Para alguns, uma 
boa contratação está relacionada a um membro 
da equipe que traz habilidades necessárias e 
está animado para usar essas habilidades para 
fortalecer a equipe.

Gestão de Projetos
A gestão de projetos é um elemento importante 
do papel de um gerente de promoção de saúde. 
Os gerentes devem saber claramente qual é 
o seu temperamento de gestão de projetos. 
Eles são aqueles que iniciam, melhoram, ou 
finalizam? Assim como os pontos fortes, a 
compreensão do temperamento de gestão de 
projetos pode ajudar os gestores a coordenar 
projetos, maximizando o temperamento que 
eles trazem para um projeto e completando-o 
por meio da colaboração com outras 
pessoas que trazem outros temperamentos, 
aumentando o potencial de sucesso. Os 
gerentes precisam atualizar continuamente 
suas habilidades de gerenciamento de projetos 
por meio de treinamento. Muitos pensarão 
que suas empresas têm um modelo de gestão 
de projetos específico que é utilizado em toda 
a empresa. A biblioteca pessoal de um gerente 
deve incluir alguns livros de gerenciamento de 
projetos. Há muitos bons livros sobre gestão de 
projetos; gestores podem pedir uma sugestão a 
seu supervisor, ou olhar o que ele possui em sua 
biblioteca. A 4ª edição de Project Management 
for Dummies só foi lançado em 2013.13 A 
Figura 5-1 é um esquema do ciclo de vida da 
gestão de projetos e os diferentes processos que 
precisam ser gerenciados.14 O esquema salienta 
a importância de compreender e negociar os 
objetivos do projeto na fase de iniciação; de 
estabelecer o escopo de um projeto e organizar 
uma equipe de trabalho para ajudar a atender 
as especificações do projeto em toda a fase de 
execução; e, finalmente, de garantir a conclusão 
do projeto no prazo e dentro do orçamento.

Eficácia da Vida Profissional
Gestores de promoção da saúde precisam se 
esforçar para ter eficácia na vida profissional, 
um resultado da resistência e práticas 
disciplinadas diárias de bem estar. O bem estar 
pode ser definido de muitas maneiras diferentes, 
e é importante que os gestores de promoção 
de saúde assumam a responsabilidade e 
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Figura 5-1: Processo de gestão de projetos.

Iniciando

 • negocia obje�vos

 • entende o que é negociável e o que não é

 • conclui com o “como” e “porque”

Planejando

 • premissas do projeto

 • escopo do projeto

 • estrutura do trabalho

 • sequência do trabalho (processos crí�cos, etc)

 • diagrama de Gan�

Executando

 • criar o �me do projeto

 • gerenciar as tarefas e os entregáveis

 • acompanhar o cronograma, orçamento, etc

Controlando

 • custos, desempenho, agenda, etc

 • gestão de risco

 • manter a qualidade

Re-planejar

Encerrando

 • fechamento administra�vo

 • lições aprendidas

Iniciando

Planejando

Controlando

Executando

Re-planejando

Encerrando

prestação de contas por sua saúde e bem estar. 
O’Donnell15 sugere que a saúde ideal é um 
equilíbrio dinâmico da saúde física, emocional, 
social, espiritual e intelectual. A tabela 5-1 
expande o modelo de O’Donnell e levanta 
questões de eficácia na vida profissional que os 
gerentes devem tomar como alta prioridade em 
suas práticas diárias de gerenciamento eficaz. 

A boa notícia e a má notícia é que as pessoas 
esperam que os gestores de promoção da saúde 
a “façam o que pregam” e sejam verdadeiros 
modelos de saúde e bem estar, e para alguns 
gerentes sua vida é como viver em um aquário. 
Os gerentes de programas precisam participar 
de sua programação e não apenas administrá-
la, pois por meio da participação eles têm a 
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Tabela 5-1:  Prioridades para a Efetividade na vida pessoal e profissional.

Dimensão Prioridades a serem Gerenciadas
Física Fitness

Atividade física
Nutrição
Controle do peso
Auto-cuidado em saúde
Avaliações em saúde
Conhecer os seus números
Abuso de fumo, álcool e drogas
Fumo passivo
Sono

Emocional Gerenciamento do stress
Relaxamento
Gestão de crise emocional
Aceitar e expresser sentimentos
Adaptação à mudança
Prazer e felicidade

Social Comunidades
Familias
Amigos
Diversidade
Relações positivas
Vida em harmonia com os outros

Intelectual Estímulo e desenvolvimento mental
Realização em educação formal
Aprendizado ao longo da vida
Atividades culturais
Exploração de novas idéias
Exploração de novos conhecimentos
Ser criativo

Espiritual Amor
Esperança
Caridade
Vida com significado
Viver nossos valores a cada dia
Atenção plena
Meditação ou oração
Aceitar os pontos de vista dos outros

Fonte: Adaptado de O’Donnell MP. Definition of health promotion 2.0: embracing passion, 
enhancing motivation, recognizing dynamic balance, and creating opportunities. Am J Health 
Promot. 2009;24:IV.



183CAPÍTULO 5 Gerenciando Programas

oportunidade de cumprir o seu papel como um 
modelo de saúde e bem-estar.

Mentores
Oprah Winfrey disse, “Eu acho que os 
mentores são importantes e acredito que 
ninguém sobrevive neste no mundo sem 
alguma forma de orientação. Ninguém faz 
isso sozinho. Ninguém nunca fez isso sozinho. 
E todos nós somos mentores para as pessoas, 
mesmo quando não nos damos conta disso.”16 

Tradicionalmente, a mentoria era uma parceria 
entre duas pessoas apoiando estratégias de 
desenvolvimento, crescimento pessoal e/ou 
profissional. Mentores compartilharam suas 
experiências, conhecimentos técnicos, relações 
organizacionais, e forneceram feedback e 
dicas para o sucesso de seus aprendizes. Os 
mentores serviram como conselheiros de 
confiança, fornecendo orientação para questões 
do dia-a-dia confrontadas no trabalho, e 
proporcionaram uma perspectiva alternativa 
para os problemas. Eles ajudaram tanto na 
identificação do problema quanto na solução de 
problemas, e facilitaram a jornada do aprendiz 
através de campos minados políticos em áreas 
da mente. Os gerentes de hoje encontrarão 
mentores ainda dispostos a desempenhar o 
papel do mentor tradicional, mas os tipos de 
mentores têm crescido. Os pares mentores são 
gestores de promoção da saúde no mesmo 
nível de experiência, especializados em uma 
área em que o aprendiz não se sustenta. Um 
exemplo seria o gerente de promoção da 
saúde da University of Texas System que 
tem experiência na gestão de programas de 
hipertensão, algo sobre o que o nosso gerente 
de programa da MD Anderson Cancer 
Center, gostaria de receber orientação. Outro 
tipo de mentoria é a realizada em grupo ou 
círculos. Isto ocorre quando os indivíduos são 
conectados a colegas mais experientes. Muitas 
empresas configuram círculos de mentoria do 
Excel (Microsoft, Redmond, WA) para ajudar 
as pessoas em toda a empresa a melhorar 
suas habilidades no programa. Outro tipo de 

mentoria é a virtual, que transfere tudo para o 
ambiente online. A Mentoria Virtual transcende 
grupos e fronteiras organizacionais, pois pode 
envolver vários mentores e redes. Algumas 
empresas estabeleceram comunidades 
virtuais online como comunidades de 
mentoria. Flash mentoring é uma reunião ou 
discussão realizada uma única vez sobre 
questões estratégicas amplas, objetivos de 
carreira ou aconselhamento específico sobre o 
gerenciamento de um problema. Um exemplo 
seria quando um gerente está tendo um 
problema de entrega com um fornecedor e 
reúne-se com outro gerente durante o almoço 
para uma rápida revisão das opções utilizadas 
em uma experiência similar. Muitas empresas 
estão implementando a mentoria reversa, 
onde um funcionário experiente é unido a um 
profissional mais jovem. O profissional mais 
jovem é considerado o mentor e compartilha 
ideias e conceitos relativos à novas tecnologias e 
tendências com o profissional mais experiente. 
O último tipo de mentoria é o speed mentoring 
e pode ser estabelecido por uma empresa ou 
associação para ajudar as pessoas a explorar 
relações de mentoria em potencial. Speed 
Mentoring é como se fosse um speed dating ou 
“encontro rápido” onde os indivíduos têm a 
oportunidade de se movimentar em uma sala a 
fim de conhecer muitos mentores em potencial 
diferentes. Há muitas opções para que os 
gestores estabeleçam um relacionamento de 
mentoria ou múltiplas relações de mentoria, 
o fundamental é que eles identifiquem um 
mentor e se desenvolvam!

Treinamento
Há muitas maneiras de se desenvolver 
tornando-se um gerente melhor. Muitas 
empresas têm um currículo de treinamento 
em gestão e desenvolvimento de liderança 
dividido em diferentes níveis que os gestores 
são requisitados a concluir. Em algumas 
empresas, a não conclusão destes programas 
de treinamento podem afetar negativamente 
os escores de avaliação de desempenho anuais. 
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Muitas associações como a Society for Human 
Resource Management (https://www.shrm.
org/Pages/default.aspx) and the American 
Management Association (http://www.
amanet.org/) oferecem cursos de liderança e 
gestão em suas conferências, bem como online. 
Os participantes do curso recebem certificados 
ou certificações em uma variedade de áreas de 
competência relacionadas à liderança e gestão 
que ajudam no crescimento pessoal. Gestores 
de promoção da saúde também precisam 
de habilidades de gestão muito específicas 
relacionadas à gestão de saúde da população, 
que incluem avaliação de necessidades, 
planejamento do programa, comunicação e 
marketing, entrega do programa e avaliação do 
programa e relatórios. Mais uma vez, há muitas 
oportunidades de educação e treinamento 
diferentes. Muitos sistemas universitários 
atendem pessoas que trabalham em período 
integral e oferecem aulas após o horário de 
trabalho e/ou nos fins de semana. Há muitas 
certificações de mestrado em promoção de 
saúde que são totalmente online. O certificado 
de especialização e certificações em promoção 
de saúde ou bem estar no local de trabalho 
continuam a crescer. Um mix completo de 
associações filiadas e empresas de promoção de 
saúde oferecem uma variedade de workshops 
presenciais, webinars, e cursos online. Muitas 
dessas organizações têm o treinamento de 
profissionais de promoção de saúde, como 
parte de sua missão. Algumas das organizações 
envolvidas no treinamento de profissionais 
de promoção de saúde por muitos anos são 
listadas abaixo.

 ● American Journal of Health 
Promotion (https://www.
healthpromotionjournal.com/)

 ● National Wellness Institute (http://
www.nationalwellness.org/)

 ● International Association of Worksite 
Health Promotion (http://www.
acsm-iawhp.org/i4a/pages/index.
cfm?pageID=1)

 ● Wellness Councils of America 
(https://www.welcoa.org/)

 ● Health Enhancement Research 
Organization (http://www.the-hero.
org/)

Reconhecendo Falhas
Marshall Goldsmith17 em seu livro What Got 
You Here Won’t Get You There começa com um 
conjunto de hábitos que impede que os líderes 
se desenvolvam até que eles reconheçam que 
o que os colocou em uma posição de gestão 
não irá torná-los melhores gestores. Goldsmith 
sugere que a maioria dos gestores tendem a 
ter um conjunto de falhas que são simples de 
serem corrigidas e que a solução é um conjunto 
de habilidades existente dentro de cada ser 
humano, mas o reconhecimento do erro é 
imprescindível. Para que os gestores se tornem 
melhores gestores eles devem reconhecer, e 
estarem dispostos a trabalhar em suas falhas. 
Abaixo há uma lista das falhas mais frequentes 
que Goldsmith identificou nos líderes ao longo 
dos anos em seu papel como orientador de 
executivos. Considere como essas questões 
podem frustrar o crescimento de líderes e da 
equipe.

 ● Ser um vencedor a qualquer custo, 
mesmo quando isso não importa, 
faz com que os líderes garantam que 
outros falhem em detrimento de seu 
sucesso.

 ● A necessidade que os líderes têm 
de sempre dar sua opinião em 
cada discussão, leva a equipe sem 
confiança.

 ● Sarcasmos desnecessários e 
observações mordazes, que os líderes 
imaginam que possa fazê-los soar 
inteligentes e espirituosos pode minar 
a confiança do time em si mesmos e/
ou na equipe, e criar um ambiente 
sarcástico.

 ● As necessidades dos líderes de 
constantemente dizer aos outros 
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como eles são espertos faz com que 
os membros do time questionem a 
necessidade de uma equipe.

 ● A negatividade ou dizer à equipe 
por que algo não vai funcionar, faz 
com que a equipe se torne tímida e 
envergonhada de ser criativa.

 ● Sonegar informações para manter uma 
vantagem sobre os outros leva a uma 
equipe que não compartilha.

 ● Líderes que reivindicam crédito algo 
que não merecem faz com que as 
equipes deixem de apoiar seus líderes.

 ● Eleger favoritos leva a membros da 
equipe que não colaboram.

 ● Não estar disposto a ouvir diz para os 
membros da equipe, “Eu não respeito 
você, suas ideias, ou o seu trabalho”, 
diminui a comunicação entre equipe/
gerente.

ELEMENTO 2: GESTÃO DE 
PESSOAS, COLABORADORES E 
STAKEHOLDERS
Gestores de sucesso fazem com que as 
pessoas sigam em frente energizando-as e 
mobilizando-as com um estilo de liderança 
que inspira uma visão compartilhada, permite 
que outros atuem e incentiva um envolvimento 
emocional que promove o trabalho em 
equipe.18 Mas fazer com que as pessoas sigam 
em frente não é o suficiente; bons líderes são 
eficazes no crescimento e fortalecimento de 
seus programas, e também no crescimento 
das pessoas associadas a estes programas. 
No livro How the Best Leaders Make Everyone 
Smarter, Wiseman e Mckeown19 sugerem um 
continuum de liderança com multiplicadores 
em uma extremidade e diminuidores na outra. 
Multiplicadores são pessoas que atraem os 
melhores talentos, e os usa ao máximo, fazendo 
um bom trabalho em prepará-los e ajudá-los a 
crescer. Ao contrário, os diminuidores decidem 
ser a pessoa mais inteligente da equipe e tendem 
a drenar a inteligência e a competência de 

outras pessoas. Diminuidores às vezes têm um 
histórico excelente de promoções, mas a lacuna 
de competências entre eles e as pessoas logo 
abaixo deles é enorme. Gestores de promoção 
de saúde têm a total responsabilidade de 
buscar, atrair, desenvolver e fazer florescer o 
talento em suas equipes integradas.

Talento—Planejamento de Força 
de Trabalho
Gerentes de programas devem trabalhar em 
estreita colaboração com o departamento 
de recursos humanos para garantir que 
eles entendam como os indivíduos são 
contratados, trazidos a bordo, e apoiados por 
meio de oportunidades de treinamento e de 
desenvolvimento. O tamanho de uma população 
de funcionários influencia o nível da equipe no 
programa de promoção de saúde. Processos 
de auditoria do trabalho e planejamento 
da força de trabalho ajudam a avaliar as 
necessidades atuais e futuras de pessoal e a 
se concentrar em colocar o número certo de 
pessoas com as competências certas no lugar 
certo, na hora certa.20 O processo começa com 
a identificação das posições críticas e a decisão 
se eles serão funcionários em tempo integral, 
meio período, ou uma mistura deles. Posições 
de trabalho em tempo integral têm geralmente 
duas categorias: aquelas que têm um plano de 
carreira claro, e aquelas que não têm um plano 
de carreira. Posições com plano de carreira são 
compostas de trabalhos sequenciais que são 
inter-relacionados e levam a cargos mais altos 
que exigem mais conhecimentos e habilidades, 
que são desenvolvidos no trabalho. Um bom 
exemplo seriam as cinco etapas potenciais a 
partir da posição inicial do especialista em 
promoção de saúde que leva a coordenador, 
administrador, gerente, e, finalmente, diretor 
de promoção de saúde. Uma posição de nível 
sênior emergente que tem sido adicionada 
a esta sequência em algumas organizações é 
chamada de oficial de bem estar, chefe de bem estar, 
ou diretor executivo de saúde. Ela se desenvolveu 
a partir da ênfase estratégica que vem sendo 
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colocada na saúde e bem estar do funcionário.21 
Instituições, incluindo a Cleveland Clinic, 
MD Anderson Cancer Center, a Ohio State 
University, e a Oklahoma State University 
criaram essas posições para ajudar a orientar 
melhor seus esforços de promoção de saúde 
dentro de suas populações de funcionários 
e das comunidades em que estão inseridas. 
Equipes de meio período podem incluir líderes 
de intervenção, professores especializados, 
estagiários ou ajudantes administrativos que 
só trabalham alguns dias por semana. Em 
muitos programas de promoção de saúde, 
pode haver mais funcionários em meio período 
do que funcionários em tempo integral, pois 
isso fornece uma forma de custo-benefício 
para adquirir o profissionalismo necessário 
a fim de oferecer um programa abrangente e 
reduzir os encargos financeiros. Ele também 
fornece ao gerente do programa uma maneira 
de mexer com novos conceitos de intervenção 
ou pilotos do programa sem ter que direcionar 
recursos significativos para os salários. Os 
salários da equipe normalmente representam 
de 18% a 52% do orçamento operacional e 
o uso de funcionários em meio período e 
temporários pode ajudar a manter as despesas 
salariais em uma faixa mais baixa.22 Uma vez 
que a auditoria do trabalho ou plano de força 
de trabalho tenha sido concluído, é hora de 
desenvolver descrições para os cargos e/ou 
posições.

Talento—Descrições de Trabalho e 
Descrições de Posições
A descrição do trabalho descreve o propósito, 
deveres, responsabilidades, relacionamento 
com outros funcionários, requisitos de condição 
física, e faixas salariais. Uma descrição bem 
escrita do trabalho ajudará a atrair o candidato 
correto e pode servir como um esboço para 
as expectativas de desempenho, capacitação 
e desenvolvimento profissional e progressão 
na carreira. Ela também pode fornecer um 
ponto de referência para as decisões de 

compensação.23 Em algumas organizações, a 
descrição do trabalho serve como a descrição 
geral do cargo (especialistas em promoção 
de saúde, administrador de promoção de 
saúde), e a descrição do cargo descreve as 
tarefas e responsabilidades específicas de um 
determinado trabalho (cargo de especialista: 
fisiologista de exercícios, educador de bem 
estar). Ambos são importantes para a próxima 
fase de talento, que é o recrutamento.

Talento— Recrutamento, Seleção/
Entrevistas e Integração
O principal objetivo do recrutamento é 
informar os candidatos bem qualificados de 
que o trabalho existe. O recrutamento já é 
realizado online em muitas organizações. Não 
é incomum recrutar dentro da organização 
ou usar agências de emprego, empresas de 
pesquisa, bancos de dados informatizados, 
e bancos de dados de associação profissional 
de centros de carreira para altos cargos. O 
processo de recrutamento, por vezes, dá início 
a uma enxurrada de telefonemas e e-mails 
relativos à posição, além de pedidos de 
emprego e currículos. Os gerentes precisam 
ter um sistema eficaz para a triagem e 
documentação desses diferentes pontos de 
contato. O supervisor imediato da posição 
que está sendo oferecida, ou um comitê de 
seleção, normalmente completam a triagem. 
O primeiro passo é avaliar cada candidato 
em relação a uma lista de qualificações 
necessárias, reduzindo o campo inicial 
de candidatos para aqueles que são mais 
qualificados. O próximo passo é geralmente 
uma entrevista por telefone, para garantir 
que a pessoa ainda está interessada na vaga e 
valida as qualificações do candidato. Algumas 
organizações verificam as credenciais e as 
referências do candidato antes de entrevistas 
pessoais. Outras fazem isto depois de 
identificar os finalistas. Muitas organizações 
têm adotado processos comportamentais em 
entrevistas que se concentram em experiências, 
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comportamentos, conhecimentos, habilidades 
e capacidades relacionadas ao trabalho. 
O processo de entrevista comportamental 
baseia-se na crença de que o comportamento 
e desempenho do passado pode prever o 
comportamento e desempenho no futuro. 
Entrevistas comportamentais giram em torno 
de questões designadas a solicitar exemplos 
de como um candidato tem usado uma 
habilidade importante, em vez de questões 
tradicionais, como “Conte-me sobre seus 
pontos fortes e fracos”, que são facilmente 
ensaiadas pelos candidatos.24 Não é incomum, 
no processo de entrevista, que se peça aos 
candidatos que ministrem uma aula, forneçam 
uma sessão de coaching, ou uma prescrição 
de exercício. Dependendo do cargo, muitas 
empresas solicitarão aos candidatos que 
participem de entrevistas em profundidade 
com participantes e membros do comitê de 
seleção. Se a posição fizer parte de uma equipe 
de promoção de saúde, permitir que uma 
equipe entreviste candidatos e participem da 
decisão de contratação pode ajudar a revelar 
pontos fortes e fracos vistos por seus pares, e 
aumentar o apoio da pessoa selecionada. As 
ofertas de emprego são geralmente realizadas 
após as entrevistas aprofundadas ou em 
equipe e, por vezes, envolvem um processo de 
negociação gerenciado pelo departamento de 
recursos humanos. Depois que um funcionário 
for contratado, é importante que um processo 
de integração seja empregado para familiarizar 
as pessoas recém-contratadas com as políticas 
da empresa, procedimentos, objetivos de 
negócio, e as expectativas de trabalho.

A integração, ou do inglês Onboarding, é 
concluída de muitas maneiras diferentes, seja 
por meio de aulas, internet, ou um manual que 
descreve a empresa e explica os benefícios. 
Uma integração eficaz fornece o primeiro passo 
para ajudar o novo contratado a se tornar um 
funcionário produtivo. Muitas empresas criam 
relações de mentoria ou oportunidades formais 
de treinamento no trabalho para garantir que 
o novo funcionário adquira as competências 

culturais necessárias para ser um funcionário 
bem-sucedido. Não é raro que um novo 
funcionário seja colocado em um período de 
experiência de 60 a 180 dias. Durante o período 
de experiência, um novo funcionário pode, 
muitas vezes, ser desligado segundo a vontade 
da empresa contratante.

Talento— Desenvolvimento 
de Funcionários, Coaching e 
Avaliações de Desempenho
Estudos mostraue os melhores resultados 
de desenvolvimento de funcionários são 
alcançados quando o gerente está ativamente 
envolvido no processo.25 O desenvolvimento 
dos funcionários requer um equilíbrio entre 
as necessidades e objetivos de carreira do 
indivíduo e as necessidades e objetivos da 
organização. Esse processo é geralmente 
composto de treinamento focado em ajudar os 
empregados a adquirirem novas habilidades e 
conhecimentos, e educação que é mais formal 
e desenhada para desenvolver um indivíduo 
num sentido mais amplo. Uma abordagem 
eficaz é fazer com que os funcionários desenhem 
uma estratégia anual de desenvolvimento com 
seu gerente. Isto poderia incluir cursos de 
treinamento on-line, na empresa, ou fora do 
local de trabalho, e possíveis workshops ou 
conferências. Ela também pode incluir uma 
certificação da indústria ou potencial de licença. 
Também pode fazer sentido planejar para que 
os esforços de construção de times auxiliem o 
grupo a se tornar uma equipe. O aprendizado 
em equipe requer confiança, boa comunicação, 
e a vontade de trabalhar e crescer juntos com 
base nas habilidades da equipe.

O coaching com foco no desempenho é um 
processo que se concentra em “possibilidades 
futuras e os erros não do passado.”26 É 
um processo em que o conhecimento e as 
competências são transferidas para ajudar os 
funcionários a crescer. Pode ser um processo 
de autodescoberta guiada ou um período de 
observação das atividades de outro funcionário 
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no trabalho; ambos criam oportunidades para 
a aprendizagem. Coaching não é um processo 
que envolva dizer aos funcionários o que 
fazer, mas uma combinação de capacitação 
e conscientização que promove a auto 
responsabilidade e prestação de contas.

As avaliações de desempenho são um 
componente importante do desenvolvimento 
dos funcionários, pois fornecem feedback 
sobre o desempenho e o progresso. Avaliações 
normalmente são preenchidas pelo supervisor 
imediato e às vezes incluem feedback 
de outros membros da equipe, usando o 
modelo de avaliação 360 graus ou processos 
relacionados. Um sistema de avaliação de 
desempenho deve incluir avaliações formais 
e outras agendadas regularmente misturadas 
com feedbacks espontâneos e informais. 
Registros de avaliação de desempenho 
são, por vezes, gravados online e muitas 
vezes incluem valores ou comportamentos 
esperados dos funcionários, combinados 
com metas específicas acordadas entre o 
supervisor e o funcionário. Completar as 
avaliações de desempenho é muitas vezes 
visto como um processo desafiador e difícil 
para os supervisores, mas essencial para 
ajudar os funcionários a compreender seus 
pontos fortes e fracos e estabelecer metas 
para o desenvolvimento futuro. Se bem 
feitas, elas podem melhorar o moral e o 
engajamento dos funcionários. A chave para 
um processo de feedback de avaliação de 
sucesso é que o gerente enfatize o diálogo 
e o planejamento para o futuro, em vez de 
completar o formulário de avaliação com base 
no passado. As avaliações são mais eficazes 
quando são um esforço cooperativo entre o 
gerente e o funcionário, e devem se concentrar 
no planejamento de soluções que irão garantir 
o crescimento, produtividade e sucesso do 
funcionário.27 Avaliações de equipe agendadas 
periodicamente podem ajudar as equipes a 
refletirem sobre o seu desempenho como um 
time e avaliar seu progresso em relação ao 
propósito e objetivos.

Stakeholder – a Força Vital
Normalmente, stakeholders são os clientes, 
funcionários e parceiros ou fornecedores. Estes 
são grupos e indivíduos que são afetados por, 
preocupados com, ou têm um interesse velado 
em um programa de promoção de saúde. 
Desenvolver uma estratégia para stakeholders 
que maximize o valor pode levá-los ao 
programa a partir da criação de um ecossistema 
cooperativo onde cada grupo é beneficiado e os 
valores globais do programa são maximizadas. 
As seis etapas descritas abaixo podem orientar 
o desenvolvimento de uma estratégia para 
stakeholders.28

1. Identifique os grupos de stakeholders.
2. Crie uma proposta de valor para cada 

grupo de stakeholder.
3. Determine o que o programa precisa 

de cada grupo, e quais grupos de 
stakeholders esperam se beneficiar 
com o programa.

4. Identifique as habilidades dos 
stakeholders, pontos fortes e pontos 
fracos.

5. Considere as diferenças entre os grupos, 
e as eventuais lacunas que podem afetar 
o desempenho do programa.

6. Determine um conjunto de indicadores-
chave de desempenho para cada grupo, 
e para a equipe como um todo.

Sócios são stakeholders que se tornaram 
aliados mais próxi3mos e geralmente criados 
através de um acordo formal. Os fornecedores 
são parceiros especiais que ajudam a preencher 
a lacuna entre o que pode ser fornecido 
internamente e, em última análise, devem ser 
alcançados para atender as metas do programa. 
Seis fatores podem ser considerados na seleção 
de fornecedores.29:

1. Primeiras impressões: imagem 
profissional, filosofia, apto para a 
sua necessidade, competências, a 
reputação
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2. Qualidade do produto: documentação, 
taxa de sucesso, equipe qualificada, 
customização

3. Atendimento ao cliente: confiabilidade 
da pessoa de contato, vontade de 
encontrar soluções, processos e dados 
passados

4. Eficácia da tecnologia: base tecnológica 
sólida, compatibilidade

5. Desempenho: acompanhar o seu 
progresso com o mínimo esforço, fazer 
relatórios sobre a eficácia, resultados, 
impacto financeiro

6. Custo e valor do produto: preços 
competitivos, volume e custo por 
unidade, fazer resultados justificarem 
os custos

Gestão de Equipes de Alta 
Performance
Equipes de promoção da saúde altamente 
integradas exigem líderes de alto impacto, 
que possam reunir a equipe interna e uma 
variedade de stakeholders internos e externos 
em uma equipe com alto desempenho. Esses 
líderes devem ter uma visão clara do futuro e 
do seu alinhamento com os objetivos gerais das 
organizações. Eles devem ser capazes de criar 
projetos para a ação e usar uma linguagem que 
aumente a confiança entre os grupos, estimule 
a visão de futuro, e crie uma energia na equipe 
que incentiva líderes do programa a irem em 
frente. Os líderes de alto impacto fazem boas 
perguntas, são bons ouvintes, e deixam os 
outros falarem primeiro. Eles cumprem seus 
compromissos e trabalham duro para serem 
confiantes e confiáveis. Mais importante, eles 
são genuínos, mesmo quando têm que falar 
sobre coisas difíceis ou enfrentar equipes ou 
membros da equipe com baixo desempenho.30

Maximização da Criatividade e 
Inovação em Equipes Integradas
As equipes precisam de tempo suficiente 
para explorar suas diferentes perspectivas, 

brincar com ideias, e superar as perdas que 
potencialmente ocorrem em grupos que 
trabalham de forma independente, mas são 
mutuamente dependentes umas das outras. As 
equipes que são bem sucedidas em criatividade 
e inovação rápida alinharam a estrutura da 
equipe, padronizaram o processo criativo, e 
asseguraram a prática abundante da criatividade 
e inovação na equipe. Gestores de promoção de 
saúde com foco no aumento da criatividade e 
inovação da equipe devem considerar onde 
seus times são mais criativos e inovadores e 
o que desencadeia ou cria esses momentos. 
The Critical Thinking Toolkit da American 
Management Association31 oferece atividades 
para ajudar a aumentar a criatividade da equipe. 
Gestores provocam novos pensamentos indo 
além do brainstorming e trazendo abordagens 
e ferramentas criativas para suas equipes. As 
equipes são mais criativas quando são capazes 
de eliminar ideias preconcebidas desgastadas, 
listando o que está “na caixa”, para que as 
pessoas possam começar a pensar “fora da 
caixa”. Novas ideias devem ser exploradas, 
mesmo quando é desconfortável fazê-lo, e as 
equipes precisam tentar evitar o pensamento 
conjunto. O pensamento em grupo pode 
extinguir o capital criativo de uma equipe 
criando um time de pensadores homogêneos. 
O truque é que os gestores apoiem sua equipa 
na geração de ideias, mas mantenha-os focados 
em ideias que irão produzir resultados práticos 
e viáveis. Excursões ou passeios em ambientes 
de trabalho são boas maneiras de forçar a 
equipe a experimentar diferentes estímulos 
sensoriais que combinam visão, olfato, paladar, 
tato e audição, adicionando riqueza baseada na 
experiência ao processo criativo.32

ELEMENTO 3: GESTÃO DE UMA 
UNIDADE OU DEPARTAMENTO DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE
Como a promoção de saúde no local de 
trabalho tem se expandido em muitos tipos e 
tamanhos diferentes de empresas, a ciência 
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que apoia esta área tem demonstrado que o 
sucesso do programa é conduzido por uma 
complexa interação de fatores intrapessoais, 
interpessoais, organizacionais e culturais.33 
Uma sólida infraestrutura é fundamental para 
fornecer ao programa uma base a partir da qual 
as operações do dia a dia podem ser eficazes. 
Mas por trás da operação diária consistente 
deve haver um plano estratégico que fornece 
uma visão alinhada com as prioridades do 
negócio e motiva a participação no programa e 
o engajamento.34

Noções Básicas de Planejamento 
Estratégico
O planejamento estratégico é o processo que 
uma equipe de promoção da saúde utiliza 
para vislumbrar seu futuro e articular suas 
metas. É, provavelmente, menos eficaz quando 
o processo envolve apenas um pequeno 
número de líderes seniores. Equipes diversas 
geram ideias que podem levar a estratégias 
mais robustas e maximizar a oportunidade 
de aquisições por toda a equipe integrada. Os 
planos estratégicos são baseados em tendências, 
barreiras, oportunidades, conexões e eventos 
que ajudam a equipe a tomar decisões hoje que 
criam um futuro e uma cultura orientada por 
um propósito.35

Em 2004, a liderança sênior da empresa 
industrial Dow Chemical liderou um processo 
de planejamento estratégico que resultou na 
aprovação de uma estratégia de promoção 
da saúde corporativa que especificou um 
conjunto de comportamentos de saúde e 
resiliência que eles esperavam que seus 
empregados adotassem. Seu objetivo maior 
era alcançar uma cultura global de saúde. A 
estratégia foi conduzida por todo o globo pelo 
Healthy Workplace Index que pontua locais 
de trabalho de acordo com nove componentes 
(cumprimento da política tabagista, atividade 
física, acesso a alimentos saudáveis, casos de 
gestão de condições médicas, participação em 
avaliações de saúde, participação em vigilância 
médica, índice de exposição no local de trabalho, 

apoio no ambiente de trabalho, e gestão do 
stress). Líderes seniores da Dow, incluindo o 
conselho de administração, entenderam que 
seu apoio ao programa foi fundamental, mas 
também que todos os funcionários deveriam 
adotar estes conceitos para que o programa 
se tornasse uma parte do sistema de cultura e 
valores da Dow.36

Um planejamento estratégico eficaz 
responde a seis questões:

1. Onde estamos agora ou qual é a nossa 
situação atual?

2. Como chegamos aqui?
3. Onde queremos ir ou quais são os 

nossos objetivos estratégicos?
4. Como vamos sair de onde estamos 

para chegar onde queremos ir?
5. Quais são os obstáculos que teremos 

de superar, ou os problemas que 
teremos de resolver?

6. Que conhecimentos, habilidades ou 
recursos adicionais serão necessários 
para atingir nossos objetivos 
estratégicos.37

Responder a essas perguntas requer 
criatividade, análise, e uma vontade de ser 
honesto e colaborativo. Muitas empresas 
criaram processos de planejamento estratégico, 
que podem ser adotados e utilizados para 
facilitar o processo de planejamento estratégico 
de promoção da saúde. Usando o mesmo 
processo em toda a organização vai ajudar 
que ele seja compreendido e aceito por toda a 
organização. A tabela 5-2 fornece um modelo 
de planejamento que foi adaptado do Applied 
Strategic Planning Model de Robert Leonard 
Goodstein e colaboradores.38 Vários dos 
componentes são descritos abaixo.

Visão
Michael Hyatt, 39 em seu blog, preocupado em 
ajudar os líderes a alavancar sua influência, 
sugere que a visão e estratégia são ambos 
importantes, mas com uma visão clara você 
atrai a estratégia correta. A visão sempre 
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Tabela 5-2:  Modelo de Planejamento Estratégico.

Passo Titulo Descrição
1 Pre-planejamento Responder questões críticas para o processo de 

planejamento: Quem deve ser envolvido? Como os 
stakeholders ausentes poderão ser envolvidos? Quanto 
tempo deverá durar? Informações são necessárias? 
Quem deverá coletar e analisar os dados? Qual o 
grau atual de comprometimento para o processo de 
planejamento?

2 Monitoramento do 
ambiente

O que está acontecendo nos ambientes que pode afetar 
o programa? Fatores que devem ser considerados 
envolver as questões sociais, demográficas e 
tecnológicas, segmentação do mercado, a história da 
organização, competição e as suas forças e fraquezas.

3 Varredura da visão Quais são os valores pessoais e organizacionais 
encontrados no time? Como o departamento aborda 
este trabalho? Qual é a cultura da organização e como 
ela afeta a operação do programa? Como estão os 
stakeholders e o quais são as suas crenças fundamentais 
relativas à saúde e bem-estar?

4 Formulação da visão Quais funções realizadas pelo departamento? Para quem 
estas funções são realizadas? Como elas são realizadas? 
Por que o setor existe?

5 Modelagem do processo 
estratégico

Esta é primeira tentative do setor para considerer alguns 
detalhes nos caminhos e canais em que a missão é 
alcançada. Além disso devem ser incluídos indicadores 
de sucesso, metas estratégicas e linhas do programa.

6 Auditoria da Performance Uma vez que o future foi vislumbrado, uma clara 
compreensão da performance atual é crítica. Isso vai 
incluír a análise das forças e fraquezas internas. É 
importante incluir uma análise dos competidores no 
mercado.

7 Análise das lacunas Que lacunas existem entre a performance atual e o 
future vislumbrado?

8 Plano de ação integrado Uma boa estratégia envolve uma abordagem ampla 
orientando o future da área pela integração das várias 
partes do plano.

9 Planejamento de 
contingências

O planejamento de contingência fornece cenários para as 
principais possibilidades baseadas nas tendências, riscos 
e oportunidades analisadas.

Fonte: Adaptado de Goodstein L, Nolan T, Pfeiffer J. Applied strategic planning model. In: Applied 
Strategic Planning: A Comprehensive Guide; San Diego, CA. Pfeiffer & Company. 1992.
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vem em primeiro lugar. A visão é uma figura 
de linguagem do futuro e define a direção 
geral do programa. Uma boa visão auxilia a 
equipe e os stakeholders a definir o destino 
e as metas do programa. Boas visões não são 
tanto sobre o que elas são, mas o que a visão 
faz. Peter Senge40 descreve a visão como um 
reflexo das nossas intenções mais profundas, 
uma ferramenta para orientar nossas energias 
e esforços. Boas declarações da visão devem 
ter efeito sobre as ações do presente, ao mesmo 
tempo que representam o futuro desejado. Por 
exemplo, a declaração da visão de bem estar do 
San Francisco General Hospital and Trauma 
Center é: “Uma comunidade sustentável, 
vibrante, saudável, engajada e compassiva.” 41

Valores Fundamentais
Os valores fundamentais orientam 
pensamentos e ações de indivíduos e grupos 
dentro do programa. Os valores definem 
o padrão de comportamento, ou código de 
conduta, que ajuda a equipe do programa 
apreciar o trabalho em conjunto. Eles fornecem 
orientações para a prevenção e resolução de 
problemas interpessoais e são a base para 
a alta confiança e o alto desempenho. Os 
valores são a base para o fortalecimento das 
relações dentro da equipe do programa, e com 
stakeholders internos e externos. Um exemplo 
seriam os valores fundamentais do University 
of Texas MD Anderson Cancer Center, de 
carinho, integridade, e descoberta. Depois de 
acordados os valores fundamentais a equipe 
deve trabalhar em uma declaração de missão 
do programa.

Missão
A declaração de visão da empresa cria uma 
ideia concreta do que o programa quer ser, e a 
declaração de missão descreve as condições que 
serão verdadeiras quando for alcançada. Ele 
descreve como o presente vai levar ao futuro e 
enumera os objetivos amplos e medidas-chave 
de sucesso. Uma boa declaração de missão não 
só fornece o propósito e padrões de qualidade, 

mas também serve como uma estrela-guia 
no horizonte que capta a alma do programa, 
inspirando a mudança e o progresso. Boas 
declarações de missão são orientadas para 
o cliente e sensíveis às forças ambientais e 
culturais. Um poderoso método para explorar 
a declaração de missão do programa é usar a 
técnica dos “cinco porquês”. Comece com uma 
declaração que descreve o programa e depois 
pergunte: “Por que isso é importante?” cinco 
vezes. Um exemplo seria: “O nosso programa 
fornece avaliações dos riscos de saúde a todos 
os funcionários”, e as respostas a cada um dos 
cinco porquês colocará a missão mais perto 
do verdadeiro propósito do programa. Use 
exemplos da vida real para comunicar a missão 
da sua equipe. Se ela é composta de uma série 
de jargões, gírias ou linguagem obscura, será 
difícil comunica-la e apenas causará confusão. 
Em um artigo recente publicado na revista 
Forbes, Patrick de Hull42 sugere que há quatro 
perguntas essenciais que sua declaração de 
missão deve responder: (1) O que vamos fazer? 
(2) Como faremos isso? (3) Para quem faremos 
isso? e (4) Qual é o valor que estamos trazendo?

A ligação da declaração de missão do 
programa com a estratégia do programa parece 
óbvio, mas muitos gestores de programas 
percebem tarde demais que a sua incapacidade 
de angariar o apoio da gestão e dos funcionários 
está diretamente relacionada à missão e aos 
objetivos do seu programa. A aceitação de curto 
prazo e a sobrevivência do programa a longo 
prazo depende da capacidade do programa 
para atender à missão básica e aos objetivos 
da organização que ele serve. O Centers for 
Disease Control and Prevention43 sugere que 
há seis razões pelas quais as organizações 
investem na promoção de saúde no local de 
trabalho: (1) ajudar os funcionários a assumir 
a responsabilidade por suas escolhas de estilo 
de vida, (2) educar a força de trabalho sobre 
os riscos e as oportunidades de bem estar, 
(3) aumentar a produtividade dos funcionários, 
(4) reduzir a ausência e a ociosidade, (5) reduzir 
os custos de cuidados com a saúde e (6) mudar 
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o paradigma de cuidados com a saúde 
relacionado ao tratamento para a prevenção. 
Estes seis motivos podem concentrar melhor 
os esforços na formulação de uma declaração 
de missão que esteja alinhada com a missão 
da empresa e ressalte a importância do 
departamento de promoção de saúde. Uma 
vez que uma declaração de missão tenha sido 
escrita, as metas e objetivos do programa 
devem ser abordadas.

Metas e Objetivos
Metas são realizações específicas e mensuráveis 
que podem ser alcançadas dentro de um 
prazo determinado e sob restrições de custo 
específicas. As metas devem complementar 
o cumprimento da missão e exigem esforço 
da equipe e comprometimento individual. É 
importante que as pessoas que estão envolvidas 
na conquista do objetivo sejam participantes 
ativos no processo de definição das metas. A 
participação ativa no processo de definição de 
metas produz um sentimento de propriedade 
que incita a motivação e o comprometimento 
necessários para alcançar as metas com sucesso. 
As matérias-primas para o estabelecimento 
de metas são desenvolvidas respondendo às 
perguntas “Quem? O quê? Quando? Como? 
e Quanto?” Declarações de objetivos bem 
definidas são fundamentais para a realização 
do objetivo e formalizam as perguntas Quem? 
Quando? e Como? em declarações motivadoras 
claras. Muitas equipes usam o método SMART 
para garantir que todos os elementos necessários 
estão incluídos nas declarações de metas44:

S: Específico
M: Mensurável
A: Orientado para a Ação
R: Realista
T: Tempo e Recursos Limitados

As declarações de metas podem ser divididas 
em três categorias diferentes: essenciais, 
solução de problemas, e inovadoras. As 
metas essenciais são aquelas necessárias para 

processos contínuos e permanentes. Um 
exemplo de meta essencial em um programa 
no local de trabalho seria completar uma 
intervenção de avaliação de risco de saúde em 
75% da força de trabalho até o final do terceiro 
trimestre, usando a equipe existente e ficando 
dentro do orçamento. A declaração de meta de 
solução de problemas descreve as atividades 
necessárias para melhorar o desempenho. Um 
exemplo seria reduzir o número de indivíduos 
que abandonam o grupo de apoio de diabetes 
de 50% para 20% até o final do ano, sem 
contratar pessoas para a equipe e ficando 
dentro do orçamento. A última categoria de 
declaração de meta é a inovadora, e está focada 
na melhoria das condições atuais. Ao contrário 
de declarações de resolução de problemas, 
esta não se concentra em um problema, mas 
em formas de acelerar os processos, tornando-
os mais baratos, mais fáceis, ou mais seguros. 
Um exemplo de declaração de meta inovadora 
de um programa no local de trabalho seria 
alterar o atual sistema de registo de aulas para 
um sistema online até o final do ano. Uma vez 
que as declarações de metas forem escritas, os 
objetivos podem ser desenvolvidos, tornando-
se planos táticos ou métodos usados para 
alcançar e atingir as metas.

Planos Táticos e Operacionais
Os planos táticos descrevem as táticas que 
serão utilizadas para ativar uma estratégia e 
fazê-la funcionar. Estes planos desmembram as 
declarações de missão e meta mais amplas em 
itens praticáveis com um alcance de menos de 1 
ano. O plano estratégico responde ao “O quê?” 
e os planos táticos respondem ao “Como?” 
Planos táticos devem ser documentos muito 
flexíveis, mas usam o formato SMART de 
escrita da meta para garantir metas específicas 
em prazos fixos. Os planos táticos irão listar 
requisitos orçamentários, recursos potenciais 
e como esses planos estão alinhados com o 
marketing, a entrega de programas e planos 
de avaliação. Os planos táticos levam a planos 
operacionais, que descrevem o funcionamento 
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do programa no dia a dia. Os planos 
operacionais tornam-se um roteiro focado na 
conquista das metas descritas nos planos táticos 
dentro de um prazo realista. Estes poderiam 
ser planos para serem utilizados uma única vez 
criados para um único evento ou poderiam ser 
planos em curso para atividades, intervenções, 
procedimentos ou políticas que estão em curso 
e requerem a participação e atenção contínua 
da equipe. Planos de operação sólidos tornam-
se a espinha dorsal de uma equipe de promoção 
de saúde e gestão de operações bem-sucedidas.

Gestão de Operações
A gestão de operações é a administração de 
práticas de negócios da forma mais eficiente 
possível para maximizar o sucesso.45 Em um 
programa de promoção da saúde o gerente deve 
“operacionalizar” de forma eficiente as tarefas 
diárias necessárias para cumprir as metas 
operacionais, táticos e estratégicas. Controles 
financeiros e orçamentos são elementos 
importantes da gestão de operações. As 
responsabilidades financeiras e orçamentárias 
são cruciais para o sucesso dos programas. Por 
meio do processo de definição do orçamento, 
o planejamento se torna realista e os gestores 
se envolvem e se apropriam de um sistema de 
controle de qualidade fundamental constituído 
por diferentes centros de custo e de lucro. 
Quando os gestores começam a entender o 
balanço financeiro mensal eles podem gerenciar 
melhor as relações entre custo, participação 
e o sucesso da programação individual e em 
grupo.

Planejamento de Orçamento

Um orçamento é o plano financeiro 
formalizado das metas e objetivos do 
programa. Ele é geralmente expresso em uma 
agenda de despesas, superávit ou déficit, e 
volume de produto ou serviço por um período 
pré-determinado. Muitos orçamentos de 
programas são desenhados a partir de um 
orçamento maior de um departamento, como 

Recursos Humanos, Saúde Ocupacional, ou 
Administração e Logística, e, portanto, são 
geralmente iniciados por uma combinação 
de abordagens descendentes (top-down) e 
ascendentes (bottom-up). O processo pode 
começar com os membros da equipe de 
promoção de saúde revisando a programação, 
marketing e planos promocionais para o 
próximo ano. Cada indivíduo iria elaborar 
um orçamento para suas responsabilidades 
no programa, descrevendo cada componente 
em termos de custos, receita e potencial de 
participação/engajamento ou serviços a serem 
entregues. O gerente, então, acrescentaria os 
custos administrativos adequados (tais como 
salários, aluguel de instalações, e os custos 
de manutenção). Este plano completo é então 
submetido ao próximo nível orçamentário para 
revisão.

Tipos de Orçamento

Há vários tipos diferentes de orçamento, mas 
a maioria dos programas de promoção de 
saúde só irá lidar apenas com os orçamentos de 
pessoal, operacional e de capital. O orçamento 
de pessoal reflete todos os custos relacionados 
com a equipe e, para a maioria dos orçamentos 
do programa, ele é o maior. Um orçamento 
operacional se concentra nas áreas de operações 
(equipamentos, programação, manutenção 
preventiva, materiais, suprimentos, etc.) e pode 
ser gerenciado de várias formas. O formato de 
orçamento mais comum é o orçamento item 
de linha que agrupa diferentes categorias 
de despesas. Outro formato de orçamento 
encontrado em programas de promoção de 
saúde é o orçamento funcional. Em um formato 
funcional, as categorias seriam organizadas por 
áreas funcionais, tais como marketing, entrega 
do programa, administração, pessoal, estrutura 
e equipamentos. Outro formato de orçamento 
útil na promoção de saúde é o orçamento de 
intervenção onde as alocações são divididas 
em áreas de intervenção (stress, nutrição, 
atividade física, paternidade, triagem, gestão 
de casos, e outras áreas de programação). 
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Ambos os formatos de orçamento funcional e de 
intervenção ajudam o gestor a entender melhor 
como os recursos do programa estão alinhados 
à participação e ao envolvimento e permitem 
ajustes em tempo real. Um orçamento de 
capital reflete as despesas que estão associadas 
com equipamentos, instalações, ou projetos 
de desenvolvimento de novas tecnologias. 
Os orçamentos de capital são frequentemente 
divididos em categorias de melhoria do capital 
e equipamentos. Um exemplo de melhoria 
do capital poderia ser o espaço adicional 
necessário para um quarto para amamentação 
ou de bicicletário. Em academias de ginástica, 
onde o equipamento é substituído a cada 5-7 
anos devido aos altos custos de reposição e 
desenvolvimentos tecnológicos constantes, 
estratégias de substituição escalonadas 
asseguram que as academias tenham novos 
equipamentos quase todo ano.

Implementação do Orçamento

Um orçamento serve como uma ferramenta 
de controle de qualidade e ajuda a equipe 
a identificar prioridades e apresentar 
justificativas para a redução ou aumento das 
despesas de programação. Todas as decisões de 
programação são em parte baseadas em padrões 
de desempenho orçamentário. Técnicas de 
gestão eficiente de registros e o uso de planilhas 
eletrônicas e programas de contabilidade 
ajudam a coordenar a implementação de um 
orçamento. A gestão de registros preocupa-se 
com procedimentos e processos específicos para 
controlar e documentar despesas e receitas: 
procedimentos formais para o pagamento 
de serviços contratuais, salários, aluguel, e 
encomendas e pagamentos de suprimentos e 
materiais. Estes procedimentos garantem que 
os registros adequados sejam mantidos para 
fornecer um histórico de documentos para cada 
ação orçamentária. O gerenciamento adequado 
de registros dos documentos comprovativos 
é vital para um processo orçamentário bem 
sucedido. Há uma grande variedade de 
programas de software que oferece recursos de 

gestão de orçamento e análise. A maioria destes 
programas têm recursos gráficos que criam 
gráficos e tabelas que podem ser utilizados 
para melhorar as apresentações relacionadas 
ao orçamento. Os gestores devem informar 
regularmente sua equipe sobre o orçamento 
e variações no orçamento para manter o 
programa seguindo em frente. Um relatório 
de variância do orçamento mostra os valores 
orçados em comparação com os valores reais 
gastos. Normalmente, o relatório apresenta 
um duplo conjunto de valores, representando 
os dados do período atual (mês) e os dados 
acumulados do ano. Variações errôneas entre 
os subsídios orçados e os resultados reais 
devem ser explicadas e, em seguida, corrigidas. 
A política da empresa muitas vezes dita quando 
as explicações sobre variância são necessárias, 
mas faz parte de uma boa gestão rever cada 
síntese do relatório e garantir que as despesas 
foram registradas com precisão.

Manutenção e Aumento do Orçamento

O gerente de promoção de saúde tem a 
responsabilidade não só de planejar um 
orçamento, mas também assegurar que os 
montantes atribuídos sejam monitorados 
e utilizados para os recursos específicos. A 
eficiência orçamentária é estimada por meio 
do cálculo da razão da diferença entre as 
despesas reais e o valor orçado, dividido pelo 
orçamento: Índice de Eficiência = diferença 
entre o montante atual e o montante orçado.

Montante de Orçamento

A razão do índice de eficiência orçamentária 
fornece informações sobre o desempenho de 
cada item de linha e comparações de períodos 
orçamentários. Ela pode ser influenciada por 
vários fatores, mas em programas de promoção 
de saúde, a participação e o engajamento são 
os principais determinantes dos gastos e 
receitas. Os gerentes de programas têm três 
tipos de custos que compõem seus orçamentos 
e são definidos como fixos, variáveis e semi-
variáveis.46 Os custos fixos são aqueles que 
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permanecem constantes ao longo do período 
de registro e um exemplo seria o aluguel. Os 
custos variáveis sobem e descem em relação a 
mudanças na participação e engajamento ou 
outras atividades que mudam durante o período 
relatado. Um exemplo de custos variáveis 
seria o aumento da utilização de materiais de 
educação em saúde durante um mês em que 
diversas minifeiras de saúde são oferecidas. 
Custos semi-variáveis são aqueles que são 
parcialmente fixos, e parcialmente variáveis. 
Em bicicletários ou academias de ginástica, 
há um nível esperado de uso do sabonete 
que está previsto a partir da participação. 
Quando os níveis de participação aumentam, 
uma quantidade variável de sabonete deve 
ser adquirida para atender a demanda. Os 
gestores devem traçar planos de desempenho 
dos custos fixos, variáveis e semi-variáveis e 
receitas para obter uma visão clara do processo 
orçamentário. Estes planos, combinados 
com os relatórios mensais de variância e 
coeficientes de eficiência calculados, fornecem 
ao gestor dados úteis na construção de um caso 
para o aumento do orçamento. O aumento 
do orçamento está vinculado ao sucesso do 
programa e ao potencial para aumentar vários 
contatos e doses-resposta, ambas as estratégias 
baseadas em evidências diminuíram o risco de 
saúde e seus respectivos custos. A capacidade 
de atender às expectativas da gerência 
sênior em relação à entrega do programa e 
continuar a educá-los sobre o seu papel como 
líderes no apoio a novas, e mais eficazes, 
opções de programa ou ampliar programas 
que funcionam é crucial para o aumento 
do orçamento. Gestores que administram 
de forma eficaz e eficiente seus orçamentos 
exibem habilidades e compreensão necessárias 
para gerenciar e elaborar orçamentos e obter 
o apoio de seus colaboradores. Líderes que 
recebem regularmente relatórios do programa 
e orçamentários reconhecerão a necessidade 
de aumento do orçamento e podem ordenar 
e apoiar as ações necessárias. Através de 
histórias compartilhadas pelos funcionários, 

os líderes são lembrados constantemente que 
o valor total das ações e serviços de promoção 
de saúde vão muito além do retorno sobre o 
investimento(ROI) e o crescimento do programa 
e do orçamento são elementos importantes na 
estratégia da empresa de envolvimento dos 
funcionários. Quando um gerente entrega a 
responsabilidade orçamentária para outro 
membro da equipe, ele enfraquece a eficiência 
e crescimento potencial do programa, pois 
o gerente perde seu potencial de influência 
em um orçamento. Somente por meio da 
observação e compreensão das despesas e 
receitas dos departamentos paralelamente ao 
engajamento dos participantes é que o gerente 
poderá assegurar a eficiência e crescimento do 
orçamento.

Instalações e Equipamentos

As instalações não são um componente de 
todos os programas de promoção de saúde, mas 
quando uma instalação está incluída, a eficácia 
da sua gestão está diretamente relacionada ao 
sucesso do programa. Cada componente do 
programa incluído no mix do programa deve ser 
analisado segundo os requisitos das instalações 
e equipamentos. As instalações devem ser 
revistas segundo os requisitos funcionais 
de espaço, acessibilidade dos participantes, 
sinalização, e os procedimentos de segurança e 
emergência. Há várias fontes (Facility Planning 
Design for Health Physical Activity, Recreation, and 
Sport e ACSM’s Health Fitness Facility Standards 
and Guidelines, 4th edition), que oferecem 
uma ampla gama de informações sobre o 
planejamento de instalações, desde o início do 
planejamento do espaço com um arquiteto até 
a seleção e fiscalização de empreiteiros.47,48 A 
maioria dos programas de promoção de saúde 
utilizam espaços de treinamento ou instalações 
do departamento na programação. Os gestores 
irão analisar e delinear suas exigências de 
espaço e equipamento (cadeiras, mesas, 
monitores LCD, flipcharts, computadores) e 
fazer solicitações por meio do departamento 
apropriado. Programas que oferecem aulas de 
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ginástica em salas de treinamento precisarão 
garantir que as cadeiras podem ser facilmente 
empilhadas e as mesas dobradas e movidas 
para o lado para dar espaço para a aula. 
Esteiras de exercício portáteis e equipamentos 
utilizados nestas aulas devem ser armazenados 
em uma área próxima à sala para tornar a 
instalação mais fácil. Alguns programas têm 
dedicado espaço para áreas de demonstração 
culinária, salas de amamentação, estações 
de combate ao stress, áreas de repouso, mais 
conhecido como “cochilo”, salas de jogos, 
bicicletários, academias de ginástica, hortas 
comunitárias e áreas de exercícios externas e 
trilhas de caminhada/corrida. Os programas 
que têm espaço dedicado devem ter planos 
abrangentes de instalações e equipamentos 
que não só maximizam o uso eficiente do 
espaço, mas também garante a segurança dos 
participantes e da equipe e reduz o risco. O 
risco está associado a um evento que poderia 
acontecer no futuro e é definitivamente 
indesejável. Um dos melhores recursos para o 
profissional de saúde e condicionamento físico 
na gestão de riscos é o livro intitulado Risk 
Management for Health/Fitness Professionals: Legal 
Issues and Strategies.49 Os autores utilizam um 
processo de gestão de riscos de quatro etapas 
apresentadas na Figura 5-2 e compostas de (1) 
avaliação da exposição à responsabilidade, 
(2) desenvolvimento de estratégias e plano de 
gestão de risco, (3) implementação do plano e 
(4) avaliação periódica do plano para assegurar 
o risco está sendo gerido diariamente. Os 
gerentes devem garantir que a equipe reconheça 
a importância da gestão de riscos e apropriar-
se da redução do risco na sua programação. 
Inspeções de gestão de risco, sem aviso prévio, 
e treinamentos envolvendo a demonstração 
de situações de emergência contribuem para 
o sentimento de confiança e apropriação em 
relação à gestão de riscos.

Os gerentes devem também compreender as 
necessidades e regulamentos para populações 
especiais e com deficiências, no que se refere 
ao planejamento da instalação e equipamentos. 

A acessibilidade é uma questão importante 
em relação à participação e envolvimento no 
programa e as necessidades das populações 
especiais devem ser consideradas nas etapas 
iniciais do planejamento de instalações e 
equipamentos. A organização Administration 
on Aging relata que pessoas com mais de 65 
anos representam um em cada oito norte-
americanos (12,9%) e em 2030 é esperado que 
este número cresça para 19%.50 A publicação 
The Wall Street Journal51 relata que mais de 18% 
da força de trabalho é composta por indivíduos 
com mais de 65 anos e esse número deve crescer. 
O relatório Disability Compendium, publicado 
em 2013, indica que 10,2% da população dos 
EUA vive com alguma deficiência, e 35% dessas 
pessoas está trabalhando.52 Os programas bem 
sucedidos asseguram-se de que as necessidades 
especiais destas populações sejam atendidas. 
Um exemplo seria o programa de sobrevivência 
do câncer que oferece programação voltada 
para a eficácia nutricional e da vida no 
trabalho, e a importância da atividade física 
para a sobrevivência. Muitos programas, 
em colaboração com os departamentos de 
recursos humanos, oferecem treinamento para 
funcionários com necessidades especiais e 
deficiência nos direitos legais dos funcionários, 
benefícios corporativos e acomodações da 
legislação do American Disabilities Act. É 
importante que os gestores acompanhem 
o American Disabilities Act através do 
Diário Oficial.53 Há vários grandes grupos 
de consultoria de benefícios a funcionários 
(Towers Watson e Buckconsultant) que 
fornecem white papers e relatórios que resumem 
as diferentes mudanças regulatórias e podem 
ser muito úteis para os gestores de promoção 
da saúde.54,55

A última função da gestão bem sucedida 
de instalações e equipamentos é a manutenção 
preventiva. Isso varia de simplesmente manter 
os funcionários confortáveis em espaços limpos 
até garantir que o equipamento funciona. A 
manutenção preventiva eficaz requer que 
os manuais dos proprietários e materiais de 



198 CAPÍTULO 5 Gerenciando Programas

Figura 5-2: Principais componentes dos 4 Passos da Gestão de Risco.

Passo 1 Avaliar a responsabilidade legal

Leis Federais e Estaduais

Regulamentos,
normas e leis

Padrões de conduta
publicados

Organizações profissionais
e independentes

Passo 2  Desenvolver estratégias e planos de
gestão de risco

Estratégias de prevenção de perda
Eliminar ou reduzir a frequência

das emergências médicas

Estratégias de redução de perda
Diminuir a gravidade de

potenciais perdas quando
as emergências ocorrem

Transferência contratual de risco
U�lizar seguros

Passo 3 Implementar plano de gestão de risco

Polí�ca de gestão de risco
e manual de procedimento

Treinamento de equipe
Orientação inicial e treinamentos

regulares, demonstrações

Passo 4 Avaliação do plano de gestão de risco

Forma�vo Suma�vo
Revisão con�nua dos vários
aspectos do plano de gestão

de risco

Revisão anual e integral
do plano de gestão de risco

Fonte: adaptado de Risk Management for Health/Fitness Professionals: Legal Issues and 
Strategies (2009).

garantia estejam catalogados para uso futuro, 
e uma lista de representantes do fabricante 
deve ser guardada. Estes documentos são 
geralmente mantidos no manual de normas 
e procedimentos. O manual de normas 
e procedimentos documenta as ações 

administrativas esperadas em uma variedade de 
situações, desde o planejamento do programa, 
orientação de novos membros e procedimentos 
de emergência. Eles devem incluir as normas 
e os procedimentos necessários para garantir 
que as operações do programa sejam seguras 
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e bem-sucedidas. Normas e títulos processuais 
devem ser amigáveis, usando palavras-chave 
que descrevam o seu conteúdo básico. As 
normas e declarações processuais devem 
fornecer informações específicas sobre os 
problemas e/ou procedimentos que forneçam 
instruções passo-a-passo. Há muitas maneiras 
diferentes de organizar um manual de normas 
e procedimentos, mas geralmente eles são 
categorizados por meio de áreas principais com 
subseções adequadas. A Tabela 5-3 fornece uma 
amostra de potenciais categorias que podem 
ser encontradas em um manual de normas e 
procedimentos de um programa de promoção 
da saúde. Muitas variáveis diferentes podem 
ser utilizadas para medir o sucesso de um 
gerente de promoção de saúde como líder da 
unidade ou departamento, mas a medida final 
é a experiência ou satisfação dos participantes 
com o programa e sua equipe. Os participantes 
podem estar empolgados com a perda de peso 
ou o abandono do tabaco, mas rapidamente 
se esquecem de seu sucesso comportamental 
no caso de uma má experiência nos achados 
e perdidos, ou um técnico de saúde que está 
sempre atrasado para as sessões de coaching. 
Uma boa programação é resultado de um 
esforço da equipe que está focada em fornecer 
programas de alta qualidade, mas também 
excelência nos aspectos administrativos do 
programa que podem envolver os participantes 
diariamente por meio de várias atividades 
de programação, comunicação e ambientais. 
Gestores de promoção de saúde devem 
garantir que suas equipes sejam treinadas, 
tenham o conhecimento, e estejam inspiradas 
para administrar os programas que coordenam 
tendo a excelência como seu padrão.

ELEMENTO 4: GESTÃO DE 
DESENHO, DESENVOLVIMENTO E 
ENTREGA DO PROGRAMA
O objetivo principal de um programa de 
promoção de saúde é a entrega de programas 

integrados com foco no valor total de saúde do 
trabalhador. O relatório do Fórum Econômico 
Mundial, intitulado The Workplace Wellness 
Alliance: Investing in a Sustainable Workforce2 

sugere que o bem estar no local de trabalho 
é uma parte da solução para os desafios do 
capital humano que os empregadores estão 
enfrentando. Os programas bem sucedidos 
apoiam as metas de negócio e estratégias da 
empresa, e são relevantes às necessidades e 
interesses dos funcionários e suas famílias. A 
programação tem sido chamada de uma “arte” e 
uma “ciência” devido a mistura de habilidades 
e experiência necessárias ao planejamento e 
implementação. A execução do programa é 
dividida em três fases distintas: desenho do 
programa e planejamento, implementação e 
avaliação.

Desenho e Planejamento do 
Programa
A fase inicial do desenho e planejamento 
do programa concentra-se em entender as 
necessidades dos stakeholders dentro da 
organização, grupos de funcionários e os 
funcionários individualmente e suas famílias. 
O capítulo 4 “Desenhando Programas” e 
Capítulo 13 “Avaliações de Saúde” fornecem 
conceitos e estratégias para conectar e 
alavancar os diferentes conjuntos de dados 
que fornecem uma fotografia da saúde e do 
bem estar de uma empresa. Esta “fotografia” 
é utilizada para identificar alvos diferentes 
e iniciar programas e atividades que irão 
envolver o número máximo de funcionários 
e suas famílias.56 A organização Centers for 
Disease Control and Prevention57 sugere que 
o plano do programa deve ser estratégico e 
incluir técnicas amplas para atingir as metas do 
programa, mas também deve ter um foco tático 
a fim de incluir as medidas necessárias para 
implementar e avaliar programas específicos. 
A instituição lista seis conceitos que devem ser 
utilizados no desenvolvimento de um plano 
para o programa:
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Tabela 5-3: Exemplo de Tabela de Conteúdos para um Manual de Políticas e 
Procedimentos em Promoção da Saúde.

Area Subseções
Gestão de RH Contratação

Orientação dos novos empregados
Atividades no trabalho
Avaliação anual de desempenho
Trabalhadores temporários
Trabalhadores em tempo parcial
Necessidades de viagem
Necessidades de treinamento
Solicitações da mídia
Estágios
Demissões

Gestão de 
instalações

Procedimentos de abertura e fechamento
Controle de acesso
Procedimentos de compra
Procedimento de inventário de acervo
Achados e perdidos
Planejamento de limpeza
Manutenção preventiva
Procedimentos de emergência

Gestão do 
participante/
cliente

Inscrição do participante
Recebimento de pagamentos/inscrições
Coleta de dados dos participantes
Inscrição e acompanhamento de coaching
Agendamento/inscrição em atividades individuais e em grupo

Gestão do 
Programa

Procedimentos de avaliação e acompanhamento
Relatórios sobre avaliação e acompanhamento
Planilhas de desenvolvimento do programa
Planejamento do grupo de colaboradores
Procedimentos de comunicação on line (e-mails, newsletter,etc)

Avaliação do 
Programa

Relatórios de coaching
Relatórios de atividades em grupo
Relatórios de impacto
Relatórios de avaliação de fatores de risco e exames periódicos de saúde
Relatórios de custos em assistência médica
Relatórios de produtividade (absenteísmo, incapacidade, acidentes no 
trabalho, aposentadorias por invalidez, etc) 
Relatórios de recrutamento e retenção de mão-de obra
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1. Ligação sistemática entre indicadores 
de saúde e de produtividade

2. Garantir a confidencialidade das 
informações sobre funcionários

3. Se aproveitar de e criar com base nas 
atividades existentes

4. Reconhecer as diversas necessidades 
dos indivíduos e grupos

5. Fornecer múltiplas oportunidades de 
educação e participação

6. Manter a acessibilidade e flexibilidade 
do programa

O planejamento do programa pode ser 
iniciado de muitas maneiras diferentes, mas 
se uma comissão não foi formada, o primeiro 
passo seria criar um comitê de promoção de 
saúde. Muitos programas começam com uma 
visão do presidente da companhia, ou de um 
líder sênior. Um comitê é importante pois 
cria um senso de propriedade na população 
de funcionários em relação ao programa. A 
comissão precisa ser um bom corte transversal 
da população de funcionários, pois uma boa 
mescla de pessoas fornece a diversidade 
necessária para dar voz às necessidades e 
interesses de todos os trabalhadores. Os 
membros do Comitê poderão ser nomeados, 
voluntários ou líderes formais e informais que 
agem como os olhos e ouvidos do programa. 
É muito importante que o comitê tenha um 
número suficiente de membros com poder 
formal para trabalhar dentro da cultura da 
empresa para fazer o que deve ser feito e obter 
os recursos de que necessita. Muitos programas 
de promoção de saúde em grandes empresas 
têm uma equipe dedicada, mas as médias e 
pequenas empresas poderiam dispor de uma 
equipe de meio período, ou um funcionário que 
gaste apenas 25% do seu tempo em promoção 
da saúde. Seja qual for a situação da equipe, a 
estrutura do comitê é importante na concepção 
do programa. Em programas com uma equipe 
completa, o gerente poderia apresentar os 
planos do programa ao comitê para despertar 
um senso de propriedade e obter o apoio dos 

membros para promover o plano em toda a 
empresa. Em programas menores, onde não 
há uma equipe em tempo integral, o comitê 
seria responsável por elaborar o planejamento 
sozinho ou com a ajuda de um consultor. Há 
muitas formas de organizar a fase de coleta de 
dados e avaliação, mas uma boa maneira de 
integrar os dados e apresentá-los ao comitê, 
ou para um comitê organizá-los, é uma análise 
SWOT.58 A matriz SWOT analisa as forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças. Os 
Centers for Disease Control and Prevention59 
definiram quatro questões-chave que ajudam a 
priorizar melhor as descobertas.

1. Quais são os principais problemas 
de saúde e bem estar que afetam os 
funcionários, equipes de funcionários 
e suas famílias?

2. Que fatores no local de trabalho e 
dentro da comunidade influenciam a 
saúde?

3. Quais são as preocupações dos 
funcionários em relação à saúde e 
segurança?

4. Quais são as estratégias mais 
adequadas para resolver os problemas 
referentes à saúde?

Uma análise SWOT bem orquestrada 
ajudará a identificar problemas relacionados 
à saúde de grande interesse, alta necessidade, 
grande suporte da liderança, e grande apoio do 
ambiente. Raramente os programas têm todos 
os quatro, mas os programas que alcançam 
um ou vários destes fatores têm maior 
probabilidade de sucesso. A priorização do 
programa é uma arte que envolve equilibrar as 
necessidades, interesses, liderança e suportes 
ambientais. O interesse de um grupo-alvo 
pela saúde é importante, mas as necessidades 
identificadas no processo de análise de dados 
normalmente têm mais peso na priorização 
programa. O nível de apoio da liderança é 
importante e as suas expectativas podem 
ajudar ou destruir um programa, mas também 
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é muito importante considerar o ambiente e 
se é fácil para os indivíduos e equipes fazer e 
sustentar escolhas saudáveis. A declaração de 
missão do programa poderia ser orientada pelo 
processo de priorização do programa e escrita 
quando ele for concluído, ou poderia ser escrita 
antes do processo começar e ser orientada pela 
visão da alta gerência ou de um líder. Pense 
na declaração de missão como o objetivo 
geral do programa, fornecendo o contexto ou 
estrutura em que as estratégias de intervenção 
são formuladas. As metas SMART analisadas 
anteriormente serão sucedidas por objetivos 
que descrevem exatamente o que é necessário 
para alcançar estas metas. Um exemplo de 
metas e objetivos:

Meta de atividade física: Nosso Programa 
Estar Bem no local de trabalho promoverá um 
estilo de vida ativo durante o ano calendário 
de 2015.

Objetivo 1: Até março de 2015, uma norma 
entrará em vigor permitindo horário flexível 
para a atividade física.

Objetivo 2: Até agosto de 2015, um mapa 
com rotas de caminhada internas e trilhas para 
caminhadas ao ar livre será fornecido a todos 
os funcionários e colocado no site do Programa 
Estar Bem e na intranet.

Uma vez que as metas e objetivos do 
programa tenham sido escritos um mix 
global do programa deve ser desenvolvido 
para alcançar as metas e objetivos. O mix do 
programa refere-se às oportunidades que 

serão oferecidas para garantir que as metas 
do programa sejam atingidas. A figura 5-3 
ilustra o conceito de mix do programa. Em 
novos programas é sensato ter um programa 
com amplitude limitada e um programa 
menos aprofundado para permitir que os 
programadores concentrem seus esforços 
em desenvolver bem alguns programas a 
fim de garantir que eles ganhem o apoio de 
funcionários. À medida que o programa cresce 
em popularidade e sucesso mais linhas e 
opções de programas podem ser adicionadas, 
aprofundando o programa e ampliando suas 
linhas. Um programa de promoção da saúde 
abrangente terá uma variedade de linhas 
programáticas apoiadas por diferentes opções 
de intervenção. A abrangência é uma das 
dimensões de melhores práticas e está listada 
na Tabela 5-4 “Best Practice Dimensions of 
a Workplace Health Promotion Program.”60 
Depois de um mix do programa ter sido 
desenvolvido é aconselhável colocar o mix do 
programa em um calendário anual e ver como 
ele fluiria ao longo do ano.

Um calendário coloca o mix do programa 
em um cronograma de desenvolvimento do 
programa, promoção do pré-programa, registro 
do programa, a execução/entrega e avaliação 
do programa. Programas abrangentes podem 
ser complexos e oferecer muitas oportunidades 
diferentes de programas durante um mês, e vê-
los apresentados em um formato de calendário 
serve como um choque de realidade. Muitos 

Figura 5-3: Mix do Programa.

Amplitude do Programa
Disponibilidade das Linhas do Programa

Amplitude do Programa
Opções disponíveis

Estreito Amplo

Raso Poucas linhas no programa e 
poucas opções em cada linha.

Várias linhas no programa, mas 
poucas opções em cada linha.

Profundo Poucas linhas no programa mas 
com várias opções em cada linha.

Várias linhas no programa e 
com várias opões em cada linha.
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programas usarão um calendário de 15 a 18 
meses para permitir um melhor planejamento 
e visão de longo prazo. As atividades do 
programa devem ser escalonadas ao longo 
do ano e entrelaçadas a temas de saúde 
nacionais e estaduais. O U.S. Department 
of Health and Human Services61 fornece um 
calendário de National Health Observances 
dedicado à sensibilização sobre temas de saúde 
importantes.

Até este ponto, as etapas de desenho e 
planejamento do programa estiveram focadas 
no que pode ser chamado de “Grande P” 
ou programa total. Quando o calendário 
do programa for aprovado pela equipe e/
ou receber a aprovação do comitê, é hora de 
entregar as tarefas de programação, que é o 
pequeno “p” de desenho e planejamento do 
programa. O pequeno “p” de programação 
pode ser gerido de forma mais eficaz, se uma 
lista padrão de verificação do planejamento 
do programa padrão for utilizadas pelos 
programadores. A lista de verificação pode 
ser desenvolvida de modo a assegurar que 
os programas sejam desenhados com base 

na teoria de mudança de comportamento 
adequada e práticas baseadas em evidências. 
Há muitos modelos de programas diferentes 
que poderiam ser utilizados nesta fase,62 mas 
quando uma equipe de funcionários ou comitê 
desenvolve a sua própria lista de verificação 
o orgulho e o sentimento de propriedade em 
relação à programação é significativo. Um 
exemplo de lista de verificação do planejamento 
do programa desenvolvida por uma equipe 
de promoção de saúde é apresentado na 
Tabela 5-5.

Implementação do Programa
A segunda etapa da entrega do programa é 
a implementação e concentra-se no alcance, 
na eficácia do programa e na participação 
e mudança de comportamento sustentável. 
Quintiliani63 e outros autores64 destacaram a 
importância do alcance ou do envolvimento 
de uma parcela significativa da população de 
funcionários e suas famílias em programas de 
sucesso no local de trabalho. Estratégias de 
alcance bem sucedidas funcionam porque são 

Tabela 5-4: Melhores Práticas nas Dimensões dos Programas de Promoção da Saúde no 
Ambiente de Trabalho.

Engajamento da liderança ao longo da organização: senior, nível médio, supervisor, líderes 
espontâneos

Relevância do programa que indica fatores críticos para aumentar a participação e o engajamento.

Parcerias com os múltiplos stakeholders internos e externos.

Abrangência inclui os programas que incluem sensibilização, motivação, conhecimentos e 
oportunidade.

Implementação –planejamento, coordenação, gerenciamento e avaliação.

Engajamento – promove respeito, credibilidade e facilita o pertencimento ao programa.

Comunicação – estratégia que cria uma marca para o programa, garante visibilidade, promove a 
comunicação e múltiplos canais.

Orientado por dados – dados orientam a avaliação, avaliação e os relatórios

Compliance garante que os procedimentos atendem às normas e a legislação
Fonte: Adaptado de Pronk N. Best practice design principles of worksite health and wellness 
programs. ACSMs Health Fitness J. 2013;18:1–5.
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customizadas para se “ajustar” ao ambiente de 
trabalho. Um grande sistema hospitalar com 
mais de 80 edifícios diferentes necessita de uma 
estratégia de alcance diferente daquela utilizada 
em um pequeno negócio de impressão com 
uma loja. Estratégias de alcance bem sucedidas 
utilizam várias estratégias de ponto de contato 
que misturam a programação de promoção de 
saúde tradicional e virtual. Ao desenhar uma 
estratégia de alcance é importante considerar 
a construção de uma comunidade. Um olhar 
mais atento ao grande sistema hospitalar com 
80 edifícios diferentes perceberá que ele é na 
verdade composto de 15 diferentes bairros, e 
concentrar-se nestes diferentes bairros como 
comunidades melhora o alcance ou maximiza 
os números de participação e engajamento. 

A eficácia do programa pode ser definida 
de muitas maneiras diferentes e é útil que as 
equipes considerem como irão medir a eficácia 
do programa. A verdade é que na maioria 
dos programas as métricas de eficácia serão 
diferentes devido às barreiras na coleta e análise 
de dados. Um exemplo seria dois grandes 
sistemas hospitalares, onde diversos edifícios 
ou bairros foram alvo, mas um deles tem 
apenas um sistema de participação registrado 
em papel, o que torna a participação muito 
difícil de controlar quando envolve um grande 
número de participantes. Basicamente, eles 
serão capazes de apresentar apenas números de 
participação aos gerentes seniores do programa. 
Mas o outro hospital usa um sistema de 
identificação por meio de crachás, que permite 

Tabela 5-5: Checklist do Planejamento do Programa

Responda aos seguintes itens:
1. Qual é o principal propósito do programa?
2. Qual é a necessidade do programa?
3. Quais são os benefícios potenciais do programa?
4. Apresente de dois a quatro objetivos do programa. Inclua em cada objetivo a sua 

respectiva métrica.
5. Qual é a tática do programa? Inclua uma descrição breve, população-alvo, idéias de 

promoção/marketing, ideias de produtos e foco da avaliação.
Componentes do programa a serem considerados e descrever como serão usados:

1. Processo de inscrição ou registro
2. Estabelecimento de meta do participante
3. Processo de descoberta das barreiras aos participantes
4. Componente de construção de conhecimento
5. Componente educacional
6. Componente de suporte social
7. Componente motivacional
8. Componente de suporte ambiental
9. Sistemas de acompanhamento e rastreamento
10. Formulários 
11. Sistemas de incentivo
12. Atividades de celebração
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acompanhamento específico não apenas da 
participação, mas também quais os tipos de 
vizinhança e departamentos estão envolvidos. 
O Relatório Rand de Workplace Wellness lançado 
recentemente para o Congresso dos Estados 
Unidos5 descreve a provável importância da 
dose-resposta na mudança de comportamento 
e redução de custos. Quanto mais os 
funcionários e suas famílias participarem e 
estiverem envolvidos em atividades de bem 
estar, maior será a oportunidade para uma 
mudança de comportamento sustentável. O 
sistema hospitalar que consegue monitorar 
a participação e o engajamento por meio 
de seu sistema de identificação por crachás 
pode aperfeiçoar as táticas que aumentam a 
possibilidade de resposta à dose em bairros 
específicos para comportamentos de alto risco 
específicos.

Registro do Programa

A implementação do programa tem várias 
técnicas que devem ser bem compreendidas e 
gerenciadas pelos gestores do programa se o 
objetivo é maximizar o alcance e a eficácia do 
programa. O registro do programa é o primeiro 
passo para a sua implementação e deve ser 
mantido simples, exigindo apenas informações 
fundamentais para o sucesso de participação. 
Muitos ambientes de trabalho agora 
disponibilizam crachás para funcionários e o 
registro em muitos programas poderá ser feito 
passando o cartão. O uso de portais na internet 
para fazer com que as pessoas se inscrevam 
nos programas oferece a oportunidade de se 
conectar a bancos de dados já existente que 
descrevem a demografia dos participantes, os 
comportamentos de risco, e, possivelmente, a 
história de dose-resposta.

Lançamento do Programa, Orientação, 

Novo Pacote de Participação do Programa

Muitos programas fracassam devido ao mau 
ou lento começo da participação dos elegíveis. 
Os participantes não entendem o propósito 

do programa, não entendem as regras de um 
desafio, ou não perceberam que o programa 
teve um custo substancial. Dependendo do 
programa e da população-alvo, há muitas 
maneiras diferentes de lançar programas. Os 
comitês de promoção de saúde e membros 
da equipe devem debater de muitas maneiras 
diferentes, e, em seguida, testar as ideias 
com diferentes participantes para feedback. 
Comandar vários cenários de lançamento 
diferentes é sempre uma boa ideia e aumentará 
significativamente a probabilidade de sucesso. 
Encontros pessoais de iniciação ou orientações 
do programa em grupo sempre proporcionam 
tempo para perguntas, mas os pacotes online 
de participação no programa também podem 
ser igualmente eficazes.

Estabelecimento de Metas

As metas serão abordadas no Capítulo 8, mas os 
gerentes precisam entender que os indivíduos 
e grupos envolvidos nas metas fornecem alvos 
específicos e servem como um quadro de 
referência para a tomada de decisão e feedback 
de desempenho. Um artigo recente sobre 
orientação de saúde e bem estar descobriu que 
os pacientes ou participantes determinaram o 
estabelecimento de metas como um processo 
importante da intervenção comportamental em 
cuidados de saúde.65 As metas são concepções 
de intenção compartilhadas e agregam valor 
aos processos e resultados envolvidos nas 
tarefas diárias. A revisão e acompanhamento 
das metas do grupo em reuniões de equipe 
fornecem um foco contínuo em resultados, 
e proporcionam oportunidades de conexão 
entre os participantes e de apoio. A revisão de 
metas oferece oportunidades para feedback, 
revitalização, e o potencial para atualizar 
ou reescrever declarações de metas a fim 
de se ajustar à situação ou desafios atuais. A 
mudança de comportamento tem tudo a ver 
com os pequenos passos necessários para 
seguir em frente, mas as declarações de metas 
precisam ter ambos os objetivos ou visão de 
longo prazo, e as etapas de curto alcance que 
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tornam os objetivos de longo prazo alcançáveis. 
Cada “pequeno p” e “Grande P” do programa 
precisa de declarações de metas nos níveis 
organizacional, de grupo, e individuais para 
cada participante.

Incentivos e Motivação

O Capítulo 10 irá cobrir incentivos intrínsecos 
e extrínsecos, por isso este assunto não será 
coberto detalhadamente aqui, mas a lei federal 
americana Affordable Care Act ampliou a 
penetração da programação da promoção de 
saúde em locais de trabalho de todos os portes 
e aumentou o número de programas que 
recompensam os trabalhadores que alcançam 
metas de melhoria da saúde.66 É importante 
que os gestores compreendam legislações como 
Genetic Information Nondiscrimination Act 
de 2008 e o Health Insurance Portability and 
Accountability Act de 1996 (HIPAA) e a regra 
final Incentives for Nondiscriminatory Wellness 
Programs in Group Health Plans (2013).67 A 
literatura econômica comportamental continua 
a crescer, mas é evidente, a partir da pesquisa 
realizada até o momento, que ela não produz 
mudança de comportamento a longo prazo. 
Incentivos tornaram-se um aspecto significativo 
da maioria dos programas de promoção da 
saúde e os gestores devem estar prontos para 
gerenciá-los com sucesso. Manter as regras 
simples e focado em um objetivo de cada vez. 
Mudança de comportamento, tais como a 
perda de peso que exige mudança de múltiplos 
comportamentos (aumento de movimento, 
calorias aumento, diminuição de alimentos 
à base de plantas, etc.), torna-se difícil de 
gerir eficazmente um programa de incentivos 
baseado em múltiplas mudanças.68 Os 
incentivos tornaram-se um aspecto significativo 
da maioria dos programas de promoção de 
saúde e os gestores devem estar prontos para 
gerenciá-los com sucesso. Mantenha as regras 
simples e focadas em um objetivo de cada 
vez. A mudança de comportamento, tal como 
a perda de peso que requer a mudança de 
múltiplos comportamentos (movimenta-se 

mais, diminuir calorias, aumentar o consumo de 
alimentos de origem vegetal, etc.), torna difícil 
gerir eficazmente um programa de incentivos 
baseado em múltiplas mudanças. Considere 
pontos de gratificação, ao invés de dinheiro 
ou presentes específicos, que os participantes 
possam trocar por algo que eles valorizem. É 
importante desenhar um programa onde todos 
tenham a oportunidade de ser um vencedor. Os 
programas podem recompensar os indivíduos 
pela manutenção de hábitos de saúde, por dar 
os primeiros passos, ou por apoiar os outros. Os 
programas de incentivo podem ser desenhados 
de forma que muitos tipos diferentes de 
indivíduos possam ganhar. O mais importante 
é focar no positivo, reconhecendo e celebrando 
os sucessos individuais e em grupo. Os 
programas de incentivo podem ser desenhados 
para recompensar os progressos ou penalizar 
indivíduos por comportamentos não saudáveis 
ou por não fazerem progressos. Os gerentes 
de programas precisam estar prontos para 
gerenciar os programas de incentivo de forma 
eficaz, e serem capazes de explicar a todos os 
níveis de participantes porque um programa 
de incentivo não é apenas abordagem diferente 
de mudança de custo.69

Apoio Social | Sistemas de Networking

O capítulo 21 discutirá as normas sociais e 
sistemas de apoio social, e os gerentes precisam 
incorporar essas estratégias em seus desenhos 
de programas para aumentar a possibilidade 
de sucesso do programa. A teoria do contágio 
social examina poder e as possibilidades de 
engajamento nas dinâmicas das redes sociais 
do comportamento humano.70 A sofisticação 
e avanço da literatura sobre as redes 
sociais71 têm aumentado significativamente 
o uso de sistemas de equipe ou amigos e 
proporcionaram uma melhor compreensão 
do fornecimento de programas de bem estar 
em casa. Em grandes programas baseados 
em funcionários, onde os alvos da população 
visam formar comunidade de funcionários 
desenvolvidas em edifícios específicos, o 
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senso de comunidade desenvolvida através 
de apoio social é significativo e importante 
para a programação. Os indivíduos devem ser 
treinados para apoiar uns aos outros através 
do uso de dicas motivacionais, informações e 
instruções, e sendo avaliador ou fornecendo 
feedback. Os gerentes de programas devem 
procurar por redes sociais que ocorrem 
naturalmente que poderiam ser utilizadas 
como estrutura para a programação. O apoio 
social pode ser tanto formal quanto informal, 
e, por vezes, o apoio mais poderoso pode vir 
de grupos de compartilhamento em almoços 
informais centrados em questões específicas. 
Um bom exemplo seria um grupo de pais da 
“ terrível crise dos dois anos “que se reúne a 
cada terceira terça-feira do mês para falar sobre 
questões relativas à vida com crianças de 2 
anos. O apoio social poderia ser um desafio 
em equipe que energiza e envolve equipes 
em torno de uma única questão de bem estar, 
tais como “movimentar-se mais.” Desafios em 
equipe podem ser poderosos catalisadores 
para a mudança do comportamento de saúde 
e pode impulsionar as taxas de participação 
e engajamento. Desafios em equipe podem 
ser conduzido por uma liderança formal 
ou informal que é traduzida em senso de 
propriedade da equipe e orgulho por tornar 
possível uma mudança de comportamento de 
saúde juntos. Os gerentes precisam oferecer 
um mix do programa com programação de 
nível individual, de grupo e organizacional 
que auxilia no crescimento das redes de 
apoio social, ajudando os participantes a 
desenvolverem relações mais positivas com 
base em escolhas saudáveis dentro do local de 
trabalho e/ou em casa.

Momentum do Programa

O Momentum do programa é um conceito 
importante para os gestores entenderem 
e construírem. Assim como o momento 
linear na mecânica clássica, o momentum do 
programa é o produto de massa e velocidade. 
Em empresas de grande porte podem ser 

necessárias um sério plano de promoções e 
apoio significativo da alta e média gerência 
para lançar um programa institucional e obter 
uma participação elevada rapidamente. Em 
empresas menores, a questão da massa pode 
ser mais fácil, mas outras questões tornam-
se barreiras para o momentum do programa. 
Programadores experientes desenvolverão um 
mix do programa que constrói o momentum 
do programa em uma variedade de diferentes 
ofertas, aumentando a participação e o 
engajamento. Uma estratégia importante para 
construir e manter o momentum do programa 
é utilizar os defensores do programa, 
embaixadores, ou líderes. Estes indivíduos 
podem atuar no comitê do programa, mas isso 
não é uma exigência. Estes indivíduos são os 
carregadores da tocha para o programa, e em 
seus respectivos departamentos, divisões, 
corredores, bairros ou comunidades recrutam 
participantes do programa e trabalham 
para diminuir as barreiras de participação e 
engajamento.72 O uso de líderes do programa 
foi abordado em toda a literatura de melhores 
práticas e deve ser uma estratégia do programa 
que os gerentes seniores.73

ELEMENTO 5: GESTÃO DO 
PROCESSO DE RELATO
A importância de coletar, analisar e relatar 
métricas de avaliação ao longo dos ciclos de 
vida do programa “Grande P” e “pequeno 
p” tem importância significativa no resultado 
final para os gestores do programa. O capítulo 
6 cobrirá a avaliação do programa, por isso 
este tema não será abordado em profundidade 
aqui. O que os gestores do programa fazem 
com os resultados da avaliação é importante 
e será abordado nesta seção. Vamos começar 
com o “pequeno p” da programação.” Um 
desafio de perda de peso poderia coletar uma 
variedade de diferentes resultados e métricas 
de impacto. Reportar estes resultados aos 
participantes é importante para que eles 
compreendam onde foram bem sucedidos e 
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onde eles precisam se esforçar mais. A perda 
de peso é o resultado de uma mudança de 
comportamento envolvendo uma variedade de 
habilidades relacionadas à dieta, movimento 
e apoio emocional. Fornecer aos participantes 
feedback específico sobre o crescimento nessas 
áreas de habilidade ou trabalho que precisa 
ser feito para seguir em frente é importante 
e precisa ser parte do processo de relatório 
de medição do “pequeno p”. Programadores 
da equipe, ou comitês que desenham, 
desenvolvem e implementam programas não 
ficarão melhores sem informações específicas 
sobre a administração do programa. Isso é 
chamado de avaliação do processo e pode olhar 
para uma variedade de partes diferentes do 
programa. O processo de registro funcionou? 
Se não, por que não? O programa de apoio entre 
amigos funcionou? Por que não? A atividade 
de celebração funcionou? Ela foi realizada na 
hora certa? Esta informação deve ser concedida 
ao programador ou aos membros do comitê 
específicos que implementaram o programa, 
para que eles possam usar as informações para 
melhorar o sucesso do programa.

Os gerentes de programas devem fornecer a 
seus supervisores uma variedade de relatórios 
diferentes. Eles poderiam informar sobre 
programas específicos, ou relatórios mensais 
que resumem os relatórios dos membros da 
equipe. Alguns programas utilizam uma 
estrutura de relatório trimestral ou semestral 
para manter a alta gerência a par do crescimento 
e do sucesso do programa, e assegurar seu 
senso de propriedade. Muitas empresas usam 
planilhas financeiras e de volume de produtos 
para manter os funcionários informados sobre 
dados importantes que impulsionam o sucesso 
do negócio dentro de sua empresa. As planilhas 
estão sendo utilizadas pelos gestores de 
promoção da saúde para a mesma finalidade. Os 
painéis (“dashboards”) de promoção de saúde 
poderiam seguir a estratificação de risco, as 
taxas de participação e engajamento, penetração 
no bairro ou na comunidade, satisfação dos 

participantes, e despesas modificáveis com 
cuidados de saúde.74 Dashboards do programa 
podem ser colocados em sites de promoção de 
saúde na Internet ou Intranet para fornecer uma 
visão transparente do crescimento e sucesso do 
programa. Os painéis podem dar suporte ao 
valor total da saúde do trabalhador, fornecendo 
uma variedade de medidas diferentes que 
ajudam a ampliar a visão de um indivíduo sobre 
a relação entre mudança de comportamento, 
saúde e produtividade. Os gerentes precisam 
considerar vários outros termos que estão sendo 
usados na literatura de saúde e produtividade. 
Indicadores indutores fornecem uma base 
para a estratégia de promoção da saúde e 
incluem o risco para a saúde, os resultados de 
leitura biométrica, e prevalência de doenças 
crônicas. Indicadores de resultado são os custos 
financeiros, de presenteísmo e de produtividade 
resultantes da incapacidade de gerenciar 
melhor os indicadores indutores. Parry and 
Sherman75 sugerem mais um indicador que 
eles denominam “indicadores de cuidados” 
ou cuidados preventivos, participação no 
programa, envolvimento dos funcionários, 
e utilização dos cuidados de saúde. Os 
indicadores de cuidados representam os 
elementos do programa de promoção de saúde 
que impulsionam indicadores de resultado 
para baixo. O uso de indicadores indutores, de 
cuidados e de resultado por gestores aumenta 
as ferramentas que eles têm para se comunicar 
com seus supervisores, líderes do programa, e 
a gerência sênior sobre o sucesso do programa. 
Infelizmente, a maioria dos programas não 
têm acesso aos dados financeiros necessários 
para construir indicadores de resultado. Estes 
programas devem contar com calculadoras 
de ROI para fornecer estimativas sobre a 
viabilidade financeira dos programas. A 
organização Centers for Disease Control 
and Prevention76 em seu Healthier Worksite 
Initiative fornece calculadoras de custo 
para a depressão, tabagismo, alcoolismo, 
sedentarismo e obesidade.
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CONCLUSÃO
O capítulo revisou práticas atuais de gestão de 
programas e práticas promissoras que estão 
sendo utilizadas para entregar programas 
integrados com foco no valor total de saúde 
do trabalhador.77 A literatura de gestão 
é clara: bons gerentes lideram através de 
uma equipe e devem gerir-se, bem como as 
conexões e colaborações fora de seu controle.78 
O capítulo centrou-se nas competências 
essenciais de gestão necessárias para construir 
e manter uma equipe de alta performance 
capaz de inicialização, promoção cruzada, 
manutenção e crescimento dos programas 
integrados. Os gerentes são pessoas que 
têm autoridade e responsabilidade pelas 
ações dos seus departamentos, mas sua 
capacidade de gerenciar a interação e 
integração do departamento com parceiros 
externos e internos e stakeholders também 
é fundamental para seu sucesso. Este papel 
desafia os gestores a serem verdadeiros 
líderes que, através da perspectiva geral 
de sua influência no trabalho, mas também 
fornecem direção e delegam ações para seus 
subordinados. A oportunidade de sucesso de 
um gerente está significativamente ligada à 
sua compreensão e capacidade de gerenciar 
as restrições e oportunidades de custo, tempo 
e pessoas. Os melhores gerentes aprenderam 
a misturar suas habilidades de liderança e 
gestão, confiando em suas habilidades gerais 
e compreendendo a importância de gerenciar 
os detalhes.79 Os gestores de sucesso têm 
aumentado o seu potencial e o potencial de 
seu programa, integrando estes dois papéis. 
A relação sinérgica entre liderança e gestão 
proporciona um equilíbrio no programa 
que aumenta a oportunidade para o sucesso 
e crescimento contínuos do programa. Os 
líderes/gestores devem envolver outras 
pessoas, empenhar toda a sua energia, e criar 
valor e sucesso através do desenvolvimento 
de quatro papéis:

 ● Visionário: Orientar o crescimento 
organizacional e individual através da 
criação e comunicação de uma visão e 
estratégia convincentes;

 ● Tático: Garantir que resultados 
sejam alcançados através de um 
planejamento eficaz do trabalho, 
delegando responsabilidades, 
analisando o desempenho e 
melhorando os sistemas e processos;

 ● Facilitador: Criar um ambiente de 
colaboração e parceria para garantir 
relações de trabalho eficazes;

 ● Contribuinte: Possibilitar o sucesso 
organizacional, contribuindo com 
seus talentos pessoais, experiências e 
habilidades.80

Os gestores de sucesso se tornam 
visionários de uma cultura de saúde que 
inspira e orienta a energia de seus funcionários 
e parceiros para transformar o local de trabalho 
em um ambiente onde a escolha saudável é a 
escolha fácil. Nesses ambientes, os funcionários 
aceitam individualmente a responsabilidade e 
prestação de contas por sua saúde e também a 
apropriação do apoio à saúde de suas equipes 
de trabalho e famílias.

Glossário
Competências: É o conhecimento mensurável 
ou observável, competências, habilidades 
e comportamentos fundamentais para o 
desempenho bem sucedido do trabalho.

Liderança: Processo de influência social em 
que uma pessoa pode contar com a ajuda e 
apoio de outras pessoas na realização de uma 
tarefa em comum.

Aprendiz: Uma pessoa que está sendo 
orientada.

Mentores: Uma pessoa experiente que 
aconselha um colega menos experiente.
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Multiplicadores: São os líderes que usam sua 
inteligência para amplificar os SMARTS e 
capacidades das pessoas ao seu redor.

Onboarding: Mecanismos através dos 
quais os novos funcionários adquirem os 
conhecimentos, habilidades e comportamentos 
necessários para se tornarem membros 
organizacionais eficazes e iniciados.

Planos operacionais: É o processo de ligação 
das metas e objetivos estratégicos com as metas 
e objetivos táticos e descrever o funcionamento 
do dia-a-dia.

Mix do Programa: Total de oportunidades 
oferecidas em um programa de promoção de 
saúde, conforme definido pela profundidade e 
abrangência do programa.

Stakeholder: Uma pessoa, grupo ou organização 
que tenha interesse ou preocupação em uma 
organização e pode afetar ou ser afetado por 
ações, objetivos e as políticas da organização.

Planos estratégicos: É o processo de definição 
da estratégia, direção ou a tomada de decisões 
da organização sobre a alocação de recursos na 
realização da sua estratégia.

SWOT: Um método de planejamento analítico 
estruturado utilizado para avaliar os pontos 
fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças.

Planos táticos: É o processo de pegar o plano 
estratégico e dividi-lo em ações e planos 
específicos de curto prazo.

Eficácia da Visa no Trabalho: Aprender a ser 
mais produtivo na vida profissional e mais 
eficaz com o tempo que se tem.

Objetivos de Aprendizado
1. Os leitores serão capazes de listar 

os cinco elementos da gestão de um 

programa de promoção de saúde e 
descrever brevemente a relevância de 
cada um para o sucesso do programa.

2. Os leitores serão capazes de descrever 
a importância dos gestores de 
promoção de saúde serem capazes 
de efetivamente integrar a equipe, os 
membros do comitê, líderes, e outros 
stakeholders.

3. Os leitores serão capazes de descrever 
brevemente as integrações entre 
planejamento estratégico, tático e de 
operações.

4. Os leitores poderão definir as medidas 
de alcance e eficácia e dizer como eles 
são utilizados na gestão do programa.

Questões para Discussão
1. Peter Drucker sugere que gerenciar 

a si mesmo é a responsabilidade 
mais importante de ser um gestor 
de sucesso. Quais são os vários 
elementos-chave relacionados ao 
gerenciamento de si mesmo em relação 
ao campo da promoção de saúde?

2. A gestão do talento de uma equipe de 
promoção de saúde combina muitas 
habilidades diferentes. Quais são 
algumas das competências-chave 
necessárias à gestão de talentos?

3. O que seria um objetivo estratégico 
para uma unidade de promoção da 
saúde, e quais seriam os objetivos 
táticos e operacionais que apoiam este 
objetivo estratégico?

4. O relatório anual mostrou que o 
alcance e eficácia do programa de 
cessação do tabaco foi baixo. O gerente 
pediu que um novo mix do programa 
de cessação do tabagismo fosse 
desenvolvido. Desenvolva um mix do 
programa de cessação do tabagismo 
em uma fábrica de médio porte com 
1.200 funcionários localizados em 
quatro edifícios diferentes.
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COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
A legislação brasileira não prevê incentivos 
fiscais ou de outra natureza para as empresas 
implantarem programas de promoção de 
saúde para seus trabalhadores.

Há vários cursos e treinamentos 
presenciais e on line para capacitação em 
gestão de projetos e programas em geral. 
O Centro Universitário São Camilo (SP) 
em parceria com a Associação Brasileira de 
Qualidade de Vida (ABQV) e ABRAMGE 
oferece um curso de pós-graduação lato 
sensu, há alguns anos, de caráter presencial, 
de formação de especialistas em gestão de 
programas de promoção de saúde (http://
www.mbagestaosaude.org.br/). Cases de 
empresas, webinars, workshops e artigos sobre 
promoção da saúde podem ser encontrados 
no portal www.abqv.org.br.

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) tem estimulado a 
implementação de programas de promoção 
de saúde pelos planos de saúde e buscado 
oferecer recursos práticos para a correta 
gestão dos programas. Manuais técnicos, 
cartilhas e pesquisas podem ser obtidas no 
endereço eletrônico: http://www.ans.gov.
br/materiais-publicados/livros.

Especificamente para a área de recursos 
humanos, o Núcleo de Gestão de Qualidade 
de Vida no Trabalho, ligado à Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade 
de São Paulo oferece recursos para a gestão de 
programas (http://www.g-qvt.com.br/).

A oferta de serviços especializados 
realizados por profissões regulamentadas, 
como profissionais de educação física, nutrição, 
psicologia, etc devem cumprir as normas 
estabelecidas pelos respectivos conselhos de 
classe. Sugere-se consulta-las antes de contratar 
um serviço ou implantar uma atividade própria 
na empresa.
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INTRODUÇÃO
Um número crescente de empresas está 
introduzindo programas de promoção de 
saúde no local de trabalho com a expectativa 
de que eles irão melhorar o nível de saúde 
de seus colaboradores, diminuir gastos com 
assistência médica e aumentar a produtividade 
como um subproduto para os funcionários 
continuarem ou se tornarem saudáveis. Quanto 
mais recursos são direcionados a programas 
de promoção de saúde, a necessidade de uma 
avaliação efetiva do programa, com base na 
coleta de dados, assume maior importância. 
A avaliação do programa ajuda a garantir 
que recursos escassos sejam aplicados com 
a melhor relação custo-benefício a fim de 
melhorar a saúde e alcançar outros objetivos 
da organização. Além disso, gestores do 
programa e tomadores de decisão buscam ter 

certeza de que a estrutura do programa e o 
processo de implementação são adequados para 
alcançar os resultados desejados. Assim, há a 
necessidade de monitoramento regular e de que 
as conquistas do programa sejam reportadas a 
fim de orientar ajustes finos necessários.

O trabalho de determinar se algo “funciona” 
geralmente é difícil, especialmente “no mundo 
real” em que o avaliador não tem controle 
sobre forças externas que possam influenciar 
os resultados. Este capítulo explica métodos 
de avaliação cientificamente rigorosos, mas 
práticos, que podem ser utilizados para 
satisfazer simultaneamente às comunidades 
empresarial e acadêmica – para determinar se o 
investimento na saúde dos funcionários é uma 
decisão de negócios sábia além de ser “a coisa 
certa a se fazer.”

Proposta, Escopo e Formato
Este capítulo fornece uma medição prática e 
guia de avaliação para gestores de programas 
de promoção em saúde e avaliadores 
externos. A proposta do capítulo é múltipla. 
Para gestores de programas não treinados 
previamente em métodos de estatística 
avançada e pesquisa de avaliação, o capítulo 
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ilustra a complexidade da condução de estudos 
e fornece ferramentas e orientação para auxiliar 
em seus esforços de avaliação. Por exemplo, 
um gestor de programa com pouca experiência 
em teoria de medição pode adaptar o modelo 
de pesquisa com funcionários encontrada no 
apêndice deste capítulo, para avaliar vários 
fatores fundamentais para o sucesso do 
programa. A amostra de avaliação depende 
do engajamento no programa reportado pelos 
próprios participantes, satisfação com seus 
componentes, hábitos de saúde melhorados, e 
outros resultados de interesse para o gestor do 
programa e patrocinador.

Para leitores com treinamento avançado 
em avaliação de programas, o capítulo ilustra 
como técnicas e princípios usados em outros 
estudos de pesquisas aplicadas podem ser 
adaptados para a promoção de saúde no local 
de trabalho. Uma equipe multidisciplinar 
de especialistas com uma variedade de 
habilidades e experiências geralmente precisa 
ser constituída para a condução destes estudos. 
Não é incomum, por exemplo, incluir, como 
parte do time, especialistas em estatísticas, 
pesquisa em serviços de saúde, economia, 
epidemiologia, psicologia, medicina, saúde 
pública, benefícios para funcionários, e 
educação em saúde. Enquanto o gestor típico 
provavelmente nem considere reunir tal equipe 
de pessoas diversas e talentosas, o avaliador 
pode convocar qualquer um deles como 
consultor na avaliação do projeto. O gestor 
também pode identificar indivíduos dentro 
da organização que possuam as habilidades 
necessárias para conduzir bons estudos e 
contar com sua experiência quando necessário.

Este capítulo, uma atualização da seção 
sobre Avaliação do Programa, previamente 
publicada na terceira edição de Health 
Promotion in the Workplace,1 de O´Donnell, 
traz grande ênfase na descrição de três 
componentes da avaliação do programa: 
estrutura, processo e resultados, com foco 
especial nas avaliações econômicas dos locais 
de trabalho – mais especificamente dos métodos 

empregados na condução de avaliações custo/
benefício, também conhecidas como estudos de 
retorno de investimento, do inglês “return-on-
investment” (ROI).

Este capítulo começa com uma 
discussão de seis questões que auxiliam o 
desenvolvimento de um plano de avaliação. O 
restante do capítulo discute princípios básicos 
e aplicados de pesquisa, incluindo aqueles 
relevantes ao desenho do estudo, questões de 
validação, avaliação de estrutura e processo, 
procedimentos de coleta de dados, análises 
descritivas e multivariadas, análises de impacto 
financeiro e apresentação dos resultados.

Desenvolvendo um Plano de 
Avaliação
Ao desenvolver um plano de avaliação, o 
gestor do programa deve estar preparado para 
abordar as seguintes questões:

 ● Por que os programas de promoção de 
saúde devem ser avaliados?

 ● Quais são os argumentos contra 
a condução de um programa de 
avaliação?

 ● Por que os programas de promoção de 
saúde fracassam?

 ● Como se atinge a concordância quanto 
aos objetivos do programa?

 ● Como alinhar as metas da promoção 
de saúde à missão da organização?

 ● Os resultados de um programa podem 
ser generalizados para outro?

Cada uma dessas questões é discutida a seguir.

Por que Programas de Promoção de 

Saúde Devem Ser Avaliados?

Estudos de avaliação servem a quatro funções 
básicas. Primeiro, eles suportam a construção 
de um “business case” para a introdução do 
programa. De certo modo, a avaliação do 
programa começa mesmo antes de ele ser 
colocado em prática. Ao decidir por iniciar 
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um novo programa, o gestor precisa compilar 
evidências de “problemas” ou necessidades 
dentro da organização que um programa de 
promoção em saúde pode resolver.

Dessa forma, a avaliação do programa 
começa com a coleta de dados para determinar 
se o investimento em uma intervenção visa um 
problema real para a organização. O programa é 
então apresentado ao gerente sênior utilizando 
uma variedade de fontes de dados para 
justificar o custo do investimento. Geralmente, 
o modelo custo/benefício é desenvolvido 
quando os investimentos necessários para 
a solução do problema são comparados aos 
benefícios em potencial percebidos para 
aperfeiçoar o problema. Isso é designado como 
análise futura de ROI.

Segundo, as avaliações fornecem 
monitoramento e medição contínuos da 
performance do programa necessários para 
fazer os ajustes finos ou substituir elementos 
do programa. Aqui, o foco é nas medidas 
do “processo” que avaliam se o programa 
está sendo bem implementado e se os 
participantes aceitam e gostam dos elementos 
do programa. Os dados reunidos são utilizados 
pelos responsáveis pelo planejamento e 
administradores do programa e apresentados 
em “painéis” ou “boletins”, necessários para 
monitorar o progresso. Além disso, problemas 
no desenho e implementação do programa 
podem ser sinalizados mais precocemente 
e corrigidos. Esse fluxo de dados assegura 
aos patrocinadores do programa que seus 
investimentos estão sendo bem gerenciados e 
os resultados são acessíveis.

Terceiro, as avaliações são necessárias 
para determinar se a decisão correta foi 
tomada em iniciar o programa e se este tem 
tido sucesso em atingir seus objetivos. Neste 
momento, o foco muda de estrutura e processo 
para medidas de resultado – na medida em 
que os objetivos específicos do programa, 
desenvolvidos previamente, se encontram 
de acordo com o planejado. Isso ressalta a 
necessidade da prestação de contas por parte 

dos idealizadores do programa. Em certas 
etapas, o avaliador apresentará evidências 
aos tomadores de decisão de que o programa 
teve, ou não, sucesso no alcance das metas. 
Na conclusão de tal reunião, os tomadores de 
decisão determinarão se o programa agrega 
valor à organização.

Quarto, as avaliações do programa 
contribuem para a ciência da mudança 
organizacional e individual. Quando 
indivíduos e grupos desenvolvem programas 
que podem servir de exemplo, o conhecimento 
adquirido através da avaliação destes 
programas é disseminado a outros através 
de artigos científicos e apresentações em 
conferências. Estas comunicações das 
conquistas do programa são mais convincentes 
quando resultados verossímeis acompanham 
a descrição do desenho e implementação do 
programa. Dessa forma, a credibilidade das 
conquistas do programa na maioria das vezes 
depende da força do desenho de avaliação.

Quais São os Argumentos Contra 

a Condução de Um Programa de 

Avaliação?

Apesar de existirem vários bons motivos para 
realizar avaliações do programa, há também 
muitas razões porque uma organização 
pode escolher não fazê-las. Alguns exemplos 
incluem:

1. A avaliação pode ser vista como uma 
atividade de baixa prioridade que é cara e 
pode distrair da intervenção real. Quando 
tomadores de decisão adquirem programas 
de promoção de saúde, eles evocam uma 
vaga ideia daquilo que esperam alcançar, ex.; 
melhorar a saúde, reduzir custos, melhorar a 
produtividade e aumentar o moral. Entretanto, 
uma vez que uma decisão consciente é tomada 
para investir no programa, sua atenção é quase 
que inteiramente direcionada aos detalhes 
básicos para colocar o programa em prática. 
Os detalhes da implementação, portanto, 
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frequentemente ofusca as preocupações sobre 
a avaliação. Além disso, tendo em vista que 
o investimento na intervenção é em geral 
substancial, persuadir o tomador de decisão 
a pagar por despesas adicionais direcionadas 
à avaliação (que pode ser classificada como 
“administrativa” em vez de “programática”) é 
um desafio.

Finalmente, muitas organizações acreditam 
que a avaliação do programa é desnecessária 
devido a uma fé inerente nos prováveis 
benefícios dos programas de promoção 
de saúde. Eles podem ter acesso a estudos 
revistos que discutem avaliações de programas 
similares e se sentem satisfeitos de que os 
mesmos resultados se apliquem à sua situação. 
Consequentemente, eles escolhem por investir 
em uma programação de alto nível ao invés da 
avaliação. Como mencionado anteriormente, 
isto envolve um ato de fé que talvez não se 
concretize.

2. Potenciais resultados negativos podem 
comprometer o programa. O tomador de 
decisão, assim como o administrador do 
programa, é naturalmente preocupado com o 
que pode acontecer se os resultados positivos 
não se materializarem. Os administradores do 
programa podem sentir que se um investimento 
é feito na medição, o avaliador e tomador de 
decisão são obrigados a liberar os resultados 
da avaliação, mesmo que esses resultados 
sejam negativos. Para aqueles que se sentem 
desconfortáveis em participar de situações 
em que o resultado é incerto, decidir conduzir 
uma avaliação que possa produzir resultados 
negativos pode ser desanimador. Por outro 
lado, continuar um programa que não está 
atingindo resultados positivos é indefensável. 
A alternativa para descartar um programa 
de baixo desempenho é modificá-lo a fim de 
que ele atinja resultados positivos. Em ambos 
os casos, deve-se avaliar os programas para 
identificar seus pontos positivos e negativos, 
aprender com os erros e melhorar a operação 
quando necessário.

3. Uma avaliação pode exigir dados de 
arquivo que são geralmente de difíceis acesso 
ou indisponíveis. Existem barreiras legais 
ou práticas para acessar dados pessoais. O 
avaliador pode descobrir que dados históricos 
estão disponíveis apenas em fontes específicas 
ou formatos incomuns. Assim, avaliadores 
podem enfrentar terríveis obstáculos 
administrativos ou legais.

Dados históricos, bem comcontemporâneos, 
podem estar indisponíveis simplesmente 
porque não são rotineiramente coletados pela 
organização. Além disso, os dados podem estar 
disponíveis apenas de forma não convencional, 
ex.; cópia impressa, a nível organizacional e não 
individual, ou não estar ligado a qualquer outra 
fonte de dados. O avaliador, portanto, precisa 
ganhar o “passe-livre” de profissionais-chave 
incluindo os funcionários do departamento 
jurídico da organização, diretores financeiros, 
administradores de seguros, fornecedores e 
sindicatos, enquanto desenvolvem a avaliação. 
Isto pode ser realizado reunindo uma equipe 
de trabalho multifuncional, dentro e fora da 
organização, visando estes problemas para 
evitar frustrações futuras e atrasos no processo 
de avaliação.

4. Avaliações que são percebidas como 
acadêmicas, complexas, intelectuais e exercícios 
“de alto nível” podem ser desconcertantes para 
executivos que não tem tempo nem interesse 
em revisar cuidadosamente a descrição de 
metodologias complexas e acompanhar listas 
de limitações e ressalvas. Se não entenderem 
como os resultados são obtidos, tomadores de 
decisão podem relutar em apoiar o estudo e 
suas conclusões. Portanto, patrocinadores do 
programa precisam ser apresentados a uma 
abordagem analítica que possa ser entendida 
por leigos, geralmente como um sumário 
executivo de uma página, acompanhada de 
recomendações, opções de decisões e próximos 
passos.

Em uma apresentação para líderes sênior, é 
crucial explicar objetivos, métodos, resultados e 
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implicações das ações a fim de motivar decisões 
criativas e produtivas para a organização. 
A avaliação deve abordar questões chave 
colocadas pela gerência e decisões que estejam 
alinhadas aos dados. O pronto principal da 
avaliação deve ser responder à questão, “o 
programa funcionou?” E “como posso utilizar 
essa informação para seguir adiante?”.

5. Leva tempo e recursos para conduzir 
estudos. Muitas corporações americanas têm 
como foco atingir resultados trimestrais. O clima 
econômico da organização, composição da força 
de trabalho e foco estratégico pode mudar com 
frequência. Quando comunicados que poderão 
ter de esperar alguns anos pelos resultados da 
avaliação de algumas medidas financeiras, os 
tomadores de decisão podem ficar relutantes em 
empenhar recursos. Em resposta, o avaliador pode 
apontar que iniciativas de larga escala requerem 
anos para se firmar e se tornarem enraizadas na 
estrutura organizacional – iniciativas de curto 
prazo raramente produzem benefícios de longo 
prazo. Portanto, um programa de promoção 
de saúde, e sua avaliação contínua, também 
precisam ser pensados como um esforço ao 
longo dos anos. Adicionalmente, a avaliação 
deve ser trabalhada de modo que as respostas 
da pesquisa sejam frequentemente entregues à 
medida que diferentes etapas do programa são 
atingidas levando a recomendações aplicáveis 
ao programa.

6. A avaliação pode ser vista como invasiva 
ou perturbadora. A avaliação dos resultados 
do programa deve ser realizada através da 
coleta dos dados necessários com a menor 
quantidade de perturbações ou invasões 
possíveis. Mesmo assim, tomadores de decisão 
podem se sentir relutantes em permitir coletas 
de dados proativas de indivíduos envolvidos 
no programa, e podem se opor a coleta de dados 
de indivíduos que não estão sendo diretamente 
afetados pela intervenção, ex.; um grupo de 
controle ou de comparação. Perturbações 
podem ser minimizadas ou evitadas utilizando 

arquivos de dados disponíveis para realizar 
comparações.

7. Geralmente, para diminuir os 
custos, a organização pode recorrer a seus 
próprios colaboradores para conduzir a 
avaliação, mesmo que eles não possuam os 
conhecimentos necessários para desenhar 
e programar um modelo de estudo 
apropriado. Consequentemente, pouco 
esforço é direcionado ao projeto de avaliação 
e os resultados são inconclusivos. Pior ainda, 
uma avaliação inadequada pode levar a 
descobertas enganosas. A realidade econômica 
é importante, mas conversar sobre os custos em 
potencial e os benefícios de uma boa avaliação 
do programa mais cedo pode ajudar a evitar 
estratégias que “economizam centavos”, mas 
“gastam milhões”. Ainda, é difícil para a 
pessoa responsável por gerenciar o programa 
ser suficientemente neutra para conduzir uma 
avaliação imparcial.

Em suma, enquanto a intenção inicial 
dos tomadores de decisão pode ser apoiar a 
execução de uma avaliação de alta qualidade, 
a execução do plano pode sofrer quando 
eles tiverem total compreensão dos custos e 
complexidades da condução de uma avaliação 
imparcial. Portanto, decisões bem controladas 
devem ter tomadas antecipadamente sobre o 
escopo da avaliação. Em especial, tomadores 
de decisão devem considerar as possíveis 
consequências de uma coleta de informações 
limitadas ou enganosas na execução do 
programa de avaliação.

Por que Programas de Promoção de 

Saúde Fracassam?

Existem muitas iniciativas de promoção de 
saúde de sucesso e provavelmente tantas outras 
malsucedidas. As razões do fracasso percebido 
ou real geralmente estão ligadas a uma destas 
três categorias2:

1. A teoria que fundamenta o desenho 
do programa é inadequada ou imprópria. A 
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abordagem da mudança de comportamento 
é falha. Intervenções são construídas com 
base na intuição ou “feeling” dos gestores 
ao invés de evidências científicas da eficácia 
do programa ou uma teoria confiável de 
mudança de comportamento. A intervenção 
não visa motivações básicas para mudança 
de comportamento. A intervenção pode ser 
muito restrita ou mal definida. O programa ser 
insuficientemente compreendido, integrado, 
sinérgico ou racional. Em resumo, os alicerces 
estruturais e base teórica do programa podem 
ser tão fracos que não importa o quanto 
os funcionários estejam empenhados, um 
resultado positivo não será atingido.

2. Em outros casos, a estrutura teórica do 
programa pode ser adequada, e talvez até 
elegante, mas a implementação do programa é 
falha. Por exemplo, os recursos podem não ser 
suficientes ao trabalho; a equipe pode não estar 
bem treinada e supervisionada; o equipamento 
essencial pode não ter sido providenciado; o 
programa pode ser muito fraco; oportunidades 
para melhoria da saúde podem ser insuficientes; 
o gerente sênior pode não apoiar o esforço. 
Enfim, a teoria se sustenta, mas a execução é 
pobre.

3. Finalmente, em alguns programas, o 
desenho e a execução são sólidos, mas um 
esforço inadequado é feito na documentação 
do sucesso do programa. Medições impróprias 
podem advir de instrumentos ou ferramentas 
ruins para registrar as conquistas do programa. 
O desenho geral da avaliação pode ser falho. 
Consequentemente, o programa é concluído 
não porque ele é ineficaz, mas porque os 
administradores não tiveram acesso a métodos 
apropriados para avaliá-lo.

Como se Atinge a Concordância Quanto 

aos Objetivos do Programa?

Historicamente, as organizações investem em 
programas de promoção de saúde por uma 
variedade de motivos. Entretanto, dentro de 

uma organização, tomadores de decisão podem 
ter, individualmente, diferentes critérios para o 
sucesso do programa com base em sua área de 
conhecimento ou responsabilidade.

Por exemplo, um diretor de benefícios pode 
querer diminuir gastos com cuidados em saúde 
ou outros; o diretor de pessoal pode desejar 
reduzir o absenteísmo; o vice-presidente de 
recursos humanos pode querer reduzir a 
rotatividade e atrair os melhores talentos; o 
diretor médico pode desejar prevenir doenças; 
e o presidente pode querer melhorar a imagem 
da empresa internamente.

Consequentemente, os avaliadores do 
programa podem descobrir que não há 
um porta-voz na empresa que verbalize 
efetivamente uma opinião consensual no que 
se refere às metas e objetivos da organização em 
promoção de saúde. Uma das tarefas iniciais 
mais importantes, portanto, daqueles que estão 
desenvolvendo a avaliação, é auxiliar pessoas 
chave na organização a chegar a um consenso 
sobre as definições de sucesso conceitual e 
operacional do programa. Entre aqueles que 
precisam ser entrevistados, e que geralmente 
possuem uma posição crítica na definição dos 
requisitos para um programa de sucesso, se 
destacam:

 ● Tomador de decisão sobre 
investimentos (presidente executivo, 
presidente financeiro ou vice-
presidente de recursos humanos) 
– geralmente, este indivíduo é, ou 
está perto de ser, o “visionário” da 
organização cujo trabalho é criar uma 
ligação entre os objetivos estratégicos 
programáticos e organizacionais;

 ● Administrador do programa – o 
indivíduo responsável pela execução 
do programa e que pode ter mais 
conhecimento sobre o que um 
programa de promoção de saúde pode 
atingir;

 ● Profissional de saúde – médico, 
enfermeira de saúde ocupacional ou 
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outro profissional de saúde que fornece 
supervisão clínica ao programa;

 ● Executivo de recursos humanos 
(diretor de benefícios, gerente 
de qualidade ou profissional 
de treinamento) que fornece 
gerenciamento de nível corporativo e 
financiamento para o programa; e

 ● Outras partes interessadas podem 
incluir o responsável pela academia 
de ginástica, gerente geral, consultor 
da empresa ou qualquer pessoa que 
tenha real interesse no programa e está 
disposto a leva-lo adiante.

Na construção de um consenso entre este 
grupo diverso de indivíduos, o avaliador deve 
primeiro entender as razões que levam cada 
um a apoiar o programa, e como essa pessoa 
espera que o programa beneficie a organização. 
O avaliador pode então reunir esses grupos 
para articular e construir um consenso 
sobre resultados específicos quantificáveis 
e mensuráveis. Uma vez que os indivíduos 
sejam expostos às razões de seus colegas para 
introduzir o programa, eles podem decidir a 
focar coletivamente em um número limitado 
de resultados que podem ser alcançados e 
medidos razoavelmente.

Por exemplo, se o diretor de benefícios, cujo 
chefe pretende reduzir custos com cuidados 
médicos, aceita a ideia de que um meio eficaz 
para atingir este objetivo é reduzir o número de 
pessoas com alto risco para doenças específicas, 
então documentar a redução de riscos de saúde 
para essa população pode ser adequado a fim 
de estabelecer o sucesso do programa. Para dar 
apoio adicional a essa aprovação, o responsável 
pelo programa pode mostrar pesquisas 
existentes que ilustrem como a redução de 
fatores de risco modificáveis reduz custos 
médicos. Se, por outro lado, a ligação entre 
risco e custo sugerida pela literatura acadêmica 
não for aceita pelo grupo, então a reivindicação 
de uma análise médica mais cara e complicada 
pode ser justificada.

Em outro exemplo, uma organização pode 
apresentar um programa para aumentar o 
moral dos funcionários onde o objetivo é atingir 
alto engajamento entre os colaboradores. Nesta 
situação, o foco da avaliação deveria ser na 
estrutura – e processo – ligado às medidas ao 
invés de resultados.

Como Alinhar as Metas do Programa à 

Missão da Organização?

A experiência no campo, complementada 
por registros de “melhores práticas” nas 
organizações, destaca a necessidade de conectar 
de forma clara os programas de promoção de 
saúde com a missão e visão corporativas.3–6 
Equipes que praticam as melhores práticas em 
promoção de saúde começam pela revisão de 
sua missão organizacional, e depois traduzem 
tal missão em objetivos de promoção de 
saúde de fácil compreensão e claramente 
conectados ao propósito da organização. Estes 
times são explícitos sobre como as conquistas 
dos objetivos de seu programa beneficiam 
diretamente a organização como um todo.

Por exemplo, em uma indústria, pode-
se argumentar que melhorando o perfil de 
risco dos funcionários pode-se influenciar 
positivamente a produtividade e reduzir 
acidentes no trabalho.7–14 Da mesma forma, 
em uma empresa de alta tecnologia, um caso 
similar pode ser desenvolvido para melhorar a 
saúde física e mental como forma de aprimorar 
a criatividade, agilidade, foco, energia e humor.

Uma forma de “ligar os pontos” para 
executivos de recursos humanos é documentar 
custos de produtividade de fatores de risco 
modificáveis tal como obesidade, altos níveis 
de stress e tabagismo medidos como:

 ● Número de indivíduos ausentes ou 
faltantes a cada dia;

 ● Despesas organizacionais associadas 
à deficiência e pedidos de indenização 
pelos funcionários; ou

 ● Redução da produtividade de 
colaboradores quando medidos em 
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termos de resultados relacionados a 
produtos específicos, serviços, novas 
vendas e retenção de clientes. 7–11

Utilizando vários métodos estabelecidos, 
defensores do programa podem “monetizar” 
as principais medidas de promoção de saúde 
e apresentá-las em termos financeiros. Além 
disso, eles podem calcular oportunidades de 
economia resultantes da influência de uma 
mudança nos resultados de promoção de saúde 
e elaborar um plano de ROI a partir deste 
investimento. Demonstrar que a promoção 
de saúde pode influenciar positivamente a 
segurança do funcionário também pode captar 
a atenção de gestores de saúde e segurança no 
trabalho (SST) da organização. Geralmente, 
exige-se pouco convencimento para que o 
presidente executivo ou presidente financeiro 
façam a conexão entre funcionários saudáveis e 
segurança, algo imperativo para o negócio.

Para manter o apoio do gerente sênior 
à promoção de saúde no local de trabalho, 
as métricas do programa precisam ser 
apresentadas regularmente (de preferência 
trimestralmente) para executivos de alta 
gerência. Isto irá assegurar que o programa 
se mantenha atualizado e uma atividade de 
alta prioridade relevante para o negócio. Isto 
também sublinha a importância da prestação de 
contas para o sucesso ou fracasso do programa. 
Se as medidas do programa de promoção 
de saúde estão ligadas a remunerações de 
incentivo ou plano de bônus dos funcionários, 
elas assumem maior relevância. Assim, exige-
se do administrador perspicaz do programa o 
desenvolvimento de métricas de desempenho 
de fácil entendimento que estejam ligadas a 
metas possíveis, e que sejam fundamentais ao 
sucesso do programa de promoção de saúde 
bem como ao sucesso do negócio em geral.

Os Resultados de Um Programa Podem 

Ser Generalizados para Outro?

Com frequência, os gestores do programa 
são questionados: “Por que devemos gastar 

dinheiro para provar que a promoção de 
saúde funciona se outros já demonstraram 
que isso é verdade?” Uma resposta apropriada 
seria “Se você supõem que nosso programa é 
similar em desenho e implementação a outros 
que nos precederam, e você está disposto 
assumir também que nossos resultados são 
“próximos o suficiente” dos anteriores, então, 
realmente, gastar tempo e dinheiro em uma 
nova avaliação poderia ser perda de tempo.” 
Entretanto, poucos tomadores de decisão 
estão dispostos a reconhecer que os resultados 
de outro programa se aplicam a sua situação 
“única”. A realidade é que existe uma grande 
diversidade entre os programas que se colocam 
sob o amplo guarda-chuva do termo promoção 
de saúde no ambiente de trabalho.

Dessa forma, ao pensar na generalização 
dos resultados de um programa para outro, 
avaliadores devem levar em consideração a 
enorme variação no desenho, implementação e 
intensidade do programa. Seria errado assumir 
que um programa de promoção de saúde é 
igual a qualquer outro. Consequentemente, 
avaliações de desenhos alternativos do 
programa precisam considerar o efeito que 
esses vários desenhos podem ter em resultados 
de interesse específico e também no impacto 
geral do programa.

Por exemplo, algumas organizações 
oferecem intervenções no local enquanto outras 
fornecem programas via internet, telefone ou 
por e-mail. Funcionários e instalações podem 
estar em uma sede central, na comunidade 
ou ainda provido por fornecedores. Os 
programas podem ser conduzidos por 
profissionais ou voluntários. Os componentes 
do programa podem ser coordenados a partir 
de uma estratégia central ou conduzidos como 
esforços independentes. Temas singulares 
podem ser oferecidos em uma variedade de 
formatos, ex.; palestras em sala de aula, cursos 
auto instrucionais, sessões interativas, por 
telefone ou pela internet. Reciprocamente, 
uma modalidade de fornecimento similar do 
programa (ex.; aconselhamento por telefone) 
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pode ser empregado, apesar de vários tópicos 
serem discutidos e técnicas de entrevista 
transversais aos tópicos podem divergir.

Além disso, uma variedade de 
incentivos para a participação e mudança 
de comportamento pode ser oferecida. Estes 
podem incluir prêmios individuais, premiações 
de equipes e descontos em seguros. Em uma 
organização, gerentes sêniores e plenos 
podem apoiar a iniciativa enquanto outros 
podem ser mais céticos e gerar obstáculos. 
Algumas empresas podem permitir que seus 
funcionários utilizassem um tempo livre 
para participar no programa enquanto outras 
podem oferecer apenas programas que utilizem 
o tempo do próprio funcionário. As empresas 
podem requisitar a contribuição do funcionário 
(co-participação) ou disponibilizar programas 
sem custo. Finalmente, fatores organizacionais 
como características do grupo de funcionários 
e o ambiente de trabalho podem determinar 
a eficácia do programa. Por exemplo, duas 
organizações – uma com uma maioria de 
trabalhadores por turno que conduzem todo 
seu trabalho em vários locais externos e outra 
com a maior parte dos empregados trabalhando 
em horário comercial em uma única sede – 
podem atingir resultados muito diferentes com 
um programa idêntico.

Em resumo, há muitos fatores 
organizacionais e programáticos que 
podem tanto facilitar quanto dificultar a 
implementação e eficácia. Estes precisam ser 
considerados na tentativa de comparar os 
resultados dos programas e no planejamento 
de um esforço de avaliação. Principalmente, ao 
redigir os resultados, o desenho do programa 
e particularidades do programa, tudo deve ser 
descrito em detalhes.

PRINCÍPIOS DE PESQUISA 
APLICADA
Esta sessão revisa alguns princípios gerais 
de avaliação do programa utilizados em 
pesquisa aplicada, que é, a pesquisa realizada 

no “mundo real” em contraste com aquela 
realizada em um cenário de laboratório. Como 
parte desta revisão, vamos discutir desenhos 
alternativos de pesquisa e seus relativos 
métodos, especialmente quando eles se referem 
à validade do estudo.

Questões Básicas de Pesquisa
Ao desenvolver um plano de avaliação, o 
pesquisador pode se perder nos detalhes 
do desenho do estudo, procedimentos de 
amostragem, definições operacionais e técnicas 
estatísticas. Torna-se útil, portanto, dar um 
passo atrás, distanciar-se das minúcias e fazer 
algumas perguntas fundamentais relevantes 
ao trabalho de medição em mãos.

Desenvolver perguntas claras e 
convincentes é um importante primeiro passo 
para a formulação do desenho da pesquisa. 
De um modo geral, a pergunta da pesquisa 
pode ser tão simples quanto, “O programa teve 
sucesso em atingir os objetivos desejados?” 
Seguida de perguntas mais específicas 
que podem ser testadas empiricamente 
(ex.; verificáveis através de observação ou 
experimentos). Estas questões mais específicas 
geralmente definem o resultado e o público 
de interesse – por exemplo, “O programa teve 
sucesso em diminuir as taxas de absenteísmo 
dos funcionários nos locais de trabalho onde 
ocorreu a intervenção?”

Relacionado à questão da pesquisa está 
a hipótese, ou aquilo que se espera atingir 
com o programa de intervenção, em termos 
mensuráveis.15 Um exemplo de uma hipótese 
poderia ser “a participação de funcionários 
no programa de promoção de saúde no local 
de trabalho irá reduzir riscos de saúde em um 
ponto percentual por ano em cada dez fatores 
de risco”.

Para auxiliar os avaliadores na tarefa de 
mensuração em uma linguagem simples de 
entender, oferecemos as nove questões abaixo 
que podem ser utilizadas por especialistas e 
principiantes para formular uma estratégia de 
avaliação clara:
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1. O que eu quero SABER? Qual é a 
pergunta da pesquisa que espero 
responder? Qual é o problema que 
estou tentando resolver? (Pergunta 
Foco)

2. Como a resposta ou solução do 
problema deverá PARECER? O 
que eu espero que aconteça como 
consequência da intervenção? Quanto 
irei perceber dos efeitos do programa? 
Por exemplo, se a redução de custos 
com cuidados de saúde é a meta, qual 
o nível de redução previsto? (Hipótese)

3. Como eu VEREI isto? Qual é o 
desenho básico do meu estudo? Quais 
são as definições operacionais da 
construção de interesse? Como eu 
poderei controlar fatores de confusão 
em potencial e explicações alternativas 
de resultados? (Desenho)

4. Como irei coletar e REGISTRAR os 
dados? Como os dados poderão ser 
agregados? Que instrumentos serão 
utilizados? O que a base de dados da 
pesquisa irá conter? (Medidas)

5. Como eu irei CATEGORIZAR e 
analisar os dados? Como os dados 
serão codificados? Como eu prevejo 
que seja meu relatório de resultados? 
Como as tabelas e gráficos deverão 
ser construídos? Quais categorias de 
dados serão desenvolvidas? Quais 
técnicas de estatística serão aplicadas? 
Como eu irei agrupar os dados? 
(Análise de Dados e Resultados)

6. Como eu poderia AFETAR os dados? 
Como poderei evitar que meu viés 
pessoal interfira no estudo? Eu 
tenho participação no resultado do 
estudo? O que eu poderia fazer para 
minimizar o viés? Que limitações 
explícitas devem ser estabelecidas 
antecipadamente? (Limitações)

7. O que eu poderei INFERIR dos dados? 
Como eu irei interpretar os resultados? 
Quais ações serão implicadas no caso 

de existirem resultados alternativos? 
(Discussão)

8. O que eu irei ENCONTRAR que eu 
ainda não sabia antes de começar? 
Qual é a pergunta “e daí?” Sendo 
abordada? A avaliação, da forma 
como está estruturada, vale o esforço? 
(Conclusões)

9. O que eu posso FAZER com a 
informação adquirida – quais são as 
implicações da ação? (Implicações)

As duas questões finais, similares à primeira, 
força o avaliador a reexaminar a importância 
do estudo e a questionar a quantidade de 
esforço necessário para conduzir uma avaliação 
verossímil. É extraordinária a frequência com 
que as nove perguntas acima não são feitas, e 
consequentemente não são respondidas, antes 
de começar um programa de avaliação extenso 
e custoso. Em especial, a primeira pergunta, 
feita quase que inocentemente, pode confundir 
avaliadores que gastaram muito tempo e 
esforço desenvolvendo desenhos elaborados 
e estatísticas, direcionados a questões que não 
podem ser facilmente operacionalizadas e 
geralmente são impossíveis de se responder. 
Observe que, seguido de cada pergunta, 
uma determinada palavra ou frase aparece 
em itálico correspondendo a sessões de um 
manuscrito que descreveria o estudo em um 
periódico científico.

Aplicando Métodos Científicos na 
Avaliação do Programa
Ao realizar estudos do programa, o avaliador 
está tentando aplicar métodos científicos 
para avaliar o efeito do programa. Métodos 
científicos dependem de formulação 
sistemática, testes, e alteração de hipóteses. 
Ao tentar determinar a relação de causa e 
efeito entre eventos, os métodos científicos 
tentam “controlar” explicações divergentes 
do fenômeno observado, ex.; eles levam em 
conta outras “causas” possíveis para o que é 
percebido como um resultado ou efeito.
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Porque tomadores de decisão deveriam 
se preocupar com métodos científicos quando 
tudo que desejam é determinar se o programa 
de fato “funcionou”? Quando tomadores de 
decisão começam a discutir sobre como estes 
estudos devem ser realizados, os métodos 
utilizados e o custo das análises realizadas, os 
financiadores do programa podem defender 
uma abordagem menos rigorosa. Eles podem 
dizer, “Nós não precisamos de um estudo 
que tenha a qualidade publicável”, ou “nós 
só precisamos de resultados – não de uma 
obra-prima digna de um Prêmio Nobel.” 
Este é um dilema comum enfrentado pelos 
avaliadores do programa e, na prática, leva a 
uma metodologia de avaliação menos rigorosa. 
Isto pode produzir “resultados” – mas os 
resultados podem ser, na melhor das hipóteses, 
enganosos e na pior, erradas. Se o objetivo de 
uma avaliação é estimar os “verdadeiros” 
efeitos do programa, então métodos científicos 
mais rigorosos devem ser considerados e se 
possível aplicados.16

Tendo afirmado o óbvio, muitos estudos 
são conduzidos sem muita atenção às regras 
de uma investigação científica. De um ponto 
de vista pragmático, fica claro que estes tipos 
de estudos continuarão sendo realizados para 
justificar a existência contínua do programa. Em 
muitos casos, o custo de estudos cientificamente 
rigorosos poderá exceder bastante o custo da 
intervenção. No entanto, avaliadores precisam 
estar cientes das diferenças nos desenhos 
do estudo que afetam sua validade e como 
comprometimentos na aplicação de princípios 
científicos podem dificultar a habilidade de 
tomar decisões úteis sobre os programas 
sendo avaliados. No mínimo, avaliadores 
precisam declarar explicitamente as limitações 

de seus estudos quando apresentarem suas 
descobertas.

TIPOS DE AVALIAÇÃO
Organização da estrutura
Uma estrutura organizada ou modelo teórico 
ajuda a ilustrar o fluxo dos componentes do 
programa – como se espera que ele influencie 
uns aos outros – e, portanto os pontos de 
medição para a avaliação. Esta estrutura é por 
vezes designada como um diagrama causal ou 
modelo lógico.

O diagrama causal pode guiar a identificação 
de caminhos críticos e medidas para testar 
hipóteses do estudo. Ele é frequentemente 
apresentado como uma representação gráfica 
das conexões entre as variáveis, com setas 
indicando a direção de variáveis “explicativas” 
e de “resultados”. Nestes diagramas, o tempo 
corre da esquerda para a direita de modo que 
“causalmente” as variáveis mais importantes 
tenham setas partindo da esquerda em direção 
às variáveis de “resultado” posicionadas à 
direita. A figura 6-1 abaixo mostra um exemplo 
de um diagrama causal simples relacionado 
à hipótese, “Funcionários que participam de um 
programa de promoção de saúde no local de trabalho 
reduzem riscos à sua saúde

O primeiro quadro representa características 
sociais, econômicas e comportamentais, 
entre outras, da população de interesse que 
influencia a probabilidade de participação 
em um programa de promoção de saúde ou 
intervenção. O quadro do meio representa a 
intervenção ou o programa hipotético para 
causar mudanças. O último quadro – riscos de 
saúde reduzidos – é o resultado de interesse.

Figura 6-1: Diagrama causal simples.

Caracterís�cas
do trabalhador 

(sócio-demográficas,
saúde)

Programa de
promoção de saúde

Riscos em saúde
reduzidos
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Existem, é claro, outras variáveis que 
podem influenciar o resultado além daquelas 
incluídas como parte da intervenção, tal como 
acontecimentos de vida, mudanças nas normas, 
e outras influências externas. Também existem 
variáveis que podem mediar a influência da 
intervenção no resultado, por exemplo, se 
a intervenção é até mesmo percebida pelos 
funcionários e se o local de trabalho oferece 
oportunidades suficientes para praticar 
comportamentos de promoção de saúde. Estas 
variáveis podem ser adicionadas ao diagrama 
causal para criar uma representação mais 
completa das conexões entre várias causas e 
efeitos.

A figura 6-2 mostra um exemplo de modelo 
lógico para a promoção de saúde no local de 
trabalho desenvolvido pelo Center for Disease 
Control and Prevention (CDC), nos Estados 
Unidos.

O modelo destaca o programa de promoção 
de saúde no círculo superior e reconhece 
que ambas as intervenções individuais e 
no ambiente são oferecidas como parte da 

estrutura do programa. Todavia, apenas tornar 
o programa disponível para os colaboradores 
não é suficiente para atingir os resultados 
esperados. Indivíduos devem estar cientes 
do programa, participar e estarem satisfeitos 
com os componentes do programa e quem os 
implementa. Além disso, o programa deve ser 
atrativo, acessível e adaptado às necessidades e 
interesses dos funcionários para que seja eficaz. 
Estes elementos são ilustrados sob o título 
“processo de implementação do programa

O último conjunto de elementos-modelo 
tem foco nos resultados do programa. 
Colaboradores que são expostos ao programa 
devem tornar-se engajados nele, serem 
motivados a mudar seus comportamentos 
se tornando mais saudáveis e ganhar 
conhecimentos sobre como utilizar os serviços 
saúde apropriadamente. Se estes fatores são 
posicionados corretamente, a adoção de estilos 
de vida mais saudáveis (ex., fazer exercícios, 
comer alimentos saudáveis) e a redução de 
comportamentos de risco para a saúde (ex., 
fumar, alto consumo de álcool) deveriam 

Figura 6-2: Modelo lógico: programa de bem-estar no ambiente de trabalho.

Devolu�vas, acesso a internet, aconselhamento, incen�vos

Polí�cas organizacionais, a�vidades de qualidade de vida, suporte da liderança, acesso facilitado, outros

Modificado de Promoção da Saúde no Ambiente de trabalho (avaliação de riscos em saúde e 
acompanhamento). Modelo lógico adotado pelo CDC.
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levar a uma melhora em medidas fisiológicas 
(ex., pressão sanguínea, colesterol, glicose, 
peso); melhora da saúde emocional (ex., 
redução de stress, depressão); diminuição 
dos riscos de doenças comuns como doenças 
cardiovasculares e câncer e melhora de 
produtividade (ex. menos faltas, mais energia e 
melhor qualidade do trabalho realizado).

O modelo acima ilustra um tipo de 
“checklist” que o avaliador deve aplicar 
quando identificar áreas mais amplas que 
precisem ser medidas. Ele também destaca a 
sequência de eventos esperada, com a estrutura 
representando o primeiro passo para identificar 
e estabelecer o desenho do programa; o processo 
indicando o segundo passo de implementação 
do programa; e finalmente o terceiro passo – 
ressaltando os resultados desejados.

Métodos de Avaliação
Para determinar se um programa de promoção 
de saúde no local de trabalho funcionou, o 
avaliador geralmente começa com a pergunta 
básica, “qual foi o resultado da intervenção?” 
Como observado anteriormente, a resposta 
está ligada aos objetivos do programa. Tais 
objetivos podem ser considerados princípios 
gerais tais como “melhorar a saúde dos 
funcionários”, “reduzir a taxa de aumento nos 
custos de cuidados com a saúde” e “melhorar 
a produtividade dos colaboradores”. Eles 
também podem ser estabelecidos em termos 
mais específicos como “reduzir em 10% o 
número de empregados com pressão alta 
(acima de 140/90) em um ano” ou “reduzir a 
taxa de aumento nos custos totais de cuidados 
com a saúde em três pontos percentuais em 
três anos”.

O foco em resultados é fundamental a uma 
boa avaliação do programa. Entretanto, além 
dos resultados, o avaliador precisa considerar 
a estrutura do programa, bem como o processo 
através do qual o programa é entregue. Sem a 
estrutura e o processo, a avaliação do programa 
é insuficiente em fornecer informações 
vitais para explicar como qualquer um dos 

componentes dados pode ter contribuído para 
os bons ou maus resultados e, por sua vez, 
ser capaz de identificar as estratégias para 
remediar problemas ou replicar sucessos.

Enfim, uma avaliação abrangente de um 
programa de promoção de saúde precisa 
contemplar as variáveis de estrutura, processo 
e resultado. O propósito e as medidas de cada 
um desses três componentes de avaliação do 
programa são descritos abaixo.

Estrutura de Avaliação
Definição e Propósito

A estrutura do programa é definida como a 
arquitetura básica ou projeto do programa – suas 
ideias, ou “inputs”. Uma avaliação estrutural 
é simplesmente uma avaliação do quanto os 
componentes fundamentais do programa estão 
em linha com o plano, como estabelecidos pelos 
planejadores e implementadores do programa. 
Essa avaliação é designada, com frequência, 
como uma “auditoria” de cumprimento do 
plano desenvolvido. Mais especificamente, ela 
coleta dados a nível organizacional sobre as 
características do local de trabalho; políticas 
de promoção de saúde e ofertas de programa; 
apoio social e de ambiente para um estilo de 
vida saudável e esforços de implementação e 
avaliação do programa.

As perguntas feitas em uma avaliação 
de estrutura normalmente incluem: O que é 
exatamente uma intervenção? Quantas áreas de 
conteúdo são contempladas? Como o programa 
é oferecido aos participantes? Como os tópicos 
são abordados? Os elementos principais do 
programa baseados em evidências ou práticas 
promissoras estão incluídas no desenho? 
Quem é elegível? Que tipo de apoio social 
ou ambiental está em prática para facilitar 
e incentivar engajamento? Estas e outras 
perguntas similares precisam ser abordadas 
ao descrever as características do programa, 
elementos do desenho e conteúdo.

A avaliação da estrutura é às vezes 
designada como a fase de pesquisa formativa 
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de um programa de avaliação abrangente. 
Existem três propósitos amplos de pesquisa 
formativa. Primeiro, ela fornece uma avaliação 
preliminar do desenho da intervenção antes 
que esta seja implementada a fim de aumentar 
a chance de alcançar os objetivos do programa. 
Mais especificamente, esta avaliação preliminar 
pode fornecer informações para: 1) aperfeiçoar 
as intervenções a fim de ter certeza de que 
elas vão ao encontro das necessidades da 
população alvo, 2) determinar se as estratégias 
apropriadas estão em prática para maximizar 
a participação, 3) aprimorar os métodos 
de implementação a fim de que eles sejam 
apropriados ao cenário, e 4) determinar se é 
necessário maior apoio da gerência.

O segundo propósito da pesquisa formativa 
é direcionar o desenho e a logística (i.e., coleta 
de dados) da avaliação da eficácia do programa 
(a avaliação de resultado). Especificamente, 
uma vez que a estrutura e a implementação 
do programa estão mapeadas, os protocolos 
de coleta de dados podem ser desenvolvidos 
para assegurar que todas as fontes de dados, 
ferramentas necessárias e recursos foram 
devidamente identificados e alinhados para 
capturar os resultados almejados.

O terceiro propósito serve como um 
mecanismo para coletar variáveis de estrutura 
de base (como descritas acima) que podem 
influenciar a execução da intervenção (i.e., 
facilitadores e obstáculos) e, por sua vez, 
afetar o impacto do programa. Estas variáveis 
de base são importantes moderadores e 
mediadores que precisam ser considerados ao 
estimar a eficácia da intervenção. Além disso, 
os resultados desta fase podem apontar os 
passos e estratégias necessárias para manter ou 
aprimorar o desenho, estrutura e processos do 
programa.

Ferramentas de Avaliação da Estrutura

Existem muitas ferramentas disponíveis de 
domínio público que avaliam vários aspectos 
da estrutura do programa para programas de 
promoção de saúde no local de trabalho. Alguns 

abrangem múltiplos elementos da estrutura. 
Alguns focam em um elemento estrutural 
específico enquanto outros incluem medidas 
estruturais como parte de uma ferramenta de 
avaliação do programa mais abrangente. Uma 
breve descrição de algumas dessas ferramentas 
é fornecida abaixo.

O instrumento The Health Enhancement 
Research Organization (HERO) Employee Health 
Management Best Practice Scorecard© (The HERO 
Scorecard),17 desenvolvido em colaboração 
com a empresa Mercer, é um questionário 
desenhado para auxiliar organizações a 
aprender sobre as melhores práticas para o 
gerenciamento da saúde dos funcionários, 
identificar oportunidades para aperfeiçoar 
seus programas e medir o progresso ao longo 
do tempo. O Cartão de Pontuação HERO é 
composto de 62 questões e cobre seis áreas 
fundamentais de programas eficazes: (1) 
planejamento estratégico, (2) engajamento 
de lideranças, (3) gerenciamento em nível 
de programa, (4) conteúdo do programa, (5) 
métodos de engajamento, e (6) medição e 
avaliação.

O instrumento CDC Worksite Health ScoreCard 
(HSC), é uma ferramenta desenvolvida para 
auxiliar empregadores a avaliar a dimensão da 
implementação de intervenções de promoção 
de saúde baseadas em evidências com o intuito 
de prevenir doenças do coração, infartos, e 
condições crônicas relacionadas.18,19 O HSC 
ajuda empregadores a identificar falhas em seus 
programas de promoção de saúde e priorizar 
estratégias de alto impacto sobre os 12 tópicos 
a seguir: (1) apoio orgaizacional, (2) controle 
de tabagismo, (3) nutrição, (4) atividade física, 
(5) controle de peso, (6) gestão de stress, 
(7) depressão, (8) pressão alta, (9) colesterol 
alto, (10) diabetes, (11) sinais e sintomas de 
ataque cardíaco e infarto, e (12) resposta de 
emergência a ataque cardíaco e infarto.

A ferramenta The Leading by Example (LBE), 
mede a dimensão do apoio da liderança da 
organização ao ambiente de promoção de 
saúde.20,21 A LBE é um 13° item do questionário 
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de auto-relato que utiliza a escala Likert de 
cinco pontos (1=discordo totalmente a 5= 
concordo totalmente) para medir o apoio 
organizacional percebido e o engajamento 
da gerência na promoção de saúde. A LBE 
inclui quarto sub-escalas: (1) alinhamento do 
negócio com os objetivos da promoção em 
saúde; (2) consciência de economia de saúde 
e produtividade; (3) apoio do ambiente de 
trabalho à promoção de saúde; e (4) apoio da 
liderança à promoção de saúde.

A ferramenta The Environmental Assessment 
Tool (EAT), é uma avaliação abrangente 
desenvolvida para avaliar o ambiente físico e 
social do local de trabalho em termos de apoio 
para a promoção de saúde pela organização20 
dentro de três categorias: atividade física, 
nutrição, e características organizacionais. A 
EZT contém questões relacionadas às regras 
e requisitos de trabalho, programas atuais, 
e políticas formais que apoiam ou facilitam 
uma alimentação saudável, atividade física, 
ou ambos. A EAT também coleta dados de 
observação do ambiente físico para identificar 
evidências de apoio à atividade física (ex.; 
chuveiros e vestiários, academias de ginástica 
no local, bicicletários) e nutrição/apoio ao 
controle de peso (ex.; rótulos nutricionais, 
instruções nos pontos de compra sobre itens 
mais saudáveis, acesso a opções de alimentos 
saudáveis nas cantinas).

A ferramenta The Wellness Impact Scorecard 
(WISCORESM) foi desenvolvida em 2009 pela 
organização americana National Business 
Group on Health (NBGH) a fim de auxiliar 
grandes empresas a entender o impacto de 
seus programas de bem-estar na saúde dos 
funcionários, quantificar a performance ao 
longo do tempo, e possibilitar o intercâmbio 
entre empresas similares.22 As métricas 
avaliadas no WISCORE são organizadas em 
três categorias: (1) melhorar a saúde (i.e., 
Estratégias do programa, táticas e métodos 
de comunicação), (2) participação (i.e., níveis 
de participação e satisfação), e (3) impacto na 
mão de obra (i.e., resultados relacionados a 

mudanças no comportamento em relação à 
saúde, biometria, produtividade e tendências 
médicas).

Desenvolver e conduzir uma estrutura de 
avaliação adaptada e abrangente utilizando 
as ferramentas apropriadas é relevante para 
estabelecer uma avaliação de base e revisões 
anuais contínuas. Além disso, estas conclusões 
fornecem o alicerce para o desenvolvimento 
dos protocolos do processo de avaliação 
para monitoramento, ajuste e avaliação da 
implementação do programa.

Avaliação do Processo
Definição e Processo

O processo de avaliação envolve determinar se 
a execução do programa está progredindo de 
acordo com o planejado e se a operação está 
adequada. Mais especificamente, o processo de 
avaliação é utilizado para determinar o grau 
de fidelidade ao programa, dose administrada, 
dose recebida e alcance.

Medidas do Processo

Fidelidade é uma medida de qualidade 
do programa em termos de quão bem as 
intervenções estão sendo implementadas 
como planejado. O propósito da medição 
de fidelidade é ter a oportunidade de ajustar 
a implementação do programa, quando 
apropriado, e determinar o papel da fidelidade 
ao projeto do programa em qualquer mudança 
observada nos resultados de interesse. Um 
instrumento para medir a fidelidade inclui um 
“checklist” de todas as atividades e protocolos 
de intervenção a que o time de implementação 
do programa deve responder através de uma 
entrevista e/ou pesquisa no formato de auto 
relato. Este instrumento de fidelidade pode 
incluir (mas não está limitado a) os tipos de 
perguntas a seguir:

 ● As intervenções foram implementadas 
como planejado (sim ou não) e no 
cronograma (sim ou não)?
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 ● Descreva obstáculos e facilitadores 
vivenciados na implementação dos 
programas. Os obstáculos foram 
abordados? Se sim, como? Se não, há 
planos de ação em prática?

 ● Foram realizadas modificações em 
qualquer um dos programas antes ou 
durante a implementação?

 ● Faça uma lista de qualquer programa 
adicional implementado que não eram 
parte do plano/pacote original.

 ● O que funcionou e o que não funcionou 
na comunicação das atividades de 
intervenção aos funcionários?

O instrumento de fidelidade geralmente 
é administrado anualmente. Medidas de 
fidelidade são tipicamente qualitativas em sua 
natureza. Todavia, onde aplicável, dados são 
quantificados (ex., cálculo da porcentagem de 
programas de programas implementados pelo 
total de planejados).

Dose administrada é uma medição da 
integridade do programa (i.e., o nível de 
implementação de todos os aspectos da 
intervenção). Um instrumento é adaptado 
para listar cada programa e todos os seus 
componentes para determinar o nível da 
dose administrada em relação à finalização 
do programa em termos de frequência  
(ex., quantas vezes foram oferecidas aulas 
de gestão de stress em comparação com a 
quantidade de aulas planejadas), intensidade 
(ex., a aula de gestão de stress incluiu materiais 
educacionais, follow-up, combinados com 
outros recursos como se pretendia) e duração 
(ex., qual a duração de cada sessão e quantas 
sessões foram oferecidas em comparação com 
o cronograma planejado). Dados sobre dose 
recebida são tipicamente coletados ao mesmo 
tempo, utilizando os mesmos métodos, e 
no mesmo cronograma que as medições de 
fidelidade. As conclusões da medição de 
dose administrada são utilizadas para ajustar 
a implementação do programa, quando 
necessário, a fim de assegurar que todos os 

componentes do programa sejam entregues 
como desejado.

Dose recebida é a medição da exposição e 
satisfação dos funcionários com o programa 
oferecido. Mais especificamente, o propósito 
da dose recebida é medir o nível de consciência 
dos funcionários aos programas disponíveis, 
o nível de participação (grau de interação 
e utilização de recursos), razões para 
engajamento ou ausência dele, e avaliação 
geral da qualidade do programa e eficácia de 
cada componente das intervenções recebidas. 
Assim como fidelidade e medidas de dose 
administrada, a pesquisa de dose recebida é 
confeccionada de acordo com as especificações 
do programa sob avaliação. As pesquisas de 
dose administrada, geralmente conhecidas 
como pesquisas de feedback dos funcionários, 
podem incluir questões tais como:

 ● Você se lembra de receber/ver qualquer 
uma das seguintes informações 
promocionais relacionadas ao programa 
de bem-estar nos últimos 12 meses? 
(marque todas as opções válidas)

 ● Nos últimos 12 meses, você participou 
de algum dos programas oferecidos 
abaixo?

 ● Se você participou de algum dos 
programas oferecidos, porque você 
escolheu participar? (marque todas as 
opções válidas)

 ● Se você NÃO participou de nenhum 
dos programas oferecidos, qual das 
opções abaixo explicaria porque você 
NÃO participou? (marque todas as 
opções válidas)

 ● Nos últimos 12 meses, como você 
avaliaria o programa em seu local de 
trabalho?

Determinar as respostas para medidas de 
dose recebida é essencial para o entendimento 
das conclusões relacionadas à percepção da 
qualidade do programa, nível de participação, 
e por fim, os resultados do programa. 
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Por exemplo, se os níveis de participação 
foram baixos, foi simplesmente porque os 
funcionários não sabiam dos programas? Ou 
foi porque eles estavam insatisfeitos com o 
que o programa oferecia, sua qualidade, ou 
outros fatores? A satisfação dos participantes 
não irá influenciar somente as decisões dos 
indivíduos em participar do programa, mas 
também irá provavelmente afetar sua decisão 
de seguir com as recomendações do programa 
e tentativas de mudança de comportamento. 
Assim, este elemento do processo de avaliação 
obtém o feedback necessário para identificar 
áreas específicas da implementação do 
programa que necessitam modificação. Isto 
poderia incluir a necessidade de aperfeiçoar 
estratégias de comunicação, mudar os tipos de 
programas oferecidos e como eles são entregues 
(ex., academia de ginástica no local de trabalho 
ou fora dele), ou alguma combinação de ações.

Alcance é uma medida da taxa de 
participação sobre o número de funcionários. 
O propósito de monitorar a participação e 
presença é assegurar que um número suficiente 
do público-alvo foi atingido, e quantificar o 
quanto a população elegível participou dos 
diversos componentes do programa.

Ao avaliar a participação, vários fatores 
essenciais precisam ser abordados. O primeiro 
é, “como a participação é definida?” Em um 
extremo, um participante pode ser visto como 
alguém que se engaja em “qualquer” atividade 
de promoção de saúde em um determinado ano – 
por exemplo, completando um exame periódico 
de saúde. Em outro extremo, um funcionário que 
pode ser definido como um participante “ativo” 
– por exemplo, aquele que está rotineiramente 
envolvido em programas de promoção de 
saúde se exercitando regularmente, indo a aulas 
de educação para a saúde, completando um 
curso online, conversando com um “coach” de 
saúde, e preenchendo um “diário de atividade” 
semanalmente que registra as atividades 
realizadas fora do trabalho.

A lógica para adotar uma definição mais 
“liberal” de participação (i.e.; engajamento 

em “qualquer” atividade de promoção de 
saúde) é simples; avaliadores do programa 
ainda não sabem se qualquer intervenção ou 
uma combinação de intervenções irá atingir 
o efeito desejado. Por exemplo, um indivíduo 
que participa de apenas uma atividade em 
um dado ano, como aconselhamento após 
completar um exame periódico de saúde, 
recebe a informação de que tem pressão alta 
e deve procurar um médico imediatamente. 
O indivíduo então segue o conselho, começa 
a tomar medicação para controlar a pressão 
alta e, por sua vez, diminui sua chance de um 
infarto ou ataque cardíaco. O resultado da 
saúde deste indivíduo é positivo apesar de 
sua participação em programas de promoção 
de saúde ser limitada. Por outro lado, outro 
indivíduo pode participar de diversos 
programas de promoção de saúde, mas o faz 
porque há um incentivo financeiro por sua 
participação ou porque a pessoa está “curiosa” 
sobre o programa, mas não está motivada a 
mudar seu comportamento. Este indivíduo, 
enquanto classificado como um participante 
“ativo” pode ter ganhado muito pouco de sua 
exposição às intervenções.

Segundo, além de avaliar uma participação 
“qualquer” e “ativa” em um programa, 
também é útil para sinalizar participantes em 
programas de intervenção especializados de 
alto risco desde que estes programas mostrem 
ter um impacto significante nos resultados 
do programa.23–26 Além disso, é útil avaliar a 
intensidade da participação no programa (ex.; 
número de idas às academias de ginástica, 
número de materiais de avaliação retornados, 
número de sessões de educação atendidas, 
etc) porque o grau de exposição ao programa 
tem se mostrado relacionada ao sucesso do 
mesmo, isto é, quanto mais intenso o nível de 
participação, melhores os resultados.27 Essa 
relação “dose-resposta” foi demonstrada na 
avaliação realizada para a empresa Chevron 
com foco em seu programa de atividade física 
“Health Quest”.28,29 Naquela avaliação, os 
indivíduos que participaram do programa 
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atingiram com mais frequência as maiores 
reduções de custo de assistência médica.

Terceiro, de maneira ideal, os dados de 
participação no programa são capturados 
eficientemente através de um sistema de 
gerenciamento de informação e integrados 
com outras bases de dados relevantes (isto 
é, arquivos de pessoal ou recursos humanos 
que auxiliam a determinar a elegibilidade do 
programa, dados de exames periódicos de 
saúde). Um sistema que ofereça um processo 
e dados inestimáveis através de uma série de 
dimensões pode ser desenvolvido. Por exemplo, 
o sistema de monitoramento pode incluir 
características demográficas dos participantes, 
padrões de utilização para vários programas 
(ex.; período do dia, frequência de utilização), 
se os usuários de primeira viagem estão 
engajados no programa e taxas de participação 
diferenciadas sobre períodos de tempo. 
Finalmente, ao combinar exames periódicos de 
saúde e dados de participação, o avaliador pode 
determinar o quanto a população sob maior 
risco está sendo alcançada pelo programa. Isto 
é conseguido quando uma população elegível 
completa uma avaliação de saúde onde o status 
de alto risco pode ser verificado. A função 
analítica de identificar indivíduos em alto risco 
e determinar o grau de sua participação no 
programa é fundamental no desenvolvimento 
e avaliação de um programa de alto risco.

Medidas Humanísticas

Uma lógica para a introdução de programas 
de promoção de saúde é que eles ajudam a 
projetar uma imagem de cuidado com a saúde 
dos funcionários e seu bem-estar. Ao oferecer 
programas de promoção de saúde espera-se 
incutir um maior senso de lealdade em relação 
ao empregador que demonstrou boa-vontade 
para investir na saúde física e mental de sua 
força de trabalho. Espera-se que sentimentos 
positivos em relação ao empregador venham 
a, eventualmente, alcançar uma menor 
rotatividade, uma redução no absenteísmo e, 
sobretudo, melhorar a produtividade.

A liderança tem então interesse em 
demonstrar que o programa, o qual representa 
uma despesa em recursos humanos, seja visto 
de forma positiva e melhore o moral. Medidas 
humanísticas geralmente incluem a avaliação 
da percepção dos funcionários sobre qualidade 
de vida, resiliência, atitude em relação ao 
trabalho, atitude em relação à gestão e auto 
avaliação da produtividade. Estas medidas 
podem ser incluídas na avaliação do processo, 
tipicamente como parte de uma pesquisa de 
feedback dos funcionários ou como parte da 
avaliação de saúde. Eles podem ser medidos 
utilizando um desenho de pré-teste/pós-teste 
em que as mesmas afirmações de atitude são 
examinadas antes e depois da introdução do 
programa. Alternativamente, funcionários 
podem ser questionados “post hoc” sobre os 
efeitos do programa em sua produtividade, 
moral e atitudes em relação à gestão após 
o programa tenha sido colocado em prática 
por um determinado período de tempo (ex.; 
um ano). A amostra da pesquisa de feedback 
dos funcionários, encontrada no apêndice, 
inclui exemplos de questões de medição 
humanísticas.

Avaliação de Resultado
Variáveis de Interesse

Mudança de Comportamento e Melhora 

da Saúde
Em última análise, o objetivo mais importante 
e relevante de um programa de promoção de 
saúde no local de trabalho é melhorar a saúde 
e o bem-estar da população-alvo (funcionários 
e dependentes mais recentes). Para atingir 
esse objetivo, uma porção significativa dos 
funcionários com estilos de vida não saudável 
e riscos elevados em saúde precisam ser 
engajados pelo programa. Adicionalmente, eles 
precisam atender às mensagens de mudança 
de comportamento enviadas e responder 
positivamente a essas mensagens.

Desse modo, um importante teste da eficácia 
do programa é sua habilidade de modificar 
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hábitos de saúde pouco saudáveis e melhorar 
o perfil de risco de todos os funcionários, 
especialmente os membros de altíssimo risco. 
Outro indicador de eficácia do programa é sua 
habilidade de manter pessoas com perfil de 
baixo risco em baixo risco e evitar que elas se 
desloquem para a categoria de alto risco. Em 
resumo, ambas as melhoras e decréscimos nos 
riscos devem ser avaliadas quando da medição 
de mudança de comportamento e esforços de 
redução de risco, e os resultados devem mostrar 
um efeito final positivo. Se os indivíduos de 
alto risco melhoram enquanto aqueles de 
baixo risco pioram em seus perfis de risco, o 
efeito final poderia ser zero ou negativo, e o 
programa poderia ser julgado tanto por não ter 
tido impacto, ou pior, por ter tido um impacto 
negativo.

Como observado acima, um indicador da 
eficácia do programa é a avaliação do grau de 
melhora dos perfis de “alto risco” ao longo 
do tempo. Uma forma de testar e expressar 
essa mudança é comparar a proporção da 
população “de alto risco” entre no mínimo 
dois períodos de tempo, tal como do início 
para um ano depois. Esta abordagem oferece 
relatos uniformes sobre as medidas, o que é 
prontamente compreendido por públicos não 
orientados para a pesquisa.

Para determinar a eficácia do programa em 
alcançar a melhora da saúde e redução de risco, 
o primeiro passo é coletar uma base de dados 
válidos e confiáveis sobre o estilo de vida da 
população-alvo tais como dieta, exercícios, 
consumo de álcool, status de tabagismo, uso 
do cinto de segurança e padrões de sono; 
características biométricas, que podem incluir 
colesterol total e pressão arterial e nível de 
açúcar no sangue; e bem-estar, níveis de stress, 
depressão e estado global da saúde. Avaliações 
de acompanhamento devem ser realizadas 
após um intervalo apropriado (de preferência 
anualmente) e durante o mesmo período da 
avaliação de base para evitar problemas de um 
efeito sazonal nos relatos de hábito de saúde e 
medidas biométricas.

Por exemplo, em um caso real, uma 
avaliação de base foi administrada na 
primavera de um ano e um acompanhamento 
do perfil de saúde foi realizado logo após 
Natal. Não foi surpresa quando o segundo 
relatório de medidas biométricas e auto relato 
de saúde mostrou que os indivíduos estavam 
acima do peso, consumiram mais álcool, se 
alimentaram e dirigiram inadequadamente e, 
de forma geral, estavam em pior saúde física 
em comparação com a linha de base.

Resultados Financeiros

Patrocinadores do programa podem, ao longo 
do tempo, chegar à conclusão de que a melhora 
na saúde e bem-estar dos funcionários leva 
à melhora da produtividade e redução no 
custo de assistência médica. Essas relações 
são amparadas pela pesquisa que faz uma 
ligação entre valores do nível de risco de 
saúde em despesas médicas e diminuição da 
produtividade. Muitos modelos de avaliação 
de ROI têm sido criados com base em uma 
fundamentação empírica de que riscos de 
saúde estão associados a altos custos médicos e 
produtividade comprometida – e que a melhora 
do perfil de risco de uma população leva a 
redução de custos e um retorno potencialmente 
positivo do investimento (ROI).30–34

Apesar de vários estudos focados em 
impactos econômicos e ROI dos programas 
de promoção de saúde no local de trabalho, o 
ceticismo ainda se mantém alto. A sabedoria 
convencional expressada por muitos diretores 
de benefícios corporativos é de que esses 
programas valem a pena porque melhoram o 
moral e “provavelmente” reduzem os riscos 
de saúde. Entretanto, eles, e seus consultores 
de benefícios, continuam a expressar dúvida 
sobre os retornos financeiros atribuídos aos 
programas. Parte do ceticismo é proveniente 
da falta de conhecimento no que se refere ao 
estado das descobertas de pesquisa nesta área, 
especialmente em relação a novos métodos 
empregados na avaliação do impacto financeiro 
e ROI.
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O problema não é a falta de esforços de 
pesquisa na documentação de redução de 
custos de tais iniciativas; existem muitos 
estudos, alguns de larga escala, que tomaram 
para si o desafio de documentar as reduções. 35 
O problema é que esses estudos geralmente 
contem falhas de metodologia em seu 
desenho que colocam em dúvida algumas das 
conclusões apresentadas. Como observado 
abaixo, na seção sobre ameaças à validade, 
estas limitações inerentes comuns às pesquisas 
da “vida real” são relacionadas a dificuldades 
de alcançar validação interna e externa 
(notavelmente, viés de seleção).

Isso posto, avaliadores do programa ainda 
são desafiados a provar que a promoção de saúde 
economiza dinheiro, ou pelos menos, se paga. 
Marcadores econômicos que são comumente 
monitorados em ambientes corporativos 
incluem custos associados com a utilização 
do seguro saúde, absenteísmo, rotatividade, 
indenização de funcionários, invalidez de 
curto ou longo prazo e produtividade dos 
funcionários. Esses indicadores podem ser 
monitorados de forma diferente por diferentes 
organizações, ou diferentes departamentos 
dentro da mesma organização e a qualidade dos 

dados associados a cada programa geralmente 
deixa a desejar.

Uma variedade de medidas de resultado 
financeiro e fontes de dados são discutidas 
abaixo e listadas na tabela 6-1 (adaptada do 
trabalho de Fielding, 1986).36

Utilização de Assistência Médica e 

Custos
Medidas de utilização do plano de saúde e 
custos incluem serviços para pacientes em 
internações e procedimentos ambulatoriais 
(ex.; internações e procedimentos hospitalares, 
visitas médicas anuais, exames preventivos), 
consultas de pronto socorro e despesas 
farmacêuticas. Entretanto, ao medir o impacto 
dos programas de promoção de saúde na 
utilização e custos do seguro saúde, o avaliador 
pode encontrar questões não relacionadas 
à saúde da população. Por exemplo, para 
economizar dinheiro, empresas geralmente 
trocam as coberturas e os planos de saúde de 
ano a ano. Eles podem trocar os responsáveis 
por responder às reclamações. Eles podem 
impor uma maior carga de despesa nos 
consumidores na forma de tributos mais 
altos, co-participações ou cosseguro. O 

Tabela 6-1:  Medidas financeiras utilizadas numa avaliação de programa.

Medidas

Absenteísmo Rotatividade de mão-de-obra

Incapacidade Afastamentos

Produtividade Utilização e custos no sistema de saúde

Fontes possíveis de dados

Registros pessoais Dados da área de recursos humanos

Folha de pagamento Avaliação da chefia/liderança

Licenças médicas Registros médicos

Relatórios de sinistralidade do plano de saúde Relatos das consultorias de benefícios
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administrador pode mudar a forma como os 
reembolsos são pagos, os dados são coletados 
ou a gestão da provisão para altos custos. As 
empresas podem migrar de planos com pré-
pagamento para planos administrados que 
podem ser mais baratos. A empresa pode 
instituir medidas de controle de custo tais 
como utilização de sistemas de auditoria 
médica ou o encaminhamento dos funcionários 
a redes de prestadores pré-selecionados. 
Prestadores de um determinado local podem 
aumentar drasticamente seus preços porque 
controlam determinado mercado onde há 
pouca competição.

Outro desafio relacionado aos dados 
de assistência médica é a grande variação 
na utilização entre diferentes segmentos 
da população. Alguns funcionários podem 
utilizar um grande número de serviços médicos 
porque possuem problemas crônicos de saúde 
enquanto outros podem não utilizar nenhum. 
Tradicionalmente, uma pequena minoria do 
total da população coberta usa uma quantidade 
desproporcionalmente extensa de recursos 
dos planos de saúde. Isto é algumas vezes 
designado como a regra 80-20, o que significa 
que cerca de 80% do dinheiro de planos de 
saúde são gastos com 20% da população de 
pacientes.

Adicionalmente, a utilização de recursos 
muitas vezes varia de ano a ano já que o estado 
de saúde dos indivíduos oscila. Doenças 
atribuídas a estilo de vida não saudável, tais 
como doenças do coração e câncer, podem ter 
evoluído durante um longo período de tempo. 
Além disso, o aperfeiçoamento da experiência 
de cuidados com a saúde na empresa pode 
levar muitos anos para se fixar uma vez que os 
hábitos de saúde sejam mudados e a utilização 
dos serviços seja controlada. Em muitos casos, 
os custos com saúde podem na verdade 
aumentar no primeiro ano de introdução do 
programa uma vez que os funcionários se 
tornam cientes de condições problemáticas 
tais como hipertensão ou colesterol alto e 
procuram ajuda médica. Por outro lado, a 

empresa pode notar uma economia de curto 
prazo quando algumas práticas de estilo de 
vida são melhoradas, tais como não beber e 
dirigir, utilizar o cinto de segurança, procurar 
ajuda para a depressão, adotar medidas para 
corrigir problemas de segurança em casa e 
procurar tratamento para abuso de álcool e 
drogas.

A maioria dos estudos da relação entre 
programas de promoção de saúde e custos 
com cuidados médicos tem utilizado gastos 
totais com saúde como variáveis de resultado. 
Isto é útil, entretanto, para segregar os 
custos associados a despesas de internação e 
emergência (espera-se que sejam reduzidos) 
em comparação com a utilização de serviços 
em visitas ambulatoriais preventivas e uso 
de medicamentos (espera-se que aumentem). 
Separar os custos de internação, emergência, 
medicamentos e serviços preventivos torna 
possível detectar aumentos e reduções em 
cada categoria de utilização individual. 
Estas diferentes tendências poderiam ser 
obscurecidas se os custos fossem monitorados 
como um único montante.

Igualmente, é útil focar em diagnósticos 
específicos relacionados ao estilo de vida, 
dentro do contexto de despesas totais com 
cuidados médicos, a fim de separar quando 
certos custos devem ou não devem ser 
somados aos cálculos. Um exemplo óbvio de 
custos que não devem ser incluídos é o “parto 
normal”, onde um recém-nascido saudável 
é trazido ao mundo sem complicações. Em 
tais circunstâncias, a demografia da força de 
trabalho, fertilidade da população feminina e 
escolhas individuais, em oposição a práticas 
impróprias de estilo de vida, irão determinar 
os custos. Em geral, ao conduzir uma análise 
das contas médicas, mulheres que estiverem 
grávidas em qualquer período durante os 
estudos de avaliação devem ser retiradas da 
análise, caso contrário os resultados serão 
enviesados no ponto alto, e não irão refletir os 
custos reais de saúde devido a estilo de vida 
pouco saudáveis.
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Alternativamente, dados sobre mulheres 
grávidas podem ser separados da amostra 
analítica e revisados separadamente. A taxa de 
nascimentos complexos (ex.; aqueles resultantes 
de partos prematuros ou com recém-nascidos 
abaixo do peso) serão afetados pelo estilo de 
vida da mãe (ex.; má nutrição, tabagismo ou 
consumo de álcool) e devem, portanto, ser 
considerados em avaliações de utilização e 
custo de cuidados médicos relacionados ao 
estilo de vida que afetem mulheres grávidas. 
Em tais estudos, a melhora do estilo de vida da 
população pode reduzir a taxa de resultados 
relacionados a complicações na gravidez e 
custos associados.

Enquanto algumas condições médicas não 
têm nenhuma relação conhecida com hábitos 
e características de estilo de vida, o curso de 
tratamento e a severidade da doença nestas 
condições podem ser afetados por riscos 
de saúde modificáveis. Por exemplo, um 
indivíduo que é fisicamente, emocionalmente e 
espiritualmente mais saudável está mais apto a 
se recuperar rapidamente de uma doença e terá 
uma estadia mais curta no hospital.37 Portanto, 
recomendamos que todos os problemas de 
saúde sejam incluídos em uma análise global 
do impacto do programa na utilização e custos 
dos serviços de cuidados com a saúde.

Não é incomum um pequeno número de 
funcionários terem gastos médicos de milhares de 
dólares devido a procedimentos complexos como 
um transplante de órgãos ou doenças graves, 
o que requer uma estadia longa na unidade 
de terapia intensiva. Indivíduos que geram 
custos muito elevados, chamados discrepantes, 
podem distorcer a análise geral. Como tal, eles 
são analisados separadamente e os resultados 
apresentados como com ou sem discrepância. 
Em geral, as análises que excluem discrepâncias 
são mais pertinentes a avaliações do programa de 
promoção de saúde no local de trabalho porque 
estes programas têm como objetivo melhorar a 
saúde da população geral em vez de focar em 
subconjuntos específicos da população que sofre 
de doenças muito caras e debilitantes.

Incapacidade
Quando o absenteísmo devido a doença ou 
invalidez é prolongado, programas de gestão 
de curto e longo prazo são acionados. O 
impacto organizacional do absenteísmo de 
curto e longo prazo é determinado de diferentes 
maneiras para diferentes organizações, fazendo 
comparações de taxas e custos entre empresas 
uma tarefa difícil. A maioria das empresas 
faz a distinção entre afastamento de curto e 
longo prazo, mas as políticas da empresa sobre 
quando o absenteísmo de curto prazo termina 
e a de longo prazo começa varia de três meses 
até mais de um ano. Os empregadores também 
oferecem pacotes de benefícios diferentes 
para absenteísmo. Para aqueles empregadores 
que tem uma estrutura de benefícios flexível, 
os funcionários podem escolher o nível de 
benefício desejado a cada ano quando se 
inscrevem no programa. Também não existe 
ainda um sistema padrão de relato das causas e 
tipos de invalidez. Alguns sistemas informam 
códigos de diagnóstico ICD-9-CM específicos 
enquanto outros relatam categorias mais 
amplas de invalidez tais como “problemas nas 
costas” ou “doença cardiovascular”.

Apesar destas limitações é benéfico 
monitorar a utilização dos benefícios de 
invalidez e custos através do tempo para 
determinar se o programa de promoção de 
saúde está tendo algum efeito considerável 
nesse programa. Mais uma vez, grupos de 
estudo de comparação tem preferência sobre 
análises de séries temporais ao monitorar 
custos de invalidez, pois os numerosos fatores 
citados acima podem influenciar a experiência 
da empresa relacionadas a invalidez.

Saúde e Segurança no Trabalho (SST)
Saúde e segurança no trabalho (SST) é uma 
preocupação primordial para empregadores, 
especialmente em indústrias de alto risco 
tais como fábricas e construtoras. A atenção 
dos empregadores com a segurança dos 
funcionários é mandatória pelas leis do estado 
e do governo federal e o registro de incidentes 
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relacionados à segurança são requisitados 
pela organização Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) nos Estados 
Unidos. Esta preocupação com a segurança dos 
funcionários pode ser utilizada como um ponto 
de vantagem para os gestores e avaliadores do 
programa de promoção de saúde.

Quando possível, gestores do programa 
devem reportar custos relacionados ao 
absenteísmo dos funcionários e taxas de 
incidência como indicadores do foco da 
empresa em atividades de prevenção. Todavia, 
muitas vezes é difícil reportar estas medidas 
uma vez que as leis diferem, nos Estados 
Unidos, de estado para estado e até mesmo 
dentro dos estados para diferentes grupos como 
policiais e profissionais do corpo de bombeiros. 
Também existe variabilidade nas provisões de 
cobertura para afastamentos em diferentes 
categorias profissionais. Por exemplo, pedidos 
relacionados a stress podem ser considerados 
válidos em uma jurisdição, mas não em outra.

Para estudos de afastamento de 
funcionários, quando estudos longitudinais 
são empregados, recomendamos comparar 
grupos que tiveram taxas de rotatividade 
estáveis e atribuições de trabalho estáveis para 
o tipo de trabalho realizado a fim de melhor 
isolar potenciais efeitos do programa nas faltas 
ao trabalho. Além disso, pelas mesmas razões, 
estabilidade da regulamentação legal, políticas 
da empresa e planos de saúde são importantes 
nestes tipos de avaliação. Finalmente, ao invés 
de estudar os impactos do programa em uma 
ampla categoria de afastamento, os estudos 
devem focar em doenças específicas ou tipos 
de invalidez que são foco dos programas 
de intervenção. Por exemplo, a incidência 
de problemas nas costas, síndrome do túnel 
do carpo, distensões e torções poderia ser 
impactada por programas que enfatizem 
técnicas apropriadas de levantamento, 
programas de fortalecimento muscular, 
controle de peso e modificação ergonômica 
do espaço físico. Programas de promoção de 
saúde que se aliam a outras iniciativas com o 

objetivo de melhorar o clima organizacional e o 
ambiente de trabalho podem também impactar 
significativamente os custos e afastamentos 
dos funcionários.38

Rotatividade
A rotatividade, principalmente de funcionários 
bem treinados, pode ser custosa para a 
empresa.6,39 – estima-se que o custo seja em 
torno de 20–30% do salário anual de um 
funcionário.6,40 Todavia, em alguns setores, 
por exemplo, varejo ou alimentação rápida, os 
custos de rotatividade são muito mais baixos 
e podem, de fato, ser “negativos” uma vez 
que os funcionários recém-contratados para 
posições que exigem relativamente menos 
habilidades frequentemente aceitam salários 
iniciais menores do que funcionários de nível 
sênior.

Monitorar a rotatividade pode ser difícil 
uma vez que as organizações nem sempre 
registram as razões de desligamento. Assim 
como o absenteísmo, o avaliador precisa 
estar ciente de outras condições que podem 
ter mudado durante o curso do estudo que 
podem influenciar taxas de rotatividade, ex.; 
aperfeiçoamento de medidas de segurança do 
trabalho adicionadas aos contratos de trabalho; 
introdução de participação nos lucros ou 
benefícios de escolha de ações; perspectivas 
do futuro da empresa ou indústria e o moral 
do funcionário relacionado às visões da 
gestão sênior. Em alguns setores da economia 
onde a rotatividade é tradicionalmente baixa, 
é difícil detectar reduções na rotatividade 
independentemente da eficácia dos programas 
de promoção de saúde.

Um exemplo de gráfico básico de estudo 
da rotatividade, onde os dados da empresa 
são comparados ao setor é mostrado na 
Figura 6-3. Este gráfico foi obtido de um estudo 
de benchmarking de “melhores práticas” 
conduzido em 1997 em cooperação com o 
American Productivity and Quality Center 
(APQC), localizado em Houston, Texas. 
O projeto envolve coletar uma variedade 



240 CAPÍTULO 6 Promoção De Saúde no Ambiente de Trabalho Avaliação do Programa

de medidas de saúde e produtividade de 
várias organizações e desenvolver normas 
e benchmarks de melhores práticas para 
as organizações recrutadas para o projeto. 
O gráfico de rotatividade exibido como 
Figura 6-3 mostra o custo da rotatividade para 
uma das empresas na base de dados ($1,535 
dólares - retratado em formato de diamante) 
em comparação com todas as outras empresas 
do estudo. Também são exibidos custos 
separados para funcionários pagos por hora 
e os assalariados, assim como suas taxas de 
rotatividade. Esta informação foi utilizada para 
definir uma meta para melhorar a rotatividade 
na organização, operacionalmente definida 
como o 25º valor percentual para o grupo como 
um todo.

Absenteísmo
Antes de avaliar os efeitos do programa, deve-
se chegar a um acordo sobre o que se constitui 
como absenteísmo atribuído a fatores de saúde 

e estilo de vida, isto é, absenteísmo por doença, 
mas não por prestação de serviços do júri, 
licença militar, problemas médicos na família, 
feriados ou férias. Isto está se tornando mais 
difícil já que muitas organizações têm instituído 
sistemas de tempo livre remunerado, ou “paid 
time off” (PTO), em que as faltas por doença, 
feriados e ferias estão incluídas no mesmo 
conjunto de dias de que o funcionário pode 
extrair tempo livre. Monetizar o absenteísmo 
é algumas vezes desafiador porque um valor 
proporcional de benefícios precisa ser incluído 
para cada hora perdida para o absenteísmo.

Adicionalmente, taxas de absenteísmo 
podem ser influenciadas por uma variedade 
de fatores além de doença ou lesões do 
funcionário. A satisfação no trabalho, moral 
geral do funcionário, mudanças na política de 
absenteísmo da empresa e surtos de doenças 
em adultos e crianças na comunidade são 
todos fatores que podem afetar as taxas de 
absenteísmo. O uso de grupos de comparação 

Figura 6-3: Análise de amostra de turnover- norma x melhores práticas.

$/empregado taxa turnover anual
     Total                        Horista                 Assalariado      Total                      Horista               Assalariado
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*o nível de métrica do par�cipante é calculado independentemente para o regime horista, assalariado e no total.*o nível de métrica do participante é calculado independentemente para o regime horista, 
assalariado e no total.
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expostos a condições sociais e de ambiente 
similares é a melhor forma de controlar 
potenciais variáveis de confusão.

O avaliador deve estar ciente de que 
grupos com níveis de absenteísmo mais altos 
que a média tem maior probabilidade de exibir 
reduções desses níveis e economia de custos 
subsequentes com a intervenção de promoção 
de saúde. Grupos com baixos níveis podem já 
ter eliminado dias de ausência desnecessários 
e podem mostrar uma pequena melhora 
adicional.

Um exemplo de análise básica de 
absenteísmo, onde a experiência da empresa é 
comparada às normas, é exibido na Figura 6-4. 
Este gráfico também foi retirado do estudo 
APQC mencionado anteriormente. Os 
dados da figura são exibidos como descritos 
acima; os custos e níveis de absenteísmo na 
organização relativos ao benchamark de outras 
organizações.

Produtividade
Existem muitas definições e medidas 
relacionadas à produtividade do funcionário. 
O avaliador deve considerar explorar 
medidas de qualidade e eficiência existentes 
já utilizadas pela organização. Alguns podem 
incluir medidas internas de produtividade 
(ex.produtos produzidos por unidade de 
tempo) ou medidas externas de produtividade 
(ex. aceitação dos produtos pelos clientes 
expressada em receitas e lucros por funcionário). 
Geralmente, a satisfação de clientes e até 
mesmo dos funcionários pode ser usado com 
um indicador de produtividade, especialmente 
quando estes mostram estar relacionados aos 
valores dos acionistas.

Os indicadores de qualidade e 
produtividade são mais fáceis de monitorar 
para alguns grupos ocupacionais do que 
outros. Por exemplo, a produtividade pode ser 
medida através de operadores de “call center”, 

Figura 6-4: Análise de uma amostra de absenteísmo e custos: taxas de normas x melhores práticas.
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Total                Horista                     Assalariado Total                Horista                     Assalariado
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*o nível de métrica do par�cipante é calculado independentemente para o regime horista, assalariado e no total.*o nível de métrica do participante é calculado independentemente para o regime horista, 
assalariado e no total.
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funcionários responsáveis por incluir dados em 
computadores, avaliador de pedidos de seguro 
e indivíduos pagos por trabalhos individuais 
(ex.; trabalhadores do setor de vestuário ou 
agricultura). Para funcionários que trabalham 
em escritórios, geralmente designados como 
“trabalhadores do conhecimento”, a medição 
pode envolver a administração de instrumentos 
de auto resposta validados, uso de estudos com 
“pagers” onde os funcionários registram o que 
estão fazendo (estejam trabalhando ou não) 
sempre que receberem um “bip” e estudos 
simulados onde trabalhadores são solicitados a 
realizar tarefas “da vida real” em um ambiente 
de laboratório que simula seus trabalhos reais. 
Alguns exemplos de instrumentos para medir 
a produtividade ou o presenteísmo (estar no 
trabalho, mas apresentando baixa qualidade/
rendimento devido a problemas de saúde) 
podem ser encontrados em Lerner et al.41 e 
Koopman et al.42, e pesquisas com foco nos 
impactos de programas de promoção de saúde 
no presenteísmo está documento nos estudos 
de Pelletier43 e Cancelliere.44

Na medição da produtividade, mais do 
que com qualquer outra variável, múltiplos 
fatores de confusão internos e externos podem 
afetar os dados. Estes incluem as condições do 
mercado; disponibilidade de materiais brutos e 
essenciais; qualidade da liderança e práticas de 
gestão; presença de incentivos econômicos para 
aumento da produtividade; moral em geral; 
relações força de trabalho-gestão. Enquanto 
os indicadores de produtividade podem 
teoricamente ser comparados entre grupos e 
por um período de tempo, em situações da vida 
real, esses convenientes grupos de comparação 
estão raramente disponíveis. Em resumo, a 
evidência ainda é inconclusiva em relação a 
quanto os programas de promoção de saúde 
impactam na produtividade.44

Estruturas para Selecionar Medidas de 

Resultado
Qual dos resultados acima deveria ser utilizado 
em um trabalho de avaliação? A decisão irá 

depender da importância de cada resultado 
para o tomador de decisão; a disponibilidade 
de dados em um formato “limpo” e utilizável, 
acesso a especialistas que possam analisar 
e interpretar os dados e financiamento para 
ambos programa e avaliação. Além disso, 
sensibilidades relacionadas a confidencialidade 
dos funcionários e proteção do paciente muitas 
vezes emergem ao requisitar dados individuais 
a nível de recursos humanos ou solicitações 
médicas.

Em geral, é recomendado que tantas medidas 
quantas forem razoáveis sejam consideradas 
em uma avaliação abrangente do projeto. Uma 
vez que a intervenção deve possivelmente 
afetar os resultados simultaneamente, é 
vantajoso para os avaliadores recolher dados 
em múltiplos domínios ao invés de contar 
com apenas uma ou duas medidas. Desse 
modo, uma história “rica” e multidimensional 
pode ser contada considerando os efeitos do 
programa em uma variedade de questões 
de interesse para membros de diversos 
públicos. Adicionalmente, uma abordagem de 
triangulação com múltiplas medidas reassegura 
aos patrocinadores que vários indicadores estão 
se movendo na mesma direção, como deveria 
ser. Se uma lista de fatores de sucesso mais 
limitada for selecionada para propósitos de 
avaliação, o avaliador deve tomar um cuidado 
especial para garantir que os resultados 
identificados coincidam diretamente com as 
metas organizacionais e do programa.

A desvantagem de uma avaliação 
abrangente é que recursos escassos de 
avaliação são distribuídos por várias medidas 
ao invés de serem concentrados em uma única 
área. Todavia, uma abordagem de avaliação 
mais focada cria um problema oposto em que 
os resultados positivos não são conhecidos 
simplesmente porque eles não foram 
incluídos na avaliação. A principal vantagem 
de uma abordagem de medida múltipla é 
que as agendas de diferentes indivíduos são 
abordadas simultaneamente e as razões por 
trás do sucesso ou fracasso do programa podem 
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ser determinadas mais facilmente. Isto, por 
sua vez, ajuda a formatar futuros desenhos do 
programa e de estratégias de implementação.

METODOLOGIA DE ESTUDO
O desenho de um estudo é uma abordagem 
analítica para conduzir uma investigação. 
Em outras palavras, é um plano para coleta 
e análise de dados com o propósito de 
determinar se algo que deveria acontecer 
realmente aconteceu. No caso de uma pesquisa 
de avaliação, um desenho de estudo descreve 
o protocolo para coleta de dados e medidas 
de construção, e como os pesquisadores 
determinam se o programa teve sucesso 
em cumprir com as metas estabelecidas. 
Um desenho de estudo bem desenvolvido é 
importante para assegurar que os achados 
sejam válidos e consistentes com as regras 
de dedução. Um desenho de estudo robusto 
estabelecido anteriormente ao início do estudo 
assegura que a quantidade suficiente de dados 
seja coletada e que o estudo tenha poder 
suficiente para detectar mudanças.

O propósito de um desenho de pesquisa é 
guiar o avaliador em questões como quais dados 
a coletar, com que frequência, para quem, e 
como as comparações corretas são feitas. Além 
disso, o desenho força o avaliador a confrontar 
questões de fatores estranhos, ou geradores de 
confusão, que podem influenciar os resultados, 
e como eles podem ser controlados através de 
um desenho apropriado.

Três desenhos de pesquisa são tipicamente 
utilizados em estudos de avaliação: não-
experimental (também designados como pré-
experimental ou estudos de observação), quasi-
experimental e experimental. As vantagens 
e desvantagens de desenhos alternativos são 
discutidas abaixo com ênfase sobre como eles se 
aplicam a avaliação de promoção de saúde no 
local de trabalho. Para o leitor interessado, uma 
revisão minuciosa das questões estatísticas e de 
desenho pode ser encontrada em Kerlinger 45 
e Campbell e Stanley.46 Adicionalmente, uma 

revisão mais rigorosa e técnica dos métodos 
que podem ser utilizados para ajustar para 
fatores não-mensuráveis como atitudes dos 
funcionários, pode ser encontrada em Heckman 
and Robb.47

Estrutura do Estudo
Não-Experimental (Estudos de 

Observação)

Estudos não experimentais ou de observação 
são os mais simples e menos custosos de se 
desenvolver. Eles também são muito utilizados 
em avaliações de promoção de saúde. O mais 
comum entre eles é o desenho designado como 
um grupo, pós-teste apenas ilustrado abaixo.

X O2

Onde X é a “intervenção” e O2 é simplesmente 
a “observação” ou um registro da experiência 
seguida da intervenção.

Como exemplo de um grupo, pós-
teste apenas a avaliação é aquela em que os 
indivíduos recebem pesquisas em etapas-
chave do programa após terem sido expostos 
ao programa. As pesquisas podem conter 
perguntas como, “Como a intervenção 
mudou seus hábitos de saúde?” As respostas 
à pesquisa são utilizadas para determinar 
se as intervenções alcançaram seus efeitos 
desejados. O benefício deste desenho é que é 
o recurso menos intenso de se implementar. 
A desvantagem é que este modelo é o menos 
capaz de deduzir causa e efeito.

Em uma pesquisa pós-intervenção, as 
respostas dos funcionários sobre os efeitos 
dos programas são, por definição, subjetivas e 
inclinadas a ter um viés de resposta positiva – 
ou seja, respondentes estão suscetíveis a dizer 
que o programa teve um impacto positivo uma 
vez que eles gastaram energia física e mental 
participando dele. Medidas mais objetivas 
podem ser tomadas em uma pesquisa pó-
intervenção tais como altura, peso, pressão 
arterial e colesterol, mas não haveria modo de 



244 CAPÍTULO 6 Promoção De Saúde no Ambiente de Trabalho Avaliação do Programa

saber como essas medidas mudaram devido à 
intervenção sem avaliações de base.

O retorno proveniente das pesquisas 
oferece informação valiosa para os gestores 
do programa que podem ser utilizados para 
melhorar a entrega das intervenções. Todavia, 
o desenho é de utilidade limitada para avaliar 
se a “mudança” ocorreu uma vez que a 
abordagem não trata a questão do que poderia 
ter acontecido na ausência da intervenção. 
Quando o desenho pré-experimental é utilizado, 
especialmente em pesquisas, esforços especiais 
devem ser feitos para se obter opiniões de um 
grupo representativo de indivíduos elegíveis 
para o programa e especialmente daqueles que 
tipicamente não completam questionários.

Um segundo e sólido desenho não 
experimental é de um grupo, antes e depois ou 
o desenho pré-teste – pós-teste apenas.

O1 X O2

Um pré-teste (O1) é administrado para 
a população-alvo seguido pela intervenção 
(X) e depois um pós-teste (O2). Este desenho 
de avaliação é a segunda forma de avaliação 
mais comum em cenários de local de trabalho. 
Um exemplo importante desta abordagem 
é a administração de um exame periódico de 
saúde com avaliação de fatores de risco, como 
a primeira intervenção em um programa 
abrangente. A avaliação é posteriormente re-
administrada após um intervalo de tempo 
apropriado tenha passado, geralmente de 12 a 
24 meses após a implementação do programa. 
Outras aplicações comuns deste desenho são 
as avaliações de abandono do tabagismo, 
exercícios, nutrição e outros programas de 
mudança de comportamento.

Todavia, em um pré- e pós-comparação 
do grupo de intervenção, podem existir 
outros fatores externos causando mudanças 
nos resultados além da intervenção que não 
estão sendo levados em conta. Por exemplo, 
se durante o período de intervenção houve 
um surto de pneumonia que obrigou muitos 
funcionários a ficarem em casa (aumento das 

taxas de absenteísmo) ou visitar o médico para 
tratamento (aumento de utilização do plano 
de saúde), estas mudanças de comportamento 
podem ser mal interpretadas quando atribuídas 
à intervenção. Entretanto, se houve um grupo 
de comparação concomitante que também 
reagiu ao surto de pneumonia, os efeitos 
independentes da intervenção poderiam ser 
determinados.

Outro desenho não experimental é o 
longitudinal, medidas repetidas ou análise de 
séries temporais.

O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8

Com este desenho, uma série de observações 
e medidas (O1, O2, ...) são tomadas anteriormente 
à intervenção (X) a fim de estabelecer uma linha 
de base. Estas são seguidas por outra série de 
observações (O5, O6,...). Idealmente, as medidas 
de base são relativamente estáveis de modo 
que qualquer desvio da linha de base pode ser 
atribuído aos efeitos da intervenção.

Por exemplo, seguindo uma série de 
medidas de base, uma taxa de absenteísmo 
estável é estabelecida. O programa então é 
introduzido e o absenteísmo reduzido. O 
programa então é retirado e o absenteísmo 
retorna ao seu nível original. Por causa das 
alterações no programa, os efeitos são notados 
para resultados de interesse específicos.

Todavia, explicações alternativas para 
estas reduções são abundantes. Estas podem 
ser classificadas como mudanças atribuídas 
a outros eventos ou combinações de eventos 
ocorrendo simultaneamente com o estudo. Por 
exemplo, reduções nos níveis de absenteísmo 
podem ser associadas a mudanças nas políticas 
de tempo livre remunerado, ou “paid time off 
“(PTO); deterioração das condições econômicas 
globais que tornam difícil encontrar emprego 
e fazem com que funcionários estejam mais 
inclinados a trabalhar mais para manter seus 
empregos e período de demissões na empresa 
o que leva funcionários menos produtivos 
(aqueles com maior nível de absenteísmo) a 
serem desligados.
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Uma variação deste desenho de avaliação é 
o desenho de séries temporais múltiplas.

O1 O2 O3 O4 X1 O5 X2 O6 X3 O7 O8 O9

Aqui, como acima, medidas de base 
são coletadas, uma intervenção é realizada 
e observações de acompanhamento são 
conduzidas. Intervenções adicionais (X2, X3, ...) 
podem ser introduzidas em várias intensidades 
para determinar se estas induzem mudanças 
nos resultados.

Por exemplo, a partir de uma série de 
medidas de base, uma medida estável da 
frequência de atividade física é estabelecida no 
local de trabalho. Um programa de exercícios é 
então introduzido e a frequência de exercícios 
aeróbicos aumenta. O programa é intensificado 
(ou modificado) e a frequência dos exercícios 
aeróbicos aumenta ainda mais. O programa 
é então retirado e a frequência de exercícios 
retorna ao seu nível original. Por causa 
destas alterações na “dosagem” do programa, 
os efeitos são notados para resultados de 
interesse específicos. Idealmente, uma relação 
de “dosagem-resposta” é observada em 
que quanto mais intenso o programa, mais 
positivos os resultados. Como descrito acima, 
explicações alternativas sobre a melhora ou 
piora precisam ser consideradas no estudo de 
interpretação dos resultados.

Apesar de as abordagens pré/pós e 
pós-apenas constituírem desenhos pré-
experimentais, o desenho pré/pós é 
considerada a melhor opção entre as duas. O 
desenho pré/pós, tipicamente empregado em 
avaliações no local de trabalho, permite uma 
comparação de resultados em dois períodos de 
tempo ao invés de apenas um, o que melhora a 
validez da avaliação.

Desenho Quasi-Experimental

O desenho quasi-experimental mais comum 
utilizado em avaliações de promoção de saúde 
é o pré-teste e pós-teste com um grupo de 
comparação (também conhecido como modelo 
de grupo de controle não equivalente)

O1 X  O2-----------------
O1–––O2

Neste desenho, medidas de base são 
tomadas para dois grupos, um exposto 
à intervenção e outro não. Medidas de 
acompanhamento também foram registradas 
para ambos os grupos. Quando possível, um 
desenho quasi-experimental é aquele que a 
maioria dos avaliadores de programas de 
promoção de saúde adota para medir os efeitos 
dos programas de promoção de saúde no 
local de trabalho em um cenário de “mundo 
real”. Um desenho quasi-experimental 
aborda a questão, “O que teria acontecido se 
não fizéssemos nada?” Mudanças no grupo 
participante são comparadas a mudanças em 
grupos não-participantes. A tarefa-chave, 
portanto, é obter um grupo apropriado de não-
participantes, suficientemente similar ao grupo 
de participantes, que permita estimativas 
válidas do que poderia ter ocorrido sem uma 
intervenção.

O fator que distingue esta abordagem 
de um desenho experimental verdadeiro é a 
falta de uma atribuição aleatória de pessoas 
para estudar e controlar as condições. Em um 
ambiente de trabalho, um grupo de indivíduos 
pode voluntariamente se inscrever em um 
programa de promoção de saúde enquanto 
outro grupo pode decidir não participar. 
Uma vez que os participantes são voluntários 
para participar no programa de promoção de 
saúde, eles iniciaram, por vontade própria, 
um processo de mudança por indicar 
“prontidão”. Este reconhecimento separa este 
grupo daqueles que ainda não decidiram se 
querem mudar. Uma forma de lidar com o 
problema de auto seleção é classificar todos 
os funcionários no local a quem se ofereceu o 
programa de promoção de saúde como sujeitos 
da abordagem. Como tal, todos os funcionários 
no local, elegíveis para o programa, são 
comparados a um outro grupo de funcionários 
não elegíveis em outro local.

Enquanto esta abordagem pode ajudar 
a evitar problemas relacionados a níveis de 
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motivação diferentes entre os participantes e 
não-participantes, ele ainda tem deficiências 
inerentes. Pode haver várias razões pelas quais 
um local qualquer é escolhido como o espaço 
de intervenção de promoção de saúde ou grupo 
piloto. O local pode ser conduzido por um 
gerente geral visionário; funcionários podem 
exigir o programa como parte de seu contrato de 
trabalho; funcionários podem ter remunerações 
mais altas e estarem mais dispostos a contribuir 
com os custos do programa; o local pode ter 
um histórico de benefícios de alto custo, que 
a gestão sênior está tentando moderar; e daí 
por diante. Assim, o viés da seleção no local 
também é problemático. Todavia, se a seleção 
no local for aleatória, então muitos dos vieses 
descritos acima podem ser evitados.

A abordagem em que os locais que recebem 
o programa são comparados com outros sem o 
programa, também conhecidos como “estudos 
ecológicos” ou “experimentos naturais”, tem 
sido empregados em várias avaliações em larga 
escala de programas de promoção de saúde, 
incluindo aqueles da Johnson & Johnson48–51 e 
o Dow Chemical Company.33,52–54

Outra abordagem para lidar com o viés 
de auto seleção é identificar um grupo de 
comparação com tantos atributos similares 
ao grupo de intervenção quantos forem 
possíveis – i.e., “gêmeos” de indivíduos 
expostos ao programa – e então aplicar várias 
técnicas estatísticas para controlar ainda mais 
diferenças inerentes entre esses grupos. Estas 
etapas aumentam a probabilidade de alcançar 
resultados válidos no estudo. Um método 
utilizado por muitos avaliadores para criar 
“gêmeos” estatísticos de participantes em um 
conjunto de não-participantes é conhecido 
como escore de propensão(“propensity score 
matching”). Mais detalhes sobre como conduzir 
estes tipos de análises são apresentados 
mais tarde neste capítulo (veja Lidando com 
Ameaças a Validação).

Como enfatizado abaixo, desenhos 
experimentais (aleatórios) geralmente tratam 
a maioria das ameaças à validação, mas 

desenhos aleatórios requerem um grande 
esforço e constante monitoramento. Enquanto 
um excelente experimento aleatório é superior 
a desenhos quasi-experimentais, experimentos 
randômicos conduzidos sem cuidado podem 
ser tão inválidos quanto estudos quasi-
experimentais mal controlados. Estudos quasi-
experimentais retrospectivos tem a vantagem 
de relatar o que realmente aconteceu em um 
cenário de vida real em comparação com 
um ambiente mais estéril e, algumas vezes, 
artificial como um laboratório experimental. 
Além disso, estudos quasi-experimentais 
podem ter a vantagem de acessar dados 
arquivados (administrativos) e assim podem 
utilizar grandes bases de dados para detectar 
pequenas mudanças ao longo do tempo e 
diferenças entre os grupos. Adicionalmente, 
estudos quasi-experimentais são bem menos 
dispendiosos de conduzir do que experimentos 
aleatórios e podem ser completados em um 
curto período de tempo.

Desenho Experimental

O desenho mais rigoroso é chamado de 
experimental. Aqui, os indivíduos são 
randomicamente designados para o tratamento 
ou grupo de controle e observações são feitas 
antes e depois da intervenção. Indivíduos no 
grupo de intervenção são expostos ao programa 
no local de trabalho enquanto os grupos de 
controle não. Dados são coletados na linha 
de base e nos intervalos de acompanhamento 
após a intervenção ter sido implementada. 
Os resultados da intervenção e dos grupos 
de controle são comparados na linha de base 
e depois em etapas fundamentais do estudo. 
Diferenças entre os grupos no acompanhamento 
são atribuídas ao efeito da intervenção ao 
invés de referidas às características únicas das 
pessoas expostas à intervenção.

Este desenho trata de um problema 
comum em avaliações do “mundo real”, a 
saber, resultados enviesados devido a não 
equivalência entre o tratamento e grupos de 
controle no início da intervenção. Conrad et 
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al.55 oferece uma excelente discussão sobre 
as ameaças à validade interna da pesquisa 
de promoção de saúde no local de trabalho 
quando desenhos outros que não desenhos 
experimentais são utilizados.

Em diagrama, o desenho experimental é 
configurado como se segue:

Tratamento

ControleO1        O2

R

O [R] indica que os sujeitos foram 
designados de forma aleatória para o 
experimento e grupos de controle acima e 
abaixo da linha, respectivamente.

A força desta abordagem está no fato 
de que, se os sujeitos são verdadeiramente 
designados de forma randômica, não devem 
existir diferenças na composição da intervenção 
e grupos de controle no início do estudo 
que possam independentemente influenciar 
resultados. A eficácia da randomização pode 
ser testada comparando características da 
intervenção e grupos de controle na linha de 
base. Se há diferenças perceptíveis na linha de 
base apesar da randomização, então o processo 
de randomização pode ter sido falho. Todavia, 
diferenças entre os grupos ainda podem 
ser controladas posteriormente utilizando 
modelos estatísticos.

A designação aleatória de indivíduos 
ou grupos de indivíduos para intervenção e 
condições de controle é considerada o “Santo 
Graal” dos métodos de pesquisa e apropriado 
para estudos clínicos em que drogas ou 
tratamentos médicos alternativos são testados. 
A ideia por trás de experimentos clínicos é que 
a química dos medicamentos ou a ciência por 
trás da intervenção médica é o que conduz 
um tratamento eficaz – não o comportamento 
do médico. Na verdade, grandes esforços são 
realizados para assegurar que os médicos que 
administram a intervenção são tão “neutros” 
quanto possível, o que significa que eles não 
influenciam o tratamento de forma alguma. De 

fato, quando conduzem estudos “duplo-cego”, 
médicos não sabem se eles estão administrando 
a droga ou um placebo para seus pacientes.

Todavia, é amplamente reconhecido que 
a randomização é muitas vezes impraticável 
em avaliações de promoção de saúde e pode 
ser ilegal (injusto ou antiético). Pode ser 
ilegal quando a empresa oferece programas 
de benefício de saúde diferentes para alguns 
empregados e não para outros. Em programas 
de promoção de saúde, as intervenções 
oferecidas, por exemplo, fazer com que as 
pessoas parem de fumar, percam de peso, 
aumentem a atividade física e tenham uma 
alimentação saudável, são, sem sombra de 
dúvida, úteis e podem levar a uma melhora na 
saúde e uma melhor qualidade de vida. Por isso, 
gestores sêniores nas empresas são geralmente 
relutantes em apoiar a randomização porque 
ao permitir o experimento randômico eles 
poderiam estar decidindo, de fato, a permitir 
que alguns funcionários se beneficiem de um 
programa de melhoria da saúde enquanto 
estariam negando o benefício a outros.

Por outro lado, experimentos randômicos 
podem ser eticamente justificáveis quando existe 
uma incerteza considerável sobre os efeitos (tanto 
positivos quanto negativos) de uma intervenção, 
ou quando o orçamento para os programas 
é limitado. Em último caso, a organização 
pode não ter fundos suficientes para iniciar o 
programa com todos os funcionários, então, ao 
invés disso, inscrições similares a uma loteria 
são aplicadas, que podem ser interpretadas 
como uma maneira justa de randomizar pessoas 
para o tratamento e condições de controle.

Operacionalmente, esta abordagem pede a 
designação de voluntários para um programa 
em um determinado local em tratamento e 
grupos na “lista de espera” de forma aleatória. 
Assim, medidas de resultado são avaliadas 
para indivíduos igualmente motivados na 
linha de base e após um determinado intervalo 
de tempo – alguns destes então participam do 
programa enquanto outros permanecem na lista 
de espera até que vagas estejam disponíveis.
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Infelizmente, esta abordagem de avaliação 
não funciona para intervenções em um único 
local que sejam baseadas no “ambiente” ou na 
“cultura”, uma vez que eles envolvem mudança 
nas políticas e normas para o local de trabalho 
em sua totalidade além de fornecer programas 
de melhoria de saúde para os indivíduos. Todas 
estas mudanças também podem possivelmente 
influenciar os comportamentos daqueles que 
estão na lista de espera. Consequentemente, o 
local de trabalho em si é o “sujeito” da avaliação 
em vez de indivíduos neste local, uma vez que 
o objetivo do programa é alterar a cultura e as 
normas daquele local, desse modo tornando-o 
um local de promoção de saúde.

Um problema adicional de utilizar a 
abordagem de “lista de espera” é a coleta de 
dados de um grupo de controle. Se o esforço 
de coleta de dados é direcionado a dados 
arquivados (ex., absenteísmo ou registros 
de cuidados com a saúde compilados 
rotineiramente e armazenadas historicamente), 
e comparações de grupos de intervenção e 
de controle são possíveis e descomplicadas. 
Todavia, se a análise pede uma comparação de 
dados que precisam ser coletados diretamente 
dos funcionários (ex., avaliações de risco 
de saúde, medidas biométricas, escores de 
satisfação, atitudes dos funcionários, etc.) então 
uma possível contaminação pode ocorrer. 
Por exemplo, quando medidas de saúde são 
comparadas entre os locais, a coleta desses 
dados pode ser vista pelo participante como 
uma intervenção, especialmente se feedback 
individual é fornecido por ambas as populações 
do grupo de estudo e grupos de comparação.

Medições repetidas, longitudinais, de 
séries temporais podem ser aplicadas em 
desenhos quasi-experimentais e experimentais 
em que uma base de dados é coletada ao longo 
de vários anos.

Outros Desenhos de Estudo

Os modelos discutidos acima assumem uma 
avaliação do desenho em perspectiva, o que 
significa que existe um início para o programa 

e um ponto final em que medidas são coletadas. 
A coleta de dados ocorre ao longo de vários 
anos e a avaliação de resultados é relatada 
regularmente. Mas, e se o programa está em 
andamento e não existe um início ou final 
claro? O desenho de estudo abaixo pode ser 
utilizado nestas circunstâncias.

Estudos Retrospectivos
Um estudo retroativo é aquele que “olha para 
trás” e mensura o que aconteceu historicamente 
para determinar se o programa influenciou 
o resultado. Em um estudo retroativo, todos 
os dados já foram acumulados e agora 
estão disponíveis pra análise. A tarefa do 
avaliador é resumir dados de diferentes etapas 
fundamentais e registrar tendências de saúde 
ou custos durante o período de observação.

Estudos Transversais
Estudos transversais são conduzidos 
quando pesquisadores desejam tirar uma 
foto “instantânea” do que está acontecendo 
em um determinado período de tempo, e 
relatar estes dados ao longo de determinado 
horizonte temporal. Estudos transversais são 
menos úteis que estudos longitudinais para 
identificar relações de causa porque a direção 
da causalidade (o que é causa e o que é efeito) 
é desconhecida. Todavia, estudos transversais 
podem descrever relações entre variáveis de 
interesse, por exemplo, tabagismo e consumo 
excessivo de álcool (i.e., quantas pessoas 
fumam e bebem versus quem apenas fuma ou 
apenas bebe).

Estudos Qualitativos
Estudos qualitativos, algumas vezes chamados 
de pesquisa formativa, tem o objetivo de 
capturar dados subjetivos utilizando técnicas 
como questionários de respostas abertas, 
entrevistas, grupos focais ou visitas no local. 
Investigadores podem rever transcrições 
e notas para identificar temas ricamente 
detalhados que possam apontar novas 
áreas de investigação ou hipóteses. Estudos 
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qualitativos geralmente complementam dados 
quantitativos para fornecer um contexto para 
resultados quantitativos. Estudos qualitativos 
são normalmente conduzidos como parte de 
avaliações de estrutura e processo.

Estudos Multi-site
Em estudos “multi site”, avaliadores mensuram 
o efeito da intervenção em cada local (ex., 
muitos locais únicos ou departamentos em uma 
grande organização) comparando resultados 
aos grupos de controle correspondentes a cada 
local de estudo. Avaliadores então compilam 
os dados provenientes de vários locais para 
medir o efeito geral da intervenção.

Idealmente, cada local coleta dados 
suficientes para testar as hipóteses de interesse, 
e o local pode, portanto, se sustentar em termos 
de resultados do estudo. O agrupamento 
de dados ao longo dos locais permite aos 
pesquisadores testar efeitos menores e verificar 
se diferenças nos resultados podem ser 
atribuídas a características únicas da população 
do local ou a forma como a intervenção 
foi colocada em prática. Um estudo multi-
local também permite que os pesquisadores 
façam inferências sobre a eficácia relativa 
das intervenções em cada local participante 
– medida da relação entre a “dosagem” do 
programa e resultados subsequentes. Ele 
também permite que o avaliador realize 
generalizações sobre a efetividade das 
intervenções como um todo.

Utilizando Múltiplos Desenhos em 

Estudos de Avaliação

Ao acessar múltiplos resultados em avaliações 
de promoção de saúde, é inevitável que vários 
desenhos de pesquisa sejam utilizados. Por 
exemplo, dados qualitativos relacionados à 
satisfação, interesse e conscientização sobre 
o programa são frequentemente coletados 
utilizando pesquisas administradas à 
população a quem o programa foi oferecido. A 
intenção é aferir as ideias e opiniões daqueles 
expostos ao programa através das pesquisas; o 

desenho de um único grupo de pós-teste apenas 
é o mais comum nestes casos. Estas pesquisas 
são tipicamente administradas em etapas 
fundamentais do projeto, frequentemente em 
12, 24, 36,48 e 60 meses, assumindo que uma 
avaliação de longo prazo seja conduzida.

Na avaliação do impacto do programa 
em comportamentos saudáveis e medidas 
biométricas, o desenho quasi ou experimental 
é preferencial; em particular, ao testar a eficácia 
de um novo programa ou intervenção onde 
os voluntários são designados tanto para o 
grupo de intervenção (tratamento) quanto 
para comparação (controle). Para estudos de 
rotina dos efeitos do programa em resultados 
de saúde, um desenho um grupo pré-teste/
pós-teste apenas é utilizado. A validade 
de tal desenho é aprimorada quando se 
alcança: alta participação inicial, altas taxa 
de acompanhamento e várias repetições da 
avaliação que permitem aos avaliadores 
monitorar as mudanças periodicamente ao 
longo do tempo.

Os desenhos pré-teste/pós-teste com 
grupos de comparação ou análises de séries 
temporais também são preferidos em estudos 
de impacto financeiro. Quanto maior o número 
de grupos de comparação, e maior o grau em 
que os locais são arbitrariamente designados 
para tratamento e as condições de comparação 
para controlar possíveis variáveis de confusão, 
mais sólido será o desenho e mais válidos serão 
os resultados.

Ameaças à Validação
A credibilidade de um estudo de avaliação 
é baseada no grau em que fatores que 
ameaçam a validação interna e externa foram 
cuidadosamente considerados e controlados. 
Tais ameaças se manifestam como potenciais 
fatores de confusão ou explicações alternativas 
de resultados. Consequentemente, o avaliador 
responsável irá desenvolver um plano que 
trate estas ameaças no desenho do estudo e 
reconheça quaisquer deficiências ou limitações 
nesse desenho.
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A validação é definida pelo grau em que 
uma pessoa mede aquilo que acredita estar 
sendo medido45. Validação interna se refere ao 
grau em que o efeito mensurado do programa 
reflete o verdadeiro efeito do programa. A 
validação externa se refere ao grau em que os 
resultados observados em um determinado 
estudo posam ser generalizados para outras 
situações com populações diferentes e sob 
diferentes condições.

Campbell56, Campbell e Stanley46, Cook 
e Campbell57, e outros publicaram guias para 
estabelecer a validação interna e externa.58 
Conrad et al.55 fornece uma revisão destas 
ameaças como elas se aplicam na pesquisa 
de promoção de saúde. As ameaças mais 
importantes são resumidas abaixo.

Tipos de Ameaças

Viés de Seleção

Quando voluntários (ou participantes) 
de um programa de promoção de saúde 
são comparados a não voluntários (não 
participantes), uma suposição questionável é 
feita de que os resultados sendo mensurados 
seriam os mesmos para estes grupos de 
pessoas na ausência do programa. Uma 
vez que os participantes do programa se 
auto selecionaram para as intervenções de 
promoção de saúde, eles podem estar mais 
motivados a mudar seu comportamento, 
interessados em melhorar seus hábitos 
de saúde e mais cientes da utilização de 
serviços de saúde quando comparados 
com não participantes. Alternativamente, 
funcionários podem decidir não participar de 
um programa de promoção de saúde formal 
porque acreditam que eles já têm bons hábitos 
de saúde e não seriam beneficiados com um 
programa direcionado a indivíduos que tem 
pouco conhecimento sobre o assunto. Dadas as 
potenciais diferenças de início, qualquer efeito 
observado no programa pode ser atribuído a 
esses fatores e, portanto ameaçar a validade 
das conclusões como sendo relacionadas ao 
programa em si.

Desistência
Desistência é o efeito da perda de indivíduos 
durante o período da intervenção devido à 
evasão do programa. Aqueles que desistem são 
geralmente pessoas menos motivadas ou que 
não tiveram sucesso em alcançar a mudança 
de comportamento desejada. Esta ameaça 
pode levar a uma amostra pequena que poderá 
tornar difícil generalizar as conclusões para 
além de um pequeno grupo de indivíduos que 
foram mantidos na amostra. Da mesma forma, 
dependendo de quem desiste do programa, isto 
pode levar a um viés nos resultados do estudo, 
especificamente das ações e características 
daqueles indivíduos que permaneceram no 
estudo.

Maturação
Maturação é o efeito do envelhecimento do 
indivíduo em qualquer um dos valores ou 
medidas registradas. Por exemplo, quando as 
pessoas envelhecem, possivelmente irão ganhar 
peso e terão maior risco de ter pressão alta. 
Desse modo, estas tendências de maturação 
podem obscurecer o impacto real do programa.

História
A ameaça da história envolve fatores no 
ambiente, tais como mudanças de legislação, 
tendências culturais ou adaptação às políticas 
da empresa que podem afetar comportamentos 
e atitudes dos indivíduos. Esta ameaça é 
especialmente relevante quando empresas em 
diferentes localidades ou organizações são 
comparadas umas às outras.

Instrumentação
Esta ameaça envolve mudanças na forma como 
os dados são registrados, ex., auto resposta vs. 
leituras biométricas, mudanças de palavras em 
um questionário ou mudanças no equipamento 
de registro ou ferramentas de medição.

Regressão à média
Esta é definida como a tendência de valores 
extremos de se moverem em direção à média. 
Pessoas com níveis muito altos de pressão 
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arterial, colesterol ou stress muitas vezes 
alcançam níveis mais baixos quando em 
repouso porque valores extremos tendem a 
gravitar para “normal”, mesmo na ausência 
de um programa. Por exemplo, um indivíduo 
que relate níveis altos de stress no início pode 
estar em meio a uma crise de stress. Superar 
esta crise poderá resultar em menores níveis 
de stress em um período posterior quando o 
indivíduo for testado novamente.

A regressão à média pode não se aplicar 
em algumas áreas tais como peso ou tabagismo 
onde níveis altos (vários maços de cigarro 
consumidos) tendem a permanecer estáveis ou 
até mesmo aumentar ao longo do tempo.

Fidelidade ao Tratamento
A ameaça à fidelidade ao tratamento ocorre 
quando há uma variação na forma como o 
programa é entregue em todas as empresas/
localidades que podem influenciar resultados.

Difusão de Tratamentos
Uma imensidão de efeitos de local a local ou 
entre locais pode ocorrer quando os indivíduos 
no local de controle têm acesso ou são expostos 
a materiais ou programas de intervenção 
oferecidos aos indivíduos em tratamento. 
Isto é algumas vezes chamado de efeito de 
“contaminação”.

Teste
O efeito de realizar avaliações ou medidas de 
sujeitos que poderiam, por eles mesmos, causar 
mudanças. A influência do teste nas medições é 
algumas vezes chamada de “Efeito Hawthorne” 
onde qualquer mudança no ambiente de 
trabalho ou simplesmente uma atenção maior 
dispendida a um grupo de funcionários, 
poderá levar a um aumento temporário nas 
medidas de interesse, tais como produtividade. 
(Veja por exemplo Steele-Johnson.)59

Lidando com Ameaças à Validação

Algumas formas de lidar com algumas das 
ameaças mais comuns à validação são descritas 
abaixo.

Para tratar o viés de seleção, uma 
abordagem padrão comumente utilizada nas 
avaliações de programas de promoção de saúde 
no local de trabalho é encontrar “gêmeos” para 
os indivíduos expostos ao programa em um 
conjunto de indivíduos sem exposição ou acesso 
ao programa. Isto é realizado utilizando escores 
de propensão de correspondência ou métodos 
de ponderação. Apresentado por Rosenbaum 
e Rubin, métodos de escores de propensão, 
algumas vezes chamados de “pares-gêmeos” 
ou estudos de caso controlados, utilizam a 
probabilidade condicional de estar no grupo de 
intervenção, com base em variáveis observadas, 
para combinar cada participante com um não 
participante ou sujeito do grupo controle.

Para implementar este método, o avaliador 
estima um modelo logístico de regressão 
que prevê a possibilidade que um indivíduo 
seja um participante em um programa 
baseado em variáveis de base disponíveis 
que podem incluir prontidão para melhorar 
comportamentos de saúde e baixo risco (escala 
individual de prontidão para mudança), status 
de saúde, localização geográfica, qualidade de 
vida auto reportada, demografia, utilização 
de serviços de saúde e padrões de gastos. 
O modelo logístico de regressão atribui a 
cada participante e pessoa de controle uma 
previsão da probabilidade de participação, 
também chamada de escore de propensão, 
que vai de 0 a 1 (sem probabilidade alguma 
até muito provável se tornar um participante). 
Participantes e não participantes são então 
combinados, geralmente permitindo que cada 
membro do grupo de controle seja combinado 
com apenas um participante.

Para determinar se os participantes e 
controles foram bem combinados, vários 
testes de diagnóstico visuais e numéricos 
são utilizados para comparar os “gêmeos” 
antes e depois da combinação. Uma boa 
combinação significa que existe pouca ou 
nenhuma diferença significativa entre as 
variáveis observadas através dos dois grupos 
após a combinação. Itens examinados podem 
incluir variáveis de categoria (ex., gênero, 
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status de tabagismo, sedentarismo, má 
alimentação, stress e isolamento social). Estas 
variáveis de combinação são então testadas 
para importância estatística utilizando testes 
de chi2 de McNemar ou Mantel Haenszel 
comparando a proporção de pessoas de alto 
risco no grupo de intervenção àqueles no 
grupo de controle. Para variáveis contínuas 
(ex., idade, BMI, visitas ao médico e admissões 
em hospitais), testes t são utilizados para medir 
as diferenças antes e depois da combinação. Se 
diferenças significativas permanecerem após 
a combinação, ajustes podem ser feitos aos 
procedimentos de combinação e os resultados 
reavaliados. Uma vez que os avaliadores 
estiverem satisfeitos com as combinações, eles 
criam um conjunto de dados base que consiste 
dos participantes e seus controles e os dois 
grupos de indivíduos são acompanhados ao 
longo do tempo.
O controle do estudo de abandono/
desistência (isto é, onde participantes ou 
não participantes desistem do programa 
e, portanto, não contribuem com dados 
contínuos ou de acompanhamento) pode ser 
alcançado utilizando uma técnica chamada 
“baseline observation carried forward” ou 
BOCF(abordagem com base na observação 
inicial). Este método assume que indivíduos 
que desistem do estudo poderiam ter mantido 
seus valores iniciais ao longo do período do 
estudo e tais valores são inseridos em campos 
de “dados inexistentes”. Esta suposição é 
problemática porque muitos riscos à saúde 
(ex., peso, pressão arterial, colesterol) podem 
aumentar simplesmente por causa do processo 
de envelhecimento; portanto, é possível que a 
substituição de dados BOCF não reflitam os 
valores reais para estes indivíduos faltantes.

Outro método para lidar com dados de 
acompanhamento faltantes é chamado de 
imputação baseada na média, que atribui 
valores significativos do grupo de controle a 
participantes que abandonam o programa. Esta 
abordagem também tem limitações porque o 
desgaste afeta ambos os membros dos grupos 

de tratamento e controle e os resultados podem 
ser tendenciosos para ambos os grupos.

O impacto da maturação pode ser reduzido 
combinando cuidadosamente sujeitos dos 
grupos de tratamento e controle utilizando 
idade, ou faixa etária, como um critério de 
combinação. Os efeitos da história podem ser 
reduzidos estudando os indivíduos do grupo 
de comparação de organizações similares, e 
para quem os dados estiverem disponíveis para 
um horizonte de tempo similar aos sujeitos 
no grupo de tratamento. Quando possível, 
grupos de comparação devem ser retirados 
de uma mesma região, indústria, tamanho, e 
outras dimensões relevantes, que os grupos de 
intervenção.

Para controlar a instrumentação, os 
mesmos, ou muito similares, instrumentos e 
procedimentos de coleta de dados devem ser 
utilizados para cada etapa fundamental de 
medição. A regressão à média, é controlada 
quando os sujeitos dos grupos de tratamento 
e controle são combinados no início e um 
período de pré-intervenção estendido e estável 
é estabelecido. Este método fornece uma 
estimativa mais precisa dos valores reais de 
cada sujeito antes da intervenção

Fidelidade ao tratamento e difusão de 
tratamentos são tratados com a realização de 
avaliações qualitativas cuidadosas dos locais 
de tratamento e controle e coleta de dados de 
acompanhamento uma vez que a intervenção 
está a caminho. Finalmente, os efeitos do teste 
são reduzidos quando ambos os sujeitos, 
dos grupos de tratamento e controle, são 
administrados com os mesmos instrumentos, 
aproximadamente ao mesmo tempo, para que 
a experiência de serem testados afete ambos os 
grupos igualmente.

Amostra
Muitas avaliações focam em uma amostra 
distinta do total da população de interesse. 
A população pode ser tão ampla quantos 
todos os funcionários de uma empresa 
global, trabalhadores braçais, professores, ou 
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servidores públicos. Uma vez que é avaliar 
impossível avaliar uma população inteira, 
ou o universo de indivíduos pertencentes a 
uma determinada classe ampla, uma amostra 
deste universo é selecionada e estudada. 
Por exemplo, uma amostra do estudo pode 
consistir de professores de uma determinada 
cidade que participam de um programa de 
promoção de saúde e que voluntariamente 
completaram uma avaliação de saúde. 
Muitas regras e diretrizes se aplicam na 
seleção da população-alvo, desenvolvimento 
de um grupo de comparação apropriado, 
recrutamento de sujeitos, estabelecimento do 
tamanho de amostra adequado para o estudo 
e amostragem de um universo de participantes 
em potencial para o estudo de modo que seja 
possível generalizar os resultados para um 
grupo maior. Estes são descritos abaixo.

População-Alvo

Ao estabelecer um plano de avaliação, deve 
existir uma população-alvo bem definida. 
Este grupo deve incluir todos os potenciais 
beneficiários do programa além daqueles que 
participam ativamente. Por exemplo, em um 
estudo que examine influências do ambiente na 
saúde (ex., placas encorajando o uso da escada, 
opções de comida saudável nos refeitórios), 
todos os funcionários em um determinado 
local deveriam constituir uma população-alvo 
uma vez que todos são expostos à intervenção.

Mesmo quando a avaliação tem como 
foco apenas os participantes do programa, 
é necessário ser preciso na definição da 
elegibilidade total da população de modo que 
taxas precisas de sucesso sejam determinadas. 
Por exemplo, ao considerar a “taxa de 
abandono” de um determinado programa 
contra o tabagismo, todos os participantes da 
sessão inicial deveriam ser incluídos como 
população-alvo em vez de apenas aqueles 
que completaram o programa e participaram 
até a sessão final. Contar todos aqueles que 
atenderam a primeira sessão de um programa 
como um sujeito é chamado de desenho de 

“intenção de tratamento”. Em cada avaliação 
de acompanhamento, tantos participantes 
iniciais do programa quantos forem possíveis 
são então identificados e monitorados.

Consentimento Informado

Quando instituições acadêmicas conduzem 
a avaliação, ou quando o estudo envolve 
experimentos clínicos, pode haver a necessidade 
de submeter um documento com o projeto 
do estudo para a organização financiadora - 
Institutional Review Board (IRB) nos Estados 
Unidos. A maioria dos IRBs irá considerar 
a pesquisa de promoção de saúde no local 
de trabalho como um projeto de melhoria da 
qualidade ou avaliação que é “isento” de uma 
revisão da IRB. No entanto, o avaliador pode 
precisar completar formulários ou submeter 
um pedido que assegure à IRB que o estudo é 
ético e legal, e cumpre os procedimentos padrão 
aprovados. Em casos extremos, a IRB pode 
revisar o mérito científico do estudo para se 
assegurar que a conduta do estudo e potenciais 
benefícios garantam o ônus da participação dos 
indivíduos. Entretanto, a maioria dos estudos 
que focam em programas no local de trabalho 
dependem de fontes de dados secundários 
sem identificação (dados coletados para outros 
propósitos) e, portanto, mais frequentemente, 
recebem isenção de uma revisão completa ou 
uma revisão apressada da IRB.

Grupo de Comparação

Como discutido anteriormente, um grupo de 
comparação adequado é necessário em estudos 
quasi-experimentais. Um grupo de comparação 
ideal é composto de funcionários semelhantes 
a quem o programa não foi oferecido. Outras 
opções de grupos de comparação incluem 
funcionários de outras empresas ou dados 
normativos publicados (ex., dados sobre a 
mudança dos níveis de tabagismo na população 
nacional, tendências de utilização dos serviços 
de saúde em diferentes indústrias, ou taxas de 
absenteísmo dos funcionários derivados do 
Bureau of National Affairs).
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Um método comum de se avaliar programas 
de promoção à saúde é comparar participantes 
e não participantes que podem dividir o 
mesmo local. Todavia, esta abordagem, 
apesar de conveniente, tem suas limitações. 
As características de não participantes e 
participantes podem diferir no começo do 
programa (ex., hábitos de saúde existentes, 
fatores de risco para a saúde, gênero). Isto, 
por sua vez, afeta como os resultados podem 
ser interpretados; isto é, seria mais difícil 
demonstrar que o programa foi a razão para os 
impactos positivos na saúde dos participantes 
porque, por exemplo, os participantes já 
eram mais saudáveis e mais motivados para 
começar se comparados aos não-participantes. 
A difusão do tratamento é outra limitação a 
esta abordagem. Embora não engajados no 
programa, o grupo de comparação ainda é 
exposto a ele e tem acesso, o que pode diluir 
o resultado na avaliação do impacto do 
programa.

Recrutamento

Recrutar participantes do programa é uma arte 
em si. A escolha da população a ser estudada 
pode ser feita de duas formas. O avaliador pode 
selecionar tanto toda a população a quem se 
ofereceu o programa (e o grupo de comparação 
apropriado) ou uma amostra desta população. 
Ao escolher uma amostra da população, o 
tamanho adequado da amostra é a próxima 
questão. Isto é, quantas pessoas o avaliador 
precisa recrutar para um grupo de amostragem 
a fim de atingir resultados que reflitam toda a 
população?

Tamanhos de Amostra e Cálculos de 

Potência

Avaliações bem executadas geralmente exigem 
vários tipos de dados a serem coletados de 
ou sobre os participantes e não participantes 
da intervenção. Dependendo da magnitude 
das diferenças nos resultados esperados 
dos participantes e não participantes, 
pesquisadores podem preferir coletar dados de 

centenas ou até milhares de sujeitos. Existem 
duas razões porque grandes amostras são 
desejáveis. Primeiro, quanto maior o tamanho 
da amostra maior o poder estatístico para 
detectar qualquer impacto do programa. 
Segundo, quanto maior a amostra, maior a 
probabilidade de os resultados da avaliação 
refletirem precisamente a população-alvo 
e poderem ser generalizados para outros 
cenários ou populações.

Amostragem Aleatória
Amostragem aleatória é uma técnica para 
escolha de sujeitos para a pesquisa de modo 
que cada pessoa tenha a mesma chance de ser 
selecionada. Programas de computador são 
comumente utilizados para selecionar grupos 
aleatórios de indivíduos de um total elegível 
da população. Alternativamente, a maioria dos 
livros didáticos sobre estatística inclui uma 
tabela com números aleatórios que podem ser 
utilizados para uma seleção aleatória de nomes.

Como o Tamanho da Amostra pode Afe-

tar as Conclusões do Estudo
Se uma amostra grande o bastante não é extraída 
inicialmente ao realizar um estudo de avaliação, 
então as conclusões tiradas deste estudo 
podem ser tênues. Isto é especialmente verdade 
quando testes estatísticos convencionais (e 
mais familiares) são utilizados na análise. Por 
exemplo, um avaliador quer determinar a 
eficácia de um programa para acabar com o 
tabagismo utilizando um desenho de grupo 
de apoio tempo 1/tempo 2 sem utilizar um 
grupo de comparação (chamado anteriormente 
de “desenho de um único grupo, antes e após 
pré teste-pós teste). A população inicial de 
500 funcionários inclui 150 fumantes (30% da 
população total). Se a empresa perde 10% de 
seus funcionários por ano, isto deixaria 122 
indivíduos do grupo de fumantes original após 
dois anos (150 x .90 x .90 = 122).

O avaliador agora refaz as medidas do 
grupo de apoio restante de 122 funcionários 
e determina uma determinada taxa de 
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desistência. Utilizar fórmulas estatísticas 
estabelecidas, *o avaliador determina (com 
um nível de 95% de certeza) que a taxa real de 
desistência após dois anos é mais ou menos 
9%. Assim, se 30% dos 122 indivíduos restantes 
desiste, então o avaliador pode dizer que entre 
27.5% e 45.7% da população desistiu.*

A única maneira de diminuir o fator de 
erro e mais precisamente estimar a taxa de 
desistência real seria aumentar a amostragem 
da população. Se o número de pessoas na 
amostragem é aumentado, então o fator de 
erro irá diminuir. Por exemplo, se a população 
inicial é dobrada de 500 para 1.000 e o número 
de fumantes aumenta para 300 de 150, então o 
número de fumantes que continuam no estudo 
após dois anos é de 243 (300*.9*.9). Com o 
dobro da população inicial do estudo, o fator 
de erro é reduzido para 6.4% de 9.1%.

Amostragem para Estimar a Prevalên-

cia de Fatores de Risco
Uma circunstância comum exigida na 
determinação do tamanho da amostra é 
estimar a prevalência de um fator de risco na 
população. Como mostrado acima, fórmulas 
e calculadoras para estabelecer tamanhos 
apropriados de amostra podem ser encontradas 
em vários sites na internet incluindo aquele 
listado como nota de rodapé na seção anterior 
e baixo.† Para referência rápida, a Tabela 6-2 é 
fornecida contendo requisitos de tamanho de 
amostras para várias populações.

Análises de Potência para Avaliar Im-

pactos do Programa
Outra circunstância em que o tamanho das 
amostras precisaria ser determinado é na 
comparação de mudanças entre dois grupos. 

Por exemplo, em um programa para acabar 
com o tabagismo, o avaliador quer saber se 
as taxas de desistência são diferentes para os 
grupos de tratamento e de controle. Determinar 
o tamanho da amostra neste caso utilizaria um 
conceito estatístico chamado de análise de 
potência.

Potência estatística é o grau de confiança 
de que uma diferença não estatisticamente 
significativa entre dois grupos de fato reflete 
uma falta de diferença entre estes grupos, em 
oposição a não diferença sendo atribuída a uma 
amostra de tamanho muito pequeno. Aqui, 
novamente, o leitor é remetido a vários livros 
didáticos de estatística ou ao site Wikipedia que 
oferece um guia de referência rápida.‡

Uma vez que fórmulas para calcular 
o tamanho da amostra são complicadas, 
avaliadores normalmente extraem dados de 
tabelas como aquelas em Fleiss.60 Por exemplo, 
o avaliador assume que 25% dos fumantes 
no grupo de tratamento e 10% no grupo de 
comparação irão desistir. O avaliador também 
determina o nível de significância em 0.05 
(i.e., 95% dos resultados de tempo não irão 
ser devidos ao acaso), e o poder para detectar 
diferenças entre os grupos em .80. Sob essas 
condições, o avaliador precisaria de 113 sujeitos 
no grupo de tratamento e 113 sujeitos no grupo 
de controle para detectar diferenças nas taxas 
de desistência entre os grupos, assumindo que 
o programa tivesse sucesso.

Estimar os requisitos de poder e tamanho 
das amostras antes do iniciar a pesquisa é 
importante porque os grupos de intervenção 
menores, comuns em programas de promoção 
de saúde, combinados com taxas relativamente 
baixas de mudanças frequentemente 
observadas, muitas vezes torna difícil detectar 

* Veja por exemplo o seguinte site para orientação sobre como calcular o tamanho das amostras: 
http://bphc.hrsa.gov/policiesregulations/performancemeasures/patientsurvey/calculating.
html, acessado em 10/6/13.

† Veja por exemplo o seguinte site para orientação sobre como calcular o tamanho das amostras: 
http://www.unc.edu/~rls/s151-2010/class23.pdf, acessado 10/6/13.

‡ Veja: http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_power, accessado 10/6/13.
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diferenças estatisticamente significativas entre 
grupos de tratamento e comparação. Para uma 
discussão adicional sobre este tópico, o leitor 
deve ler Konrad and DeFriese61 and Cohen.62

Tamanho de Amostras para Análise de 

Dados Arquivados
Quanto maior a variação ou variabilidade de 
um resultado de interesse, maior deve ser o 
tamanho de uma amostra para estabelecer 
diferenças estatisticamente significativas nos 
resultados. Dados de arquivo ou administrativos 
tais como despesas médicas, dias perdidos de 
trabalho devido à doença, taxas de invalidez 
de curto prazo ou tempo de trabalho perdido 
devido a acidentes no trabalho tendem a 
ter maiores variações. Além disso, riscos de 
saúde e hábitos de comportamento podem 
variar consideravelmente entre indivíduos 
resultando em uma grande diferença nos 
custos de serviços de saúde entre aqueles que 
cuidam bem de si mesmos e aqueles que não. 
A vasta gama de valores para estes resultados 

significa que os valores habituais nem sempre 
refletem o que é mais “normal” em termos da 
experiência de uma pessoa.

Consequentemente, enquanto estudos de 
resultados “mais estáveis” (ex., satisfação com o 
programa, atitudes dos funcionários, mudança 
nos riscos à saúde) pode requisitar apenas uma 
centena de sujeitos, estudos de despesas médicas 
ou outros dados administrativos geralmente 
exigem milhares de sujeitos. Portanto, o leitor 
é advertido de que o tamanho da amostra 
final para uma avaliação deve ser orientado 
pelas exigências de tamanho de amostra para 
a variável de maior interesse. Se a variável é 
custos com serviços de saúde, por exemplo, 
isto pode exigir mais de 2.000 indivíduos para 
serem incluídos no grupo de intervenção e um 
número igual para o grupo de comparação. Isto 
presume mínima perda de sujeitos ao longo do 
tempo. Se o desligamento for alto, amostras com 
tamanho superior a 3.000 ou até mesmo 4.000 
pessoas em ambos os grupos de tratamento e 
comparação podem ser necessárias.

Tabela 6-2:  Tabela de amostra exigida para pesquisas com empregados.

Total da população elegível Tamanho da amostra
50 44
100 79
200 132
300 168
400 196
500 217
700 248
1000 278
2000 322
5000 357
10000 370

Nota: A estimativa do tamanho da amostra pressupõe uma margem de erro de 5% (e=.05) 
e um nível α de .05, ou seja, os resultados obtidos vão estar dentro do valor real em 5% em 
pelo menos 95% do tempo. Por exemplo, quando avaliamos as taxas de tabagismo para uma 
população de 1000 indivíduos, o avaliador encontra que 30% dos 278 indivíduos pesquisados 
aleatoriamente fumam, a prevalência na amostra (neste caso, 30% de fumantes) vai estar dentro 
dos cinco pontos percentuais (25–35%) do valor da população, 95% do tempo.
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Atingindo Altos Níveis de Resposta na 

Pesquisa
Avaliações geralmente dependem de 
instrumentos de pesquisa para coletar 
informações sobre os participantes e não 
participantes de um programa. Exemplos 
incluem questionários de saúde e estilo de vida 
desenvolvidos para medir os hábitos de saúde 
e outros fatores de risco, bem como pesquisas 
de satisfação e atitude.

Altas taxas de resposta são mais possíveis 
de alcançar quando os questionários são curtos 
(uma ou duas páginas), basicamente compostos 
de perguntas de múltipla-escolha (“checklists”, 
sim/não, escalas de avaliação), a gestão apoia 
o processo de pesquisa permitindo tempo livre 
para completar o instrumento, e a conclusão 
é recompensada com incentivos. Além disso, 
participantes tem maior probabilidade de 
oferecer suas opiniões quando as pesquisas 
são anônimas ou quando a confidencialidade 
é assegurada. (Para uma discussão sobre 
maneiras de atingir altas taxas de resposta 
em programas de promoção de saúde, veja 
Thompson et al.63 e Dillman.64)

Quando baixas taxas de resposta são 
previstas, por causa de antipatia geral contra 
os instrumentos da pesquisa ou baixas taxas 
de alfabetização da população, o avaliador 
pode considerar protocolos de entrevista 
estruturados que são administrados por telefone 
ou pessoalmente. Estas técnicas também são 
eficazes como medidas de acompanhamento 
para obter opinião adicional de outrora não 
respondentes. Geralmente, taxas de resposta 
podem ser bastante melhoradas através de 
solicitações pessoa-a-pessoa em oposição a 
comunicações escritas.

Quando as taxas de resposta são baixas 
apesar dos melhores esforços para maximizá-
las, os analistas da pesquisa podem utilizar 
técnicas de ponderação baseada em regressão 
para assegurar que as respostas aos dados 
da pesquisa representem a população como 
um todo. Com estas técnicas, mais peso é 
dado a pessoas que responderam à pesquisa 

apesar de sua propensão para responder ser 
baixa. A razão para esta abordagem é que 
estes indivíduos têm maior probabilidade de 
representar não respondentes do que outros 
que tipicamente respondem a pesquisas com 
pouca hesitação.

Kalton and Kasprzyk65 descrevem os 
métodos utilizados para estimar a probabilidade 
de resposta a pesquisas e técnicas associadas 
de ponderação. Geralmente, o avaliador coleta 
informações de fatores que podem influenciar 
as taxas de resposta. Por exemplo, muitas 
vezes a resposta à pesquisa varia pelo tipo de 
trabalho, salário, nível de educação, gênero ou 
moral do funcionário. O trabalho do avaliador 
é coletar informações sobre o maior número de 
fatores possíveis, de modo que eles possam ser 
controlados na análise de dados.

Munidos destes dados, o avaliador então 
conduz uma análise de regressão logística 
desenvolvida para estimar as relações entre 
fatores que influenciam as taxas de resposta 
e se a pesquisa foi completada ou não. Os 
resultados de regressão logística são utilizados 
para estimar a probabilidade de cada pessoa 
de completar a pesquisa. Estas probabilidades 
são então invertidas (i.e., 1/probabilidade é 
calculada) e as probabilidades invertidas se 
tornam pesos da pesquisa. Os pesos atribuem 
mais importância àqueles que se espera que 
não irão responder à pesquisa baseado em seu 
perfil demográfico (i.e., o peso é maior para 
aqueles que são menos propensos a responder).

Medidas
Fontes de Dados

Não é preciso dizer que para medir o sucesso 
do programa, o avaliador primeiro precisa 
coletar os dados. Não existe, felizmente, 
escassez de dados em muitas bases de dados 
nas organizações. Existem, entretanto, recursos 
limitados para extrair, compilar e agregar os 
dados necessários, e conectar uma fonte de 
dados a todas as outras.

Os administradores do programa são 
sobrecarregados com a tarefa de persuadir 
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os responsáveis pela base de dados a liberar 
as informações necessárias para os estudos 
analíticos. Frequentemente, advogados 
corporativos que são incluídos nas discussões, 
expressam reservas em relação à liberação 
dos dados por causa das já mencionadas 
preocupações relacionadas à privacidade. Tais 
cenários reforçam a necessidade de um plano 
claro de análise de dados que é comunicado 
às autoridades corporativas. Os planos devem 
incluir garantias específicas contra potenciais 
revelações de informação confidencial (i.e., 
aderência às leis federais tais como o Health 
Insurance Portability and Accountability Act 
[HIPAA]).66

Ao coletar dados para avaliações de 
programas de promoção de saúde, três 
principais fontes são encontradas:

1. Medidas “Papel e Lápis” podem incluir 
registros de presença; dados de 
instrumentos de avaliações em saúde 
e estilo de vida; questionários de 
estrutura do programa; e pesquisas de 
feedback dos funcionários.

2. Técnicas de Observação podem incluir, 
por exemplo, dados coletados de 
exames de pressão arterial, peso, 
colesterol e glicose; evidência de apoio 
no local de trabalho para um estilo de 
vida saudável (placas encorajando o 
uso de escadas, opções de alimentos 
saudáveis nos refeitórios) ou registros 
realizados por funcionários de 
segurança do estacionamento para 
registrar o número de motoristas 
entrando na garagem que utilizam o 
cinto de segurança.

3. Dados de arquivo ou administrativos 
podem incluir informações de 
sinistralidade; registros de pessoal; 
dados de absenteísmo; registros 
de invalidez e afastamento de 
funcionários; registros eletrônicos 
de presença; registros médicos 
eletrônicos; formulários de inscrição 
em aulas e bases de dados normativas.

Cada uma destas fontes de dados pode 
ser analisada independentemente, ou melhor, 
ainda, integradas umas com as outras. Antes 
de gastar tempo e esforço construindo bases de 
dados integradas ou relacionadas por si mesmo, 
as organizações devem perguntar e responder a 
pergunta “e daí?”, isto é, quanto tempo e esforço 
são necessários para reinventar esta roda, e como 
meus sistemas internos de dados podem ser 
utilizados para tomar decisões sobre o desenho 
do programa e sua implementação. Para evitar 
o custo de desenvolver sistemas de coleta e 
análise de dados customizados, as organizações 
podem considerar um contrato com gestores de 
dados experientes e organizações de integração 
de informações. Estas companhias muitas vezes 
utilizam sistemas de construção e relatos de 
dados patenteados, mas também dependem de 
pacotes eletrônicos estatísticos “de prateleira” 
tais como SAS, SPSS ou STATA para conectar 
as bases de dados e conduzir análises de dados 
sofisticadas.

Validade e Confiabilidade da Medição

Textos de pesquisa em Ciências Sociais 
(Kerlinger45) dedicam uma atenção considerável 
às maneiras de melhorar a validade e 
confiabilidade dos sistemas de medição. 
Validade se refere até que ponto o instrumento 
de medição está medindo o que deveria medir. 
Confiabilidade é o quanto um instrumento é 
estável, seguro e previsível em sua contagem 
de uma determinada peculiaridade ou 
comportamento, para qualquer indivíduo ao 
longo de um período de tempo sob condições 
consistentes.45 A validade e confiabilidade 
de ferramentas e procedimentos de medição 
são de extrema importância nas avaliações 
do programa porque eles são fundamentais 
para relatar conclusões verossímeis do estudo. 
Pesquisas que não tem aderência aos rigores da 
avaliação científica tem maior probabilidade 
de produzir dados de valor questionável. Os 
resultados reportados podem ser enganosos 
e, em muitos casos, piores do que não ter 
nenhuma informação sequer.
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Por exemplo, se um instrumento inválido 
é utilizado para medir stress emocional e a 
medida subestima o stress real vivenciado 
pelo funcionário, os desenvolvedores do 
programa poderiam concluir que o programa 
de controle de stress não é necessário ou 
pode não funcionar quando, de fato, o oposto 
é verdade. Se o instrumento de medição é 
duvidoso ou inválido, então o progresso real 
pode permanecer desconhecido quando, de 
fato, ele ocorreu. Isto poderia resultar em 
descontinuar um programa bastante eficaz. 
Da mesma forma, um programa ineficaz pode 
ser estendido apesar de seu progresso real ser 
suspeito, haja vista as ferramentas de medição 
utilizadas.

Utilizar instrumentos de medição existentes 
e válidos poupa tempo necessário para testar 
as propriedades psicométricas das ferramentas 
de medição utilizadas. Muitos compêndios 
de instrumentos válidos e confiáveis têm 
sido compilados e deve servir de referência 
na decisão de quais ferramentas ou medidas 
utilizar como parte do processo de avaliação. 
(Veja os exemplos de materiais preparados 
pelas organizações “The Institute for Health 
and Productivity Management”, “Integrated 
Benefits Institute” e “Care Continuum 
Alliance”.)67–69

Além disso, muitas organizações na 
área de comércio e indústria incluindo a 
“Health Enhancement Research Organization 
(HERO)”, “Care Continuum Alliance 
(CCA)”, e “National Committee for Quality 
Assurance (NCQA)” desenvolveram “métricas 
fundamentais” para obter dados relacionados 
a risco de saúde, custo, produtividade e dados 
organizacionais.70,71

Algumas maneiras de estabelecer a validade 
e a confiabilidade são descritas abaixo:

Validade Aparente

Validade aparente é o quanto um instrumento 
parece estar medindo o que ele deveria medir. 
Isto mais frequentemente se refere à percepção 
de validade de observadores especialistas e 

não especialistas (ex., potenciais respondentes 
da pesquisa) que informam ao avaliador 
que a ferramenta parece medir o conceito de 
interesse. Validade aparente não é uma medida 
estatística, mas uma impressão subjetiva.

Validade de Conteúdo

A validade de conteúdo se refere ao quanto 
um instrumento abrange o escopo completo 
das áreas de conteúdo relevante de uma 
determinada construção social. Se o conceito 
ou peculiaridade que deve ser medida engloba 
muitas áreas diferentes, a análise de validade 
do conteúdo determina se todas as áreas são 
abordadas pelo instrumento. Esta análise é 
geralmente realizada por especialistas da área 
que sabem a teoria que sustenta um conceito 
ou peculiaridade e pode determinar se cada 
componente relevante é considerado no 
desenho do instrumento. Por exemplo, se um 
instrumento é desenvolvido para medir uma 
construção como “bem-estar geral”, então 
um painel de especialistas será empregado 
para determinar se os elementos-chave 
deste conceito geral (ex., habilidade de lidar 
com a ansiedade, depressão, habilidade de 
enfrentamento, rede de apoio social, etc.) estão 
incluídos na construção da medição.

Validade do Construto

Validade do Construto se refere ao grau 
em que os elementos teóricos do construto 
sob avaliação são de fato capturados pela 
ferramenta de medição. Um método estatístico 
utilizado para avaliar a validade do construto 
é chamado de análise fatorial. Aqui, dados 
de uma extensa amostra de respondentes são 
analisados para determinar se as respostas a 
diferentes itens no instrumento de pesquisa 
se relacionam uns com os outros, indicando 
que eles provavelmente estão medindo um 
conceito comum.

Por exemplo, a Escala de Resiliência 
- Connor Davidson Resilience Scale (CD-
RISC) foi testada utilizando análise fatorial 
e determinada para incluir os cinco fatores 
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seguintes como componentes teóricos 
subjacentes a uma peculiaridade mais ampla 
chamada resiliência: competência pessoal; 
confiança nos instintos; aceitação positiva da 
mudança; controle e influência espiritual.72

Validade Preditiva
Validade preditiva é o quanto cada escore de 
um instrumento pode ser utilizado para prever 
certos resultados ou comportamentos futuros. 
Em um estudo rigoroso de validade preditiva, 
os escores do teste são coletados primeiro; 
então a medida de critério é coletada em um 
período futuro. Por exemplo, a habilidade de 
uma pesquisa de satisfação do funcionário de 
prever as taxas de conclusão de um programa 
de saúde é testada através do exame da 
relação entre as classificações e os registros de 
participação reais no programa. Se a relação 
entre a satisfação no programa em um estágio 
inicial do programa e a taxa de conclusão do 
programa é estatisticamente significante, então 
o instrumento de satisfação tem validade 
preditiva.

Confiabilidade Teste-reteste
Confiabilidade teste-reteste é o quanto um 
instrumento captura respostas similares de 
uma administração para a próxima para a 
mesma pessoa. Ela pode ser determinada 
testando novamente um grupo de indivíduos 
utilizando um instrumento pouco depois da 
primeira medição é realizada (idealmente, 
dentro de um ou dois dias

Confiabilidade Inter-examinadores
Inter-taxas de confiabilidade se referem ao 
grau em que um ou mais examinadores 
independentes concordam em uma avaliação. 
Inter-taxas de confiabilidade são úteis para 
refinar uma ferramenta dada a examinadores 
determinando, por exemplo, se uma escala 
em particular é apropriada para medir certa 
variável de interesse. Se existe um alto nível de 
discordância entre os examinadores, isto pode 
significar que a ferramenta não é confiável ou 
que os examinadores precisam ser treinados 

novamente (ex., eles não estão utilizando o 
mesmo protocolo ao conduzir suas avaliações), 
ou a ferramenta em si precisa ser revista.

Confiabilidade Interna
A confiabilidade Interna é definida como a 
consistência de resultados através dos itens de 
uma medição que devem medir um conceito. 
Para determinar a consistência interna do 
instrumento, para qualquer respondente, são 
comparadas as respostas a itens similares no 
instrumento para testar se eles se relacionam. 
Uma alta correlação interna (“coeficiente 
alfa”) determina que o instrumento seja 
internamente consistente ao avaliar uma 
peculiaridade ou comportamento de interesse. 
Conduzir estudos de consistência interna 
é muito mais eficiente e menos oneroso do 
que estudos de confiabilidade teste-reteste e 
de confiabilidade inter-examinadores. Eles 
também são notavelmente precisos. Por 
exemplo, Cochrane73 mostrou que altos níveis 
de consistência interna frequentemente estão 
relacionados a altos níveis de outra medida de 
confiabilidade, tais como confiabilidade inter-
examinadores.

Todavia, medidas de confiabilidade 
interna, tais como cálculo de um coeficiente alfa, 
somente são relevantes para instrumentos de 
pesquisa com escalas multi-item que medem os 
mesmos construtos teóricos. Se o questionário 
mede múltiplos conceitos, o coeficiente alfa é 
determinado para cada conceito. Por exemplo, 
um questionário sobre stress poderia medir 
exposição ao stress, acesso a recursos de apoio 
e habilidades de enfrentamento. O coeficiente 
alfa é então medido para cada um destes 
conceitos. Igualmente, os coeficientes alfa são 
menos relevantes para exames biométricos ou 
outras medições de observação que dependem 
de múltiplas observações por uma mesma 
pessoa ou observações independentes de um 
dado fenômeno por duas ou mais pessoas.

Análise de Dados
Análise de dados é o processo de aplicar 
sistematicamente técnicas estatísticas para 
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inspecionar, descrever, modelar e avaliar 
dados. Estatísticas descritivas são aplicadas aos 
dados primeiro para descrever as características 
básicas de uma amostra do estudo e fornecer 
sumários ou observações simples. Estatísticas 
descritivas ajudam a informar estatísticas de 
inferência que fazem previsões sobre uma 
população do estudo.

Análises univariadas envolvem a análise 
de uma variável tal como um número de 
indivíduos que compreende a amostra 
do estudo em termos de idade ou gênero, 
enquanto análises multivariadas envolvem a 
observação e análise de mais de uma variável. 
Ambas as análises descritivas e multivariadas 
são descritas abaixo:

Estudos Descritivos

Análises descritivas são partes integrantes 
de uma avaliação porque eles fornecem 
informações ricas relacionadas à amostra do 
estudo em cada ponto da coleta de dados. A 
informação das análises descritivas podem 
informar a inclusão ou exclusão de critérios 
na amostra e especificações para modelos 
multivariados que se seguem. O processo 
de identificar a amostra do estudo extraída 
de uma base de dados administrativos ou 
arquivados, conduzir análises descritivas e 
exibir os resultados são descritos abaixo.

Amostra de Elegibilidade e Árvores de 

Elegibilidade

Após a base de dados é construída, a inclusão/
exclusão de critérios é aplicada para identificar 
a população de estudo relevante. Um critério 
de elegibilidade rigoroso pode levar a uma 
significativa perda de sujeitos. Dessa forma, 
é útil manter a população original na base de 
dados com sinalizadores para identificar o 
critério utilizado para inclusão ou exclusão de 
pessoas na amostra final do estudo.

Os sinalizadores nos dados também 
facilitam a criação de uma árvore de 
elegibilidade, que é um diagrama que mostra 
como uma amostra final do estudo foi criada 

a partir da população original com base no 
critério da inclusão/exclusão. Para uma típica 
avaliação de promoção em saúde, a população 
geral do estudo representa os funcionários 
da organização em uma determinada data. 
Cada tronco então descreve o número de 
funcionários deixados no conjunto após cada 
critério de exclusão é aplicado. Por exemplo, 
um tronco pode ser o número de funcionários 
que atende ao critério de idade para o estudo. 
O número de “troncos” na árvore dependerá 
do número critérios de elegibilidade aplicados 
à amostra. O último galho exibe o tamanho da 
amostra final utilizada na análise.

Mostrar a árvore de elegibilidade é 
particularmente relevante quando o tamanho 
da amostra final é significativamente menor 
que o tamanho da população original. Quando 
incluída em publicações acadêmicas, a árvore 
de elegibilidade fornece aos leitores um 
entendimento visual da generalização dos 
resultados do estudo. Por exemplo, se um 
estudo exclui todos os adultos acima de 65 anos 
de idade, os leitores sabem que os resultados 
não são aplicáveis a este grupo mais velho.

A figura 6-5 é uma ilustração de uma árvore 
de elegibilidade que começa com a população 
original no topo e contem troncos para cada 
critério de elegibilidade.

Características da Amostra

Uma vez que a amostra tenha sido determinada, 
este conjunto de indivíduos é comparado ao 
resto da população não incluída na análise. 
A comparação identifica se os indivíduos 
na amostra são similares à população mais 
abrangente. Por exemplo, se um critério 
de elegibilidade aplicado é a conclusão de 
uma avaliação de saúde e estilo de vida ou 
outra pesquisa, esta comparação fornece 
informação se aqueles que completaram 
a pesquisa são similares, em termos de 
demografia e características de trabalho, aos 
que não completaram. Qualquer diferença 
deve ser colocada de forma transparente nas 
apresentações de resultados.
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Comparações entre populações devem 
incluir análises estatísticas aplicadas a variáveis 
demográficas contínuas e categóricas ou outras 
variáveis relevantes. Tipicamente, variáveis 
contínuas podem incluir idade, renda, e 
medidas de severidade de doenças tais como 
nos instrumentos “Charlson Comorbidity 
Index (CCI)”, “ Psychiatric Diagnosis Groups 
(PDG)”,75 ou “Chronic Disease Score (CDS)”.76 
Se as variáveis são normalmente distribuídas, 
elas podem ser analisadas utilizando uma 
amostra de teste-t independente; se elas não 
são normalmente distribuídas, um teste não-
paramétrico é mais apropriado.

Outras variáveis descritivas que são 
categóricas por natureza incluem gênero, raça, 
etnia, trabalho em tempo integral ou parcial, 
local de trabalho, tipo de atividade, faixa etária, 
nível de instrução, estado civil, e escolha do 
plano de benefícios. Uma análise x2 é utilizada 
para avaliar as diferenças na proporção de 
indivíduos em cada categoria para aqueles 
incluídos na amostra e na população original.

Uma tabela das características de trabalho 
e sócio demográficas do grupo elegível, 
e características clínicas podem fornecer 
informações sobre quão semelhante à amostra 
é das outras populações. Para variáveis 
categóricas (ex., gênero, raça/etnia, e status 
de trabalho), a tabela inclui a porcentagem 
da amostra em cada categoria. Para variáveis 
contínuas (ex., idade, severidade clínica), a 
tabela inclui valores significativos e desvios 
padrão e alcance (ex., valores mínimos e 
máximos). A inclusão da idade na tabela 
tanto como variável continua (media de anos 
de idade) e variável categórica (porcentagem 
em cada grupo) pode ser útil para comunicar 
análises multivariadas adicionais ou modelos 
estatísticos.

Características dos Grupos Partici-

pantes
Após as características básicas de a amostra 
elegível serem examinadas, cada funcionário 
na amostra é identificado como participante 

Figura 6-5: Árvore de elegibilidade da amostra.

Empregados no site piloto (basal).
(N = 5000) 

Ina�vo
(N = 500)

Empregados a�vos
(N = 4500)

Empregados com idade elegível
(N = 4300)

Beneficiários do plano de
saúde “X”
(N = 4200)

Empregados mantendo o estado
de elegibilidade ao longo do
1.o ano pós-intervenção
(N = 3800)

Idade inelegível
(N = 200)

Não mantém o estado de elegibilidade
por 1 ano pós intervenção
(N = 400)

Não beneficiários do plano de saúde “X”
(N = 100)
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ou não participante. A participação é diferente 
de “exposição”. A exposição distingue 
funcionários dos locais de intervenção dos 
locais de controle. A participação distingue 
os funcionários nos locais de intervenção que 
participaram em um dos programas daqueles 
que não participaram. A participação poderá 
variar de acordo com o programa específico de 
interesse, então sinalizadores de participação 
em um programa específico são criados. Por 
exemplo, um funcionário pode ser identificado 
como um participante no programa se ele 
concluiu a avaliação de saúde e estilo de 
vida, mas pode ser identificado como um não 
participante de uma intervenção de atividade 
física se o funcionário não participou de 
nenhum programa de exercícios oferecido.

Os critérios de participação são baseados 
na teoria relacionada ao nível de engajamento 
necessário para o programa ter influência na 
saúde do funcionário. Por exemplo, o time 
de avaliação pode decidir identificar um 
funcionário como participante apenas se ele se 
inscrever e completar um programa específico 
porque se supõem que a conclusão do programa 
afeta o estado de saúde futuro. Indivíduos 
que se inscreveram, mas não completaram o 
programa, poderiam ser identificados como 
não participantes.

Uma medida categórica e contínua da 
intensidade de exposição total ao programa 
pode ser criada com base no número de 
programas de que o indivíduo participou 
e o número de interações com o programa 
(ex., sessões de coaching). Uma medida 
mutuamente exclusiva, hierárquica de 
participação no programa também pode 
ser apropriada. Tal medida categórica pode 
ser estruturada como se segue: (1) somente 
completaram uma avaliação de saúde e estilo 
de vida; (2) completaram uma avaliação mais 
pelo menos um programa de coaching; (3) 
completaram uma avaliação e participaram de 
um programa de exercícios; (4) completaram 
uma avaliação e estiverem engajados em um 
programa de educação interativa online; (5) 
completaram uma avaliação e participaram 

de um exame no local e programa de feedback 
com uma enfermeira, Existem muitas formas de 
capturar a dose ou intensidade de exposição ao 
programa sobre os itens acima ou um esquema 
similar.

A análise descritiva informa qual categoria 
de participação são pertinentes para a avaliação. 
Por exemplo, alguns programas que tem nível 
de participação baixo podem ser combinados 
com outros a fim de que somente as principais 
categorias de participação sejam avaliadas 
juntamente com uma “outra” categoria 
contendo baixo volume de participação. 
Dentro da amostra elegível, a porcentagem 
de participação para cada programa e cada 
categoria de intensidade do programa pode 
ser apurada utilizando o número total de 
indivíduos em cada grupo participante como 
o numerador e a amostra total elegível para o 
programa como o denominador.

Estudos Descritivos Focados na Aval-

iação da Estrutura e Processo
Como descrito anteriormente, a avaliação 
da estrutura e processo geralmente inclui 
uma avaliação dos programas oferecidos, 
mudanças nas regras, e outro apoio no 
ambiente para a promoção de saúde do 
funcionário. Estes são medidos em termos de 
fidelidade à implementação do programa; dose 
administrada; e dose recebida. Ao conduzir 
avaliações da estrutura e processo do programa 
de nível organizacional, dados são coletados 
no local para intervenção e locais de controle, 
e estes podem ser exibidos no departamento, 
no prédio ou nos andares, dependendo da 
singularidade do local e da quantidade de 
variação esperada. Como em outros estudos, 
medidas são coletadas no início e a cada 
etapa fundamental para facilitar o exame de 
mudanças ao longo do tempo na cultura do 
local de trabalho e engajamento do funcionário.

A maioria dos dados coletados aqui é 
qualitativa em sua natureza, sendo que temas, 
padrões, e problemas são então identificados 
e resumidos para determinar facilitadores e 
barreiras contribuindo ou impedindo o impacto 
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do programa. Por exemplo, uma pesquisa com 
funcionários pode revelar razões porque as 
pessoas não participam de programa (ex. falta 
de sensibilização, oposição do supervisor, 
conflitos de agenda e programa pouco 
atraente). Alguns destes dados também podem 
ser quantificados, e podem esclarecer ainda 
mais a profundidade dos problemas a serem 
abordados (ex., porcentagem de respondentes 
da pesquisa que citaram “falta de apoio do 
supervisor” como a principal razão para não 
participar). Estes estudos descritivos dos dados 
da estrutura e processo fornecem percepções 
necessárias para melhorar elementos 
estruturais ou implementar estratégias ao 
programa

Estudos Descritivos Focados em Riscos 

de Saúde
A análise de informações de risco de saúde 
coletadas dos funcionários que completaram 
avaliações de saúde e estilo de vida e seus 
resultados de exames biométricos são uma 
marca registrada dos programas de promoção 
de saúde. Estas avaliações e dados biométricos 
são utilizados pelos gestores do programa 
para identificar funcionários que poderiam se 
beneficiar das intervenções e adaptar programa 
de melhoria da saúde de modo geral. Estes 
dados também são importantes para propósitos 
de avaliação porque eles são usados para 
determinar como os riscos de saúde mudam 
ao longo do tempo e desse modo o impacto do 
programa nos resultados de saúde.

Para cada risco de saúde, a proporção 
de funcionários com alto risco é calculada. 
Quando medidas biométricas tais como 
colesterol, glicose, altura/peso e pressão 
arterial são coletados, a média de valores para 
cada é determinada para fornecer informações 
adicionais. Mudanças ao longo do tempo em 
porcentagem de alto risco são consideradas 
estatisticamente significantes utilizando uma 
análise x2. Medidas contínuas tais como peso, 
pressão arterial, glicose e colesterol total 
podem ser avaliadas utilizando repetidas 

medidas teste t. As mudanças na proporção de 
alto risco e em valores biométricos devem ser 
calculadas no geral, por local, e por condição 
de tratamento.

Como mostrado acima, estatísticas 
descritivas podem determinar o alcance e 
distribuição de dados. É útil ter parâmetros 
clínicos ao determinar quais cortes clínicos 
devem ser para medidas biométricas coletadas 
durante exames. Aparar e eliminar valores 
extremos é recomendável uma vez que eles 
provavelmente entrarão na base de dados 
incorretamente.

Estudos Descritivos Focados em Resul-

tados Financeiros
Medidas financeiras de utilização do plano de 
saúde são tipicamente avaliadas anualmente 
e incluem contagens de consultas médicas 
e internações hospitalares, prescrições de 
remédios adquiridos e entradas em pronto-
socorros. A distribuição de todos os valores 
combinados para cada métrica é o primeiro 
passo para a análise. O alcance dos valores e 
potenciais discrepâncias também são avaliados 
ao examinar os dados para assegurar que a 
informação pareça razoável e válida.

Adicionalmente, a porcentagem de 
participantes com nenhuma consulta médica ou 
internação hospitalar deve ser examinada para 
determinar qual tipo de modelo multivariado 
usar. Por exemplo, se um grande grupo de 
indivíduos não tem nenhuma admissão em 
hospitais (isto é, mais de 20% da amostra), um 
modelo simples de regressão como o método 
dos mínimos quadrados (ou “ordinary least 
squares – OLS) pode não ser apropriado e um 
modelo de duas partes pode ser necessário; 
um que primeiro estime a probabilidade de 
admissões e então, para aqueles com admissões, 
o número de internações.

Uma vez que todas as distribuições de 
variáveis de resultado foram examinadas, a 
porcentagem de pessoas que não utilizaram o 
plano de saúde foi determinada, e discrepâncias 
potenciais foram identificadas, uma tabela de 
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resultados é criada. Esta tabela inclui o número 
médio de consultas médicas, internações e 
visitas à emergência no geral, e do local de 
intervenção para cada ano de dados coletados. 
Se os funcionários nos locais de intervenção são 
divididos em grupos participantes, (alto, baixo, 
ou nenhum) então a comparação de resultados 
por esta distinção é incluída em uma tabela à 
parte. Semelhante a outras medidas, mudanças 
ao longo do tempo são calculadas subtraindo 
os valores médios do Ano 2 dos valores médios 
do Ano 1. Medidas repetidas de testes-t podem 
ser utilizadas para determinar mudanças 
significativas ao longo do tempo, do local de 
intervenção, e do grupo de participação.

Após examinar a utilização do plano de 
saúde, cuidados médicos podem ser avaliados 
da mesma maneira. Além dos custos totais 
com assistência médica e dados agregados de 
utilização individual, análises separadas são 
realizadas para revisar custos de internação, 
sala de emergência, receitas e visitas a 
consultórios. Tipicamente, os montantes totais 
permitidos (também chamados de custos de 
cobertura) são examinados como a medida de 
resultado essencial de custos de serviços de 
saúde. Estes valores incluem o valor pago pela 
empresa e pelo trabalhador e são um reflexo 
verdadeiro dos custos uma vez que incluem 
coparticipação, cosseguro e valores dedutíveis, 
mas não o valor de um plano Premium pago 
por um funcionário para cobertura de um 
plano de saúde.

Os custos relacionados à produtividade 
podem ser calculados examinando as despesas 
relacionadas aos afastamentos por doenças 
ocupacionais, invalidez de curto prazo, 
absenteísmo e presenteísmo. Estas métricas 
relatam diferentes aspectos do tempo gasto 
longe do trabalho exceto presenteísmo, que 
mede perdas de produtividade no trabalho. 
Absenteísmo pode ser auto relatado em um 
instrumento de pesquisa (ex. avaliação de saúde 
ou exame periódico) ou disponíveis analisando 
sistemas de informações de recursos humanos 
onde os dias fora do trabalho são codificados 

como tempo perdido devido a doenças ou 
outras razões. Semelhantes às métricas de 
utilização, as distribuições de cada resultado 
de custo são examinadas para determinar 
a validade e confiabilidade dos dados. Da 
mesma forma que com os dados relativos às 
solicitações médicas, o alcance dos valores e 
discrepâncias é analisado conduzindo estudos 
descritivos que reportem valores mínimos e 
máximos para cada variável para determinar 
se os dados são razoáveis e se as discrepâncias 
podem ser removidas.

Resumo de Estudos Descritivos
Estudos descritivos medem os níveis e grau 
de variação para cada resultado de interesse 
e cada variável independente que possa 
afetar os resultados (ex., participação, idade, 
sexo, severidade clínica). A análise descritiva 
também pode fornecer informação sobre a 
amostra básica e como as várias medidas 
mudam ao longo do tempo para os grupos 
de intervenção e controle. Como observado, 
análises descritivas podem revelar problemas 
nos dados, tais como potenciais discrepâncias e 
valores extremos, que precisam ser abordados 
antes de desenvolver modelos multivariados.

Enquanto a análise descritiva oferece 
percepções sobre diferenças de resultados entre 
grupos, este tipo de análise não controla outros 
fatores que também possam afetar os resultados. 
A análise multivariada descrita abaixo mede 
mais precisamente a influência da intervenção 
após controlar potenciais fatores de confusão.

Análise Multivariada

Se os grupos de intervenção e de controle 
são diferentes na base em termos de idade, 
sexo e severidade clínica, estes fatores podem 
influenciar as mudanças no resultado e fazer 
com que a intervenção pareça mais ou menos 
eficaz do que ela realmente é. Portanto, é 
necessário manter essas variáveis constantes 
ao determinar a influência da intervenção. 
Análises multivariadas permitem que os 
avaliadores façam uma previsão de mudanças 



266 CAPÍTULO 6 Promoção De Saúde no Ambiente de Trabalho Avaliação do Programa

nos resultados (ex., custos de cuidados 
com a saúde) resultantes de mudanças nas 
variáveis independentes (ex., participação 
no programa), enquanto se mantém outras 
variáveis independentes constantes.77 Modelos 
multivariados também permitem que os 
avaliadores avaliem a significância estatística 
das relações estimadas entre a intervenção 
e os resultados esperados; isto é, o grau de 
confiança de que as relações previstas são um 
reflexo de relações reais, e não de sorte.

Análise de Impactos Financeiros
Esta seção descreve a maneira pela qual as 
análises financeiras são conduzidas. Um estudo 
de impacto financeiro requer métodos sólidos 
de abordagem para cada um dos problemas a 
seguir:

Valor a tempo presente e Razão 

 custo-benefício
Em uma análise de custo-benefício, dados de 
custo e benefício são combinados de diversas 
formas para estimar o impacto do programa 
de promoção de saúde. Os dois métodos mais 
populares para se fazer isso é calcular o valor 
presente líquido (“net present value” - NPV) 
e a relação custo-benefício (“cost-benefit ratio 
- CBR), frequentemente chamado de análise 
de retorno sobre o investimento(“return-on-
investment - ROI).

O NPV do programa é definido como a 
diferença entre o total descontado, benefícios 
ajustados pelo índice de inflação e custos do 
programa sobre sua vida útil enquanto que a 
razão CBR é a razão dos custos dos benefícios 
descontados e ajustados pelo índice de inflação. 
Benefícios e/ou custos podem ser descontados 
ou ajustados pela inflação dependendo 
da preferência da organização. Esta razão 
especifica o número estimado de dólares 
recebidos pelo benefício por dólares gastos no 
programa. Por exemplo, se cada dólar gasto 
em um programa de promoção de saúde rende 
$1.25 em redução de despesas médicas, 1.25 
para 1.00 representa sua CBR ou ROI.

Ao reportar o impacto financeiro de um 
programa de promoção de saúde, alguns 
economistas e legisladores preferem o valor 
presente líquido à relação custo-benefício 
por duas razões. Primeiro, o NPV fornece 
informações em termos simples de dinheiro. 
Segundo, ao contrário da CBR, o NPV não é 
afetado pela colocação de benefícios negativos 
na equação. Suponha, por exemplo, dois 
programas de tamanho equivalente que 
rendem $100,000 em benefícios econômicos 
positivos, tais como redução no valor do 
tempo perdido por invalidez de curto prazo. 
Ambos os programas também rendem $20,000 
em benefícios econômicos negativos (ex., um 
aumento dos custos médicos necessários para 
lidar melhor com problemas de invalidez) 
e ambos os programas custaram $50,000 
para serem implementados. Utilizando a 
formula do NPV renderia resultados idênticos 
($30,000), independentemente se os $20,000 
de benefícios negativos são incluídos no 
lado do custo ou do lado do benefício na 
equação (i.e., ($100,000 - $20,000) - $50,000 = 
$100,000 + (-$20,000 - $50,000)). Por outro lado, 
o valor da CBR depende de qual lado os $20,000 
em benefícios negativos foram examinados.

Todavia, o termo CBR tende a ser mais 
familiar para a gestão sênior e, portanto é 
geralmente a forma estatística preferida. 
Apresentar ambos NPV e CBR fornece uma 
compreensão mais completa do impacto do 
programa de promoção de saúde.

Ajuste de Inflação e Desconto

Muitas intervenções levam vários anos, com 
custos relacionados ao programa sendo 
somados a cada ano. O dinheiro gasto no 
programa ao longo dos anos, ajustado aos 
níveis de inflação, ilustra o desgaste de adquirir 
poder ao longo do tempo. O ajuste de inflação 
pode ser alcançado aplicando-se um índice de 
valor de preço, que mede as mudanças de preço 
ao longo do tempo, às estimativas de custo do 
programa para produzir dólares “constantes” 
(i.e., na base anual do dólar). O valor índice 
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do índice é igual a 1.0 para o ano base, o que 
geralmente é definido como o primeiro ano de 
operação do programa. Estimativas de custo 
para o ano subsequente são divididas pelo valor 
do índice para o ano em que os custos foram 
incorridos, para transformar as estimativas 
em dólares constantes. O Índice de Inflação 
desenvolvido pela organização the Bureau 
of Labor Statistics’ Gross Domestic Product 
Implicit Price Deflator pode ser encontrado em 
www.bea.doc.gov/bea/dn/dpga.pdf.

Quando as intervenções têm a duração 
de muitos anos, os custos incorridos após o 
primeiro ano podem ser descontados assim 
como ajustados pela inflação. Descontar dólares 
anos depois se baseia na suposição de que os 
consumidores colocam um alto valor em custos 
incorridos em dólares agora contra custos 
incorridos em dólares mais tarde. A razão para 
esta diferença no valor é que aquele $1 gasto 
agora poderia ter sido investido para render 
(por exemplo), $1.05 no próximo ano (mesmo 
depois do ajuste pela inflação). Assim, os dólares 
de hoje valem mais que os dólares do próximo 
ano. Via de regra, uma taxa de desconto de 3% 
é tipicamente aplicada em análises econômicas 
de programas de promoção de saúde.78 Muitas 
organizações estabelecem suas próprias taxas 
de desconto baseadas no custos predominantes 
de empréstimo de dinheiro ou oportunidades 
de investimentos.

Rentabilidade
Em uma análise de rentabilidade, algumas 
vezes chamada de análise de valor de 
investimento(“value-on-investment - VOI), 
estimativas de custo e eficácia são combinadas 
para mostrar o custo de cada unidade de 
melhoria – por exemplo, o custo de ter uma 
pessoa que parou de fumar, o custo por unidade 
perdida no índice de massa corpórea ou o 
custo de prevenir um novo caso diagnosticado 
de diabetes tipo 2. A razão elementar de 
rentabilidade é definida como a diferença nos 
custos médios de duas alternativas, dividido 
pela diferença no nível médio de eficácia 

das duas alternativas. No geral, o programa 
com o menor custo elementar por resultado 
de saúde alcançado é preferível. Análises 
podem ser descontadas ou não, dependendo 
da preferência do empregador. Exemplos 
de rentabilidade elementares de vários tipos 
de programas podem ser encontrados em 
Hargreaves, et al.79 (para programas de saúde 
mental) e em Gold, et al.80

Custo-Utilidade
Em uma análise de custo-utilidade, o custo 
do programa é comparado com a qualidade 
dos resultados de saúde que são evitados ou 
produzidos como um resultado do programa.81 
Este resultado de melhoria na saúde é 
frequentemente medida como anos de vida 
ajustados por qualidade (“quality-adjusted life-
years- QUALYs), expressados como um custo 
por QUALY ganho. Medidas de qualidade de 
vida podem focar no funcionamento social, 
habilidade física, bem-estar psicológico ou 
outros benefícios adquiridos a partir da 
participação no programa. Análises de custo-
utilidade permitem comparações amplas de 
um resultado unificado através de diversos 
programas. Tradicionalmente, análises de 
custo-benefício e custo-eficácia são mais 
comuns do que estudos de custo-utilidade para 
avaliar o impacto econômico de programas de 
promoção de saúde no local de trabalho.

Calculando Economias do Programa
Os benefícios monetários do programa são 
determinados estimando o valor em dólar 
das mudanças resultantes da participação em 
um programa de promoção de saúde. Estes 
benefícios monetários podem incluir economias 
a partir de melhoria na saúde resultando em 
redução de despesas médicas; menos dólares de 
salário gastos porque os funcionários estavam 
ausentes do trabalho menos tempo; redução 
de perdas de produtividade monetizadas 
em termos de tempo perdido quando os 
trabalhadores executam em níveis abaixo do 
ideal; redução de pagamentos para programas 
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de invalidez de curto e longo prazo; menos 
dólares gastos em tratamentos de acidente de 
trabalho. Os objetivos de qualquer programa 
de promoção de saúde podem sugerir outros 
benefícios monetários em potencial.

Estimar os benefícios do programa pode ser 
complexo uma vez que exige diferenciar entre 
as mudanças em resultados que são devidas ao 
programa de mudanças provenientes de outros 
fatores. A conclusão de que os benefícios 
obtidos são devidos à participação no programa 
requer um desenho quasi-experimental que 
consiste em comparar resultados de um grupo 
de intervenção com aqueles de um grupo de 
comparação.

Calculando Despesas do Programa

Informações sobre o investimento financeiro 
ou custo do programa são essenciais para 
determinar o impacto financeiro da intervenção. 
Custos reais de todos os componentes do 
programa disponíveis para os funcionários 
– ambos os custos fixos (ex. academia de 
ginástica) e custos variáveis (ex., avaliação 
de saúde e estilo de vida e aconselhamento 
individual) – devem ser incluídos no cálculo de 
custos do programa. Abaixo há uma lista breve 
das categorias de custo distintas acompanhadas 
de exemplos como descritos por Wilson:82

1. Pagamentos diretos à organização de bem-
estar e seus fornecedores:

 ● Administração geral do programa 
(incluindo custos de administração 
direta e funcionários em tempo 
integral afiliados ao programa);

 ● Licenciamento de produtos de 
propriedade intelectual;

 ● Testes biométricos, custos de 
laboratório e administração;

 ● Administração de ferramenta de 
avaliação de risco de saúde;

 ● Análise e feedback de ferramenta de 
avaliação de risco de saúde, no geral e 
customizadas para os indivíduos;

 ● Avaliação de risco de saúde baseada 
em dados de solicitações e feedback, 
no geral e customizadas para os 
indivíduos; e

 ● Aconselhamento(coaching) de saúde.

2. Custos internos incorridos pelo comprador 
de um programa de promoção de saúde:

 ● Funcionários de tempo integral como 
coordenadores de bem-estar;

 ● Custos de funcionários além de custos 
de fornecedores;

 ● Instalação física e outros custos 
relacionados a espaço; e

 ● Custos de solicitações relacionados a 
serviços preventivos (se considerados 
parte dos custos).

3. Custos incorridos sobre o participante 
(funcionário, cônjuge, etc):

 ● Custos para se matricular em uma 
academia de ginástica;

 ● Custos incorridos sobre alimentação 
saudável; e

 ● Custos de aconselhamento individual.

A lista acima não é exaustiva. Os custos 
do programa podem variar dependendo da 
extensão do programa. Em geral, incentivos 
para a participação no programa, ou para 
atingir certos resultados de saúde, não devem 
ser incluídos no cálculo dos custos do programa 
a menos que haja custos verdadeiros pagos do 
próprio bolso do funcionário. Frequentemente, 
os incentivos podem ser estruturados para 
torná-los custo-neutro. Por exemplo, um 
incentivo de $500 pode ser oferecido aos 
funcionários para participação no programa, 
mas este montante pode não ser uma despesa 
direta da empresa. Ao invés disso, a empresa 
pode estruturar o incentivo como crédito 
em um seguro ou plano de saúde, o que já 
conta como valor de incentivo. Regulamentos 
relacionados à estruturação dos programas 
de incentivo financeiro para programas de 
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promoção de saúde no local de trabalho foram 
emitidos em 2013 e estes regulamentos devem 
ser cuidadosamente seguidos ao estabelecer 
estes programas.83

Custos do programa são geralmente 
expressados em uma base por participante 
(baseados no número de indivíduos que 
realmente participaram do programa) ou 
por base elegível (baseado no número de 
funcionários ou indivíduos elegíveis a participar 
do programa). Idealmente, a metodologia para 
categorizar e monitorar os custos do programa 
deve ser desenvolvida anteriormente ao início 
do programa para facilitar análises de impacto 
financeiro.

Abordagem Sintética para Conduzir 

Estudos de Impacto Financeiro
A narrativa acima pode parecer avassaladora 
para o leitor. Em uma tentativa de resumir e 
sintetizar as muitas ideias apresentadas até 
agora, esta seção fornece uma versão de notas 
de rodapé para conduzir uma avaliação de 
impacto financeiro de programas de promoção 
de saúde no local de trabalho. O resumo abaixo 
se baseia fortemente no trabalho de Serxner, 
Gold e Parker, três reconhecidos avaliadores 
de programas de promoção de saúde no local 
de trabalho.84

Uma avaliação econômica depende da 
identificação de participantes no programa 
de promoção de saúde e da conexão deles 
a seus correspondentes (“gêmeos”) em um 
grupo exposto ao programa. A amostra não 
exposta pode ser selecionada em outras 
organizações, negócios, unidades ou locais que 
não ofereçam programas de intervenção. Após 
realizar a correspondência entre indivíduos 
na base, grupos de tratamento e comparação 
são acompanhados ao longo do tempo e 
seus resultados financeiros, de utilização 
e produtividade comparados em etapas 
elementares – isto é, início, ano 1, ano 2, e assim 
por diante. Para controlar as correspondências 
menos perfeitas, estudos multivariados 
adicionais são conduzidos para extrair fatores 

de confusão remanescentes, e a diferença-
na-diferença entre sujeitos dos grupos de 
tratamento e comparação é calculada para se 
obter as economias do programa. A variável 
dependente geralmente é uma por pessoa por 
custos médicos anuais, horas de absenteísmo, 
ou custos de reposição dos funcionários, 
como exemplos. O “delta” ou diferença entre 
as despesas anuais dos participantes e não 
participantes, para o período inteiro do estudo, 
é então determinado como economias do 
programa (assumindo-se que os custos dos 
participantes sejam mais baixos que aqueles de 
não participantes) ou despesas (assumindo que 
o oposto é verdadeiro). Finalmente, economias 
agregadas (ou custos) são comparadas 
ao montante investido no programa para 
estabelecer a economia líquida (NPV) ou a 
razão custo-benefício (CBR).

Apresentação de Resultados
Ao exibir os resultados dos esforços de 
avaliação, o apresentador deve estar ciente dos 
interesses do público e nível de sofisticação. 
Apresentações de alto nível para a gestão 
sênior geralmente focam em conclusões 
gerais, apresentadas em formato de tópicos ou 
gráficos simples. No geral, apresentações de 
15–30 minutos são adequadas.

Por outro lado, apresentações para gerentes 
de nível médio e administradores do programa 
são mais abrangentes. Até duas a três horas 
de revisão de dados e da metodologia para 
coletar os dados não é incomum. Este formato 
permite tempo suficiente para discussão. O 
apresentador deve antecipar as questões na 
mente da audiência, por exemplo, se o foco 
deve ser colocado em resultados econômicos ou 
de saúde. Há questões específicas de interesse 
que precisam ser respondidas? Quais gráficos 
ou quadros terão maior impacto?

O uso de apoio audiovisual é recomendado 
para melhorar o entendimento e o engajamento 
de gestores e administradores do programa 
e uma variedade de mídias que podem ser 
empregadas na apresentação de resultados. 
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Por exemplo, depoimentos em áudio e vídeo 
dos funcionários (ou gestores) sobre como o 
programa afetou sua qualidade de vida é uma 
ferramenta muito poderosa porque fornece aos 
gestores uma noção do impacto do programa 
de um ponto de vista humanístico e mais 
pessoal. Do mesmo modo, engajar gestores em 
um processo de promoção de saúde, através de 
avaliações individualizadas de risco de saúde 
ou “treinamento pessoal” com feedback, pode 
ser um meio útil de educar os tomadores de 
decisão sobre a relevância do programa ao 
fazê-lo de forma individual

É imperativo que todos os dados, ambos 
positivos e negativos, sejam apresentados 
aos tomadores de decisão. A credibilidade do 
time de avaliação depende de sua abertura e 
honestidade na apresentação dos resultados do 
programa. Se for determinado mais tarde que 
informações incorretas foram apresentadas, 
ou que informações essenciais foram omitidas, 
então não apenas a credibilidade do time de 
avaliação estará comprometida, mas também a 
da equipe administrando o programa.

Ao apresentar resultados, o avaliador 
precisa ajudar a audiência a interpretar as 
descobertas para chegar a conclusões válidas. 
Para o avaliador, as conclusões podem ser 
óbvias, somente porque o avaliador tem 
trabalhado com os dados por algum tempo. Para 
os membros da audiência que foram expostos 
primeiro aos resultados potencialmente 
extensos e complexos, estes podem ser 
confusos e até mesmo contraditórios. Portanto, 
o avaliador deve resumir e tirar conclusões 
dos dados para ajudar a audiência a verbalizar 
possíveis implicações para a ação. Finalmente, 
o avaliador deve preparar a audiência para 
resultados futuros falando sobre as atividades 
de avaliação em andamento, outros estudos 
que estão planejados ou acompanhamento das 
análises já apresentadas.

Painéis

Resultados obtidos de uma análise descritiva 
são geralmente exibidos em tabelas ou quadros. 

Descobertas importantes ou indicadores 
também podem ser resumidos em um 
painel. Um painel é uma imagem instantânea 
dos resultados, exibidos graficamente, e 
desenvolvidos para serem absorvidos mais 
facilmente e interpretados pelo gestor que 
não é um estatístico. Painéis apresentam 
dados no nível total da amostra ou por locais 
de intervenção. Destacando-se uma ou duas 
medidas ou indicadores principais para a 
amostra geral pode fornecer percepções sobre 
como todos os funcionários são taxados em 
termos de utilização de serviços de saúde e 
custos independente do local de trabalho. Da 
mesma forma, destacar os três maiores riscos 
de saúde através de toda a amostra também 
pode ser informativo.

Um painel do local de intervenção pode 
conter informações específicas implementadas 
naquela localidade específica. Por exemplo, 
para um local de intervenção que utilizou 
programas de redução de peso, o painel pode 
incluir uma comparação de participantes e 
não-participantes em medidas relacionadas 
à nutrição, atividade física, e peso. Outros 
exemplos de painéis de relatório incluem 
as prioridades por prevalência ou custo. 
Dependendo da frequência da coleta de dados e 
as necessidades dos gestores, painéis podem ser 
reportados mensalmente, quadrimestralmente, 
duas vezes ao ano ou anualmente.

AVALIAÇÃO DE CUSTO E 
CRONOGRAMA
Custo dos Estudos de Avaliação
Quanto deve ser gasto em uma avaliação 
de programa de promoção de saúde? Cerca 
de 5% do total do orçamento do programa 
de intervenção é provavelmente suficiente 
para cobrir os custos de avaliação, com altos 
montantes gastos logo no início, quando a base 
precisa ser estabelecida e os resultados iniciais 
são apresentados à gestão.

Os principais fatores para estabelecer um 
orçamento de avaliação são o tamanho geral e 
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intensidade do programa de intervenção (isto é, 
este é um programa de $50,000 ou $5,000,000), e 
os requisitos dos fundadores do programa (i.e., 
informação geral descritiva ou avaliação digna 
de publicação em um periódico acadêmico). 
Um programa de intervenção de $100,000 
por ano requer um gasto de $5,000 a $10,000 
anualmente para avaliação. Este montante 
cobriria o custo de pesquisas que investigam a 
participação no programa, melhorias de saúde 
auto reportadas, efeito na moral, e satisfação 
com os componentes do programa.

Estudos que examinam melhorias na saúde 
entre os participantes do programa exigem a 
condução de uma avaliação de acompanhamento 
de risco de saúde, normalmente em intervalos 
de 12 meses. Os custos de realização deste tipo 
de estudo incluem aqueles associados com 
um novo teste ou novo exame bem como a 
análise e interpretação de dados. Se os custos 
de novos exames são classificados como custos 
programáticos, uma vez que este novo exame 
é em si mesmo uma intervenção, então os 
custos de preparação do estudo e análise de 
dados podem geralmente ser alcançados com 
o orçamento supracitado de $5,000 a $10,000, 
assumindo-se a disponibilidade de uma equipe 
de especialistas internos para desenvolver os 
instrumentos de medição, distribuir a pesquisa, 
codificar as respostas e preparar o relatório 
final.

Estudos de impacto financeiro são 
geralmente mais elaborados e, portanto mais 
caros de se conduzir. Estudos de absenteísmo 
típico retrospectivo e custos em assistência 
médica podem custar entre $150,000 e $250,000 
(em dólares, valores de 2013, incluindo custos 
de construção da base de dados). Esforços de 
avaliação mais elaborados que examinam e 
relacionam múltiplas bases de dados podem 
custar milhares de dólares. Assim, ao discutir a 
avaliação de atividades direcionadas a medidas 
de impacto financeiro, os patrocinadores do 
programa e avaliadores precisam ser educados 
em relação à complexidade de tais estudos e 
implicações de custo concomitantes.

Cronograma de Análise
Uma vez que a base foi completada no 
planejamento do programa, um plano para 
reportar os resultados precisa ser desenvolvido. 
Tomadores de decisão precisam ser abastecidos 
com informações periódicas para monitorar 
o programa e identificar possíveis problemas. 
Alguns efeitos do programa podem possivelmente 
ser vistos quase que imediatamente enquanto 
outros levarão anos para se materializar. 
Resultados imediatos podem provavelmente ser 
percebidos em melhorias auto relatadas, moral e 
atitudes em relação à gestão. A redução de risco 
levará mais tempo para ser documentada e irá 
frequentemente ocorrer na sequência descrita a 
seguir.

O participante entrará em um estado 
psicológico de “prontidão” para mudar: 
materiais educacionais e informações de 
mudança de comportamento serão revisadas 
e incorporadas. Novos comportamentos 
serão experimentados e finalmente os novos 
comportamentos se tornarão integrados como 
parte do repertório de comportamento do 
indivíduo – ou seja, se tornará um hábito. 
Enquanto alguns destes passos podem ser 
observados em curto prazo, a avaliação se 
novos comportamentos foram internalizados 
e mantidos pode levar vários anos. Efeitos 
nas taxas de prevalência de doenças 
cardiovasculares e câncer podem levar muitos 
anos mais ou até mesmo décadas para se 
perceber. Simultaneamente a economia nos 
custos com assistência médica associados à 
redução da prevalência da doença na população 
pode ser detectados em dois ou três anos.

Se resultados imediatos são requisitados 
(i.e., em 12 meses), mudanças do nível de 
informação sobre o programa, satisfação, 
participação, melhoria da saúde e moral 
ou mudança de comportamento devem ser 
visíveis. Em 24 meses, melhoria nas taxas de 
absenteísmo e invalidez (ambas ocupacionais 
e não ocupacionais) podem provavelmente ser 
percebidas. Em 36 meses, economia nos custos 
de assistência médica se tornam evidentes. 
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Uma vez que as organizações geralmente 
planejam e orçam programas com um ciclo 
superior a 12 meses, fornecer dados de alcance 
do programa antecipadamente ao ciclo de 
orçamento é recomendado. (Veja Tabela 6-3 
para um exemplo de cronograma de avaliação.)

O cronograma apresentado destaca a 
necessidade de coletar e reportar medidas 
de acompanhamento o quanto antes com 
ênfase no esforço antecipado de coletar 
dados de base, uma vez que estes geralmente 
“evaporam” ao longo do tempo já que os dados 

Tabela 6-3:  Amostra de um cronograma de avaliação

Marca do projeto Desfecho de interesse Técnica/instrumento
Antes do 
programa 
começar

Utilização/custo do sistema 
de saúde

Análise basal dos custos do sistema de 
saúde com foco nas doenças relacionadas 
ao estilo de vida.

Medidas de base Interesse/atitude Análise dos gastos em recursos humanos 
com especial foco nas seguintes áreas: 
absenteísmo, custos em assistência 
médica, afastamentos, aposentadorias.

Estado de saúde do 
empregado

Pesquisa basal de interesses e atitudes do 
trabalhador

Ao iniciar o 
program

Medidas biométricas do estado 
de saúde do empregado

Avaliação de riscos em saúde dos 
trabalhadores/exame periódico de saúde

Ano 1 Taxa de participação Perfil de saúde/devolutiva individual e 
em grupo

Relatos de participação anual/
quadrimestral

Tendência de custos em recursos humanos

Atitudes/satisfação do 
empregado

Análise de custos em recursos humanos 
(ACRH)

Satisfação do empregado Pesquisa de satisfação do empregado

Ano 2 Custos de recursos humanos Pesquisa de satisfação do empregado

Taxa de participação Análise de custos em recursos humanos

Satisfação do empregado Relatos de participação anual/
quadrimestral

Ano 3 Custos de recursos humanos Pesquisa de satisfação do empregado

Taxa de participação Análise de custos em recursos humanos

Retorno sobre o investimento Pesquisa de satisfação do empregado

Return on Investment (ROI) Custos em assistência médica, 
incapacidade, afastamentos, 
produtividade
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são removidos ou arquivados. Estabelecer 
um cronograma de avaliação realista para a 
gestão alinha as expectativas dos líderes em 
relação à performance do programa e diminui 
as pressões nos administradores do programa.

SÚMARIO
Este capítulo ressaltou a importância de 
realizar uma pesquisa de avaliação utilizando 
os mais rigorosos métodos existentes. Nós 
destacamos a necessidade de realizar amostras 
representativas de perfil, conduzir estudos 
com grupos de comparação adequados, 
controlar fatores de confusão utilizando 
métodos estatísticos avançados, alcançar 
níveis altos de taxas de acompanhamento e 
coletar dados em intervalos múltiplos a fim de 
avaliar mudanças de saúde ao longo do tempo 
e o impacto financeiro. Estes são os requisitos 
para um trabalho de pesquisa científica 
de excelência. Em suma, a maior parte do 
capítulo descreve o que deve ser feito, em um 
mundo quase perfeito, ao realizar estudos de 
avaliação focados em programas de promoção 
de saúde no local de trabalho. Quando estas 
regras e diretrizes são seguidas, o produto 
final será mais preciso e consequentemente 
mais válido.

Todavia, o que deve ser feito em pesquisas 
da “vida real” nem sempre reflete o que é 
feito. O orçamento para estudos é geralmente 
limitado, ou em alguns casos, inexistente. A 
expertise necessária para realizar estudos de 
avaliação rigorosos não está sempre disponível 
na casa, e não existem fundos para contratar 
consultores especialistas.

Então, o que um “típico” avaliador 
de programa deve fazer? A pergunta é, 
ser pragmático. Se os requerimentos para 
documentação são baixos, e o orçamento 
é limitado, realize o mínimo de estudos 
necessários para preencher os requerimentos, 
tendo em mente a regra de ouro de que o custo 
da avaliação deve ser igual a 5% dos custos 
da intervenção em um determinado ano. Tal 

restrição no orçamento deve ajudar a criar 
condições de limite e escopo para a avaliação e 
estabelecerá expectativas realísticas.

Ao realizar estudos rápidos e de baixo 
orçamento, o avaliador deve se esforçar para 
empregar o máximo de métodos confiáveis 
e recursos disponíveis. Mais importante, os 
resultados da avaliação devem ser apresentados 
de forma honesta e direta com reconhecimento 
das limitações inerentes a tal pesquisa.

Como conselho final ao leitor, o avaliador 
do programa é encorajado a desenhar um 
protocolo de avaliação que alcance as metas 
do estudo da maneira mais válida e dentro 
das limitações de recurso estabelecidas pelo 
provedor do programa. Uma discussão de 
métodos e orçamentos força todos os envolvidos 
a esclarecer as metas do programa na fase 
inicial do projeto, antes que as expectativas 
relacionadas aos resultados sejam cristalizadas. 
Se a meta é publicar os resultados em um 
periódico científico de grande circulação, o 
mais alto nível de rigor será exigido.

Para o sucesso do programa de promoção 
de saúde, eles precisam formular planos de 
ação claros com base em uma teoria científica 
sólida e submeter o tema à medição e avaliação 
cuidadosas. O apoio ao programa precisa vir 
dos principais interessados na organização. A 
fim de manter seu apoio, o avaliador precisa 
entender claramente suas motivações para 
introduzir e manter o programa e os tipos de 
resultados que eles esperam do programa. 
Uma vez que existem múltiplos interessados 
na organização, cada qual com diferentes 
exigências do programa é recomendável que 
medidas múltiplas sejam aplicadas na avaliação 
dos resultados do programa contra indicadores 
distintos. Na medida do possível, os objetivos 
do programa e medidas focadas nesses 
objetivos devem ser claramente alinhados com 
a missão geral da companhia e sua visão.

Manter o programa atual, ouvindo 
às partes interessadas e suas exigências e 
ênfases inconstantes, coletando e reportando 
dados continuamente sobre os resultados do 
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programa quando eles se colocam disponíveis 
em cada área de interesse, utilizar uma 
variedade de medidas e reportar estratégias, 
variando as técnicas e estilos de apresentação, 
são algumas das técnicas utilizadas para 
assegurar que o programa continuará a receber 
atenção e suporte da gestão sênior.

Finalmente, avaliadores precisam 
reconhecer que eles podem não conseguir 
fazer tudo sozinhos. Uma avaliação eficaz do 
programa requer a combinação de habilidades 
e talentos de uma variedade de indivíduos. 
Avaliadores experientes sabem que precisam 
procurar a opinião de especialistas na área 
e obter uma revisão de seus desenhos e 
avaliação de resultados. “Segundas opiniões” 
são recomendadas a cada etapa do processo de 
avaliação.

Para terminar, enquanto administradores 
de programas de promoção de saúde, e 
tomadores de decisão que patrocinam estes 
programas, tem uma necessidade de dados 
para suportar suas decisões de investimentos, 
ele podem não ter muito conhecimento 
sobre as formas de proteger estes dados. Eles 
podem achar que os dados podem ser obtidos 
facilmente e se sentirem frustrados quando 
suas expectativas não são tão facilmente 
atendidas. É responsabilidade dos avaliadores 
informar e educar seus patrocinadores sobre os 
problemas discutidos neste capítulo e apoiar 
seus esforços na obtenção de boa informação 
sobre os resultados do programa. O trabalho 
em parceria entre avaliadores, gestores do 
programa e tomadores de decisão reunirá dados 
de qualidade que irão apoiar a continuidade de 
investimentos na saúde dos funcionários.

Glossário
Alcance: uma medida de processo relacionado 
à taxa de participação.
Análise “custo-utility” – avaliação do custo 
de um programa comparada à qualidade dos 
desfechos em saúde atingidos ou evitados.
Avaliação do processo: determinação se a 
execução do programa está ocorrendo de 

acordo com o plano e se a operação está suave. 
Especificamente, a avaliação de processo mede 
a fidelidade do programa, a dose entregue, a 
dose recebida e o alcance. (Veja fidelidade, 
dose entregue, dose recebida, alcance).
Confiabilidade teste-reteste: A extensão 
em que um instrumento captura respostas 
similares ao longo do tempo quando não há 
mudanças realizadas no instrumento.
Confiabilidade do instrumento: a consistência 
da medida de um instrumento em relação á 
múltiplas aplicações ao longo do tempo (veja 
consistência interna, confiabilidade entre 
avaliadores e confiabilidade teste-reteste)
Consistência interna: Um tipo de confiabilidade 
do instrumento utilizada para determinar se as 
respostas a itens similares em uma ferramenta 
são correlacionadas. A consistência interna é 
avaliada com o uso de Cronbach’s alpha (α) 
com valores variando de 0.0 – 1.0, onde valores 
mais altos indicam a consistência interna da 
ferramenta.
Confiabilidade inter-avaliador: O grau de 
concordância entre escores de um instrumento 
respondido por dois ou mais respondentes. 
A confiabilidade inter-avaliador é necessária 
quando os dados observacionais como respostas 
a uma entrevista, contagem do número de 
itens de alimentos saudáveis em uma “vending 
machine” ou medidas biométricas colhidas por 
múltiplos profissionais. 
Desenho de pesquisa experimental: desenho 
de pesquisa em que os indivíduos (ou os 
ambientes de trabalho) são randomicamente 
designados para o grupo de intervenção ou 
controle. Os indivíduos no grupo de intervenção 
são expostos ao programa enquanto que os do 
grupo controle não o são. Também conhecido 
como teste controlado-randomizado.
Desenho quasi-experimental: Com este 
desenho, o resultado de um grupo de 
tratamento é comparado com o grupo controle, 
mas o impacto causal de uma intervenção é 
estimado por que os participantes não foram 
randomicamente designados para os grupos 
de tratamento ou comparação. 
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Desenho de pesquisa não experimental 
(observacional): Desenho do estudo em 
que os grupos de intervenção e controle 
são observados e comparados, entretanto o 
pesquisador não designa os indivíduos para os 
grupos de tratamento ou controle. 
Dose entregue: uma medida de processo de 
conclusão do programa (isto é o grau em que 
todos os aspectos de uma intervenção são 
implementados).
Dose recebida: uma medida de processo de 
exposição do empregado à intervenção e a 
satisfação com o programa.
Estrutura de avaliação: uma avaliação da 
extensão em que o programa foi implementado 
como planejado. Frequentemente este tipo de 
avaliação é considerada como uma auditoria 
da conformidade do desenho do programa. 
Estudo de pesquisa prospectivo: uma análise 
onde novos dados são reunidos no início do 
programa e um no final é determinado.
Estudo de pesquisa retrospectivo: Desenho de 
estudo que os dados previamente coletados são 
utilizados como um “olhar para trás” no tempo 
e medir o que aconteceu para determinar se o 
programa influenciou o desfecho. 
Fidelidade: uma medida de processo da 
qualidade do programa que descreve o 
quão bem as intervenções estão sendo 
implementadas conforme o planejado.
Intervenção ou estratégia baseada em 
evidência: uma intervenção ou estratégia 
que tem potencial para causar um impacto, 
embasada pela avaliação e publicação em uma 
revista revisada por pares. 
Medidas de desfecho humanísticas: variáveis 
auto avaliadas como qualidade de vida percebida, 
resiliência, atitudes no trabalho e atitudes em 
relação à gerência, moral e produtividade.
Pesquisa aplicada: estudos conduzidos no 
“mundo real” em oposição à realizada no 
laboratório.
Pesquisa formativa: Uma avaliação preliminar 
do desenho da intervenção antes de ser 

implementada a fim de aumentar a chance de 
atingir os objetivos pretendidos. A pesquisa 
formativa ajuda a customizar o programa para 
atingir as necessidades dos indivíduos e ou 
grupos que vão receber a intervenção.
Poder estatístico: a probabilidade de que os 
resultados do estudo vão levar à rejeição da 
hipótese de nulidade. 
Relação custo-benefício: comparação dos 
custos de oferecer um programa em relação 
aos benefícios obtidos de sua implementação. 
Frequentemente se completa com uma avaliação 
de retorno-sobre-o-investimento (ROI) para 
representar a relação custo-benefício em termos 
econômicos. (Veja retorno-sobre o-investimento).
Retorno sobre o investimento (ROI): ROI 
é uma relação de quanto você economizou, 
comparado a quanto gastou em um programa 
de promoção de saúde.
Validade do construto: determinação se 
os elementos teóricos do conceito ao serem 
medidos pelo instrumento são capturados 
pela medida. Este tipo de validade pode ser 
estabelecido de maneira qualitativa por um 
painel de especialistas ou quantitativa com 
análise fatorial.
Validade do conteúdo: se a medida de um 
instrumento aborda todas as áreas relevantes do 
conceito principal que está sendo investigado.
Validade do instrumento: a extensão em que 
um instrumento de medida está medindo o que 
se espera que avalie. (veja conteúdo, construto, 
e validade preditiva/critério) 
Valor a tempo presente: a diferença entre o 
total descontado, benefícios ajustados pela 
inflação (reais economizados) e custos (reais 
investidos) do programa ao longo de sua vida 
útil. Esta medida é utilizada para comparar o 
valor atual do dinheiro ao valor previsto no 
futuro, considerando-se a inflação e o retorno 
obtido.
Validade preditiva/critério: a extensão em que 
a mensuração de um instrumento pode ser 
utilizada para prever determinados desfechos 
ou comportamentos.
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Objetivos do aprendizado
1. Os leitores vão estar capacitados a 

descrever as diferenças e a importância 
dos três elementos da avaliação de 
programas: estrutura, processo e 
desfecho

2. Os leitores vão estar capacitados a 
descrever os métodos empregados 
nos estudos de avaliação aplicada 
focados nos programas de promoção 
de saúde e serão capazes de distinguir 
entre os desenhos de pesquisa pré-
experimentais, quasi experimentais e 
experimentais.l.

3. Os leitores serão capazes de articular 
questões de pesquisa específicas, 
hipóteses, métodos e resultados 
potenciais que podem emergir dos 
estudos de programas de promoção de 
saúde

4. Os leitores vão estar capacitados a 
listar os riscos internos e externos para 
a validação comumente enfrentados 
pelos avaliadores de programas e 
listar os métodos para enfrentar estas 
ameaças.

5. Os leitores vão estar capacitados 
a descrever as várias medidas de 
desfecho na avaliação dos programas 
de promoção da saúde

Questões para discussão
1. Descreva os fatores que devem ser 

considerados ao selecionar uma 
amostra de estudo e grupos de 
comparação para um estudo de 
avaliação

2. Porque um avaliador deve medir tanto 
a dose entregue quanto a recebida ao 
invés de capturar apenas uma delas?

3. Quais são as questões/desafios sobre o 
tema “participação”?

4. O valor a tempo presente e a relação 
custo-benefício são dois métodos para 
estimar o impacto de um programa. 

Quais são os pros e contras em usar 
cada um destes métodos?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
A avaliação dos programas de promoção de 
saúde é um desafio em todo o mundo, inclusive 
no Brasil. A pesquisa Working Well publicada 
em 2014 pela Buck Consultants, constatou que 
o número de empresas que buscam avaliar 
desfechos de seus programas na America Latina 
aumentou de 42% em 2010 para 61% em 2014. 
Os gestores constataram algum impacto na 
moral, no engajamento e na retenção de mão-
de-obra nos primeiros dois anos do programa 
e após três anos mensuraram impactos 
significativos nos custos de assistência médica, 
produtividade e absenteísmo. O principal 
desafio é saber como mensurar os resultados e 
obter recursos para realizar esta avaliação.

O Brasil possui legislação e regulamentações 
relacionadas às questões trabalhistas e do 
sistema de saúde específicas e distintas dos 
Estados Unidos. Deste modo, várias tabelas, 
calculadoras e “scorecards” não são aplicáveis 
ao Brasil.

Os aspectos tributários relacionados aos 
afastamentos do trabalho (licenças médicas, 
doenças ocupacionais e aposentadorias por 
motivo de saúde) têm grande impacto nas 
organizações brasileiras e devem considerados 
na avaliação dos programas.

A contribuição RAT (Riscos Ambientais 
do Trabalho) representa a contribuição mensal 
sobre a folha de pagamento das empresas e se 
constitui numa alíquota fixa determinada para 
a subclasse do CNAE (Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas-Fiscal) na qual a 
empresa está vinculada e é calculada em 1%, 
2% ou 3% dependendo do risco da atividade 
preponderante da empresa. O FAP (Fator 
Acidentário de Prevenção) é o mecanismo 
que pode diminuir em 50% ou aumentar em 
até 100% as alíquotas mensais do RAT e varia 
conforme a quantidade, a gravidade e os 
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custos das ocorrências acidentárias de cada 
empresa. Finalmente, o NTEP (Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário) é utilizado 
para se caracterizar a doença do trabalho com o 
cruzamento de dados entre a CNAE da empresa 
e a quantidade de trabalhadores afastados 
naquela atividade. Assim, se o afastamento 
tiver um CID (Código Internacional de 
Doenças) relacionado com a CNAE da empresa 
poderá ser considerado doença ocupacional e 
influir no cálculo do FAP.

Deste modo, fica claro que o monitoramento 
dos afastamentos nas empresas, as ações 
preventivas e o tratamento precoce e a redução 
dos fatores de risco em saúde traz resultados 
econômicos expressivos para a empresa e deve 
ser considerado no planejamento da avaliação 
dos programas de promoção de saúde.

Ao contrário dos Estados Unidos, no Brasil 
a legislação relacionada aos afastamentos 
do trabalho é federal e há informações 
importantes que podem ser obtidas nos 
bancos de dados da Previdência Social, que 
consolida as informações anualmente. O 
Anuário Estatístico 2013 pode ser obtido em 
http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/
aeps-2013-anuario-estatistico-da-previdencia-
social-2013/.

Com relação a dados relacionados à inflação 
associada a custos de assistência médica, há 
informações consolidadas informadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(www.ans.gov.br) e pelo Instituto de Estudos 
em Saúde Suplementar (www.iess.org.br).

Este capítulo apresentou o instrumento 
CDC Worksite Health ScoreCard (HSC) que 
é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar 
empregadores a avaliar a dimensão da 

implementação de intervenções de promoção 
de saúde baseadas em evidências com o intuito 
de prevenir doenças do coração, infartos, 
e condições crônicas relacionadas. Ela foi 
traduzida e aculturada para o Brasil e está 
disponível no link http://formsus.datasus.gov.
br/site/formulario.php?id_aplicacao=13462.

Conforme apresentado neste Capítulo, 
quando instituições acadêmicas conduzem 
a avaliação, ou quando o estudo envolve 
experimentos clínicos, pode haver a 
necessidade de submeter um documento com 
o projeto do estudo para comissões de ética 
em pesquisa. A Plataforma Brasil é uma base 
nacional e unificada de registros de pesquisas 
envolvendo seres humanos. Ela permite que 
as pesquisas sejam acompanhadas em seus 
diferentes estágios, desde sua submissão até 
a aprovação final, possibilitando inclusive o 
acompanhamento da fase de campo, o envio 
de relatórios parciais e dos relatórios finais das 
pesquisas (quando concluídas). A Plataforma 
Brasil pode ser acessada no link http://
aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/
login.jsf

Considerando-se que as intervenções 
podem levar vários anos e, no Brasil, houve 
períodos com inflação elevada é importante 
fazer os ajustes para se considerar o desgaste do 
poder aquisitivo ao longo do tempo. O ajuste 
de inflação pode ser alcançado aplicando-
se um índice de valor de preço, que mede as 
mudanças de preço ao longo do tempo, que é 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e que pode ser acessado 
pelo link http://www.ibge.gov.br/home/
estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/
defaulttab.shtm
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APÊNDICE 6-A
Amostra de Pesquisa de Satisfação do Empregado

SENSIBILIZAÇÃO AO PROGRAMA

SIM NÃO

1. Antes de ter contato com esta pesquisa, você sabia que a sua organização 
oferece um programa de promoção de saúde para os empregados ?

□ □

→ Se você respondeu SIM, vá para a questão 2. 
→→ Se você respondeu NÃO, vá para a questão 8..

2. Nos últimos 12 meses, você se lembra de ter recebido/visto ou ouvido sobre 
alguns dos materiais promocionais do programa de promoção de saúde? (assinale 
a todos os que se aplica)

SIM NÃO

a. Comunicados durante reuniões na organização □ □
b. E-mails □ □
c. Folhetos enviados para sua casa □ □
d. Comentário dos colegas □ □

e. Outros (por favor, especifique): _________________________________

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
Yes No

3. Nos últimos 12 meses, você participou em alguma atividade do programa de 
promoção da saúde? □ □

→Se você respondeu NÃO, vá para a questão 4.
→→ Se você respondeu SIM, vá para a questão 5.

4. Quais das seguintes razões podem explicar a sua decisão de NÃO participar no programa de 
promoção da saúde (assinale todas as opções em que se aplica)

□ não sei como participar □ falta de interesse

□ falta de motivação □ não tinha conhecimento do programa
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□ as ações do programa não estavam disponíveis 
no meu prédio ou próximo do meu local de 
trabalho 

   →→ Vá para a questão 8. 

□ as ações não estavam programadas 
para horários convenientes para mim

5. Quais das seguintes razões explicam a sua decisão de participar do programa de promoção 
da saúde

□ interessado em melhorar a minha saúde

□ fui encorajado a participar pela minha 
família

□ para ganhar o incentivo oferecido

□ meus amigos e colegas estavam 
participando

□ recebi pressão do superior ou líderes para 
participar

□ outros. Por favor, especifique:____________

SATISFAÇÃO E IMPACTO DO PROGRAMA
6. Nos últimos 12 meses, quão satisfeito você está com o programa de promoção da saúde ?

Completamente 
satisfeito

Um pouco 
satisfeito

Nem satisfeito nem 
insatisfeito

Um pouco 
insatisfeito

Completamente 
insatisfeito

□ □ □ □ □

7. Nos últimos 12 meses, qual foi o efeito que o programa de promoção de saúde teve na sua…
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to
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tiv

o

N
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 s
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a. Disposição □ □ □ □ □ □
b. Produtividade □ □ □ □ □ □
c. Satisfação com o emprego □ □ □ □ □ □
d. Satisfação com a empresa □ □ □ □ □ □
e. Saúde física □ □ □ □ □ □
f.  Saúde men □ □ □ □ □ □
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8. Nos últimos 12 meses, em quais destas atividades você participou? (assinale todas em que 
se aplica)

As part of the work-
sponsored  Health 
Promotion Program

Outside 
of work

a. Aconselhamento ou coaching com um profissional de 
qualidade de vida

□ □

b. Participou regularmente em aulas de ginástica ou foi à 
academia  

□ □

c. Participou em um programa de controle do peso □ □

d. Atividades de melhoria dos hábitos alimentares □ □

e. Aprendizado de técnicas de gerenciamento do stress 
(como meditação, etc)

□ □

f. Atividades de redução do consumo de álcool □ □

g. Atividades de avaliação em saúde (como dosagem de 
colesterol, glicose, etc)

□ □

h. Completou uma avaliação de saúde e qualidade de 
vida

□ □

i. Completed a Health Risk Assessment (HRA) □ □

INCENTIVOS
9. Por favor, diga-nos quais incentivos atraem mais a sua atenção, para melhorar a saúde, 
considerando-se o mesmo valor monetário 

Não me sinto 
atraído

Um pouco 
atraído

Muito 
atraído 

a. Pagamento direto em dinheiro □ □ □

b. Cartões com bônus para utilizar em lojas e 
serviços □ □ □

c. Bilhetes para um sorteio de brindes valiosos 
(tablets, por exemplo) □ □ □

d. Presentes (como pedômetros, garrafas, etc) □ □ □

e. Redução na participação no plano de saúde □ □ □
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SUA OPINIÃO VALE MUITO
10. Por favor, diga-nos se você concorda ou discorda com as seguintes frases:…

Concordo 
totalmente

Concordo Nem 
concordo nem 
discordo

Discordo Discordo 
fortemente 

a. Eu posso recomendar a minha 
organização como um bom 
lugar para se trabalhar

□ □ □ □ □

b. Meu ambiente de trabalho me 
propicia manter uma boa saúde.

□ □ □ □ □

c. Eu acredito que a minha 
organização se preocupa com a 
minha saúde física e mental

□ □ □ □ □

Muito obrigado por responder a esta pesquisa

Please email your completed survey to hpmanager@organization.com or mail a 
hardcopy to:

Your Organization
The Health Promotion Program Office

Room 123
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As pessoas encontram inúmeras mensagens 
todos os dias dizendo a elas muitas coisas, desde 
qual carro comprar até que pasta de dentes 
tem o melhor gosto. Todo esse bombardeio 
de mensagens tem como alvo não só nossos 
hábitos de consumo, mas também nossos hábitos 
de saúde. Por exemplo, os jogadores da Liga 
Nacional de Futebol Americano (NFL) incentivam 
as crianças a praticar por 60 minutos todos os 
dias; os personagens da Vila Sésamo enaltecem 
os benefícios de uma alimentação saudável, com 
frutas e legumes; e os comerciais de farmácias 
promovem vacinas contra a gripe. Todavia, 
seriam essas mensagens realmente eficazes no 
que se refere a mudanças de atitude, crenças 
e/ou comportamentos ou elas simplesmente 
entram por um ouvido e saem pelo outro?

As campanhas de comunicação de saúde 
tem se definido como esforços propositais para a 
mudança de atitudes, crenças e comportamentos 
em populações numerosas através da utilização 
de estratégias de comunicação.1 Apesar de nem 
todas as campanhas tere m sucesso, a literatura 
científica revela que elas podem ser eficazes na 
mudança de atitudes, crenças e, até mesmo, 
comportamentos.2,3 Apesar de não haver uma 
receita que garanta uma comunicação de 

saúde eficaz, existem vários elementos que 
podem auxiliar no sucesso dessas campanhas. 
Eles incluem o uso da audiência segmentada, 
pesquisa formativa, teoria comportamental e 
modelos de mensagem, seleção cuidadosa do 
canal, posicionamento estratégico nos canais e 
avaliação do processo e resultado

O objetivo deste capítulo é fornecer uma 
visão geral do processo de planejamento 
das campanhas de comunicação de saúde, 
tanto sob a perspectiva do marketing quanto 
da comunicação. Isto irá abastecer o leitor 
com as ferramentas necessárias para uma 
melhor avaliação, planejamento, e execução 
dos elementos das campanhas incluindo 
planejamento e promoção do programa. Um 
exemplo de campanha será descrito ao fim 
deste capítulo

PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO
Princípios de comunicação relevantes ao desenho, 
implementação e avaliação de campanhas, além 
de um modelo coeso que incorpore todos esses 
conceitos, são descritos abaixo:

ELEMENTOS DO DESENHO
Mensagens e uso da teoria.
Teorias relacionadas ao comportamento 
saudável devem ser a base de uma campanha 

C A P Í T U L O
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de comunicação de saúde que tenha como 
objetivo a mudança de comportamento.3,4 As 
variáveis nessas teorias se tornam os fatores 
tidos como alvo de mudança na campanha. 
Por exemplo, se uma campanha de combate 
ao fumo fosse baseada no modelo de crenças 
em saúde, do inglês “health belief model” 
(HBM)5, ela incluiria mensagens que iriam 
efetivamente aumentar 1) a percepção de risco 
(o fumo causa câncer), 2) a severidade do risco 
(o câncer diminui a expectativa de vida), e 3) os 
benefícios de largar o cigarro (você viverá mais e 
terá mais dinheiro para gastar com outras coisas se 
você parar). Ela também forneceria mensagens 
que 4) reduziriam os obstáculos para deixar 
de fumar (parar é difícil, mas este programa pode 
tornar o processo mais fácil) e 5) forneceriam 
sugestões de ação (inscreva-se nesse programa de 
abandono do cigarro e se dê uma chance!) fazendo 
com que a pessoa desse início ao processo de 
parar de fumar.

No entanto, as teorias de comportamento 
em saúde por si só podem ser insuficientes 
nos esforços de comunicação de saúde porque 
tais teorias não oferecem perspectivas sobre 
como melhor intercambiar esses fatores – ou 
seja, como as mensagens específicas devem 
ser articuladas. Sendo assim, as teorias de 
comunicação e persuasão são especialmente 
úteis. Um exemplo de utilização da teoria de 
persuasão é o Modelo de Probabilidade de 
Elaboração, do inglês “Elaboration Likelihood 
Model” (ELM)6, que descreve como as 
pessoas processam a informação e como as 
mensagens podem ser desenvolvidas para 
encorajar a persuasão. De acordo com a ELM, a 
persuasão pode ocorrer através da rota central 
ou periférica. Se a pessoa estiver altamente 
envolvida (por exemplo, interessada) em um 
tópico, assim como motivada e habilitada 
para processar a informação, ela estará mais 
propensa a processar a mensagem centralmente, 
o que significa que os argumentos devem ser 
fortes porque a pessoa estará mais inclinada a 
revisar a informação de forma crítica e pensar a 
respeito. Consideremos o caso em que alguém 

queira comprar um carro novo e provavelmente 
tenha feito muitas pesquisas sobre o assunto. 
Nessa situação, o comprador estará executando 
um processamento central extensivo dessa 
informação e por isso os argumentos a favor da 
compra de um determinado modelo devem ser 
consistentes a fim de que ele seja persuadido 
a efetuar a compra. Quando a pessoa é 
convencida com êxito pela rota central, a 
persuasão provavelmente terá efeito mais 
duradouro.7

Se a pessoa estiver menos motivada 
ou envolvida com o tópico, ela estará 
mais suscetível a processar a mensagem 
perifericamente, que é uma forma mais 
superficial de processamento da mensagem. 
Isso significa que, ao invés de uma consideração 
cuidadosa dos argumentos, sugestões simples 
como credibilidade ou atratividade da fonte 
e extensão do argumento podem ser bem 
persuasivos. Agora considere uma propaganda 
de creme dental. É improvável que a maioria 
das pessoas façam pesquisas sobre esse tipo de 
produto, sendo assim as sugestões periféricas 
como um porta-voz atraente, que alegue 
“branqueamento dentário” ou que possua uma 
“fórmula especial para redução significativa da 
placa” podem ser suficientes para persuadir o 
consumidor a adquirir uma determinada marca 
de creme dental. Entretanto, existe um porém: 
quando a pessoa é convencida através da rota 
periférica, a mudança de atitude em questão 
pode não ser tão duradoura e é resistente à 
contra persuasão, o que significa que a pessoa 
poderá facilmente mudar de ideia mais tarde.8

Considere outro exemplo – o caso de 
encorajar pessoas a comerem mais frutas 
e legumes. A teoria ELM nos lembra que, 
enquanto tentar fazer com que as pessoas 
se alimentem melhor seja de alta prioridade 
para nós, é bem provável que isso tenha baixa 
prioridade para muitas pessoas. Sendo assim, as 
pessoas estariam menos suscetíveis a processar 
centralmente nossa promoção de ferramentas 
que poderiam encorajar tal comportamento. 
Ao invés disso, nós provavelmente devemos 
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assumir que as pessoas irão processar o material 
promocional de forma periférica. Isto sugeriria 
que cartazes que tentam fazer com que as 
pessoas se alimentem melhor utilizariam uma 
fonte com alta credibilidade e atratividade, 
e/ou muitos argumentos de porque eles 
deveriam seguir tais conselhos. Entretanto, as 
mensagens também devem conter informações 
que forneçam uma razão bastante relevante 
para que as pessoas participem, a fim de 
que elas estejam inclinadas a processar tais 
mensagens de forma mais cuidadosa e assim 
ainda poderem ser convencidas.

Existem muitas outras estratégias teóricas 
que podem ser aplicadas para informar o 
desenho da mensagem. O uso de narrativas 
e contar histórias, por exemplo, podem 
aumentar a persuasão.9 Criar histórias com 
elementos específicos como uma narrativa 
marcante e personagens que tenham 
comportamento-modelo pode aumentar 
as chances de uma mudança de conduta, 
assim como tem sido evidenciado através da 
educação pelo entretenimento, uma estratégia 
de comunicação.10,11 Na educação pelo 
entretenimento, praticantes almejam utilizar 
formas de entretenimento, como programas 
de televisão ou revistas em quadrinhos, para 
promover mudanças sociais. Programas de 
televisão que contem mensagens encorajando 
a doação de órgãos, por exemplo, tem 
influenciado tanto o conhecimento quanto a 
mudança de atitude.12

O enquadramento da mensagem, baseado 
na Teoria de Prospecção13, é outra estratégia 
de comunicação. A teoria do enquadramento 
sugere que a forma como a mesma informação é 
apresentada (enfatizando os aspectos positivos 
de determinada conduta ou os pontos 
negativos de não adotá-la) podem impactar de 
forma distinta atitudes e comportamentos.14 
O enquadramento de mensagens pode 
ser considerado “lucrativo” ou “danoso”. 
Mensagens “lucrativas” tem ênfase tipicamente 
nos benefícios de se adotar determinado 
comportamento – como comer frutas e legumes 

para aumentar a energia diária.15 As mensagens 
“danosas”, em contrapartida, tem como foco 
os custos de não se engajar em determinadas 
condutas – como ter menos energia como 
resultado da não ingestão de frutas e legumes.15 
Mensagens de enquadramento “danoso” tem 
sido mais eficazes na promoção de detectores 
de comportamento como testes de HIV16 e 
mamografias.17 Já as mensagens “lucrativas” 
são consideradas mais eficazes em condutas 
preventivas, como a participação em atividades 
físicas18 e o uso regular de filtro solar.19

Estes são apenas alguns exemplos de 
teorias que podem ajudar no desenvolvimento 
de mensagens para uma comunicação de 
saúde eficaz. Por fim, a utilização de teorias 
do comportamento saudável assim como as 
teorias ou estratégias de desenho da mensagem 
quando no desenvolvimento de uma campanha 
de comunicação de saúde podem ajudar a 
reforçar seus efeitos.

Segmentação de Audiência.
A definição cuidadosa e clara do público-
alvo deve ser feita nos primeiros estágios do 
processo de planejamento.2,3 A segmentação 
de audiência envolve identificar as pessoas 
mais importantes a serem atingidas através 
da campanha, e entender as características 
que elas tem em comum. O público-alvo pode 
ser dividido com base em muitas variáveis, 
incluindo demográficas (ex.; idade, gênero, 
raça), psicológicas (ex.; atitudes a respeito de tal 
comportamento), teóricas (ex.; prontidão para 
mudança de comportamento) e/ou a conduta 
em si (ex.; pessoas que praticam exercícios 
de forma moderada, mas não intensa). 
Campanhas que segmentam a audiência 
apenas com base em variáveis demográficas 
são menos propensas à eficácia do que aquelas 
que utilizam variáveis diversas, apesar de a 
segmentação exclusivamente demográfica ser 
bem comum. Questões relacionadas à saúde 
geralmente envolvem complexidades que 
não são capturadas por gênero, idade e raça.
Considerando variáveis adicionais é possível 
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resultar em segmentos de audiência que podem 
ser atingidos de forma mais eficaz a partir de 
campanhas com mensagens mais apropriadas. 
Pesquisas mostram que campanhas que 
tentam atingir uma audiência mais ampla e 
generalizada geralmente falham.20 Segmentar 
a audiência é, deste modo, muito importante 
porque permite que os comunicadores da área 
de saúde possam desenvolver mensagens de 
modo a ressonar com um público específico. Isto 
inclui qual informação é apresentada, como ela 
é apresentada e onde é exposta. Considerando 
que todas as outras escolhas e elementos da 
campanha serão afetados pela audiência a que 
ela se direciona, esta é uma das decisões mais 
importantes tomadas pelo desenvolvedor da 
campanha.21

Pesquisa formativa.
A realização da pesquisa formativa com 
o público-alvo também é crucial para o 
sucesso da campanha de comunicação de 
saúde.3,22 Existem dois tipos principais de 
pesquisa formativa: a de pré-produção e a 
de produção.22 Na pesquisa de pré-produção 
recolhem-se informações relativas às atitudes 
e práticas comportamentais do público-alvo, 
e outros fatores importantes para a campanha. 
Na pesquisa de produção, também chamada 
de pré-teste, um esboço dos materiais a serem 
criados para a campanha final são testados. O 
foco está tipicamente na atenção, compreensão, 
interesse e eficácia percebida das mensagens. 
O pré-teste realizado com o público-alvo é 
então utilizado para adaptar as mensagens às 
características específicas desse público.22 Na 
ausência desse retorno, será difícil saber o que 
o público pensa sobre as mensagens, e algumas 
mensagens utilizadas podem ser ineficazes, ou 
pior, podem levar a respostas defensivas entre 
essa audiência (ex.: reação, negação).

A pesquisa formativa pode ser conduzida 
de várias formas. Por exemplo, o responsável 
pelo planejamento de uma campanha que 
deseja promover o uso de filtro solar entre 
mulheres jovens pode empregar entrevistas 

individuais aprofundadas com membros do 
público-alvo a fim de entender porque elas 
não fazem uso constante do protetor solar 
e isso pode fazer com que elas se sintam 
encorajadas a fazê-lo com mais frequência. Os 
responsáveis pelo planejamento da campanha 
podem também utilizar grupos focais para obter 
feedback. Grupos focais são discussões em 
grupo cuidadosamente planejadas, executadas 
por um facilitador que segue um guia 
construído com objetivos muito específicos 
em mente. Essas discussões permitem que as 
pessoas expressem suas opiniões individuais 
bem como construam e reajam aos comentários 
de outros, e elas poderão fornecer perspectivas 
diferentes daquelas apresentadas em uma 
entrevista individual

Uma vez que o esboço das mensagens 
seja desenvolvido (através do input das 
entrevistas ou grupos focais, como descrito 
acima), o pré-teste é conduzido com o público-
alvo. O pré-teste inicial pode ser realizado 
utilizando métodos qualitativos, como 
entrevistas individuais ou grupos focais, em 
que representantes do público alvo podem 
reagir às mensagens e fornecer sugestões para 
o aperfeiçoamento. Entrevistas interceptadas são 
um outro método para coletar informações. 
Por exemplo, mulheres jovens próximas a um 
supermercado ou na praia podem ser indagadas 
sobre o que elas acham das mensagens. Nessas 
entrevistas podem ser utilizados questionários 
estruturados para pedir aos membros do 
público-alvo que avaliem as mensagens em 
várias características, como habilidade de atrair 
atenção, credibilidade, e eficácia percebida. 
Esses e outros métodos podem ser empregados 
para pre testar as mensagens, todos podem 
fornecer percepções que irão auxiliar a formatar 
o direcionamento da campanha.

IMPLEMENTAÇÃO
A implementação é o próximo passo no 
processo de comunicação de saúde. Apesar 
de uma campanha às vezes seguir todos os 
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elementos associados a um projeto eficaz, se 
o público alvo não perceber as mensagens, 
preferencialmente com múltiplas exposições, 
então os resultados almejados provavelmente 
não serão atingidos. Em uma meta-análise 
(síntese da pesquisa) conduzida por Snyder 
e La Croix (2013), os autores descobriram 
que campanhas que tiveram uma grande 
exposição da mensagem também tiveram 
grande sucesso.23 Também é importante notar 
que a exposição das mensagens da campanha 
envolve alcance e frequência. O alcance 
se refere à qual proporção da população a 
mensagem é exposta, enquanto frequência 
se refere a como ela é geralmente exposta. 
Idealmente, a campanha irá atingir alto nível 
e alta frequência, isto é um maior número de 
representantes do público-alvo irão ver, ouvir 
ou experimentar as mensagens muitas vezes 
cada um. Na verdade, a baixa exposição é um 
fator que provavelmente já condenou muitas 
campanhas no passado.3,24

Seleção do canal.
A exposição está diretamente relacionada 
aos canais de comunicação através dos quais 
cada indivíduo será exposto à mensagem. 
Claramente, os canais precisam ser selecionados 
utilizando uma estratégia que assegure que os 
membros do público alvo serão repetidamente 
expostos. Todavia, também é essencial 
posicionar as mensagens de forma estratégica 
nos canais selecionados.3,21 Por exemplo, se 
uma campanha tem como objetivo encorajar a 
população idosa a caminhar, como alternativa 
ao sedentarismo, selecionar um canal de 
televisão pode ser apropriado. Entretanto, 
nesse canal, selecionar a MTV para transmitir 
as mensagens da campanha não seria muito 
sensato, pois a principal audiência da MTV tem 
menos de 30 anos de idade. Além disso, não 
faria sentido transmitir as mensagens em um 
horário que não seria assistido pelo público-
alvo (ex.; depois da meia-noite). Enquanto esta 
consideração pode parecer um tanto óbvia, 

esse é um erro comum. Por exemplo, canais 
de TV geralmente transmitem comerciais de 
utilidade pública de graça no meio da noite, 
quando poucas pessoas estão assistindo TV

A pesquisa formativa pode ajudar a 
prevenir estes tipos de equívoco. Nesse método 
de pesquisa, os representantes do público-
alvo podem ser avaliados quanto a 1) quais 
canais de comunicação eles já utilizam, como 
internet, e-mail, redes sociais e TV, quanto às 
especificidades de uso, e 2) como eles preferem 
receber a informação sobre um determinado 
esforço ou programa de promoção de saúde. 
Este feedback é inestimável e irá auxiliar o 
desenvolvedor da campanha a selecionar os 
canais de comunicação apropriados, bem como 
posicionar as mensagens estrategicamente 
nesses canais

AVALIAÇÃO
A avaliação é outra parte importante no processo 
da campanha de comunicação de saúde.3,4,25,26 
Dois tipos de avaliação em particular são 
importantes – avaliação do processo e avaliação 
do resultado.25 A avaliação do processo ajuda a 
entender como a campanha foi implementada 
e quem foi atingido por ela, e tem implicações 
claras na eficácia. Isto é, ela pode auxiliar 
não apenas a compreender os resultados da 
campanha (porque ela foi eficaz ou ineficaz), 
mas também pode ser utilizada para ajustar os 
esforços, quando necessários, para aumentar 
a eficácia. Por exemplo, se durante o processo 
de avaliação acredita-se que as mensagens 
não estão sendo colocadas apropriadamente, 
ou se o público-alvo não está sendo exposto 
a elas, então o responsável pela comunicação 
de saúde pode tomar medidas para remediar a 
situação mais cedo do que tarde.

As avaliações de resultado são também 
extremamente importantes, porque ajudam os 
comunicadores de saúde a examinar se suas 
campanhas tiveram os efeitos desejados. Na 
literatura científica, estudos de avaliação de 
resultados quasi-experimentais são tipicamente 



292 CAPÍTULO 7 Estratégias de Comunicação e Marketing

utilizados, tendo em vista que experimentos 
verdadeiros nem sempre são possíveis. 
Enquanto alguns estudos tem utilizado 
desenhos razoavelmente fracos para avaliar 
campanhas26, aqueles estudos que conduzem 
rigorosas avaliações de campanhas tem nos 
ajudado a entender sob quais circunstâncias as 
campanhas podem ser mais eficazes.3,26,27 (vide 
capítulo sobre avaliação para mais informações 
sobre desenhos de avaliação).

UM MODELO COESO
A estrutura de avaliação audiência-canal-
mensagem, do inglês “The Audience-Channel-
Message-Evaluation” (ACME), é um modelo 
coeso que reúne todos os princípios descritos 
acima (ver tabela 1). O modelo ACME21 sugere 
que a primeira escolha geralmente realizada no 
desenho da campanha – sobre a segmentação 
da audiência – é provavelmente a mais 

importante, já que possui implicações claras 
sobre outros domínios, como canal, mensagem 
e avaliação. Por exemplo, se uma audiência 
ampla e difusa é selecionada, isto irá dificultar 
a escolha de canais que tenham uma grande 
chance de alcançar tal audiência. Da mesma 
forma, será igualmente desafiador compor 
mensagens que possam ressoar com o público-
alvo em sua totalidade. Portanto, decisões 
relativas à audiência devem ser tomadas 
primeiro e com muito cuidado.

Além disso, o modelo ACME propõe que a 
avaliação não deve ser apenas um adendo, mas 
sim difundida através de todo o processo da 
campanha. Na verdade, a pesquisa formativa 
é contextualizada no modelo como avaliação 
(ex., avaliação formativa), já que seu propósito 
é avaliar a audiência no que se refere ao 
comportamento, mensagens e canais. Desse 
modo, o modelo ACME sugere que a cada 
estágio do processo da campanha, quando 

Tabela 7-1: Domínios ACME, Conceitos Fundamentais e Considerações em cada Área.

Domínio Conceitos 
Fundamentais

Considerações Avaliação

Audiência
(quem?)

Segmentação de 
Audiência 

Quem é o público-alvo a quem a campanha será 
direcionada 

Formativa

Este público é homogêneo ou heterogêneo? Formativa
Como a audiência deve ser segmentada? 
Considere variáveis demográficas, geográficas, 
psicográficas, atitudinais, culturais e 
comportamentais. 

Formativa

Também considere atitudes/comportamentos, 
preferências de mensagem e canal, teoria, etc. 

Formativa

Uma vez segmentada a audiência: O que se 
sabe sobre as atitudes /comportamentos dos 
segmentos dessa audiência? 

Formativa

Canal
(como?)

Canal/
Seleção do 
Componente

O que se sabe sobre as preferências de canal do 
público-alvo?Qual canal(ais) deve ser utilizado 
para alcançar a audiência?
Qual canal(ais) contém as propriedades desejadas 
de comunicação? Essa deve ser uma campanha 
de mídia apenas ou utilizar multi-componentes? 

Formativa
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Domínio Conceitos 
Fundamentais

Considerações Avaliação

Implementação 
Estratégica

Como as mensagens da campanha podem 
ser estrategicamente colocadas nos canais 
selecionados para alcançar a audiência e obter 
uma alta exposição. Como as atividades da 
campanha podem ser melhor coordenadas e 
lançadas (ex.; inserções de campanhas curtas ao 
invés de longas, campanhas difusas, coordenar 
o tempo de diferentes canais/componentes para 
maior sinergia) 

Formativa

A campanha está sendo implementada 
corretamente e de forma eficaz?Há 
necessidade de correções durante o período de 
implementação? 

Processo

Mensagem
(o quê?)

Desenho da 
Mensagem

O que seria uma mensagem clara para 
a campanha (com base nos objetivos da 
campanha)?O que está sendo solicitado da 
audiência (pensamentos/ações)?

Formativa

Em quais determinantes de comportamento 
as mensagens devem focar (teoria do 
comportamento)?

Formativa

Como as mensagens podem ser desenvolvidas 
para serem persuasivas para membros do 
público-alvo (teoria do desenho da mensagem)?

Formativa

Que tipo de apelo as mensagens e mensagens 
criativas têm para a audiência? Qual deve 
ser o “olhar e sentimento” promovido pelas 
mensagens? 

Formativa

Quais fontes de mensagem tem mais 
credibilidade com o público-alvo? 

Formativa

Qual deve ser o slogan da campanha? Formativa
O que se sabe sobre as preferências gerais de 
mensagem do público-alvo? 

Formativa

Como os membros da audiência reagiram ao 
material inicial da campanha (ex.; pré-teste)?

Formativa

Avaliação
(funcionou?)

Avaliação de 
Resultado 

A partir de uma avaliação minuciosa do 
desenho, a campanha teve impacto nas atitudes 
e/ou comportamentos pretendidos? 

Resultado

Nota. Atividades de Pesquisa Formativa devem considerar todos os tipos de dados disponíveis 
– incluindo dados originais, arquivados e literatura publicada, e deve considerar ambas as 
abordagens qualitativas e quantitativas para diferentes atividades.

Tabela 7-1: continuação
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possível, a avaliação deverá acompanhar 
as atividades ligadas a ela, como formativa 
(estágio de desenvolvimento), processo (estágio 
de implementação) e resultado (estágio de 
avaliação) acompanhando todas as atividades 
da campanha nas etapas apropriadas.

PRINCÍPIOS DE MARKETING 
SOCIAL
Os princípios de marketing social fornecem 
ferramentas adicionais para o desenvolvimento 
de campanhas de comunicação de saúde. 
Marketing social é o ato de utilizar princípios 
de marketing para influenciar comportamentos 
em prol da sociedade, como o melhoramento 
desta sociedade.28,29 O termo marketing social 
foi cunhado nos anos 70 para descrever esta 
prática, e tem sido definido como “desenho, 
implementação e controle de programas 
calculados para influenciar a acessibilidade de 
ideias sociais envolvendo considerações sobre 
planejamento, apreçamento, comunicação, 
distribuição e pesquisa de marketing de um 
produto”29 O marketing social usa princípios 
e técnicas de marketing para convencer o 
público-alvo a mudar de comportamento 
voluntariamente,30 que é similar ao objetivo das 
campanhas de comunicação de saúde.

A abordagem do marketing social consiste 
dos quatro Ps: produto, preço, praça e promoção 
(ver tabela 2). O primeiro P, produto, representa 
as necessidades e desejos do público-alvo e a 
definição do produto de modo que ele ofereça 
benefícios à audiência.31 O produto deve ser 
algo apropriado para o público-alvo e algo que 
ele desejaria. Geralmente, o produto é pensado 
como um bem, serviço ou comportamento 
tangível, mas ele pode na verdade ser visto 
como um “pacote de benefícios” oferecido ao 
consumidor. Isso significa que as percepções 
do produto são baseadas naquilo que ele tem a 
oferecer, não apenas o produto em si.

Preço inclui pesar os custos diretos e indir-
etos do produto, serviço ou comportamento,  

especialmente no que se refere aos benefícios. 
Por exemplo, os custos tangíveis de praticar 
exercícios podem incluir a compra de roupas 
novas ou a matrícula em uma academia. 
Custos indiretos podem envolver perda do 
tempo destinado ao descanso, menos tempo 
com a família e amigos, e/ou levantar mais 
cedo de manhã. O preço sempre é considerado 
pela perspectiva do consumidor, ao invés do 
profissional de marketing ou qualquer outra 
pessoa

Praça se refere ao local em que serviços e 
bens são distribuídos, muitas vezes chamados 
de “mercados de ação”32 Esses mercados 
de ação podem incluir onde e quando os 
membros do público-alvo irão executar certos 
comportamentos, receber determinados 
serviços, ou coletar objetos necessários.30 
No exemplo da Tabela 2, uma campanha de 
incentivo à caminhada promovida através do 
local de trabalho poderia considerar questões 
relacionadas à praça tal como onde as pessoas 
poderão andar como parte do programa. Isto 
poderia incluir onde e quando os participantes 
poderiam receber pedômetros para contar 
seus passos. As decisões de praça podem ter 
implicações de preço também, no caso de locais 
mais distantes ou de mais difícil acesso o valor 
atual ou percebido pelo consumidor pode 
aumentar.33

Promoção é um dos componentes mais 
comuns associados a campanhas de marketing 
social. Na verdade, o marketing social às vezes 
é mal-entendido como sendo apenas uma 
estratégia promocional, mas este não é o caso 
(ex.; promoção é apenas um dos quatro Ps). 
A promoção em si inclui todos os tipos de 
comunicação persuasiva que são utilizados 
para oferecer informações sobre os benefícios 
do produto, apreçamento e praça.32 Atividades 
promocionais podem envolver relações 
públicas, propagandas, itens promocionais, 
planejamento de eventos, cartazes, comerciais, 
discussões de grupo e outros métodos de 
distribuição da informação e comunicação 
persuasiva



295CAPÍTULO 7 Estratégias de Comunicação e Marketing

Tabela 7-2: Os quatro P ś do Marketing Social.

P Definição Exemplo de Atividade Física
Produto Conjunto de benefícios 

associados ao comportamento 
ou utilização de um serviço 

Um programa chamado Ande Após o Trabalho, do 
inglês “Walk After Work” incentiva funcionários a 
serem mais ativos. Caminhar 30 minutos por dia 
melhora a atividade cardiovascular e a atitude/
perspectiva

Preço Custo em troca do benefício 
prometido como percebido 
pelo consumidor. Não tem 
que ser necessariamente 
monetário. 

Trinta minutos gastos na caminhada tira o tempo 
gasto em outras atividades; pode ser difícil para 
as pessoas que moram em áreas sem trilhas para 
caminhada, que não tenham acesso a equipamento 
adequado, etc

Praça Relacionado à distribuição de 
bens e serviços. Pode incluir 
onde e quando a ação deverá 
ser realizada

As pessoas podem caminhar em grupo ou em 
pares por 30 minutos imediatamente após o 
trabalho no escritório ou próximo a ele. 

Promoção Tipos de comunicação 
utilizados para descrever os 
benefícios de produtos, preço 
e praça. 

Cartazes, panfletos e emails direcionados a 
pessoas no escritório promovem o programa 
Ande Após o Trabalho, encorajando os funcionários 
a caminharem juntos antes de irem pra casa e 
encerrarem o dia. 

APLICAÇÕES DOS PROGRAMAS 
DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
Observar um estudo de caso de uma campanha 
de comunicação de saúde que utilize o método 
de marketing social pode fornecer exemplos 
e insights sobre a aplicação dos princípios 
discutidos acima. Este caso em particular se aplica 
a um problema crescente nos Estados Unidos – a 
epidemia de obesidade. Mais de um quarto dos 
adultos nos Estados Unidos são obesos34 e espera-
se que os índices de obesidade cresçam. Médicos, 
por exemplo, geralmente evitam exames de 
rotina e cuidados preventivos,35,36 o que os torna 
um público-alvo importante. Para resolver 
este problema, todos os anos o coordenador 
educacional de um pequeno hospital regional 
do Estado de Northwest promove a caminhada 
como parte de uma campanha para aumentar os 
níveis de atividade física de todos os funcionários 
do hospital.

Todos os anos a campanha começa em 
outubro, um período excelente para estar ao ar 
livre nesta parte do país devido ao clima fresco e 
sem chuvas. O coordenador educacional utiliza 
uma variedade de métodos de comunicação 
para alcançar os indivíduos. O produto 
comercializado neste caso é o comportamento – 
adesão (ou aumento) da prática da caminhada 
pelos funcionários. O objetivo da campanha é 
aumentar a conscientização sobre os benefícios 
da atividade física e encorajar os membros da 
equipe a adotar o programa de caminhada. O 
programa também permite que eles registrem 
a atividade física e ganhem prêmios pela 
participação. O preço associado ao programa é 
o tempo direcionado à prática da caminhada 
durante o dia. Apesar de o programa não ter 
nenhum custo direto (em termos de dinheiro) 
para os participantes, ele utiliza parte do tempo 
dedicado a outras atividades como trabalhar 
ou ficar em casa. Antes de iniciar a campanha 
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pela prática da caminhada, o educador de 
saúde recebeu um feedback formativo através 
de conversas informais com funcionários sobre 
os objetivos e barreiras para a participação no 
programa. Isto ajudou a fornecer informações 
adicionais sobre os itens do mix de marketing. 
O público alvo neste caso foram os membros 
da equipe do hospital. O conceito de caminhar 
juntos surgiu durante a pesquisa formativa, 
então o educador de saúde trabalhou para 
produzir mensagens que mostrassem como a 
caminhada pode ser uma experiência social e 
criar oportunidades para que os funcionários 
caminhassem juntos (ex. passeios em grupo 
planejados). A campanha também utilizou 
elementos teóricos, incorporando elementos 
da teoria do comportamento planejado,37 como 
o fato de que caminhar é uma atividade da 
qual muitos estavam participando (visando 
normas), que praticar a caminhada foi bom 
para os membros da equipe tanto física quanto 
socialmente (visando atitudes) e que caminhar 
era uma atividade que qualquer pessoa pode 
executar (visando autorrealização)

A praça nas mensagens da campanha foi 
determinada com base no público- alvo – os 
funcionários do hospital. Funcionários de 
hospitais gastam um tempo significativo em 
quartos de descanso ou lendo emails. Portanto, 
a promoção neste caso envolveu cartazes e 
comunicação via email. Além da colocação 
de cartazes em todo o hospital, o educador 
de saúde visou especificamente os quartos de 
descanso, colocando os cartazes nos quadros 
de aviso, próximo a refrigeradores, e nas 
mesas, e enviando emails recrutando pessoas 
para participar do programa de caminhada. 
As pessoas que se inscreveram no programa 
também receberam mensagens semanais com 
dicas de caminhada (ex.; opções de roupas para 
os dias mais frios) e de encorajamento (ex.; a 
prática da caminhada aumentará sua energia 
para fazer outras coisas que você gosta). 
Prêmios foram distribuídos periodicamente 
aos participantes que registraram maior 
quilometragem ou para os departamentos 

que tiveram o maior número de membros 
participantes. Por exemplo, um departamento 
recebeu um “dia de Spa” em que os funcionários 
receberam massagens por sua alta participação 
no programa. Este tipo de reconhecimento 
encoraja o comportamento saudável (de 
acordo com a teoria sócio-cognitiva), e eventos 
públicos como estes também reforçam normas 
sociais para a caminhada no trabalho.

A avaliação desta campanha foi limitada 
por restrições no orçamento, como acontece 
em muitas campanhas de promoção de 
saúde. A avaliação do processo consistiu em 
monitorar o número de pessoas que aderiram 
ao programa e um feedback informal sobre 
as mensagens de e-mail (ex.; os emails eram 
muito frequentes? Muito longos? etc.). A 
avaliação de resultados foi feita através de um 
questionário curto enviado por email para as 
pessoas que participaram do programa a fim 
de recolher informações sobre o programa em 
si e sua participação. Enquanto não está claro 
se o programa aumentou significativamente 
a saúde dos funcionários, as pessoas que 
responderam ao questionário disseram 
ter gostado do programa e acharam que 
as mensagens recebidas as encorajaram a 
continuar caminhando, especialmente em dias 
mais frios. Campanhas futuras incorporaram 
este feedback e incentivaram as pessoas a 
marcar “encontros” de caminhada e a praticar 
a atividade juntas em lugares fechados 
(ex., shopping centers, ginásio de esportes 
local) quando o clima estiver mais frio.

A descrição desta campanha é só um 
exemplo de uma campanha de marketing 
social e de como os vários elementos do mix 
de marketing (ex.; os quatro Ps) podem ser 
aplicados em campanhas reais. Como se pode 
ver, os quatro Ps podem ser traduzidos de 
forma relativamente fácil de conceitos abstratos 
para planos e atividades concretas, e têm ampla 
aplicabilidade em diversos tipos de campanhas. 
Como mostramos neste capítulo, ambos os 
princípios de comunicação e marketing podem 
ser aplicados nas campanhas, e a utilização 
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de tais princípios pode aumentar as chances 
de sucesso. A aplicação dos métodos de 
comunicação e marketing aumentarão muito 
as chances de sucesso em alcançar o público- 
alvo com mensagens que tenham empatia e 
impacto potencialmente mensurável.

CONCLUSÃO
Há inúmeros meios pelos quais um promotor 
de saúde pode planejar, implementar e avaliar 
uma campanha de promoção de saúde. Não 
existe um caminho único que garanta uma 
campanha de sucesso. Todavia, existe um 
conjunto de princípios claros que foram 
considerados mais eficazes nos esforços de 
promoção de saúde, e estes princípios estão 
incorporados na comunicação da campanha 
e na abordagem de marketing social descritas 
neste capítulo. Para ter maior chance de 
atingir seus objetivos, promotores de saúde 
seriam sensatos ao utilizar um destes métodos 
no planejamento e implementação de seus 
esforços de promoção de saúde.

Na verdade, décadas de pesquisa 
em comunicação e marketing levaram a 
conhecimentos valiosos no que se refere a uma 
comunicação eficaz com as pessoas. Muitas 
dessas percepções foram incorporadas ao 
modelo ACME e aos 4 Ps do marketing social. 
Tais percepções incluem uma abordagem 
com foco na audiência – entendendo 
verdadeiramente as motivações dessas pessoas 
a favor ou contra tal comportamento e como 
esse comportamento se encaixa em suas vidas. 
Uma campanha que pede a um público para 
mudar de atitude sem considerar um contexto 
mais amplo em que tal comportamento está 
inserido provavelmente irá fracassar. Outro 
conhecimento importante é a elaboração, teste 
e posicionamento cuidadosos das mensagens. 
Especialmente no mundo de hoje, com excesso 
de informações, é mais importante do que 
nunca desenvolver as mensagens mais eficazes 
possíveis e posicioná-las em canais que 
atinjam o público alvo e forneçam múltiplas 

exposições. Uma campanha que realmente se 
conecta com sua audiência e é continuamente 
comunicada através de canais apropriados 
terão mais chance de atingirem seus objetivos. 
E finalmente, feedback é fundamental – e 
isto pode ser alcançado através da avaliação 
do processo. Examinar continuamente os 
indicadores de implementação assim como 
perguntar a membros do público- alvo o 
que está ou não está funcionando é uma 
atividade muito importante. Ser sensível 
a tal feedback pode tornar um esforço de 
campanha continuamente mais forte e com 
mais possibilidades de sucesso.

Glossário
Segmentação de Audiência: Identificar 
quem você deseja atingir com a campanha 
e o que distingue esse público de outros; 
pode ser baseada em variáveis demográficas, 
psicográficas, Estágios de Mudança ou outras 
características.

Canal: A mídia através da qual você planeja 
atingir seu público- alvo.

Pesquisa Formativa: Pesquisa conduzida com 
o público- alvo para informar o desenho da 
campanha.

Campanhas de Comunicação de Saúde:  
Esforços propositais de comunicação a fim de 
mudar atitudes e comportamentos relacionados 
à saúde.

Praça: No marketing social, está relacionado 
à distribuição de bens e serviços. Pré-
teste: Teste preliminar de mensagens com 
membros do público-alvo para recolher 
feedback e influenciar versões posteriores das 
mensagens.

Preço: No marketing social, é o custo exigido 
em troca de um benefício percebido pelo 
consumidor.
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Produto: No marketing social, é o conjunto 
de benefícios associados à adoção de um 
comportamento ou utilização de um serviço.

Promoção: Tipos de canais de comunicação 
usados para descrever os benefícios de um 
produto, preço ou informações de praça.

Marketing Social: Utilização de princípios de 
marketing para influenciar comportamentos 
por razões em prol da sociedade.

Objetivos de aprendizado:
 ● Defina campanhas de comunicação de 

saúde, dê exemplos
 ● Entenda os princípios associados a 

campanhas de comunicação de saúde 
eficazes

 ● Entenda o método de marketing social 
– ex.; os 4 p´s

 ● Entenda como relacionar os princípios 
no capítulo a vários exemplos e a seus 
próprios projetos

Questões para discussão:
 ● De todos os princípios associados 

a um desenho de campanha eficaz, 
qual deles você considera o mais 
importante? Por quê?

 ● Algumas campanhas de comunicação 
de saúde / marketing social 
fracassaram. Se ignorado, qual 
(quais) princípio(s) foi provavelmente 
responsável por condenar a 
campanha? Por quê?

 ● Quais as similaridades entre os 
princípios de comunicação e marketing 
social? Quais são as diferenças?

 ● O que fez da campanha de incentivo à 
caminhada do hospital uma campanha 
de marketing social? Que elementos 
foram similares a outros princípios 
de comunicação de saúde discutidos? 
Como aquela campanha poderia ser 
melhorada?
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INTRODUÇÃO
Muitas pessoas fazem uma tentativa de mudar 
o comportamento porque elas têm algum tipo 
de meta ou resultado desejado em mente.1 

Por exemplo, quando as pessoas começam 
um comportamento relacionada à saúde, tais 
como fazer mais exercícios ou ingerir comidas 
menos saborosas, elas esperam atingir algum 
benefício primário ou recompensa, tais como 
sentirem-se mais em forma, mais atraentes 
(ou ambos). As metas, deste modo, estimulam 
e direcionam o comportamento humano.2 

Metas são consideradas o ponto central dos 
processos auto regulatórios que as pessoas 
utilizam para controlar seus pensamentos, 
emoções e impulsos relacionados à adoção de 
novos comportamentos.1,3

No entanto, a maioria das pessoas que 
adotam uma meta relacionada à saúde 

eventualmente deixam de se esforçar por ela.4–6 

Normalmente as pessoas estão muito motivadas 
quando elas se comprometem com um novo 
objetivo e a mudança de comportamento 
relacionada a esta meta. Eventualmente, no 
entanto, as demandas conflitantes começam 
a substituir as metas relacionadas à saúde, 
enfraquecendo mudanças de comportamento 
duradouras.7,8 Contudo, atingir uma busca 
sustentável da meta é crucial para que as 
iniciativas de promoção de saúde resultem em 
participantes saudáveis, felizes e estimulados; 
prevenção e gestão de doenças crônicas; 
diminuição de custos em cuidados com a 
saúde e um retorno positivo em investimentos. 
Portanto, profissionais de promoção de saúde 
bem sucedidos precisam compreender o papel 
fundamental que a busca de um objetivo tem 
na criação de uma mudança de comportamento 
sustentável bem como atingi-lo.

Este capítulo traduz pesquisas fundamentais 
que podem ajudar profissionais de promoção 
de saúde a desenhar intervenções eficazes, 
tais como protocolos, programas, campanhas, 
e até algoritmos em sistemas informatizados 
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para aprimorar comportamentos sustentáveis 
relacionados à saúde. Este capítulo apresenta 
pesquisas que irão facilitar a auto regulação 
eficaz, utilizando o conceito de metas concorrentes 
como a estrutura conceitual primária. Ele inclui 
uma análise de literatura empírica relevante 
e uma discussão sobre como aplicar esta 
pesquisa na prática para otimizar a motivação 
e habilidades de auto regulação. O capítulo 
termina levantando algumas questões não 
respondidas que necessitam ser tratadas para 
um melhor entendimento da busca pela meta, 
de um momento anterior à criação da intenção 
até quando o comportamento é totalmente 
incorporado ao padrão habitual do indivíduo.

ESTRUTURA CONCEITUAL: METAS 
CONCORRENTES
A auto regulação foi definida como “processos 
mentais e comportamentais pelos quais as 
pessoas adotam suas auto concepções, revisam 
seu comportamento ou alteram o ambiente a fim 
de provocar resultados em linha com suas auto 
percepções e metas pessoais.”8 Considera-se que 
o comportamento é, portanto, orientado para a 
meta e escolhida como apoio na definição do 
indivíduo.9 Além disso, cada pessoa é única no 
que diz respeito às metas que escolhe perseguir. 
Objetivos direcionam as ações e dão sentido 
(ex.; “Eu como frutas e vegetais e não bebo 
porque sou uma pessoa saudável e responsável 
e quero dar um bom exemplo para meus 
filhos”). Como tal, as metas sãos os princípios 
que organizam o comportamento e, mais 
importante, o comportamento pode, portanto, 
somente ser compreendido identificando 
as metas conectadas ao comportamento, i.e; 
contextualizando o comportamento dentro da 
estrutura de metas do indivíduo.10,11 Assim, a 
auto regulação compreende a capacidade do 
indivíduo de mudar seu comportamento para 
mantê-lo alinhado com padrões individuais, 
sociais, ideais e metas.12

Todos os dias a auto regulação envolve a 
busca de muitas metas diferentes.7,11,13–16 Por 

exemplo, muitas metas relacionadas à saúde 
são utilizadas simultaneamente para estimular 
as pessoas: Não fume; coma porções menores, 
faça exercícios regularmente, evite o stress, 
durma o suficiente, etc., e esta lista bastante 
longa de metas importantes relacionadas à 
saúde nem inclui muitas outras metas diárias 
e responsabilidades que muitas pessoas tem 
(arrumar as crianças para a escola, se aprontar 
para o trabalho, trabalhar de forma eficaz, 
cuidar dos pais, etc.)17 As metas concorrentes 
são uma importante estrutura que descreve e 
trata do processo de conquista de um objetivo 
dentro do contexto de todos os outros objetivos 
valiosos.13,17,18

Assim, nós temos vários objetivos a cada 
momento. Este fato pode fazer com que 
muitas pessoas não considerem a adoção de 
um novo objetivo de saúde com seriedade. Da 
mesma forma, quando elas começam um novo 
comportamento saudável, elas eventualmente 
desistem dele. Sob esta perspectiva, objetivos 
relacionados à saúde competem com muitos 
outros objetivos e responsabilidades diárias 
por tempo, energia e dinheiro. Para manter 
as metas relacionadas à saúde, é crucial que 
as pessoas estejam motivadas a priorizar e 
proteger estas metas de outras (proteção de 
objetivos19) através de todas as fases da mudança 
de comportamento. Em contrapartida, quando 
as pessoas não precisam lidar com um conflito 
entre os objetivos, sua busca pela realização 
do objetivo assume menos esforço e atenção. 
Da mesma forma, quando os objetivos 
coincidem (i.e; facilitação do objetivo14,15), por 
exemplo, quando o objetivo de fazer mais 
exercícios se matriculando em uma academia é 
acompanhado do objetivo de conhecer pessoas 
na nova cidade para onde a pessoa se mudou, 
o objetivo de se exercitar está mais protegido 
de ser anulado por outras metas valorizadas. 
Assim, a medida que uma meta de saúde está 
mentalmente representada como um objetivo 
que atende a outras aspirações de vida e não 
apresenta conflito com elas também é provável 
que influencie (positivamente) mudanças de 
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comportamento. Portanto, para auxiliar o 
processo de realização do objetivo, é importante 
ajudar as pessoas a entender como os seus 
comportamentos relacionados à saúde podem 
ajuda-los a realizar melhor suas tarefas diárias 
e prioridades. Isto ajudará a tornar a busca de 
um objetivo mais relevante e convincente para 
que as pessoas o sustentem.

REVISÃO DA LITERATURA
A revisão da literatura que se segue explica 
como o conteúdo, a estrutura, o contexto e a 
auto regulação dos objetivos influenciam a 
priorização de seus objetivos relacionados à 
saúde dentre seus outros objetivos concorrentes 
e responsabilidades.

Metas de Conteúdo
As metas de conteúdo, ou resultados específicos 
que as pessoas esperam atingir ao adotar 
um comportamento saudável, influenciam 
fortemente sua motivação em continuar a 
busca pela realização de seus objetivos ou se 
elas irão descontinuá-los. A teoria de metas 
de conteúdo20 descreve como o conteúdo dos 
objetivos influencia a motivação das pessoas 
e seu comportamento e é uma das cinco 
subteorias da teoria da autodeterminação, do 
inglês self-determination theory (SDT).21

A teoria da autodeterminação22 é uma 
estrutura teórica ampla que evoluiu da 
psicologia humanística, investiga a motivação 
e o comportamento como se conectam com o 
crescimento humano e auto realização. A SDT 
está sendo cada vez mais utilizada em promoção 
de saúde e cenários de cuidados com a saúde. 
Ela é uma grande promessa para explicar, 
desenvolver e avaliar a busca bem sucedida 
de um objetivo e comportamento a partir de 
programas de estilo de vida, protocolos de 
treinamento e algoritmos, e marketing geral e 
comunicações.23,24

De acordo com a SDT, o mecanismo 
primário pelo qual cada comportamento pode 
ser mudado quer apoiando ou contrariando 

três necessidades psicológicas básicas: por 
competência, autonomia e relacionamento.25 

As pessoas precisam se sentir (1) competentes, 
ou capazes de executar um comportamento 
ou alcançar um resultado desejado (i.e; auto 
eficácia); (2) autônomos, ou autogovernados e o 
autor de suas ações; e (3) relacionados e conectados 
a pessoas importantes. Quando a busca para 
alcançar um objetivo leva à realização destas 
três necessidades fundamentais, as pessoas 
têm maior probabilidade de internalizar o 
valor da prática daquele comportamento e são 
motivadas a mantê-lo.26

A teoria de metas de conteúdo 
distingue metas de conteúdo extrínseco de 
intrínseco. Nesta linha de pesquisa, objetivos 
intrínsecos são intimamente focados no 
autodesenvolvimento; vivenciados como 
voluntários; e refletem resultados desejados 
como prazer, se sentir desafiado e ser sociável. 
Em contrapartida, objetivos extrínsecos são 
exteriormente focados e refletem a tentativa de 
obedecer a pressões externas, tal como executar 
um comportamento a fim de conseguir 
aprovação, cumprir normas de atratividade e 
seguir ordens. Em geral, razões de motivação 
extrínsecas para mudança de comportamento 
podem parecer controladoras, enquanto 
objetivos intrínsecos são vivenciados como 
autônomos.22

Pesquisas mostram que, comparados com 
objetivos extrínsecos, os objetivos intrínsecos 
também preveem grandes necessidades 
de satisfação e bem-estar psicológico e 
menos depressão e ansiedade.27–29 No campo 
da educação, objetivos intrínsecos têm 
demonstrado produzir um engajamento mais 
profundo em atividades de aprendizado 
e maior persistência nestas atividades em 
comparação com objetivos extrínsecos. Um 
estudo com base na internet investigou os 
efeitos dos objetivos intrínsecos vs. extrínsecos 
no bem estar e comportamentos relacionados 
à prática de exercícios entre colaboradores 
homens e mulheres com média de idade 
em torno de 41 anos (N = 410).31 Este estudo 
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transversal descobriu que a busca por objetivos 
de exercício intrínsecos (i.e; desenvolvimento 
de habilidades e afiliação social) relacionados a 
objetivos de exercício extrínsecos (i.e.; imagem 
e reconhecimento social) foram positivamente 
associados com a necessidade de satisfação 
psicológica no exercício, bem estar psicológico 
e comportamento de exercício auto relatado. 
Quando as pessoas se esforçam por objetivos 
extrínsecos, em relação a intrínsecos, elas 
podem fracassar em ter suas necessidades 
básicas atendidas para competência, 
relacionamento e autonomia31 porque elas 
tendem a ser aparentemente mais focadas e a 
se comparar com outras pessoas.32 Em geral, 
objetivos extrínsecos levam a uma piora 
do bem estar psicológico se comparados a 
objetivos intrínsecos.33,34 Assim, além de tornar 
o comportamento sustentável menos provável, 
objetivos extrínsecos também têm um custo 
psicológico.

Da perspectiva da SDT, a meta de conteúdo 
(i.e.; intrínseca X extrínseca) é conceitualmente 
diferente da regulação comportamental21 (i.e.; 
motivação autônoma vs. motivação controlada) 
de onde os objetivos são perseguidos. Como 
representado na figura 8-1, SDT propõe 
um contínuo de motivos para iniciar um 
comportamento, formalmente designada 
como regulações comportamentais. SDT em 

geral faz distinção entre regulações controladas 
(menos autodeterminadas) e autônomas (mais 
autodeterminadas). Este contínuo varia na 
medida em que regulações extrínsecas são 
mais ou menos internalizadas pela pessoa.25 

Desmotivação, a primeira regulação a esquerda, 
se refere a não ter nenhuma intenção ou interesse 
em mudar o comportamento. Regulação externa, 
a primeira regulação controlada, se refere 
a iniciar um comportamento saudável para 
satisfazer uma demanda externa ou cumprir 
uma obrigação exterior (ex.; um alcoólatra 
que é obrigado a comparecer a sessões de 
aconselhamento por abuso de substâncias a 
fim de manter seu emprego). Uma regulação 
menos controlada, mas muito influente, é a 
regulação introjetada. Ela retrata as pessoas 
internalizando parcialmente o valor de executar 
um comportamento, mas não em um senso mais 
profundo em que seria verdadeiramente aceito 
como próprio. Comportamentos introjetados 
são executados para evitar culpa ou vergonha e 
obter sentimentos de valor. Eles geralmente são 
sentidos como “deveres” e são provenientes de 
normas construídas socialmente ou pressões. 
Uma mulher acima do peso que começa uma 
dieta porque se sente pressionada para perder 
peso como uma forma de conseguir aprovação 
de seu parceiro ou empregador poderia se 
considerada como tendo regulação introjetada

Figura 8-1: Continuum de Motivação Teroria da Autodeterminação.
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Adaptado de Handbook of Self-Determination Research, Deci & Ryan 2002.
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Por outro lado, regulações autodeterminadas 
(ex.; autônomas) refletem ações realizadas a 
partir de um senso de vontade pessoal. Quando 
as pessoas se sentem autodeterminadas a 
executar um comportamento saudável, como se 
exercitar, isto se torna parte de sua identidade 
(i.e.; regulação integrada) e elas colocam um 
valor alto em fazê-lo (i.e. regulação identificada). 
Uma pessoa que se denomina um praticante 
de exercícios teria regulação integrada para 
fazer exercícios e alguém que se exercita 
regularmente porque valorize a energia e o 
foco que a atividade traz à vida diária teria 
regulação identificada em relação à prática de 
exercícios. Regulação intrínseca se diferencia 
de outras motivações autônomas porque 
ela reflete sentir e/ou receber sentimentos 
positivos e satisfação do ato de efetivamente 
executar o comportamento.25

No entanto, as pessoas podem lutar por 
objetivos intrínsecos ou extrínsecos para 
ambas as razões autônomas e controladas 
(i.e.; regulações).31 Por exemplo, as pessoas 
poderiam ir à academia para perder peso (um 
objetivo extrínseco) porque elas valorizam se 
sentirem e funcionarem melhor em sua vida 
diária (regulação comportamental autônoma) 
ou porque elas sentem pressão para perder 
peso de seu empregador ou médico (regulação 
comportamental controlada). Assim, é 
importante entender a grande aspiração que as 
pessoas esperam atingir na busca por objetivos 
relacionados à saúde.

A Estrutura Hierárquica das Metas
Pesquisas mostram que metas comportamentais 
são organizadas de maneira hierárquica,35 em 
referência à estrutura ou conceito que consiste 
em múltiplos níveis. Isto significa que quando 
as pessoas lutam para atingir uma meta abstrata 
(“ser saudável”) esta é dividida em submetas 
(“parar de fumar”) até que aquelas sub metas 
sejam específicas o suficiente (“usar um adesivo 
de nicotina e trabalhar com um coach de saúde”) 
para se tornarem planos de ação.

Assim, cada meta é efetivamente parte de 
uma meta hierárquica13 que contem diferentes 
níveis. Meta hierárquica se refere a qualquer 
objetivo central ligado a um objetivo em um 
nível abaixo e um nível acima do alvo. O 
nível abaixo reflete os planos específicos para 
alcançar o objetivo central, e o nível acima 
reflete valores de vida mais amplos e aspirações 
que o objetivo central espera atingir.36

Ver a Figura 8-2 para uma representação 
de uma meta hierárquica de três níveis. 
Dentro desta estrutura, a meta em destaque é 
o resultado de interesse em destaque quando 
do início de um novo comportamento saudável 
(e.x.; ter mais energia no dia a dia) que tem 
ambos baixo e alto nível na hierarquia das 
metas. Esta meta em destaque é chamada de 
meta central ou focal. O objetivo de nível mais 
baixo na hierarquia da meta é chamado de meta 
subordinada. O nível mais alto da hierarquia 
reflete o valor que a meta central pretende 
atingir e é chamado de meta subordinadora.

De acordo com Taylor et al.,36 a meta focal 
de destaque pergunta: “Pelo que eu luto?” A 
meta focal “ter mais energia” dá um significado 
e propósito específicos à meta subordinada 
de ingerir alimentos mais saudáveis. A meta 
subordinadora pergunta: “Por que quero 
atingir este objetivo pelo qual eu luto?” 
Apesar de mais abstrata do que outras metas 
de ordem inferior, as metas subordinadoras 
são altamente motivacionais porque refletem 
os valores e aspirações das pessoas e estão 
mais intimamente ligadas à pessoa.35 A meta 
subordinadora para um comportamento 
saudável reflete um propósito mais profundo 
de alimentação saudável porque ela está 
relacionada ao seu autoconceito e valores 
fundamentais, tais como “ser um bom pai”.35 

A meta subordinada procura responder à 
pergunta: “Como posso atingir os objetivos 
pelos quais eu luto?” Esta meta reflete a 
estratégia ou plano específico que é criado 
como o meio para alcançar o objetivo central 
(i.e.; “fazer atividades físicas por 15 minutos 
cinco vezes por semana”).
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A estrutura hierárquica das metas prevê 
tipos de comportamentos distintos, incluindo 
aqueles relacionados à saúde. Um estudo 
procurou descrever estruturas de metas para 
gerenciar a hipertensão de pacientes.36 Um 
questionário foi entregue a 240 pacientes em 
uma clínica de hipertensão para identificar 
metas subordinadoras para seu objetivo 
focal de regulação da hipertensão e porque 
eles se preocupavam com estes resultados 
específicos. Este estudo identificou 13 metas 
subordinadoras (promover saúde, prevenir 
doenças, longevidade, qualidade de vida, 
evitar morte prematura, ter um nível de 
vida ativo, evitar intervenções médicas, 
autoconfiança, cumprir obrigações familiares, 

ter saúde emocional, prevenir invalidez, 
superar predisposições genéricas e metas 
pessoais) que são agrupadas em três temas 
amplos para (1) ser autônomo, (2) cumprir 
obrigações familiares e (3) manter qualidade 
de vida e bem estar. Este estudo investiga 
mais a fundo como estas metas distintas 
foram conectadas para identificar se homens e 
mulheres relataram valores diferentes às metas. 
Homens e mulheres demonstraram diferenças 
nos padrões para os quais as metas eram 
mais importantes. “Obrigações familiares” 
foi a meta subordinadora mais importante 
para as mulheres, seguida de “qualidade de 
vida”. Para os homens, “qualidade de vida” 
foi mais importante, seguida de ter uma “vida 

Figura 8-2: Hierarquia de três níveis da meta.

Meta
Subordinadora

(e.x. ser um bom
pai/mãe)

Meta Focal 
(e.x. mais energia)

Meta
Subordinada

(e.x. se alimentar
de forma saudável)

Reimpresso com a permissão de Segar ML.
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ativa”. Os autores do estudo concluíram que 
descobrir as estruturas hierárquicas das metas 
subordinadoras pode oferecer conhecimento 
sobre as razões profundamente pessoais pelas 
quais os pacientes se preocupam em cuidar de 
si mesmos, informação que pode ser utilizada 
para desenvolver mensagens e estratégias a 
fim de fomentar a autogestão eficaz.

Outro estudo focou em analisar se as 
metas subordinadoras poderiam prever 
comportamentos de exercícios longitudinais. 
Esta pesquisa avaliou as metas subordinadoras 
da prática de exercícios entre 226 colaboradoras 
do sexo feminino (40–60 anos).37 Os 
participantes foram solicitados a identificar 
uma razão primária para fazer exercícios e 
depois identificar suas metas subordinadoras 
para tal razão. O comportamento de atividade 
física foi medido em três pontos por um 
ano. As três metas subordinadoras mais 
importantes foram relacionadas à melhora da 
saúde no momento presente, envelhecer de 
forma saudável e qualidade de vida diária. Os 
resultados mostraram que as participantes que 
se exercitaram para aumentar sua qualidade de 
vida diária, se exercitaram 20% mais no período 
de um ano em comparação com as participantes 
que se exercitaram a fim de trazer benefícios 
para sua saúde atual e futura (p<01). Apesar 
contraditórias estas descobertas sugerem 
que as metas subordinadoras relacionadas à 
melhora da qualidade de vida são motivações 
mais poderosas para uma prática de exercícios 
sustentável do que metas focadas na melhoria 
da saúde atual e futura entre mulheres que 
trabalho em tempo integral.

Porque as metas são organizadas em uma 
estrutura hierárquica, os consultores de saúde 
podem explicitamente ligar a meta central 
potencialmente isolada de um cliente para 
adoção de um comportamento de saúde (ex.; 
parar de fumar) com as aspirações e valores 
do cliente (ex.; viver mais para aproveitar a 
companhia dos netos). Isto ajudará as pessoas a 
criar metas intrínsecas e torná-las pessoalmente 
significativas e convincentes para serem 

alcançadas.37 Metas, entretanto, não nascem do 
vácuo. As pessoas selecionam e buscam metas 
específicas baseadas no que aprenderam a 
valorizar e alcançar por meio da socialização 
com o contexto sociocultural em que vivem.38,39 

Por esse motivo é importante compreender o 
papel influenciador do contexto nas metas das 
pessoas.

O Contexto das Metas
Além de frustrar ou apoiar as necessidades 
psicológicas das pessoas,25 contextos como 
cultura, família e local de trabalho socializam 
ou ensinam as pessoas sobre o que elas devem 
valorizar ou aspirar alcançar.38 Portanto, 
o contexto das metas se refere a agentes de 
socialização e locais que ensinam as pessoas 
sobre quais metas eles devem buscar. Esta 
socialização determina as normas e pressões 
que as pessoas enfrentam e, portanto o que 
elas mais valorizam.40 Porque a socialização 
influencia o que as pessoas lutam para 
conseguir, isto também influencia o que 
eles priorizam no dia a dia.38 Além disso, a 
socialização ocorre primeiramente fora do 
pensamento consciente. Deste modo, as 
pessoas geralmente não se dão conta das 
maneiras como sua socialização influencia 
o que elas valorizam e priorizam e as metas 
que elas buscam alcançar.40 Isto faz com que a 
socialização se torne uma influência poderosa 
nas metas diárias, escolhas e comportamento 
que as pessoas fazem.39,41

Por causa desta influência inconsciente, as 
metas relacionadas à saúde são intrinsicamente 
influenciadas por fontes externas, tais como 
normas culturais, a mídia e profissionais 
de saúde.42,43 Por exemplo, mensagens de 
organizações de saúde reconhecidas e da 
mídia tem promovido primordialmente a 
atividade física como um comportamento ou 
veículo para uma vida saudável, prevenção de 
doenças, controle de peso e ficar em forma.37 

Em contrapartida, quando a atividade física 
é abordada pela mídia popular, boa forma e 
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perda de peso são os benefícios enfatizados com 
mais frequência. Por exemplo, a Associação 
Americana do Coração, tem como objetivo “a 
saúde geral” como a razão primordial pela qual 
as mulheres devem adotar comportamentos 
saudáveis como exercícios e alimentação 
saudável em sua campanha direcionada às 
mulheres de nome “Go Red”.44

Além disso, a maneira pela qual os 
profissionais de promoção de saúde discutem 
e promovem o comportamento saudável 
influencia como as pessoas percebem aquele 
comportamento saudável, incluindo as razões 
pelas quais elas tentariam adotá-lo (i.e; suas 
metas para aquele comportamento).43,45 Um 
estudo investigou como a socialização influencia 
quais metas as pessoas buscam atingir com 
exercícios.41 Semelhante a outros estudos,46,47 

percebeu-se que 75% dos participantes do 
estudo se exercitaram especificamente para 
atingir metas relacionadas à saúde e peso, 
refletindo a mensagem dominante sobre 
porque as pessoas devem se exercitar em 
sociedade e em clínicas médicas.48

Esta pesquisa sugere que a sociedade e 
a socialização influenciam poderosamente 
quais metas as pessoas buscam atingir através 
da adoção de hábitos saudáveis. Dado isto, é 
crucial considerar as formas específicas pelas 
quais a cultura de uma organização comunica 
sobre e socializa os funcionários para a adoção 
de um estilo de vida saudável. SDT afirma 
que os contextos tendem a frustrar ou apoiar 
as necessidades psicológicas primárias das 
pessoas, e assim influenciar profundamente 
o tipo de motivação que as pessoas 
desenvolvem.26 Portanto, é especialmente 
importante que as organizações considerem 
se elas estão socializando as pessoas para 
se sentirem autônomas sobre a mudança de 
comportamento, adotando metas intrínsecas 
vs. extrínsecas e ajudando as pessoas a conectar 
suas metas de saúde com metas de vida de alto 
nível que elas valorizam.

Agora que o conteúdo, estrutura e contexto 
das metas foram revistos, é importante 

descrever seu papel fundamental na produção 
da auto regulação necessária para a busca 
sustentável pela meta.

A Autorregulação das Metas
Para sustentar um novo comportamento com 
sucesso, não é suficiente ter as metas e motivação 
ideais. As pessoas devem também priorizar 
e negociar continuamente (ex.; autorregular) 
seu novo comportamento relacionado à saúde 
dentre suas outras muitas metas e tarefas 
diárias.1,3 Para qualquer meta complexa ou 
demorada (ex.; atividade física regular) ser 
perseguida com sucesso, as pessoas devem 
ser capazes de desenvolver e implementar 
estratégias regulatórias específicas tais 
como planejamento e auto monitoramento. 
É importante compreender o que motiva as 
pessoas a decretar estes processos laboriosos 
que priorizam suas metas relacionadas à 
saúde. Foi sugerido que a autonomia e metas 
relacionadas à saúde que são intrínsecas (se 
comparadas às extrínsecas) motivam melhor 
a auto regulação comportamental mais 
efetiva.34,49–51

Dois grupos de pesquisa de diferentes 
universidades investigaram de forma 
independente se metas intrínsecas, autônomas 
preveem melhor a priorização e auto regulação 
do hábito de praticar atividade física do que as 
extrínsecas.49,52 Ambos os estudos avaliaram 
as metas específicas dos participantes para se 
exercitarem, na medida em que eles vivenciaram 
suas metas enquanto autodeterminadas e 
intrínsecas, quanto tempo eles planejaram 
se exercitar durante o dia e quanto tempo 
eles se exercitaram. Especificamente, ambos 
os grupos criaram hipóteses de que as metas 
intrínsecas, aquelas que refletem resultados 
que são profundamente importantes para 
as pessoas, tais como “sentir-se energizado” 
ou “passar um tempo com os amigos”, são 
melhores motivadores para os exercícios se 
comparados a metas que são mais extrínsecas e 
podem ser vistas como controladoras (“perder 
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peso”, etc.). Um grupo conduziu um estudo 
transversal entre estudantes universitários 
do sexo masculino e feminino (n=535) e o 
outro estudou funcionários em tempo integral 
do sexo feminino com média de idade de 
49 anos (n=156). Com diferentes métodos e 
participantes, ambos os estudos confirmaram a 
mesma conclusão: metas intrínsecas resultaram 
em mais exercícios do que metas extrínsecas. 
Mas a descoberta de interesse primordial em 
ambos os grupos foi que as estratégias de auto 
regulação, tais como planejamento, foram 
responsáveis (i.e.; “serviram de mediadoras 
em sua totalidade”) pela relação positiva 
entre metas intrínsecas e mais exercícios. 
Em outras palavras, as pessoas cujas metas 
são mais intrínsecas (se comparadas às 
extrínsecas) fazem mais exercícios porque 
elas priorizam isso melhor dentre suas outras 
metas competitivas através de técnicas de 
auto regulação comparadas a metas menos 
autodeterminadas. Estes e outros estudos 
atestam que a auto regulação se beneficia da 
existência de metas auto determinadas.53

Um outro estudo investigou como a 
regularidade dos exercícios se diferenciaram 
de praticantes de exercícios irregulares em 
suas práticas e pensamentos de auto regulação. 
Esta pesquisa estudou a importância que os 
participantes davam a sua meta de exercícios, 
a meta que mais interferiu nos exercícios, 
a quantidade de conflitos com a meta que 
eles vivenciaram (i.e.; interferência de outras 
metas de vida com a meta de exercícios), e seu 
nível de auto regulação relacionada a ambas 
as metas de exercícios e outras metas de vida 
(n=399).54 Foi solicitado aos participantes do 
estudo que identificassem a meta de vida que 
mais interferia na prática de exercícios bem 
como sua meta de exercícios mais importante. 
Posteriormente, eles completaram um 
questionário de auto regulação denominado 
“Goal System Assessment Battery”54 para a meta 
de atividade física e meta de vida concorrente. 
Finalmente, eles relataram seu nível semanal 
de participação em exercícios. Não é de se 

surpreender que praticantes regulares de 
atividade física relatassem que eles valorizam 
sua meta de exercícios mais do que os que 
fazem exercícios irregularmente; eles também 
pareceram ser mais eficientes na auto regulação 
do seu comportamento em relação à prática de 
exercícios. Além disso, praticantes irregulares 
de exercícios estavam mais motivados 
por suas metas de vida concorrentes e, 
consequentemente, tendiam a auto monitorar 
mais este objetivo do que suas metas de 
exercícios, enquanto que praticantes regulares 
de exercícios estavam igualmente motivados 
para ambos os tipos de metas e tendiam a auto 
monitorar ambas da mesma forma. Isto sugere 
que os praticantes regulares de exercícios 
podem ter habilidades de auto regulação 
mais aprimoradas, particularmente quando se 
considera o equilíbrio entre metas de exercícios 
e outras metas de vida. Os autores concluíram 
que praticantes irregulares de exercícios 
poderiam se tornar menos sedentários se eles 
tivessem ajuda para visualizar suas metas de 
exercícios dentro do contexto de suas outras 
metas e aspirações de vida concorrentes.17

Além de ajudar as pessoas a criar metas 
intrínsecas e a visualizá-las como parte de 
aspirações de vida maiores, a pesquisa mostra 
que também é útil ensinar simultaneamente 
habilidades para técnicas de auto regulação 
específicas, tais como gerir ativamente os 
conflitos que existem entre os muitos objetivos 
diários que as pessoas buscam. Uma destas 
técnicas instrui as pessoas a lidar proativamente 
com distrações que as metas concorrentes 
causam para um determinado comportamento. 
Por exemplo, Koestner et al. solicitou aos 
participantes que preparassem estratégias 
para lidar com as distrações que poderiam 
possivelmente ocorrer durante a busca de suas 
metas autogeradas.55 Este método demonstrou 
afetar positivamente o progresso subsequente 
da meta feito pelos participantes. Esta pesquisa 
mostrou ainda que o progresso da meta foi 
maximizado quando as pessoas selecionaram 
ambas as metas que eram auto concordantes 
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(i.e.; autônomas e que refletiam valores 
pessoais) e criaram planos bem elaborados 
para implementar suas intenções. Os autores 
concluíram que aqueles que estabelecem 
metas devem simultaneamente providenciar 
respostas convincentes para as perguntas 
“Por que você está perseguindo estas metas?” 
e “Como você planejar iniciar e manter seu 
comportamento direcionado à meta em face 
das metas concorrentes e outras distrações?” 
Isto é, aqueles que estabelecem metas 
maximizam seu progresso quando alinham 
suas metas com interesses pessoais e valores e 
apoiam suas metas com planos específicos que 
automatizam seu comportamento direcionado 
à meta.

APLICAÇÕES À MOTIVAÇÃO
Motivação é energia e se refere ao esforço e desejo 
que as pessoas sentem para lutar por suas metas 
comportamentais.56 O texto a seguir analisa 
técnicas específicas baseadas em evidências 
que podem criar metas motivacionais e a 
contínua busca pelo comportamento.

Criar um Ambiente de Apoio 
Autônomo.
De acordo com a SDT, a chave do sucesso 
não é mudar de comportamento, mas ajudar 
as pessoas a internalizar o valor de incluir 
o comportamento em seu senso próprio e 
suas vidas.57 Apoio Autônomo é uma técnica 
específica baseada na SDT que auxilia as 
pessoas a tomar posse de suas decisões em 
relação a seu comportamento e metas, e é um 
elemento essencial nas intervenções baseadas 
na SDT. Estudos sobre parar de fumar 
mostram que quando as pessoas se sentem 
autônomas sobre seu comportamento elas se 
abstêm do tabaco. A autogestão e controle da 
diabetes (ex.; hemoglobina glicada), aderência 
à medicação e controle de peso, dentre outros 
comportamentos relacionados à saúde, também 
são associados ao sentimento de autonomia 

e autodeterminação.23,58,59 Da mesma forma, 
em uma amostra nacional representativa de 
mulheres na Nova Zelândia, que se sentiam 
autônomas em relação a alimentação foi 
associada ao menor índice de massa corporal 
(IMC). O IMC das participantes estava abaixo 
de 2% para cada 10-unidade a mais na auto 
regulação da autonomia.60 Assim, para atingir 
motivação e comportamento autodeterminados 
é importante que as organizações criem 
um ambiente de suporte autônomo que 
fundamentalmente trate as pessoas como 
responsáveis pelo seu próprio comportamento 
ao invés de empregar pressão para obedecer as 
normas e pressões externas.

Além disso, para apoiar a autonomia, 
entretanto, é importante também apoiar a 
satisfação da necessidade de competência 
e relacionamento.25 Criar um ambiente que 
apoie as necessidades das pessoas requer 
que educadores em saúde, “coaches” e 
organizações criem contextos que fomentem a 
comunicação e métodos que tratem as pessoas 
enquanto fonte de suas próprias escolhas 
comportamentais. Estratégias específicas que 
apoiem as necessidades das pessoas incluem (1) 
enfatizar que as pessoas tenham propriedade, 
ou tenham responsabilidade pessoal, sobre seu 
comportamento relacionado à saúde e outras 
áreas da vida; (2) validar o quadro de referência 
das pessoas sem pedir que eles atinjam nenhum 
resultado específico relacionado à saúde; (3) 
ajudar as pessoas a esclarecer seus valores e 
prioridades; (4) ajudar as pessoas a melhorar 
sua competência para um comportamento 
específico, sugerindo que eles estabeleçam 
metas realistas, visualizem possíveis desafios 
e desenvolvem estratégias para prevenir e/
ou superar tais desafios; (5) mostrar confiança 
que as pessoas têm o potencial para engajar 
e integrar novas informações; (6) mostrar 
entusiasmo autêntico pelas pessoas e fomentar 
o relacionamento; (7) permitir que as pessoas 
determinem suas próprias soluções; e (8) 
minimizar o uso de linguagem de controle (i.e.; 
“dever, ter”, etc).61,62
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As estratégias para apoiar as necessidades 
das pessoas a partir da SDT listada acima 
compartilham algumas semelhanças com outro 
método chamado entrevista motivacional (EM)63 

Trata-se de um método de aconselhamento que 
auxilia as pessoas a superar a ambivalência 
relacionada à mudança para um comportamento 
saudável a fim de criar motivação intrínseca 
para aquela mudança. Leitores interessados 
nas semelhanças e diferenças entre SDT e MI 
devem ler um periódico especial sobre este 
tópico.64 Uma medida comumente usada para 
determinar se o contexto (que pode ser a 
cultura de uma organização, um médico, um 
programa, etc.) apoia práticas baseadas na 
autonomia é o questionário “Health Care Climate 
Questionnaire”. Diferentes questionários estão 
disponíveis para avaliar climas de apoio a 
autonomia e muitos outros conceitos baseados 
na SDT.65

Desafiar o pensamento introjetado
Uma vez que as pessoas sentem que suas 
necessidades estão sendo apoiadas elas se 
sentirão mais confortáveis para desafiar 
seu pensamento introjetado. Introjeções, ou 
comportamentos baseados em introjeções, 
comprometem a motivação porque eles são 
realizados para evitar a culpa e a vergonha, 
e para atingir sentimentos de valor e mérito, 
geralmente se sentindo como um “dever”.25 Em 
geral, perseguir uma meta relacionada à saúde 
por causa deste tipo de pressão não é ideal 
na busca contínua de uma meta porque isto 
não leva a uma motivação autodeterminada 
e torna a sustentabilidade do comportamento 
menos provável.53 O pensamento introjetado 
compromete o comportamento saudável de 
muitas maneiras. Introjeções geralmente vem 
de normas e pressões construídas socialmente, 
tais como a necessidade de ser um “bom 
provedor” ou “magro”. Dentro da SDT, ajudar 
as pessoas a se tornarem mais conscientes 
de suas introjeções também é considerado 
importante para encorajar a autonomia.66

Exemplo de Cenário

Dorothy é uma funcionária que quer se exercitar 
regularmente, mas ela tem uma introjeção que 
diz que para ela ser uma “boa esposa e mãe” e o 
tempo dela fora do trabalho deve ser dedicado 
à família, e não gasto de forma egoísta com 
ela mesma. Em geral, ser uma boa mãe não 
tem nada a ver com fazer exercícios. Ainda 
assim, o sistema de crenças internalizado por 
Dorothy sobre suas prioridades gera culpa 
sobre a prática de exercícios, o que enfraquece 
seu desejo de se cuidar mais. Porque o 
pensamento introjetado geralmente direciona 
o comportamento fora do estado consciente, as 
pessoas precisam estar cientes de que elas têm 
estas introjeções direcionando suas decisões. 
O orientador de saúde de Dorothy a ajudou 
a ver que utilizar parte de seu tempo para se 
exercitar regularmente estava em linha com 
seus valores de ser “uma boa esposa e mãe”, ao 
invés de enfraquecê-los. Dorothy então pode 
perceber que ao se exercitar regularmente, ela 
estaria mais apta para cuidar melhor de sua 
família bem como se tornar um importante 
modelo para seus filhos.

Assim como mostrado neste cenário, ajudar 
as pessoas a identificar seu comportamento 
introjetado é importante a fim de adotar novas 
crenças sobre o comportamento saudável que 
irão dar melhor suporte à motivação e à busca 
pela meta.

Enfatizar Recompensas Imediatas 
ao Invés das Mais Distantes
Os vários contextos em que as pessoas crescem, 
vivem e trabalham os ensina quais metas 
elas devem valorizar e perseguir.39 Porque 
alguns tipos de metas e recompensas são 
mais motivadoras, as organizações terão mais 
sucesso se elas forem mais estratégicas sobre 
quais metas elas apresentam e promovem 
em seus programas e mensagens de saúde 
e bem estar.37,67 As pessoas são tipicamente 
mais motivadas por recompensas que elas 
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receberão imediatamente do que por aquelas 
que eles receberão no futuro. Este conceito 
refere-se a uma economia comportamental 
chamada de “delay discounting” ou adiamento 
de gratificação, ou seja, a tendência que 
as pessoas têm de escolher gratificações 
imediatas ao invés de recompensas que são 
adiadas para algum momento no futuro.68,70 

Considerando-se as pessoas são inclinadas 
a valorizar o presente mais do que o futuro e 
a buscar gratificações imediatas ao invés de 
futuras, ajudar as pessoas a criar metas a partir 
de comportamentos saudáveis que tem como 
finalidade atingir resultados imediatos, tais 
como aumento de energia, ao invés de metas 
que visam resultados que se apresentem no 
futuro (ex.; prevenir o câncer, perder peso) 
pode beneficiar a aderência de longo prazo 
ao comportamento. O conceito é chamado 
de “reward substitution” (ou substituição 
da recompensa) que é uma estratégia para 
substituir a recompensa futura de um 
comportamento alvo por uma recompensa que 
possa ser vivenciada imediatamente.

Exemplo de Cenário

Um economista famoso, Dan Ariely, discutiu 
o fato de ter hepatite C e como ele utilizou a 
substituição da recompensa para melhorar 
a aderência ao seu tratamento que incluía 
injeções regulares que tinham efeitos colaterais 
bastante desagradáveis.70 Ariely se deu conta 
de que ele não estava motivado para tomar 
injeções com efeitos colaterais debilitantes 
quando o propósito destas injeções era 
prevenir cirrose de fígado, uma doença que 
não ocorreria por mais 20 anos. Utilizando 
o conceito de substituição da recompensa, 
Ariely mudou a “recompensa”, ou meta de 
tomar as injeções, de distantes 20 anos para 
imediatamente. Seu novo plano era assistir a 
filmes o dia todo nos dias em que deveria tomar 
as injeções. Este plano era razoável porque os 
efeitos colaterais das injeções eram tão severos 
que ele tinha dificuldades para trabalhar nos 
dias das injeções. Uma vez que ele substituiu 

a meta “evitar consequências severas para a 
saúde em 20 anos” para “assistir meus filmes 
favoritos o dia todo”, Ariely se manteve 
motivado para tomar as injeções debilitantes. 
Ao final de um ano de tratamento seu médico 
o considerou “o paciente mais complacente” 
que ele já teve.

As organizações podem tornar seu ambiente 
mais propício para a busca sustentável da meta 
socializando as pessoas para praticarem estilos 
de vida saudável como um meio de atingir 
seus objetivos e benefícios que eles irão notar 
imediatamente, tais como se sentir mais forte, 
ter orgulho de si mesmo ou ter energia. O 
reposicionamento das escolhas de saúde deste 
modo é uma forma de behavioral branding (ou 
marca comportamental), um processo que 
influencia o significado de um comportamento 
saudável específico e o que as pessoas esperam 
ao incorporá-lo; dar uma nova marca aos 
comportamentos saudáveis relacionando-os às 
suas recompensas imediatas fará com que eles 
se tornem mais relevantes e convincentes para 
se tornarem uma prioridade diária.37,68

Criar Metas Intrínsecas e 
Significativas
Considerando-se que as pessoas têm múltiplas 
metas que competem entre sim e aspirações 
diárias, é importante que as organizações e 
profissionais ajudem seu público-alvo a entender 
os meios pelos quais suas metas relacionadas à 
saúde conflitam e contribuem com os valores 
que elas mais estimam. Projetos pessoais são 
objetos de estudo relevantes que podem ajudar 
as pessoas a criar metas convincentes. Projetos 
pessoais se referem a metas específicas, tarefas 
e projetos que as pessoas estão se esforçando 
para atingir atualmente. A perspectiva de 
um projeto pessoal trata explicitamente as 
metas relacionadas à saúde como um conjunto 
complexo de metas interligadas, mas muitas 
vezes concorrentes, que refletem seus valores 
de vida (objetivos de nível superior) e também 
geram planos (objetivos de nível inferior).18
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A “natureza competitiva da busca pela 
meta” é de interesse central na perspectiva 
de projetos pessoais: qualquer objetivo 
relacionado à saúde compete constantemente 
por tempo, energia e pelos recursos cognitivos 
(limitados) à disposição das pessoas.71 Uma vez 
que as pessoas entendem os meios específicos 
pelos quais suas metas de saúde se encaixam, 
e também competem, com a estrutura de sua 
meta pessoal maior, elas estão mais capacitadas 
para criar metas que sejam intrínsecas, 
significativas e convincentes, assim elas se 
mantêm motivadas para persegui-las.17

Os três níveis da hierarquia da meta 
discutidos anteriormente podem ser utilizados 
como vantagem para ajudar as pessoas a 
criar metas significativas, intrínsecas que 
elas se sentirão motivadas a sustentar. Goal 

facilitation (ou facilitação da meta) é a previsão 
de como a meta relacionada à saúde contribui 
para a realização de outras metas que as 
pessoas possam ter, é uma técnica que pode 
ajudar a transformar metas de saúde em 
prioridade máxima diária.17 Por exemplo, a 
meta “estacionar a 20 minutos do trabalho 
e percorrer o caminho até o escritório a pé 
todos os dias” pode facilitar outras metas 
importantes tais como (1) passar mais tempo 
ao ar livre; (2) encaixar o exercício na rotina; (3) 
economizar dinheiro – não seria preciso pagar o 
estacionamento; e (4) passar mais tempo com os 
amigos. Este exemplo específico é chamado de 
facilitação horizontal da meta porque ela reflete 
como uma meta pode ajudar a facilitar outros 
objetivos em níveis similares na hierarquia da 
meta. Isso é ilustrado na Figura 8-3.

Figura 8-3: Facilitação da Meta Horizontal.
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Em contraste à facilitação horizontal, a 
facilitação vertical diz respeito a como uma meta 
de saúde contribui para a realização de metas 
que estão em um nível superior de abstração 
(ex.; metas superordenadas). O nível inferior 
da meta de praticar exercícios físicos regulares 
tem como objetivo atingir metas superiores: 
ter “menos stress” e “mais energia”. Além 
disso, estes objetivos podem se tornar 
mais significativos e motivadores quando 
conectados a metas ainda maiores ligadas a 
valores fundamentais, tais como: “trabalhar 
bem”, “ser um bom pai ou mãe” e “ser feliz”.1 

Este exemplo é ilustrado na Figura 8-4.
Empresas e profissionais podem utilizar a 

facilitação da meta para tornar comportamentos 
saudáveis mais relevantes e atraentes a fim de 
que eles possam competir da melhor forma 
com outras metas e prioridades que as pessoas 
têm. Além disso, assumir uma perspectiva 
pessoal em relação aos projetos relacionados 
a metas de saúde aumenta a consciência das 
pessoas em relação a como os comportamentos 

saudáveis se encaixam em seu contexto de 
vida mais amplo, algo que também ajuda 
a desenvolver habilidades melhores para, 
conscientemente e com sucesso, autorregular 
e negociar suas metas relacionadas à saúde 
com outros afazeres de suas vidas agitadas.15 

Mais informações sobre a condução de análises 
de projetos pessoais com as pessoas está 
disponível nas referências.71–73

APLICAÇÕES AO 
DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES
A seção anterior analisou estratégias 
para fomentar a motivação ou a energia 
necessária para alimentar a busca continua 
de metas relacionadas à saúde. Ter energia 
ou estar motivado para realizar desempenhar 
comportamentos relacionados à saúde, no 
entanto, não é suficiente para criar uma busca 
sustentável pela meta. As pessoas também 
precisam ter habilidades para priorizar e 

Figura 8-4:  Facilitação da Meta Vertical.
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negociar com sucesso (i.e.; realizar uma 
melhor auto regulação) seu comportamento 
relacionado à saúde. A seção a seguir discute 
algumas habilidades que são importantes para 
uma autorregulação comportamental eficaz.

Atenção plena
O conceito de atenção plena é frequentemente 
associado com a promoção de resultados como 
redução de stress.74 Atenção plena também é 
uma habilidade essencial para a busca contínua 
do comportamento saudável.75 Ela se refere 
a ter consciência dos próprios pensamentos, 
crenças, sentimentos e comportamento, o 
que por sua vez ajuda as pessoas a melhor 
autorregular seu comportamento, monitorar 
os fatores que levam a retrocessos a fim de que 
elas possam “corrigir o curso” e progredir em 
direção a suas metas relacionadas à saúde.

Pesquisas mostram que ser mais consciente 
aumenta as chances de que a intenção de 
realizar comportamentos saudáveis resulte 
naquele comportamento. Por exemplo, um 
estudo mostrou que ter grande consciência 
de suas experiências interiores e sinais no 
ambiente ajudaram as pessoas a executar suas 
intenções de praticar exercícios. Por outro 
lado, as pessoas que eram menos conscientes 
também tiveram menos sucesso na prática de 
exercícios regulares porque eles não tinham a 
consciência necessária para exercer controle e 
efetivamente autorregular seu comportamento 
quando distraídos de sua meta de se exercitar.76 

Ter consciência cria uma importante pausa no 
tempo entre um desafio no próprio ambiente 
e a decisão sobre como responder a ele. Esta 
pausa permite que as pessoas escolham como 
responder ao invés de tomar uma decisão 
baseada em seus hábitos.

É importante destacar que contextos que 
apoiam a autonomia também fomentam a 
consciência.51 Há também muitas estratégias e 
ferramentas para ajudar as pessoas a se tornarem 
mais conscientes e aptas a superar os obstáculos. 
Uma intervenção teve como objetivo promover 
habilidades relacionadas à consciência como a 

parte central de um currículo educacional mais 
amplo visando o aumento da atividade física 
que seria sustentável. Durante a intervenção 
de seis semanas, os participantes ganharam 
habilidades relacionadas à consciência através 
do pré-planejamento de seu comportamento 
futuro de prática de exercícios, bem como dos 
desafios específicos que eles enfrentariam para 
realizar seus planos com sucesso a cada semana. 
No início de cada semana, os participantes 
também eram solicitados a conduzir auto 
avaliações semanais para auxiliar ainda mais 
no desenvolvimento de sua consciência em 
relação aos obstáculos e estratégias eficazes 
para superá-los. Os participantes aumentaram 
sua participação em atividades físicas em 44% 
do início até o pós-programa e em 65% da 
base para o estudo de acompanhamento de 
longo prazo, em média 12 meses após o fim 
do programa (p<01).77 Ajudar as pessoas a se 
tornarem mais conscientes de suas limitações 
para praticar atividades físicas e aprender 
a desenvolver estratégias para superá-las 
também promove competências com o intuito 
de as tornarem fisicamente ativas. 62

Intenções de Implementação
Agora sabemos que as pessoas processam 
informações e esforçam-se em perseguir 
suas metas automaticamente, i.e.; fora de sua 
percepção consciente. 78–80 Além disso, tendo em 
vista que a auto regulação geralmente requer 
um grande esforço para exercer autocontrole 
entre impulsos emocionais e restrições 
cognitivas, a busca sustentável do objetivo 
pode ser melhorada reduzindo a necessidade 
de utilização de auto controle.79,81

Uma técnica baseada em evidência que 
reduz a necessidade de autocontrole e ajuda as 
pessoas a fazerem escolhas comportamentais 
desafiadoras de forma mais automática é 
chamada de “implementation intentions”. A 
implementação da intenção (também chamado 
de planejamento “se-então”) são as estratégias 
concretas que as pessoas adotam a fim de iniciar 
com sucesso seu comportamento quanto certas 
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situações de apresentam. As implementações 
da intenção são orientadas para o futuro porque 
elas são desenvolvidas antes que a situação 
ocorra. Elas auxiliam as pessoas a identificar 
estratégias específicas e planos para o que elas 
irão fazer ou quando elas irão fazê-lo. Elas são 
respostas desenvolvidas previamente para 
executar ações em estímulos situacionais muito 
específicos a fim de superar obstáculos (i.e.; 
separar um período do dia para aulas de yoga, 
recusar um cigarro quando oferecido).82

Um estudo de intervenção avaliou se 
as implementações da intenção poderiam 
reduzir a ingestão de gorduras na dieta de 
mulheres e homens funcionários de uma 
empresa média.83 Os participantes (n=264) 
preencheram um questionário sobre sua dieta 
e foram então randomizados em uma condição 
experimental em que eles teriam que criar 
uma implementação de intenção ou um grupo 
de controle. Os participantes preencheram 
novamente a medição de ingestão de alimentos 
um mês depois. A ingestão de gordura, gordura 
saturada e a proporção de calorias derivadas 
de gorduras caíram significativamente no 
grupo experimental, mas não no grupo de 
controle após um mês (p<05). Uma vez que 
não havia nenhum profissional de saúde ou 
outros elementos de intervenção elaborados 
neste estudo, os autores sugeriram que as 
implementações de intenção oferecem uma 
alternativa de intervenção de baixo custo para 
mudar os hábitos de dieta.

Exemplo de cenário

Charlie and Gail trabalham para a mesma 
organização. Quando sua empresa começou 
a oferecer sessões gratuitas para o abandono 
do tabagismo ambos decidiram se inscrever. 
Como parte do programa, solicitaram a Charlie 
e Gail que desenvolvessem planos “se-então” 
para ajudá-los a se preparar melhor para os 
desafios de seu desejo de parar de fumar. Ao 
desenvolver seus planos, eles determinaram 
inicialmente em quais situações se sentiriam 
mais tentados a fumar e então eles identificaram 

quais alternativas eles escolheriam para evitar o 
cigarro naquelas situações específicas. Charlie 
elaborou uma estratégia para o fim de cada dia 
de trabalho (o “quando”), o horário em que 
ele se sente mais tentado a fumar como uma 
forma de relaxar com seus amigos. Seu plano (o 
“o que”) era dirigir até o parque mais próximo 
após o trabalho para fazer uma caminhada 
breve e relaxante ao invés de fumar com seus 
amigos. A situação desafiadora de Gail era 
quando seus amigos ofereciam um cigarro no 
fim de semana. Ela decidiu que “se” um de 
seus amigos oferecesse um cigarro “então” ela 
diria “Não, obrigada”, e pegaria um chiclete 
que ela começou a levar na bolsa justamente 
para aquela situação. Porque Charlie e Gail 
tinham suas estratégias ajustadas quando 
tais situações desafiadoras surgiram, eles 
estavam preparados para escolher seus planos 
alternativos sem muitos problemas.

O planejamento se-então tem se mostrado 
útil para criar conexões mentais entre 
estratégias e sinais situacionais antes que 
as situações aconteçam e tornam a resposta 
desejada mais automática; isto, por sua vez, 
reduz a necessidade de autocontrole. O 
planejamento se-então tem o intuito de criar 
uma ponte entre a lacuna que ocorre entre as 
intenções das pessoas e seu comportamento.82 

O “se” do planejamento se-então tem como 
objetivo ajudar as pessoas a especificar um 
período de tempo ou lugar no futuro como uma 
forma de ajuda-los a perceber este sinal externo 
quando ele ocorrer. O “então” do planejamento 
se-então tem como objetivo melhorar a 
competência (e.x., auto eficácia) a partir da 
especificação e concretização sobre qual 
ação realizar no momento crítico.84 Pesquisas 
utilizando intenções de implementação 
relacionadas ao comportamento saudável 
mostram que este tipo de planejamento se-
então específico é eficaz em diferentes tipos 
de comportamentos saudáveis.85,86 Auxiliar as 
pessoas a se tornarem aptas a desenvolver uma 
intenção de implementação é importante para 
ajuda-las a autorregular seu comportamento 
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com sucesso. Intenções de implementação 
são consideradas potentes ferramentas auto 
reguladoras para superar os obstáculos típicos 
associados ao comportamento direcionada à 
meta. É importante notar, entretanto, que as 
intenções de implementação são mais eficazes 
quando as pessoas se esforçam para atingir 
metas intrínsecas e se sentem autônomas em 
sua busca.55

Conexões Sociais
A SDT considera o relacionamento como uma 
das três necessidades psicológicas primárias 
das pessoas.25 Além disso, receber apoio 
e estar ligado a outras pessoas ao adotar 
novas metas relacionadas à saúde promove o 
companheirismo e aumenta a motivação.26 A 
tecnologia moderna e mídias sociais tem levado 
o fomento do relacionamento a um outro nível. 
Ajudar as pessoas a se tornarem aptas a utilizar 
as redes sociais, ou comunidades online, para 
auxiliá-las a se conectar com outras pessoas 
que apoiam seu comportamento de busca 
pela meta é uma técnica nova e interessante 
para melhorar a motivação e auto regulação. 
Existem inúmeros sites na internet que 
combinam ferramentas de monitoramento 
com comunidades de apoio. As ferramentas de 
monitoramento, em geral, ajudam as pessoas 
a aumentar suas habilidades de auto regular 
seu comportamento. A combinação do apoio 
social das comunidades e as ferramentas 
de monitoramento fornecem um suporte 
poderoso para os desafios e o companheirismo 
com os pares que também estão perseguindo 
as mesmas metas de vida saudável.87 Pesquisas 
sobre como a participação em redes sociais 
impacta no comportamento saudável está 
ainda em seu início, mas mostra-se promissora. 
Um estudo de 16 semanas sobre como as 
redes sociais impactam em comportamentos 
saudáveis coletou dados entre adultos com IMC 
acima de 25 que também tinham diabetes tipo 2 
ou doença coronariana.88 Todos os participantes 
do estudo (n=324) usaram pedômetros e foram 
solicitados a fazer o upload de sua contagem de 

passos (registrada pelos pedômetros) em um 
servidor. Os participantes puderam se conectar 
ao site do estudo na internet para visualizar 
gráficos de seu progresso na caminhada, 
mensagens motivacionais personalizadas e 
passos calculados. Metade dos participantes 
foi escolhida aleatoriamente para ter acesso a 
uma comunidade online onde eles poderiam 
postar e ler mensagens. O outro grupo não teve 
acesso à comunidade online. Ambos os grupos 
aumentaram significativamente sua média 
diária de passos do início do programa ao final 
das 16 semanas (o que significa 1888 ± 2400 
passos), sem diferenças significativas entre 
os dois grupos. Todavia, no grupo com 
acesso à comunidade online, 79% de seus 
componentes completaram e se mantiveram 
engajados na intervenção, comparado a 66% 
dos participantes que não tiveram acesso ao 
programa online, p < .05.

Há muitas redes sociais e ferramentas de 
monitoramento online, muitas delas gratuitas, 
para ajudar as pessoas a criar relações e usar 
o companheirismo para se tornarem cientes 
de sua busca pela meta a fim de que possam 
atingir o sucesso em longo prazo. Há também 
recursos disponíveis para profissionais que 
queiram construir comunidades online com 
base em evidências.87,89

PERGUNTAS NÃO RESPONDIDAS
Progressos significativos têm sido feitos a fim 
de esclarecer os mecanismos básicos da criação 
de metas motivadoras, autorregulação eficaz 
e busca contínua pela meta. Contudo, quanto 
mais aprendemos por meio de pesquisas, mais 
perguntas surgem em relação como traduzir 
da melhor forma as descobertas destes estudos 
para usá-las de forma ideal em promoção de 
saúde. A seção a seguir destaca duas perguntas 
práticas não respondidas relacionadas sobre 
como facilitar, da melhor forma possível, 
a busca contínua por metas relacionadas à 
saúde: (1) Os programas de promoção de saúde 
deveriam solicitar às pessoas que definissem 



318 CAPÍTULO 8 Buscando Atingir Metas Relacionadas à Saúde

metas de aprendizado ou desempenho 
relacionadas à saúde? (2) As comunicações 
relacionadas à saúde seriam mais motivadoras 
e persuasivas se evidenciassem benefícios e 
metas diferentes para homens e mulheres?

Os programas de promoção 
de saúde deveriam solicitar às 
pessoas que definissem metas 
de aprendizado ou desempenho 
relacionadas à saúde?
Uma pergunta importante ainda a ser 
respondida em promoção de saúde é se os 
resultados comportamentais ideais irão surgir 
por meio da gratificação de funcionários por 
aprenderem como integrar o comportamento 
saudável em suas vidas ou por alcançarem 
resultados biométricos específicos. 
Profissionais de promoção de saúde podem 
olhar para um conjunto de estudos de 30 anos 
no trabalho e educação sobre os diversos efeitos 
do desempenho em comparação com objetivos 
de aprendizado relacionados à motivação e 
busca comportamental sustentável. Metas 
de desempenho têm como foco alcançar um 
resultado específico (ex.; um nível, meta de 
peso, etc) enquanto metas de aprendizado tem 
como foco o domínio de novas tarefas (ex.; 
ingerir 5 tipos de frutas e vegetais diariamente, 
praticar exercícios por 15 minutos todos os 
dias.)90

Metas de aprendizado, ao contrário de 
metas de desempenho, enfatizam o “como” 
da sustentação de um novo comportamento. 
Metas de aprendizado guiam as pessoas 
na descoberta de estratégias, processos, e 
procedimentos necessários para desempenhar 
uma tarefa de maneira eficaz.90 Metas de 
aprendizado mantém o foco das pessoas no 
domínio da tarefa ao invés de preocuparem-
se com a realização. Mais de três décadas de 
pesquisas realizadas por Locke e Latham 
mostram que quando uma tarefa é complexa e 
o ambiente é dinâmico, as pessoas que definem 

metas de aprendizado tem maior motivação 
intrínseca, melhor desempenho e demonstram 
maior comprometimento com a meta do que 
aquelas que definem metas de desempenho.90

Esta conclusão geral de Locke and Latham90 
na área de trabalho também é apoiada por um 
programa de pesquisa de motivação de 30 anos, 
diferente, mas sinérgico, no ramo da educação 
que estuda os diferentes efeitos de se ter metas 
de “domínio” (ex.; aprendizado) ou “realização” 
(desempenho) liderado por Carol Dweck.91

Alguns programas de promoção de saúde 
demandam e gratificam os funcionários 
por resultados específicos como redução de 
peso ou da pressão arterial. No entanto, os 
comportamentos necessários para alcançar 
tais resultados são muito complexos, tais como 
mudar os hábitos de alimentação ou integrar 
a prática de exercícios em uma vida ocupada. 
Generalizar a partir destes programas de 
pesquisa robustos sobre desempenho e 
educação relacionados ao trabalho, ensinar 
as pessoas a utilizar a abordagem de meta 
de aprendizado pode ajudá-las a apreciar o 
processo de se esforçar para alcançar suas 
metas relacionadas à saúde e visualizar seus 
retrocessos e desafios como oportunidades 
de aprendizado, ao invés de fracassos, o que 
desenvolve a resiliência em relação aos desafios 
e estimula a continuidade do comportamento.91 
Novas pesquisas avaliando os prós e contras de 
fornecer aos funcionários aprendizado versus 
o desempenho de metas relacionadas à saúde 
oferecerão evidência empírica para responder 
esta pergunta de forma mais completa.

As comunicações relacionadas à 
saúde seriam mais motivadoras 
e persuasivas se evidenciassem 
benefícios e metas diferentes para 
homens e mulheres?
Em geral, a comunicação relacionada à 
saúde tende a promover os mesmos tipos de 
benefícios ou metas para a adoção de estilos 
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de vida saudáveis para homens e mulheres. 
As pesquisas ainda sugerem que homens e 
mulheres são diferentes em relação aos tipos de 
metas relacionadas à saúde que valorizam, e o 
que leva à recaída.92–94 Por exemplo, pesquisas 
mostram que homens e mulheres relatam 
padrões distintos de metas superordenadas 
para administrar a hipertensão arterial.36 Como 
descritos anteriormente, entre as mulheres, 
“obrigações familiares” foi a meta mais 
importante seguida de “qualidade de vida”. 
Para os homens, “qualidade de vida” foi mais 
importante, seguida de ter um “estilo de vida 
ativo”. Homens e mulheres diferem sobre quais 
resultados eles acreditam ser mais motivadores 
através de muitos outros comportamentos. 
Por esse motivo, é importante se perguntar 
se esforços de promoção de saúde poderiam 
engajar e motivar mais funcionários se eles 
promovessem metas relacionadas à saúde 
diferentes para homens e mulheres.

Um experimento de marketing investigou 
esta questão pesquisando se a promoção de 
atividades físicas como uma maneira de atingir 
objetivos distintos impactou a motivação 
de forma diferenciada em uma amostra de 
mulheres e homens adultos de meia idade 
que estavam acima do peso (BMI ≥ 25) ou 
obesos (BMI ≥ 30) (n = 1690).95 Os participantes 
foram escolhidos aleatoriamente para ler um 
anúncio com uma das três razões a seguir para 
ser fisicamente ativo: (1) melhora da saúde, 
(2) perda de peso, ou (3) bem estar diário, e 
depois foram solicitados a relatar seu nível de 
motivação intrínseca (ex., satisfação ou prazer) 
sobre ser fisicamente ativo. Participantes 
mulheres acima do peso que leram o anúncio 
sobre bem estar diário relataram motivação 
intrínseca mais alta em comparação com aquelas 
que leram o anúncio sobre perda de peso como 
uma razão para serem fisicamente ativas. Ao 
contrário, e ao contrário das hipóteses, homens 
acima do peso que leram anúncios sobre “perda 
de peso” e “saúde” relataram motivação 
intrínseca mais alta do que homens acima do 
peso que leram o anúncio sobre “bem estar 

diário”. Não houve quase nenhum efeito entre 
participantes obesos. Apesar de os efeitos desta 
pesquisa terem sido pequenos, este estudo de 
prova de conceito sugere que a promoção da 
atividade física como uma forma de atingir 
bem estar diário pode melhorar a motivação 
intrínseca de mulheres acima do peso para se 
tornarem fisicamente ativas.

Ao contrário das mulheres, estas 
descobertas sugerem que homens acima 
do peso poderiam ser mais motivados a se 
tornarem fisicamente ativos se as comunicações 
direcionadas à saúde promovessem a atividade 
física como a principal forma de atingir seus 
objetivos médicos. Esta explicação, entretanto, 
não é apoiada por outra pesquisa de economia 
comportamental que mostra que as pessoas, 
independente do gênero, tendem a ser mais 
motivadas pelas experiências imediatas 
(ex., aumento da energia, etc) do que pelas 
abstratas que levam um tempo maior para 
serem vivenciadas (ex., prevenção de doenças, 
etc.).68,70 A pesquisa sobre as normas masculinas 
e comportamento podem ajudar a explicar 
a resposta motivacional abaixo do esperado 
exibida por homens em relação aos anúncios 
de bem estar. Pesquisas sobre a masculinidade 
mostram que os homens querem evitar 
sentirem-se “fracos” e por isso tendem a não se 
sentir confortáveis para reconhecer problemas 
de saúde mental.96 Se generalizarmos a partir 
disto, os participantes do sexo masculino 
podem ter interpretado os anúncios de bem 
estar promovendo a atividade física como 
uma forma de “reduzir stress” e “melhorar 
o humor” como um indicador de problemas 
de saúde mental e, portanto não se sentiram 
motivados. Para entender melhor se as 
diferenças de gênero devem ser consideradas 
uma estratégia fundamental de promoção de 
saúde, é importante ter um entendimento bem 
mais profundo de quais tipos de recompensas 
e metas são mais motivadores para homens 
em comparação com as mulheres. Pesquisas 
estão sendo realizadas a fim de desvendar 
esta informação como chave para idealmente 
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promover a busca de metas relacionadas à 
saúde para mulheres e homens.

SUMÁRIO E CONCLUSÃO
A ciência relacionada à busca da meta tem 
avançado significativamente nas últimas três 
décadas; hoje sabe se muito mais sobre como 
fomentar comportamentos saudáveis que 
possam ser sustentados ao longo do tempo. 
Este capítulo analisou pesquisas a fim de ajudar 
profissionais a entender as questões centrais 
relacionadas ao aproveitamento do poder da 
busca por metas relacionadas à saúde. Também 
se discutiu formas específicas de como esta 
relevante pesquisa pode ser traduzida em 
estratégias concretas para fomentar e apoiar a 
busca sustentável pela meta.

As pessoas terão mais sucesso na 
sustentação de comportamentos benéficos para 
a saúde se permanecer focadas em perseguir 
seus objetivos. Portanto, o entendimento dos 
componentes centrais da busca efetiva pela 
meta irá auxiliar os profissionais de promoção 
de saúde a obterem mais sucesso na promoção 
de estilos de vida saudáveis que os funcionários 
estarão mais suscetíveis a sustentar. Estes 
componentes incluem:

1. A origem das metas e como o contexto, 
tais como organizações, a mídia e 
até mesmo aplicativos de saúde para 
celulares, influencia quais metas as 
pessoas valorizam e se esforçam para 
atingir.

2. O conteúdo das metas, a diferença 
principal entre metas que são 
intrínsecas e extrínsecas e as 
implicações no desenvolvimento de 
regulações controladas e autônomas e 
motivação.

3. A estrutura das metas e como os 
três níveis da hierarquia da meta se 
presta a auxiliar os indivíduos a criar 
e buscar metas significativas que se 
conectam a seus valores fundamentais.

4. A autorregulação das metas, e 
que algumas metas impactam 
positivamente e negativamente nos 
processos de autorregulação.

A estrutura de organização do capítulo utiliza 
uma perspectiva de metas concorrentes 
tendo em vista que apresenta a realidade 
da promoção de saúde para as pessoas: 
qualquer meta relacionada à saúde e mudança 
de comportamento desejada concorre 
constantemente por tempo e energia, entre 
outros recursos, com uma infinidade de outros 
objetivos de vida e prioridades diárias.17 

Portanto, para fomentar de maneira ideal a 
busca contínua por metas relacionadas à saúde, 
estes objetivos devem ser vivenciados de forma 
significativa, relevante e dar sustentação às 
funções diárias e aspirações de vida, tão bem 
quanto realisticamente.1,37,97 Porque qualquer 
meta de saúde é parte de uma hierarquia maior 
de metas,7 profissionais podem explicitamente 
ligar um objetivo focal potencialmente isolado 
para a adoção de comportamento saudável 
(ex., exercícios para regular a hipertensão) com 
aspirações de vida mais elevadas e valores 
que as pessoas possuem (ex., viver mais para 
aproveitar a companhia dos netos

Como as organizações e profissionais de 
saúde realizam a comunicação sobre vida 
saudável para os funcionários é um contexto de 
socialização primária que influencia o conteúdo 
de metas relacionadas à saúde que as pessoas 
almejam, e se estas metas são vivenciadas como 
autodeterminadas ou controladoras. Pesquisas 
mostram que as metas intrínsecas dão maior 
apoio às necessidades psicológicas das pessoas 
e resultam em uma motivação mais autônoma, 
melhor autorregulação e uma busca pela meta 
mais persistente do que metas controladas.33,34,36,52 

Portanto, é essencial considerar como as 
organizações e iniciativas de promoção de 
saúde estão incentivando funcionários a adotar 
estilos de vida mais saudáveis, especialmente 
as metas que elas devem se esforçar para 
alcançar a partir de comportamentos saudáveis. 
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Marketing social, protocolos de treinamento, 
jogos de e-health e aplicativos de celular, apesar 
de serem modalidades distintas de intervenção, 
também são contextos que podem ressocializar 
as pessoas no que diz respeito a sua busca 
pelo alcance de metas relacionadas à saúde 
guiando-os para conectar explicitamente suas 
metas relacionadas à saúde com as partes mais 
agradáveis de sua vida.

Glossário
Apoio autônomo: Técnicas que apoiam 
as pessoas a se apropriar de suas decisões 
relacionadas a seu comportamento e suas metas; 
um elemento de destaque em intervenções 
baseadas na teoria da autodeterminação.

Marcação Comportamental: Um processo 
que influencia o que um comportamento de 
saúde específico significa para as pessoas, o 
que elas esperam dele e se elas desenvolvem 
sentimentos positivos ou negativos sobre 
aquele comportamento específico.

Adiamento de gratificação: A tendência que 
as pessoas têm de selecionar gratificações 
imediatas ao invés de recompensas que são 
recebidas em algum momento no futuro.

Meta: O resultado final que as pessoas esperam 
alcançar ao dar início a um comportamento ou 
ação.

Facilitação da meta: Antecipar como uma meta 
relacionada à saúde contribui para realização 
de outras metas.

Hierarquia da meta: A ideia de que qualquer 
objetivo possui uma estrutura multinível, que 
consiste de um nível acima, refletindo valores 
de vida, e um nível abaixo, refletindo o plano 
específico para atingi-lo.

Implementação da intenção: Estratégias 
concretas, orientadas para o futuro, que as 
pessoas criam como uma estratégia para 

iniciar com sucesso o comportamento desejado 
quando situações desafiadoras surgem.

Consciência plena: Ter consciência sobre 
seus pensamentos, crenças, sentimentos e 
comportamento, o que por sua vez ajuda a 
realizar um melhor monitoramento do que 
leva a retrocessos e a um maior progresso no 
que se refere à metas relacionadas à saúde.

Motivação: como as pessoas se movem para 
buscar atingir um determinado objetivo 
comportamental.

Projetos pessoais: Objetivos específicos, tarefas 
e projetos que as pessoas buscam, em caráter 
pessoal.

Substituição da Recompensa: Uma 
estratégia para substituir uma recompensa 
futura por executar um comportamento 
por uma recompensa que será vivenciada 
imediatamente.

Autorregulação: Processos mentais e 
comportamentais pelos quais as pessoas 
encenar o seu “eu”.

Objetivos De Aprendizado
Após completar este capítulo, você deve ser 
capaz de:

1. Descrever a estrutura de metas 
concorrentes e porque ela ajuda a 
comunicar a busca sustentável pela 
meta.

2. Entender como o conteúdo das 
metas influencia a autorregulação do 
comportamento e a busca sustentável 
pela meta.

3. Discutir os preceitos principais da 
teoria da autodeterminação, incluindo 
as necessidades psicológicas primárias 
das pessoas, internalização e como 
fomentar regulações autônomas e 
motivação.
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4. Identificar os três níveis da hierarquia 
da meta e como utilizar os níveis mais 
altos para tornar metas relacionadas à 
saúde mais significativas e motivadoras.

5. Estimar o papel fundamental que o 
contexto tem sobre o que as pessoas 
valorizam e nos objetivos que elas se 
esforçam para alcançar.

Questões Para Discussão
1. O que são metas e como elas 

funcionam através da autorregulação 
para fomentar comportamentos 
relacionados à saúde?

2. Como as organizações apoiam as 
necessidades psicológicas de seus 
funcionários?

3. Por que é importante considerar 
metas concorrentes ao promover o 
comportamento saudável?

4. Como você descreveria o sentimento 
de autonomia?

5. Como introjeções influenciam o 
comportamento?

6. Descreva como você usaria a 
substituição de recompensa para 
tornar o comportamento saudável 
mais relevante e atraente para o seu 
público alvo.

7. Descreva facilitação vertical e dê um 
exemplo dela em sua própria vida.

8. O que é marcação comportamental?
9. O que é consciência plena e como ela 

está relacionada à autorregulação de 
comportamentos relacionados à saúde?

10. Qual é a estratégia para ajudar a 
autorregulação a se tornar mais 
automática e necessitar de menos 
autocontrole?
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INTRODUÇÃO
O que motiva as pessoas a mudar? A resposta a 
esta pergunta depende, em parte, de onde elas 
começam. O que motiva as pessoas a começarem 
a pensar em adotar um comportamento 
saudável pode ser diferente do que as motiva 
a começar a se preparar para agir. Uma 
vezpreparadas, forças diferentes podem levar as 
pessoas a agir. Uma vez que a ação é realizada, 
o que motiva as pessoas a manterem essa ação? 
Por outro lado, o que leva as pessoas a regredir 
ou terem uma recaída para comportamentos 
pouco saudáveis? À medida que os indivíduos 
tornam-se motivados a pensar, se preparar ou 
agir, quais são as competências necessárias 
para transformar a motivação em ação efetiva?

Para ter um impacto significativo e 
sustentável no alcance de comportamentos 
saudáveis, um modelo de mudança de 
comportamento é necessário para atender 
às necessidades de todas as populações no 
local de trabalho, não apenas a minoria que 
está motivada a tomar medidas imediatas 
para melhorar a saúde. A base do Modelo 
Transteórico de Mudança de Comportamento 
(MTT) é o constructo dosestágios de mudança, 

que categoriza os segmentos da população 
com base em onde eles estão no processo de 
mudança. Princípios e processos são aplicados 
para iniciar o movimento através dos estágios 
de mudança.As intervenções baseadas nos 
princípios do MTT podem produzir programas 
que são interativos e amplamente aplicáveis 
para o tratamento de populações inteiras. Os 
programas incluem intervenções adaptadas 
em computadores (CTIs) entregues através de 
várias modalidades, tais como orientação de 
um conselheiro, coaching por telefone, internet 
e telefones celulares. Os programas produzem 
alto impacto em ambos os comportamentos 
individuais e múltiplos relacionados à 
prevenção e controle de doenças.

Este capítulo descreve o MTT e todos os 
seus constructos, analisa os impactos do MTT 
em múltiplos programas de mudança de 
comportamento, aplicao MTTà motivação e 
desenvolvimento de habilidades e conclui com 
uma discussão sobre questões relacionadas a 
pesquisas futuras.

ESTRUTURA CONCEITUAL: 
PRINCIPAIS ELELEMENTOS DO 
MODELO TRANSTEÓRICO
O MTTutiliza estágios para integrar processos 
e princípios de mudança às principais teorias 
de intervenção; daí o nome Transteórico. 

C A P Í T U L O

9
Modelo Transteórico
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Este modelo surgiu a partir de uma 
análise comparativa das principais teorias 
fundamentadas em psicoterapia e mudança de 
comportamento. Devido ao fato de que foram 
encontradas mais de 300 teorias da psicoterapia, 
os autores determinaram que havia uma 
necessidade de integração sistemática.1 Dez 
processos de mudança surgiram, incluindo o 
aumento da consciênciaproveniente da tradição 
Freudiana, administração de contingências 
da tradição Skinneriana e ajudando 
relacionamentos da tradição Rogeriana.

Em uma análise empírica de pessoas 
que realizam mudanças por si mesmas e 
em relação aos fumantes em tratamentos 
profissionais, pesquisadores avaliaram a 
frequência com que cada grupo usou cada um 
dos dez processos.2Participantes da pesquisa 
indicaram que utilizaram diferentes processos 
em momentos diferentes em sua lutacontra o 
tabagismo. Essas pessoas ingênuas estavam nos 
ensinando sobre um fenômeno que não estava 
incluído em qualquer uma da infinidade de 
teorias de terapia. Eles estavam revelando que 
a mudança de comportamento se desenvolve 
através de uma série de estágios.3

O MTT concentrou-se em cinco estágios de 
mudança, dez processos de mudança, equilíbrio 
decisório (os prós e os contras da mudança), a 
autoeficácia e a tentação. O estágio de mudança 
atua como o constructo-chave da integração. 
Enquanto o tempo que uma pessoa pode ficar 
em cada estágio é variável, as tarefas necessárias 
para passar para a próxima etapa não são. Certos 
princípios e processos de mudança funcionam 
melhor em cada etapa para reduzir a resistência, 
facilitar o progresso e prevenir recaídas.
Normalmente, apenas 20% ou menos de uma 
população em risco está preparada para agir a 
qualquer momento. Assim, se os empregadores 
adotam intervenções orientadas para a ação eles 
irão prejudicar os funcionários nas fases iniciais. 
Estratégias baseadas em cada um dos estágios 
do MTT resultam em uma maior participação no 
processo de mudança, pois elas são customizadas 
para cada indivíduo em toda a população do 

local de trabalho, em vez da minoria pronta 
para agir. Desde o seu desenvolvimento inicial 
no início dos anos 1980, centenas de estudos têm 
sido realizados sobre os pontos fortes, os pontos 
fracos e as aplicações do MTT. Alguns deles 
serão revistos no final do capítulo.

Estágios de Mudança
O constructo de estágio representa uma 
dimensão temporal. Mudança implica 
em progresso ocorrendo ao longo do 
tempo. Tradicionalmente, a mudança 
de comportamento foi frequentemente 
interpretada como um evento, como parar de 
fumar, beber ou comer em excesso, mas o MTT 
reconhece a mudança como um processo que 
se desenvolve ao longo do tempo e envolve o 
progresso através de uma série de etapas.

Pré-contemplação

As pessoas no estágio dePré-contemplação não 
pretendem agir no futuro próximo, geralmente 
medido como os próximos seis meses. Estar 
desinformado ou insuficientemente informado 
sobre as consequências de seu comportamento 
pode levar uma pessoa ao estágio de Pré-
contemplação. Várias tentativas fracassadas 
de mudança podem levar à desmoralização 
sobre a capacidade de mudar. Tanto as pessoas 
desinformadas quanto as insuficientemente 
informadas tendem a evitar ler, falar ou pensar 
sobre seus comportamentos de alto risco. Elas 
são muitas vezes caracterizadasem outras 
teorias como resistentes, desmotivadas ou 
que não estão prontas para os programas de 
promoção da saúde. O fato é que os programas 
tradicionais de promoção de saúde para a 
população de funcionários não estavam prontos 
para tais indivíduos e não foram motivados a 
fim de satisfazer as suas necessidades.

Contemplação

Contemplação é o estágio em que as pessoas 
têm a intenção de agir nos próximos seis meses. 
Elas estão mais conscientes das vantagens da 
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mudança, mas também estão bem conscientes 
das desvantagens. Em uma meta-análise 
transversal de 48 comportamentos de risco de 
saúde, os prós e contras da mudança eram iguais 
na fase de Contemplação.4Essa ponderação 
entre os custos e benefícios da mudança pode 
produzir uma profunda ambivalência que 
pode levar as pessoas a permanecerem neste 
estágio por longos períodos de tempo. Este 
fenômeno é muitas vezes caracterizado como 
contemplação crônica ou procrastinação 
comportamental. Indivíduos em contemplação 
não estão prontos para programas tradicionais 
orientadospara a ação que esperam que os 
participantes ajam imediatamente.

Preparação

Preparação é o estágio em que as pessoas têm a 
intenção de agir no futuro imediato, geralmente 
medido como o próximo mês. Normalmente, 
eles já tomaram algumas medidas significativas 
em relação ao comportamento no último ano. 
Estes indivíduos têm um plano de ação, como 
participar de uma aula de ginástica, consultar 
um profissional, conversar com seu médico, 
comprar um livro de autoajuda ou buscar apoio 
em uma abordagem própria de mudança. Estes 
são os funcionários que devem ser recrutados 
para programas orientados para a ação, como 
aulas ou sessões tradicionais para deixar de 
fumar ou perder peso oferecidas nos locais de 
trabalho.

Ação

Ação é o estágio em que as pessoas têm feito 
modificações evidentes específicas em seus 
estilos de vida nos últimos seis meses. Dado 
que a ação é observável, o processo global 
de mudança de comportamento temsido 
muitas vezes equacionado com a ação. Mas no 
MTT, a Ação é apenas um dos cinco estágios. 
Normalmente, nem todas as modificações 
de comportamento contam como ação neste 
modelo. Na maioria das aplicações, as pessoas 
têm que atingir um critério que os cientistas 
e profissionais concordam ser suficiente para 

reduzir o risco de doenças. Por exemplo, a 
redução do número de cigarros ou a mudança 
para cigarro com baixo teor de alcatrão e 
nicotina foram anteriormente consideradas 
ações aceitáveis para reduzir os riscos. Agora 
o consenso é claro - apenas a abstinência 
total conta, tendo em vista que essas outras 
alterações não conduzem necessariamente a 
cessação e não diminuem os riscos associados 
ao tabagismo, tanto quanto possível.

Manutenção

Manutenção é o estágio em que as pessoas têm 
feito modificações específicas eevidentes em 
seus estilos de vida e estão trabalhando para 
prevenir recaídas; no entanto, elas não aplicam 
os processos de mudança tão frequentemente 
quanto as pessoas em Ação. Elas são menos 
tentadas a ter recaídas e se tornam cada vez 
mais confiantes de que podem continuar suas 
alterações. Com base nadados relacionados 
à tentação e autoeficácia, os pesquisadores 
estimaram que a Manutenção dura de seis 
meses a cinco anos.Embora esta estimativa 
pode parecer um tanto pessimista, dados 
longitudinais do relatório Surgeon Generalde 
1990apoiam essa estimativa temporal.5 
Um desenho naturalista foi usado para 
acompanhamento, a cada 12 meses, de uma 
população de fumantes que pararam por 
conta própria. Após 12 meses de abstinência 
contínua, 43% retornaram ao fumo regular. 
Somente aos 5 anos de abstinência contínua o 
risco de recaída caiu para 7 por cento.5

Término

Término é a fase em que os indivíduos não são 
tentados; eles têm uma autoeficácia de 100 por 
cento para realizar o comportamento saudável. 
Seja deprimidos, ansiosos, entediados, 
sozinhos, com raiva ou estressados, indivíduos 
neste estágio têm certeza de que não voltarão 
aos hábitos pouco saudáveis como uma forma 
de lidar com esses sentimentos. É como se 
o hábito nunca tivesse sido adquirido em 
primeiro lugar, ou seu novo comportamento 



332 CAPÍTULO 9 Modelo Transteórico

tivesse se tornado um comportamento 
automático. Os exemplos incluem pessoas 
que desenvolveram o uso automático do 
cinto de segurança ou que automaticamente 
tomam seus medicamentos no mesmo horário 
e local todos os dias.Em um estudo de 191 
ex-fumantes e alcoólatras, os pesquisadores 
descobriram que menos de 20 por cento de 
cada grupo tinha atingido os critérios de zero 
tentação e total autoeficácia.6O critério de 
100% de autoeficácia pode ser muito rigoroso 
ou pode ser que esta etapa seja uma meta ideal 
para os esforços de saúde da população. Em 
outras áreas, como a prática de exercícios, o 
uso consistente depreservativos e controle 
de peso, a meta realista pode ser uma vida 
de manutenção. O término não tem recebido 
tanta ênfase em pesquisas noMTT, uma vez 
que pode não ser uma realidade prática para 
as populações e ela ocorre muito depois de 
intervenções terminarem.

Processos de Mudança
Processos de mudança são atividades vivenciais 
e comportamentais que as pessoas usam para 
progredir através dos estágios. Eles fornecem 
orientações importantes para programas 
de intervenção, agindo como variáveis 
independentes que são aplicadas para passar 
para a próxima etapa. Dez processos receberam 
mais suporte empírico em nossa investigação 
até o momento. Estes processos vêm de várias 
terapias1 e incluem teóricos como Freud7, 
Skinner8 eAdler.9

Conscientização

Aumentar a consciência envolve uma 
maior conscientização sobre as causas, 
consequências e curas para um comportamento 
problemáticoem particular. As intervenções 
que podem aumentar a conscientização 
incluem o feedback de testes médicos, educação 
e campanhas de mídia. Pessoas sedentárias, 
por exemplo, podem não estar cientes de que 
a sua inatividade pode ter o mesmo risco que 
fumar um maço de cigarros por dia.

Alívio Dramático

O alívio dramático inicialmente produz um 
aumento de experiências emocionais, seguido 
de redução do impacto ou alívio antecipado, se 
forem tomadas as medidas adequadas, como 
cessar o comportamento não saudável. Fotos 
que despertam medo nos maços de cigarros, 
testemunhos pessoais e feedback sobre os 
progressos realizados são exemplos de técnicas 
que podem afetar as pessoas emocionalmente.

Autorreavaliação

A autorreavaliação combina ambas as 
avaliações cognitivas e afetivas da autoimagem 
da pessoa com e sem um hábito não saudável 
em particular, tal como uma pessoa que se vê 
como sedentária e viciada em TV versus uma 
pessoa ativa. O esclarecimento de valores, 
a identificação de modelos saudáveis e as 
imagens são técnicas que podem ajudar as 
pessoas a aplicar a autorreavaliação. Alguém 
poderia perguntar: “Imagine se você não 
fumasse - Como você se sentiria sobre si 
mesmo?”

Reavaliação Ambiental

A reavaliação ambiental combina ambas 
as avaliações afetiva e cognitiva de como a 
presença ou ausência de um hábito pessoal 
afeta o ambiente social de uma pessoa, tais 
como o efeito do tabagismo sobre outras 
pessoas. Ela também pode incluir a consciência 
de que uma pessoa pode servir como um 
modelo positivo ou negativo para os outros. 
O compartilhamento de feedback sobre como 
os riscos de uma pessoa se compara com o de 
outras no local de trabalho pode ser útil.

Liberação Social

A liberação social requer um aumento 
das oportunidades ou alternativassociais, 
especialmente para as pessoas que são 
relativamente carentes e não têm acesso 
adequado a alternativas saudáveis. Fornecer 
alimentos saudáveis com desconto na 
lanchonete da empresa ou adesão familiarno 
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clubeYMCA são técnicas que podem aumentar 
as alternativas saudáveis ou oportunidades 
sociais. Outras políticas e procedimentos 
podem ser usados para ajudar as populações 
de funcionários a mudar; exemplos incluem 
empresas livres de tabaco e trilhas de caminhada 
ou academias de ginástica no local de trabalho.

Autoliberação

Autoliberação é tanto a crença de que é 
possível mudar quanto o compromisso, bem 
como a renovação do compromisso de agir 
com base nessa crença. Resoluções de Ano 
Novo, testemunhos públicos ou um contrato 
são formas de reforçar o que o público chama 
de força de vontade. Pode-se dizer que, “contar 
aos outros sobre o meu compromisso de agir 
pode fortalecer a minha força de vontade. A 
quem eu irei contar?”

Contra condicionamento

Contracondicionar requer aprendizagem de 
comportamentos saudáveis como substitutos 
para problemas de comportamento. Exemplos 
de contracondicionamento incluem reposição 
de nicotina como uma substituição segura 
para o tabagismo ou caminhar como uma 
alternativa mais saudável do que as chamadas 
“comfort foods”, como uma maneira de lidar 
com o stress.

Controle de Estímulos

O controle de estímulos remove sinais de hábitos 
pouco saudáveis e acrescenta sugestõesde 
alternativas mais saudáveis. Alguns exemplos 
são: colocarplacasnas cafeterias da empresa que 
mostrem a quantidade de calorias ou gordura 
saturada em diferentes escolhas.

Manejo de Contingências

O manejo de contingências proporciona 
consequências positivas para seguir em 
uma direção positiva. Embora o manejo de 
contingências possa incluir o uso de punição, 
descobrimos que as pessoas que mudam por si 
mesmas contam com recompensas muito mais 

do que punição. Reforços são enfatizados desde 
que a filosofia do modelo de estágio trabalhe 
em harmonia com a forma como as pessoas 
mudam naturalmente.As pessoas esperam 
ser validadas por outras com mais frequência 
do que normalmente ocorre, por isso, elas 
devem ser encorajadas a se autovalidar através 
da autoafirmações como “Muito bem - Você 
lidou bem com essa tentação”. Elas também 
podem se dar um presente em marcos como 
um reforço para aumentar a probabilidade de 
que respostas saudáveis sejam repetidas. Os 
empregadores podem recorrer a incentivos 
para recompensar os funcionários por 
participarem em programas de promoção da 
saúde ou porrealizarem mudanças reais.

Relacionamentos de ajuda

Relacionamentos de ajuda é uma combinação 
de carinho, confiança, abertura e aceitação, 
bem como apoio à mudança de comportamento 
saudável. Equipes de atividade física, ligações 
de apoio de “coaches”, mídias sociais e sistemas 
de camaradagem podem ser fontes de apoio 
social.

Equilíbrio Decisório
O processo de reflexão e ponderação dos prós 
e contras da mudança é o equilíbrio decisório. 
Originalmente, o MTT baseou-se no modelo 
de tomada de decisão de Janis e Mann, 
que incluiu quatro categorias de vantagens 
(ganhos instrumentais para si mesmo, ganhos 
instrumentais para outros, a auto aprovação e 
aprovação dos outros).10As quatro categorias de 
desvantagenseram custos instrumentais para 
si mesmo e custo instrumental para os outros; 
e desaprovação de si mesmo e desaprovação 
de outros. Em uma longa série de estudos 
que tentaram produzir esta estrutura de oito 
fatores, uma estrutura muito mais simples foi 
quase sempre encontrada: os prós e contras 
da mudança. A tomada de decisão consistente 
requer a consideração dos ganhos potenciais 
(prós) e perdas (contras) associados com a 
mudança de um comportamento de risco para 
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a saúde.Por exemplo, há mais de 50 benefícios 
objetivamente confirmados relacionados 
à atividade física regular.11 Cada um deles 
poderia se tornar uma vantagem na análise 
do equilíbrio decisório. Quanto mais a lista de 
prós supera os contras, melhor preparada a 
pessoa estará para tomar medidas eficazes.

Autoeficácia
A autoeficácia é a confiança que as pessoas têm 
em situações específicas ao lidar com situações 
de alto risco, sem recaídas ao seu hábito pouco 
saudável. Este constructo foi integrado a partir 
da teoria de autoeficácia de Bandura.12

Tentação

A tentação reflete a intensidade dos impulsos 
para se envolver em um hábito específicoquando 
em situações difíceis. Normalmente, três fatores 
refletem os tipos mais comuns de situações 
tentadoras: afeto negativo ou sofrimento 
emocional, situações sociais positivos, e desejo. 
As pessoas podem se perguntar como vão lidar 
com o sofrimento emocional sem depender de 
cigarros ou comfort foodspara ajudá-los a lidar 
com a situação de forma mais eficaz e, assim, 
construir sua confiança ou autoeficácia.

Premissas Críticas do MTT

O Modelo Transteórico também é baseado em 
premissas críticas sobre a natureza da mudança 
de comportamento e intervenções de saúde na 
população que podem facilitar essa mudança 
da melhor forma. A seguir, está um conjunto 
de premissas que orientam a teoria, pesquisa e 
prática Transteórica:

1. Mudança de comportamento é um 
processo que se desenvolve ao longo 
do tempo através de uma sequência 
de estágios. Intervenções eficazes 
de promoção de saúde precisam 
corresponder sua ajuda aos estágios 
dos indivíduos à medida que 
progridem ao longo do tempo.

2. Estágios podem ser tanto estáveis 
quanto sujeitos a alterações, assim 
como fatores de risco comportamentais 
crônicos são estáveis e sujeitos a 
mudanças. Iniciativas de saúde no local 
de trabalho podem motivar a mudança, 
melhorando a compreensão dos prós e 
diminuindo o valor dos contras.

3. A maioria das populações de risco 
não estão preparadas para a ação e 
não serão atendidas por programas 
tradicionais de prevenção orientados 
para a ação. Ajudar as pessoas a 
definir metas realistas, como avançar 
para a próxima fase, irá facilitar o 
processo de mudança.

4. Processos e princípios de mudança 
específicos precisam ser enfatizados 
em estágios específicos para que o 
progresso através dos estágios ocorra.

Estes pressupostos críticos precisam ser 
levados em consideração no desenvolvimento 
de intervenções de promoção de saúde para a 
mudança de comportamento e para facilitar o 
progresso através dos estágios.

REVISÃO DA LITERATURA 
EMPÍRICA
Cada um dos constructos principais foram 
objeto de mais de 200 estudos através de 
uma ampla gama de comportamentos e 
populações. Estudos sobre o MTT incluem 
pesquisa formativa e medição, seguida pelo 
desenvolvimento da intervenção e refinamento, 
eventualmente levando a testesformais de 
eficácia e efetividade.13 Uma amostra desses 
estudos é revista abaixo.

Distribuição de Estágio
Se as intervenções devem corresponder às 
necessidades de populações inteiras, há uma 
necessidade de conhecer as distribuições 
de estágio de comportamentos de alto risco 
específicos. Uma série de estudos sobre o 
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tabagismo nas décadas de 1980 e 1990 nos 
Estados Unidos concluiu que menos de 20 
por cento dos fumantes estavam no estágio 
de Preparação na maioria das populações.14,15 

Aproximadamente 40 por cento dos fumantes 
estavam no estágio de Contemplação e outros 
40 por cento estavam na Pré-contemplação. 
Em países que não tiveram uma longa 
história de campanhas de controle do tabaco, 
as distribuições de estágio são ainda mais 
desafiadoras. Na Alemanha, cerca de 70 
por cento dos fumantes estavam na Pré-
contemplação e cerca de 10 por cento estavam 
em Preparação, enquanto que na China, 
mais de 70 por cento estavam no estágio 
de Pré-contemplação e cerca de 5 por cento 
estavam em Preparação.16,17 Em um estudo 
de 15 comportamentos de risco de saúde 
entre os 20.000 membros de umaorganização 
HMO de Rhode Island, apenas cerca de 20% 
a 40% estavam prontos para a Ação em cada 
comportamento específico.18

Integração entre Prós e Contras e 
Estágios de Mudança através de 
12 Comportamentos de Saúde 
Estágio não é uma teoria; é um constructo. 
A teoria requer relações sistemáticas entre 
um conjunto de constructos, idealmente 
culminando em fórmulas matemáticas que 
descrevem as relações entre eles. Relações 
sistemáticas foram encontrados entre os 
estágios e os prós e contras da mudança para 
12 comportamentos de saúde. Para todos os 12 
comportamentos, as desvantagens da mudança 
foram maiores do que as vantagens para as 
pessoas no estágio de Pré-contemplação.19 Para 
todos os 12 comportamentos, as vantagens 
foram maiores do que na Contemplação 
e Pré-contemplação. Da Contemplação à 
Ação, para todos os 12 comportamentos, as 
desvantagens da mudança foram menores na 
Ação do que na Contemplação. Para 11 dos 12 
comportamentos, as vantagens da mudança 
foram maiores que as desvantagens para as 

pessoas na Ação. Estas relações sugerem que: 
para progredir a partir daPré-contemplação, 
os prósda mudança precisam aumentar; para 
progredir a partir da Contemplação, os contras 
precisam diminuir; para avançar para a Ação, 
os prós precisam ser maiores do que os contras.
Esses mesmos padrões de relacionamento 
foram recentemente replicados em uma meta-
análise dos prós e contras da mudança entre os 
estágios de mudança para 48 comportamentos 
de saúde diferentes.4

Relação entre Estágios e Processos 
de Mudança
Uma das primeiras integrações empíricas no 
desenvolvimento doMTT foi a descoberta de 
relações sistemáticas entre os estágios em que as 
pessoas se encontravam e os processos que elas 
estavam colocando em prática.3 Esta descoberta 
permitiu uma integração de processos a partir 
de teorias que eram tipicamente vistas como 
incompatíveis e conflituosas. Por exemplo, 
a teoria Freudiana dependia quase que 
inteiramente de aumento da conscientização 
para a realização da mudança.Esta teoria foi vista 
como incompatível com a teoria Skinneriana 
que confiavainteiramente na gestão do reforço 
para modificar o comportamento. Mas pessoas 
que mudavam por si mesmas não sabiam 
que aqueles processos eram teoricamente 
incompatíveis e seus comportamentos revelaram 
que os processos de teorias muito diferentes 
precisavam ser enfatizados em diferentes 
estágios de mudança. Esta integração sugere 
que nos primeiros estágios de intervenções de 
promoção de saúde, os esforços devem apoiar a 
aplicação de processos cognitivos, afetivos e de 
avaliação para progredir através dos estágios. 
Em fases posteriores, tais programas devem 
se apoiar mais em compromissos, contra-
condicionamento, recompensas, controles 
ambientais e apoio para o progresso em direção 
a Manutenção ou Término.

A tabela 9-1 ilustra os processos que são 
mais eficazes em ajudar as pessoas a progredir 
através de cada um dos estágios de mudança. 
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Para ajudar as pessoas a progredir de Pré-
contemplação à contemplação, processos como 
o aumento da consciência e o alívio dramático 
devem ser enfatizados. Enfatizar os processos 
de administração de contingências, contra-
condicionamento e controle de estímulosna 
Pré-contemplação representaria um erro 
teórico, empírico e prático.Por outro lado, 
tais estratégias poderiam ser combinadas 
de maneira adequada para as pessoas no 
estágio da Ação.A integração dos processos e 
estágios não tem sido tão consistente como a 
integração de estágios com os prós e contras 
da mudança. Um dos problemas é que há uma 
grande pressão para realizar avaliações das 
medidas o mais breve possível, especialmente 
quando se avalia 10 processos.Na maioria das 
vezes, cada processo é avaliado com o mínimo 
de duas questões necessárias para medir um 
constructo. Mas, com apenas duas perguntas, a 
confiabilidade é claramente enfraquecida, pois 
a confiabilidade está fortemente relacionada 
com o número de questões em breves escalas. 
Quanto mais frágil a confiabilidade, menos 
consistentemente as repetições são susceptíveis 
de serem produzidas. Mais pesquisas são 

necessárias para identificar quais variáveis, 
como o número de questões utilizadas para 
medir cada processo, afetam o padrão de 
integração entre processos e estágios de 
mudança.

Estudos Aplicados
Um grande e diverso corpo de evidências 
sobre a aplicação do MTT revelou várias 
tendências. A aplicação mais comum envolveu 
intervenções customizadas e informatizadas 
a nível populacional, que correspondemàs 
mensagens de intervenção relacionadasàs 
necessidades específicas dos indivíduos em 
todos os constructos doMTT.20,21 Eles combinam 
o melhor da saúde populacional com a saúde 
clínica para prestar ajuda individualizada.Por 
exemplo, os indivíduos em Pré-contemplação 
poderiam receber feedback desenhado 
para aumentaras vantagens relacionadas à 
mudança para ajudá-los a progredir para a 
fase da Contemplação. Estas intervenções 
foram originalmente impressas no local 
ou enviadas aos participantes em casa, no 
entanto, uma crescente gama de aplicações 
foram desenvolvidas e avaliadas utilizando 

Tabela 9-1: Processos de Mudança que Media a Progressão entre os Estágios de Mudança.

Precontemplação Contemplação Preparação Ação Manutenção

Conscientização

Alívio dramático

Reavaliação ambiental

Auto Reavaliação

Auto Liberação

Contra condicionamento

Relacionamentos de ajuda

Manejo de contingências

Controle do estímulo

Nota: A Liberação Social pode ser útil ao longo de todos os estágios.
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multimídia em tempo real, intervenções 
adaptadas por computador que podem ser 
entregues em clínicas, locais de trabalho, 
escolas ou on-line em casa.22,23

Cada vez mais, os empregadores e os 
planos de saúde têm tornado esses programas 
deMTT adaptados disponíveis para populações 
inteiras de funcionários. Uma meta-análise 
recente de comunicações impressas sob 
medida descobriu que o MTT foi a teoria 
mais comumente usada em uma ampla gama 
de comportamentos.24 O MTT ou Modelos de 
Estágio de Mudança foram utilizados em 35 
dos 53 estudos. Em termos de eficácia, efeitos 
significativamente maiores foram produzidos 
quando as comunicações sob medida eram 
incluídas em cada um dos seguintes constructos 
do MTT: estágios de mudança, prós e contras 
da mudança, autoeficácia, e processos de 
mudança.24 Por outro lado, as intervenções 
que incluíram o constructo de susceptibilidade 
percebida diferente do MTT tiveram resultados 
significativamente piores. A adaptação de 
constructos que não aqueles postulados pelo 
MTT tais como normas sociais e intenções 
comportamentais não produziram diferenças 
significativas.24

Estes resultados ilustram o potencial 
do MTT para melhorar os resultados. A 
implementação desta abordagem na promoção 
de saúde no local de trabalho exigirá mudanças 
nas abordagens científica e práticaincluindo:

 ● partir de um paradigma de ação para 
um paradigma de estágio

 ● do recrutamento reativo de 
participantes para o proativo 

 ● da espera por participantes que 
correspondam às necessidades dos 
programas para programas que 
correspondam às suas necessidades

 ● de programas comportamentais 
de saúde com base em clínicaspara 
programas baseados em locais de 
trabalho que apliquem as estratégias 
de intervenção individualizadas e 

interativas mais eficazes existentesna 
área; e

 ● de assumir que alguns grupos não têm 
a capacidade de mudar para certificar-
se de que todos os grupos tenham 
acesso fácil a programas baseados em 
evidências que forneçam intervenções 
adaptadas correspondentes aos estágios.

ESTUDOS QUE DESAFIAM O 
MODELO TRANSTEÓRICO
Críticos do MTT têm várias preocupações 
centrais. Estas incluem o quão bem os 
constructos doMTT preveem resultados 
em comparação com variáveis não-MTT e 
se constructosMTT (tais como processos de 
mudança) preveem o progresso através dos 
estágios de mudança da formacomo deveriam. 
Suas preocupações são apoiadas por alguns 
estudos empíricos, mas alguns dos resultados 
negativos nesses estudos podem ser explicados 
pela metodologia inadequada. Outros têm 
uma metodologia mais consistente e fornecem 
detalhes úteis que podem ser usados para 
refinar o MTT.

Farkas et al. e depois Abrams et 
al.compararam variáveis de dependência com 
variáveis MTTenquanto preditores eficazes da 
cessação ao longo de 12 a 24 meses.25,26 Variáveis 
de dependência, incluindo o número de cigarros 
consumidos e a duração de cessações anteriores 
(por exemplo, mais de 100 dias) foram mais 
eficazes do que as variáveis MTT na previsão 
de taxas de cessação, sugerindo que os modelos 
de dependência eram preferíveis aoMTT. 
As respostas a estes estudos comparativos 
incluíram preocupações de Farkas et al. que 
comparou14 tipos de variáveis de dependência 
a apenas uma única variável de estágio 
doMTT.27,28 O estudo de Abrams et al. incluiu a 
autoeficácia e a Escada da Contemplação - uma 
medida alternativa de prontidão ou estágio, 
como parte de seu modelo de dependência, 
mas falhou ao não reconhecer que ambos estes 
constructos são parte do MTT.26 Além disso, 
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a partir de uma perspectiva de intervenção, o 
desvioexplicado por variáveis de previsão é 
menos importante do que o grau devariância 
que pode ser controlado ou alteradopor meio 
de uma intervenção. Por exemplo, a duração 
de cessações anteriores (por exemplo, até 100 
dias) pode ser mais preditiva do que o estágio, 
pouco pode ser feito para mudar essa variável 
histórica, enquanto que uma variável dinâmica 
como o estágio é sensível às intervenções. 

No primeiro de uma série de estudos, 
Herzog e colaboradores descobriram que seis 
processos de mudança não foram preditores 
adequados de progresso do estágio durante um 
período de 12 meses.29 Em um segundo relatório, 
os processos previram o progresso do estágio, 
mas apenas quando a Escada de Contemplação 
foi utilizada.30 No terceiro relatório, as medidas 
doMTT previram resultados de 12 meses, mas 
a autoeficácia e a Escada de Contemplação não 
foram consideradas variáveis do MTT.26 Estes 
achados se opõem a outras pesquisas que têm 
encontrado processos de mudança e outras 
variáveis doMTT que preveem o progresso do 
estágio.31–38 Johnson, J. L. et al. (2000), com seu 
estudo explicou algumas das inconsistências 
em pesquisas anteriores, demonstrando 
melhores previsões ao longo de 6 meses versus 
12 meses e melhores previsões utilizando todos 
os 10 processos de mudança em vez de apenas 
um subconjunto.37

Uma das respostas produtivas a estudos 
críticos doMTT é a realização de mais 
pesquisas. Em resposta à crítica de que os 
níveis de gravidade do vício são melhores 
preditores de resultados a longo prazo do que 
o estágio de mudança, uma série de estudos foi 
realizada para determinar que tipos de efeitos 
preveem os resultados a longo prazo através 
de vários comportamentos. Até o momento, 
quatro desses efeitos têm sido encontrados.39 

O primeiro é o efeito de gravidade, em que os 
indivíduos com risco de comportamento menos 
graves no início do estudo são mais propensos 
a progredir para a Ação ou a Manutenção 
em um acompanhamento de 24 meses para o 

tabagismo, dieta e exposição ao sol. Este efeito 
inclui a gravidade do vício que possuíam a 
preferência de Farkas et ai. e Abrams et al.25–26 
O segundo é o efeito de estágio, em que os 
participantes na fase de Preparação no início 
do estudo têm melhores resultados em 24 
meses para o tabagismo, dieta e exposição 
ao sol do que aqueles na Contemplação, 
que se saem melhor do que aqueles na Pré-
contemplação. Este efeito é o que Farkas et 
ai. e Abrams et al. criticaram.25,26O terceiro é o 
efeito de tratamento, em que os participantes 
em tratamento se saem melhor em 24 meses 
do que aqueles designados aleatoriamente 
como grupos-controle para tabagismo, dieta e 
exposição ao sol. O quarto é o efeito de esforço 
em que os participantes de ambos os grupos de 
tratamento e controle que evoluíram para Ação 
e Manutenção em 24 meses faziamesforços 
melhores, utilizando as variáveis MTT como 
prós e contras, autoeficácia e processos na 
linha de base.Não houve efeitos demográficos 
consistentes entre os três comportamentos, 
indicando que nenhum grupo demográfico 
único fez melhor em todos estes múltiplos 
comportamentos. O que estes resultados 
indicam é que oupensar (tal como a escolha 
entre severidade ou estágio) não é tão útil como 
uma abordagem mais inclusiva, que procura 
identificar os efeitos mais importantes, sejam 
eles baseados no MTT ou em um modelo de 
vício ou gravidade. Estes quatro efeitos já estão 
sendo aplicados em intervenções customizadas 
noMTT para funcionários e outras populações.

AUMENTANDO IMPACTOS 
COM MÚLTIPLOS PROGRAMAS 
DE MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO 
Um dos maiores desafios para a aplicação 
de qualquer teoria é continuar elevando o 
padrão, ou seja, ser capaz de aumentar o 
impacto da teoria sobre a melhoria da saúde. 
Um potencial é que oMTTtrate múltiplos 



339CAPÍTULO 9 Modelo Transteórico

comportamentos em uma população, uma 
vez que as populações com múltiplos riscos 
de comportamento estão em maior risco, 
tanto de doenças crônicas quanto morte 
prematura. Essas populações em comorbidade 
múltipla também são responsáveis por uma 
porcentagem desproporcional dos custos de 
cuidados com a saúde. Uma estimativa é que 
cerca de 60 por cento dos custos de cuidados 
com a saúde sejam gerados por cerca de 15 
por cento das populações, que têm múltiplos 
comportamentos de risco e condições médicas.41

Historicamente, os estudos conduzidos 
sobre várias mudanças de comportamento têm 
sido limitados pela dependência do paradigma 
da ação, bem como a falta de aplicação das 
intervenções mais promissoras, tais como 
comunicações interativas e individuais 
customizadas doMTT.42 De uma perspectiva 
doMTT, a aplicação de um paradigma de 
ação em múltiplos comportamentos teria de 
fato um risco de sobrecarregar as populações, 
uma vez que a ação é oestágio mais exigente 
e tomar a decisão de agir em dois ou mais 
comportamentos de uma só vez pode ser 
avassalador.Além disso, entre os indivíduos 
com quatro comportamentos de risco de saúde, 
como tabagismo, dieta, exposição ao sol e estilo 
de vida sedentário, menos de 10 por cento da 
população estava pronta para agir em relação 
a dois ou mais comportamentos.43O mesmo 
aconteceu com populações com diabetes que 
precisavam mudar quatro comportamentos.44

Com uma população de 1.277 pacientes 
com sobrepeso e obesos recrutados de forma 
proativa nos EUA, nós aplicamos nossa 
primeira estratégia para múltiplas mudanças 
de comportamento. Chamamos isso de 
abordagem modular, onde os participantes 
recebem um módulo de intervenção individual 
MTT adaptado em computador (CTI) para 
cada um de seus comportamentos de risco 
relacionados ao gerenciamento de peso 
saudável.Os grupos de tratamento tiveram 
mudanças significativas em 24 meses no que 
se refere a alimentação saudável, exercícios 

e fome emocional. Este estudo foi o primeiro 
a relatar resultados que mostram ações 
conjuntas significativas no grupo MTT CTI e 
mudanças significativas no consumo de frutas 
e vegetais que não foram tratadas. Além disso, 
este estudo relatou uma média de cerca de 0,8 
comportamentos mudados por participante no 
grupo MTT, que foi 60% maior do que os 0,5 
comportamentos no grupo controle.45

Um dos desenvolvimentos mais 
interessantes em nosso conhecimento de mudar 
simultaneamente vários comportamentos é o 
fenômeno da ação conjunta. Ação conjunta é o 
aumento da probabilidade de que, se as pessoas 
tomarem medidas eficazes em relação a um 
comportamento (como o exercício) elas são 
mais propensas a agir sobre um comportamento 
secundário (como a dieta). Descobrimos que a 
ação conjunta significativa tipicamente ocorre 
apenas nos grupos de tratamento MTT e não 
em grupos controle, sugerindo a probabilidade 
de indução por tratamento.45–47

Com uma população de 1.400 funcionários 
em um importante ambiente médico, o 
estudo de Prochaska disponibilizouMTT 
CTIs modulares online para cada um 
dos quatro comportamentos (tabagismo, 
sedentarismo, IMC> 25 e stress) e três 
Entrevistas Motivacionais (EM)por telefone 
ou em sessões presenciais.40Os funcionários 
escolhem quais comportamentos serão alvo e 
quanto tempo e esforço será gasto em qualquer 
comportamento. Em seis meses, ambos os 
tratamentos superaram a Intervenção de Risco 
à Saúde (HRI), que incluiu o feedback sobre o 
estágio em que a pessoa está para cada risco e 
orientação sobre como eles poderiam avançar 
para a próxima fase.

Com uma população de 1.800 alunos 
recrutados em oito escolas de ensino médio em 
quatro estados, Mauriello et al. aplicou uma 
estratégia de segunda geração com exercícios 
como o comportamento primário recebendo 
três sessões online de CTIs totalmente 
adaptados.46 Os comportamentos secundários 
de consumo de frutas e vegetais (F&V) e 
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uso limitado de TV eram alternados entre 
customização moderada e mínima (somente 
estágio). Ao longo de seis mesesde tratamento, 
houve efeitos significativos do tratamento em 
cada um dos três comportamentos, mas apenas 
as alterações em F & V foram mantidas em 12 
meses. Ações conjuntas significativas foram 
encontradasem cada par de comportamentos 
no grupo de tratamento, mas nenhuma foi 
identificada no grupo controle.

Prochaska et al.recrutou 3.391 adultos de 
39 estados que estavam em situação de risco 
para exercícios e gestão de stress.47 Este estudo 
aplicou uma estratégia de terceira geração 
para múltiplas mudanças de comportamento 
customizadas. Um grupo de tratamento 
recebeu um MTT CTI online totalmente 
adaptado para o comportamento principal de 
gestão do stress e outro apenas correspondente 
aos estágio para exercícios. Um segundo 
grupo recebeu três sessões de coaching 
por telefone adaptadas para exercícios e 
correspondentes ao estágio para stress. Este 
grupo também recebeu metas inteligentes para 
exercícios com base nos quatro efeitos.Como 
observado anteriormente, os quatro efeitos 
preveem o sucesso a longo prazo através de 
tipos de comportamentos muito diferentes.39 
Tratamento, estágio, gravidade e esforço são 
os quatro fatores preditores de longo prazo.
Aqueles em tratamento são significativamente 
mais bem sucedidos do que os participantes 
do grupo controle; aqueles em Preparação 
são mais bem sucedidos do que aqueles em 
Contemplação que são mais bem sucedidos do 
que aqueles em Pré-contemplação; aqueles com 
problemas menos graves são mais propensos 
a progredir para Ação ou Manutenção em 
relação a seus problemas; e aqueles que fazem 
melhores esforços (por exemplo, sobre os 
prós e contras da mudança) na linha de base 
do estudo são mais propensos a mudar.Esses 
efeitos podem produzir metas mais inteligentes 
desde cedo para ajudar os funcionários a 
concluírem a intervenção, progredirem da 
Pré-contemplação para a Contemplação para a 

Preparação, reduzirem a gravidade, realizarem 
melhores esforços no uso de variáveis das 
mudançasMTT e realizarem mais progressos 
em vários comportamentos.

Em seu estudo de Prochaska et al., o 
coaching de exercício do MTT superou o 
gerenciamento de stress online do MTT que 
superou os componentes do grupo controle.48 
Além disso, o coaching de exercícios produziu 
efeitos significativos sobre alimentação 
saudável e controle da depressão que 
não foram tratados. O número médio de 
comportamentos alterados por participante 
foi de 1,18 para o coaching de exercícios, 0,8 
para gerenciamento de stressonline e 0,5 para 
os componentes do grupo controle. Os dois 
últimos resultados foram muito semelhantes 
ao que foi encontrado no estudo Johnson, SS 
et al.45 Finalmente, descobriu-se que a mesma 
ordem de tratamento foi eficaz para aumentar 
cinco domínios de bem estar: saúde emocional, 
saúde física, avaliação da vida, prosperidade 
e bem estar geral. Este estudo representa o 
maior impacto até o momentona diminuição 
de múltiplos comportamentos de risco à saúde 
e no aumentode vários domínios de bem estar.

APLICAÇÕES À MOTIVAÇÃO
Os estágios de mudança podem ser aplicados 
para identificar maneiras de motivar os 
funcionários em cada fase da intervenção 
planejada - recrutamento, retenção e 
progresso. Mais funcionários podem ser 
motivados a participar mudando paradigmas 
e práticas. O primeiro paradigma que precisa 
ser mudado é o paradigma de orientação 
para a ação, que interpreta a mudança de 
comportamento como um evento que pode 
ocorrer rapidamente, imediatamente, de forma 
discreta, e dramaticamente. O problema é que, 
no que se refere a maioria dos comportamentos 
não saudáveis, menos de 20% da população 
afetada está preparada para agir.Quando 
apenas intervenções orientadas para a ação 
são oferecidas, elas geralmente atenderiam às 
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necessidades de menos de 20% de população 
em risco. Para atender às necessidades de 
populações inteiras, os programas devem 
satisfazer as necessidades de pessoas em todos 
os estágios de prontidão para a mudança, 
incluindo a maioria que está tipicamente nos 
estágios de Pré-contemplação e Contemplação.

Ao oferecer programas para populações 
em risco em cada estágio, as campanhas 
de comunicação precisamfazer com que os 
funcionários saibam que os programas podem 
ajudá-los, independentemente do seu nível 
de prontidão para mudar. Se eles estiverem 
prontos, se preparando ou ainda não estiverem 
prontos para agir, o programa pode auxiliá-
los. Sem essas mensagens de recrutamento 
baseadas nos estágios, os funcionários em Pré-
contemplação ou Contemplação são muito 
propensos a assumir que os programas são 
orientados para a ação. Por que se inscrever ou 
até mesmo aparecer se há a probabilidade de 
fracassar em um programa desse tipo.

Cada vez mais, os empregadores têm contado 
com incentivos financeiros para aumentar a 
motivação para a participação em promoção 
de saúde. De uma perspectiva doMTT, isso faz 
sentido tendo em vista que os funcionários, 
por definição, estão preparados para negociar 
tempo por dinheiro. Mas os empregadores 
também estão corretamente preocupados que o 
uso de tal motivação extrínseca possa aumentar 
drasticamente a participação, mas possanão 
aumentar o êxito. Sendo assim, é preciso que os 
programas tenham o potencial de transformar 
motivação extrínseca em motivação intrínseca 
e controles externos ou sociais em controles 
internos ou autocontroles.

Os esforços da Força Aérea dos EUA para 
ser livrarem do tabaco fornecem um exemplo 
encorajador. Em um programa, cerca de 30.000 
pessoas recrutadas foram incentivadas a se 
livrarem do tabaco durante as seis semanas 
de treinamento básico. Amostras aleatórias de 
urina foram reunidas para testar a existência de 
cotinina como uma verificação bioquímica de 
abstinência. O incentivo era poderoso: a falha 

no teste de cotinina resultaria em ter que repetir 
o treinamento básico. Todos os testes foram 
negativos para cotinina, mostrando o poder 
dos controles sociais e incentivos consistentes.
Mas a Força Aérea foi confrontada com o fato 
de que a taxa de reincidência em 12 meses foi 
muito elevada - cerca de 120%. Isto significava 
que algumas pessoas recrutadas começaram a 
fumar depois que se alistaram.

Para construir sobre os seis meses de 
abstinência contínua, uma intervenção 
breve, mas criativa, foi oferecido a um grupo 
experimental de cerca de 7.000 pessoas 
recrutadas. Uma sessão de 45 minutos foi 
realizada para discutir os prós de estar livre 
de tabaco. Houve alguns prós ou incentivos 
intrínsecos significativos, tais como promoções 
mais frequentes para não-fumantes alistados e 
que eles poderiam estar economizando um mês 
de salário. Esta intervenção foi erroneamente 
nomeada de programa de prevenção de recaída, 
pois todos os participantes estavam abstinentes 
durante o treinamento básico e supostamente 
estavamno estágio da ação. 

No entanto, sua “ação” estava sob controle 
social, tais como ameaças externas de ter que 
repetir o treinamento básico. O MTT é um 
modelo de mudança intencional onde avançar 
para a fase de ação é primordialmente uma 
função da aplicação de autocontroles como 
a tomada de decisão. De uma perspectiva do 
MTT, uma intervenção destinada a aumentar 
significativamente os prós corresponderia 
principalmente àquelas em fase de Pré-
contemplação que, em comparação com 
seus pares em outras fases, subestimam 
drasticamente os prós.Portanto, este programa 
não foi eficaz com toda a população, mas 
produziu cerca de cinco vezes mais abstinência 
em 12 meses no grupo de tratamento em 
comparação com o grupo controle para 
aqueles participantes em Pré-contemplação 
que estavam com a intenção de voltar a fumar 
assim que terminou o treinamento básico.

O programa foi particularmente eficaz 
com pessoas negras recrutadas. Esta breve 
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intervenção demonstra como um princípio 
simples de MTT, aumentando os prós naPré-
contemplação, pode ajudar a transformar 
controles sociais em autocontroles no grupo 
que não tinha a intenção de ficar sem fumar.

O que motiva os funcionários a 
continuar com os programas de mudança de 
comportamentode saúde é receber intervenções 
adaptadas que correspondem à fase de 
prontidão para mudança. Nossos estudos 
descobriram que as variáveis relacionadas ao 
estágio foram preditores mais confiáveis do que 
a demografia, tipo de risco, gravidade e outras 
variáveis relacionadas ao problema. Quando as 
intervenções são correspondentes ao estágio, as 
pessoas nafase de Pré-contemplaçãocompletam 
o tratamento com as mesmas taxas (cerca de 
75% a 85%) que aquelas que começam na fase 
de Preparação.42,49

Descobrimos que o estágio prevê a 
quantidade de ações bem sucedidasrealizadas 
durante e após a intervenção e está diretamente 
relacionada com o estágio de mudança em que a 
pessoa começou o programa. Uma meta realista 
é ajudar os funcionários a avançar um estágio. 
Ao definir metas que as pessoas se sintam 
confiantes de que podem alcançar, podemos 
aumentar a sua motivação para progredir.E, 
à medida que elas recebem feedback sobre 
como estão progredindo, estamos ajudando 
a aumentar a motivação intrínseca. A grande 
maioria dos fumantes querem parar de fumar, 
mas a grande maioria (80%) não está preparada 
para parar.Ajudá-los a progredir os libertapara 
ir de querer a preparar, aumentando suas 
chances de sucesso. Se um funcionárioavança 
de forma relativamente rápida, ele pode ser 
capaz de progredir duas fases. Descobrimos 
que a probabilidade de se chegar a critérios 
de ação (como a abstinência) em seis meses 
é o dobro para aqueles que progridem um 
estágio no primeiro mês.Se eles progridem 
dois estágios, a probabilidade de que eles 
alcançarão os critérios de ação aumenta cerca 
de três vezes. Definir metas correspondentes 
aos estágios permite que mais funcionários 

entrem no programa, continuemnele, façam 
progresso e continuem a progredir após o 
término do programa.

Um resultado para os profissionais de 
saúde treinados no MTTé que pode haver 
um aumento dramático na sua moral. Eles 
podem ver o progresso na maioria dos clientes 
onde eles uma vez viram fracasso, quando 
a ação imediata era o único critério para o 
sucesso. Eles são muito mais confiantes de 
que têm programas que podem combinar as 
fases de todos os seus funcionários, em vez 
do pequeno número que está preparado para 
agir imediatamente. Uma lição aqui é que 
os modelos de mudança de comportamento 
selecionados devem ser bons para a saúde 
mental do profissional de promoção de saúde, 
bem como dos funcionários. Se os profissionais 
de promoção de saúde se sentem pressionados 
a produzir uma ação imediata e transferem 
sua pressão, a maioria dos funcionários não 
serão atingidos, mantidos ou alterados. A 
maioria pode ser ajudada a para progredir 
através de encontros relativamente breves, 
mas só se metas realistas forem definidas para 
ambos os funcionários e os profissionais de 
promoção de saúde. Caso contrário, há o risco 
de desmoralização e desmotivação de ambos 
os funcionários e prestadores de saúde. Dadas 
as enormes necessidades de saúde pública, 
um outro uso indevido é limitar programas 
somente para aqueles que estão preparados 
para tomar medidas imediatas.

APLICAÇÕES À CONSTRUÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS
A habilidade abrangentede nossos programas 
de MTT é ensinar aos participantes a mudar. 
Nossa hipótese é que a razão número um que 
faz com que a maioria das pessoas fracassem 
quando tentam mudar é que elas não sabem 
como. Quando perguntamos ao público em 
geral quantas pessoas aprenderam sobre os 
estágios de mudança, apenas cerca de 10% têm 
conhecimento sobre as etapas. Descobrimos 
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que o público em geral continua a equacionar 
a mudança com a tomada de ação. Assim, 
a primeira habilidade que ensinamos é a 
reestruturação cognitiva a partir de um modelo 
de ação de mudança de comportamento para 
um modelo de estágio onde a mudança é 
entendida como um processo que se desenvolve 
ao longo do tempo e envolve o progresso 
através de uma série de etapas. 

O que outros chamam de habilidades, o 
MTT geralmente rotula como técnicas para 
implementar os princípios e processos para 
progredir. Teoricamente, há um número 
ilimitado de técnicas, mas apenas um número 
limitado de constructos dinâmicos (como 
estágios, prós e contras, a autoeficácia e 
processos de mudança) que impulsionam 
a mudança. O MTT fornece uma estrutura 
sistemática para a aplicação de técnicas ou 
construção de competências a partir de teorias 
muito diferentes e abordagens para a promoção 
de saúde. Não é particularmente útil para o 
fornecedor ou participante ter uma longa lista 
de técnicas que podem ser aplicadas por meio 
do que é chamado “kitchen sink eclecticism”, 
onde uma multiplicidade de técnicas éaplicada 
ao longo do tempo. Com o MTT, os indivíduos 
são ensinados pelo menos uma técnica ou 
habilidade para a aplicação de cada princípio 
ou processo de mudança que pode produzir 
progresso em um determinado estágio de 
mudança.

Imagine que um empregador queira 
que você ajude os funcionários a se 
tornaremproativosenquanto consumidores 
de serviços de saúde. Como discutido 
anteriormente, com os funcionários que estão 
em Pré-contemplaçãopor realizarem uma 
mudança de comportamento em particular, o 
primeiro princípio do progresso que destacamos 
está relacionado à tomada de decisão mais 
intencional e eficaz.Uma das aplicações mais 
inovadoras do MTT é um programa desenhado 
para ajudar os funcionários a se tornarem 
consumidores de serviços de saúde proativos.50 
Este desafio inclui ajudar os funcionários a 

serem proativos sobre sua saúde por meio 
da mudança de comportamentos de risco, o 
que tem sido a ênfase principal da promoção 
de saúde. Isso inclui também ser proativo 
sobre seus cuidados de saúde a fim de que 
possam obter o melhor cuidado com o melhor 
preço, tanto para prevenção quanto para o 
gerenciamento de doenças crônicas. Isso requer 
habilidades na tomada de decisão informada e 
tomada de decisão compartilhada.

À medida que a reforma dos cuidados 
de saúde se torna cada vez maispróxima 
dopreconizado pelo Patient Centered Medical 
Homes and Accountable Care Organizations, os 
fornecedores e pacientes precisarão mudar de 
um modelo passivo-reativo de saúde e cuidados 
de saúde, onde os pacientes e prestadores 
reagem quando o paciente está se sentindo 
gravemente doente, angustiado ou com dor. O 
paciente passivoé orientado sobre o que fazer 
pelo provedor e reage de forma adequada, se 
compatível (ou no estágio de Preparação), para 
uma prescrição específica.

Ajudar os participantes a serem hábeis na 
tomada de decisão informada começa com 
o aumento considerável da consciência na 
forma de educação e informação. O programa 
MTT fornece acesso fácil e imediato a sites da 
internet que fornecem informações confiáveis 
e válidas para uma ampla gama de problemas 
de saúde. Um exemplo concreto é um homem 
de 55 anos que está sofrendo pressão de sua 
esposa para fazer um teste de PSA para detectar 
o câncer de próstata.Ele entra na internet e 
descobre que a Força-Tarefa de Medicina 
Preventiva dos EUA mudou recentemente com 
novas recomendações para que o teste de PSA 
não seja administrado a nível nacional para 
populações inteiras de homens com 50 ou mais, 
mas apenas para aqueles em alto risco.A Força-
Tarefa concluiu que tal teste de prevenção de 
rotina produziu mais mal do que bem e mais 
custos do que benefícios. O indivíduo tomado 
como exemplo poderia ser questionado com 
uma pergunta de alívio dramático sobre como 
ele se sentiria falando com o seu médico de 
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cuidados básicoscom relação a tomar uma 
decisão compartilhada sobre se ele deveria 
realizar um teste de PSA.Este indivíduo 
pode antecipar a ansiedade, porque sua 
autoimagem é que um bom paciente segue as 
ordens médicas. Ele pode, então, ser dotado 
de estratégias que ativam a autorreavaliação, 
onde ele se imagina começando a se tornar 
mais proativo e preparado para a tomada de 
decisão compartilhada.

Antes que ele possa se comprometer em 
compartilhar sua decisão com o seu médico, 
este indivíduo recebe exercícios contra-
condicionados, em queele poderia praticar como 
imaginaria ser mais assertivo com este médico. 
Tal ensaio dissimulado pode melhor prepará-
lo para seguir em frente com um compromisso 
(autolibertação).Ele também passa algum tempo 
considerando quem poderiaproporcionar uma 
relação de ajuda para apoiá-lo nas mudanças 
que ele está fazendo. Ele pode imaginar a 
enfermeira de seu médico como a pessoa com 
quem ele poderia iniciar sua discussão. Em 
seguida, ele imagina que está recebendo reforço 
de sua esposa e da enfermeira para as ações 
que está realizando. Mais importante ainda, 
ele começa a incentivar a si mesmodurante 
todo o progresso que está fazendo e imagina 
o quão melhor ele se sentiráà medida que se 
torna mais hábil em tomar decisões informadas 
e compartilhadas. Isso inclui a expectativa de 
que ele se tornará um consumidor de serviços 
de saúde mais responsável, aumentando as 
chances de que ele receba os melhores cuidados 
com o melhor preço.

Em seguida, vamos mudar de 
desenvolvimento de competências a nível 
individual do funcionário para o nível do 
empregador. Muitos empregadores não têm 
recursos humanos com habilidade suficiente 
para serem tomadores de decisão informados 
que possam recomendar à sua empresa um 
programa de promoção de saúde de alto 
impacto. Líderes em sua empresa podemestar 
ouvindo de especialistas na área que os 
programas de mudança de comportamento 

para a promoção da saúde não funcionam.As 
empresas recorrem frequentemente ao corretor 
de benefícios, que aconselha as empresas sobre 
os programas de qualidade de vida. Muitos 
corretores, no entanto, aplicam um método que 
apenas verifica se um programa inclui: avaliação 
de riscos em saúde e estilo de vida com feedback 
(ü); 2. Coaching por telefone(ü); 3.Coaching 
virtual online (ü) ou com dispositivos móveis 
(ü), etc. Programas de promoção de saúde são 
muitas vezes tratados como mercadorias em 
que não existem diferenças reais em termos de 
resultados, apenas diferenças noscustos.

Compare isso com um método de tomada 
de decisão que está emergindo rapidamente. 
Esta abordagem envolve benchmarking em 
que os empregadores tomamdecisões sobre 
qual programa de promoção de saúde irão 
adotar e podem comparar os resultados 
esperados de um programa em particular com 
benchmarks. Esta abordagem tem avançado 
muito por meio daNational Task Force for 
Community Preventive Services (CHES) que 
está desenvolvendo corpos de evidências para 
recomendações, expectativas e avaliações para 
os programas de promoção de saúde de base 
populacional.51

Uma equipe do CHES desenvolveu um 
conjunto de evidências que podem servir 
de benchmark para vários comportamentos 
(por exemplo, exercícios, dietas ricas em 
gorduras, frutas e verduras, e tabagismo) que 
foram tratados pelos tipos mais comuns de 
programas de promoção de saúde para as 
populações de funcionários.52 Estas intervenções 
incluem avaliações de risco de saúde com 
feedback(HRAF)repetidas pelo menos duas 
vezes mais pelo menos uma intervenção de 
promoção de saúde suplementar. Este conjunto 
de evidências pode servir de benchmark para 
efeitos medianos que os empregadores poderiam 
esperar se eles escolherem um dos tipos mais 
comuns de programas de promoção desaúde.

A figura 9-1 apresenta a média de 
resultadosem acompanhamentos de longo 
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prazo (cerca de 2,75 anos) para quatro 
comportamentos de risco (barra sólida). A 
figura 9-1 também inclui os resultados do 
corpo de evidências que desenvolvemos na 
aplicação de nossas CTIs à base de MTT em 
ensaios randomizados de base populacional, 
com 26 resultados em seis comportamentos 
(tabagismo, dieta rica em gordura, F/V, 
exercícios, gestão de stress e prevenção 
da depressão).53 As barras com estampa 
representam a média de resultados entre 
os testes para cada comportamento. Esses 
resultados podem servir como benchmarks 
para a nossa melhor prática de aplicação da 
CTIs MTTem vários comportamentos de risco 
à saúde.

A figure 9-1também inclui os resultados 
a longo prazo de um estudo real de 
disseminaçãoque aplicou nossa CTIs MTTem 
uma população de funcionários de 23 
localidades em todo os EUA. Neste estudo 
de caso, os funcionários foram motivados a 

participar começando o primeiro mês com 
apenas uma HRAF e biometria e, em seguida, 
pelo menos uma sessão de uma CTI MTTou 
coaching por telefone no segundo ano, e a 
partir do ano 3 tendo que completar a HRAF, 
biometria, além de três sessões de uma MTT 
online ou coaching por telefone (mais de 
80% dos funcionários escolheu o programa 
online). A figura 9-1 demonstra claramente que 
nossos testes populacionaisMTT customizados 
produziram consistentemente taxas de 
sucesso muito mais elevadas (percentual 
de progressão de em risco paracritérios de 
saúde no acompanhamento) do que a média 
apresentada no estudo CHES/Soler et al.52

A figura 9-1 também mostra que no estudo 
real de disseminação os resultados para os 
quatro comportamentos foram maiores do 
que o que nós produzimos em nossos testes 
populacionais e quase iguais aos nossos 
resultados com stress e depressão.50–53 Este tipo 
de gráfico pode adicionar benchmarks a partir 

Figura 9-1: Comparação dos desfechos de Intervenções em promoção da saúde

CDC 2010 – Revisão de 59 estudos de caso e controlados no ambiente de trabalho

16 estudos controlados com o uso de TTM

Estudo de caso com uso de TTM por Johnson, J.L. et al.
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de corpos de evidência aplicando programas 
de promoção de saúde com base em diferentes 
teorias e diferentes modalidades de tratamento.
Os tomadores de decisão podem comparar 
os resultados de seus programas atuais para 
verificar se eles têm desempenho abaixo ou 
acima da média, ou próximo ou acima de 
benchmarks de melhores práticas. Eles também 
podem comparar as abordagens alternativas 
que estão considerando a fim de tomar decisões 
muito mais informadas sobre a magnitude dos 
resultados que seriam susceptíveis de alcançar 
a partir das intervenções alternativas que estão 
considerando.

QUESTÕES NÃO RESPONDIDAS E 
PESQUISAS FUTURAS
Embora os resultados de pesquisas até o 
momento sejam encorajadores, muito ainda 
precisa ser feito para avançar no que tange 
à mudança de comportamento através de 
esforços baseados em evidências, como o 
Modelo Transteórico. A pesquisa básica precisa 
ser realizada com outras variáveis teóricas, 
tais como processos de resistência, incentivos 
e gravidade do problema, para determinar se 
tais variáveis se relacionam sistematicamente 
aos estágios e se preveem progresso em 
estágios específicos.Mais pesquisas são 
necessárias sobre a estrutura ou a integração 
dos processos e estágios de mudança em uma 
ampla gama de comportamentos, incluindo 
comportamentos de aquisição, tais como 
exercícios, e comportamentos de extinção, 
como o que foi realizado para a cessação 
tabágica.54 A pesquisa precisa se concentrar 
nas modificações que podem ser necessárias na 
forma como o MTT é aplicadoa fim de melhor 
abordar tipos específicos de comportamentos.

Tendo em vista que as comunicações 
customizadas representam as intervenções 
mais promissoras para a aplicação doMTTem 
populações inteiras, mais pesquisas são 
necessárias comparando eficácia, eficiência e 
impacto das tecnologias alternativas. A internet 

é excelente para interações individualizadas 
de baixo custo, mas sem incentivos não 
produziram as elevadas taxas de participação 
geradas pela interação de pessoa para pessoa 
pelo telefone ou visitas a profissionais 
de cuidados básico.Cada vez mais, os 
empregadores estão incentivando populações 
de funcionários a participar em programas 
mais integrados na Internet, por telefone e de 
provedores. As intervenções que antes eram 
vistas como aplicáveis apenas individualmente 
estão sendo aplicadas como programas de alto 
impacto para a saúde da população.

À medida que as intervenções MTT sob 
medida são aplicadas a mais populações, são 
necessárias pesquisas sobre como as populações 
mais diversas respondem às intervenções 
correspondentes ao estágio e sistemas de alta 
tecnologia. São necessários estudos sobre como 
os programas podem ser melhor adaptados 
para atender às necessidades dasdiversas 
populações. Comparar opções de modalidades 
de intervenção alternativas (por exemplo, 
telefone, internet, telefones celulares, de pessoa 
para pessoa ou no local de trabalho) pode 
capacitar populações diversas para melhor 
equiparar programas de melhoria de saúde às 
suas necessidades particulares.

A mudança de múltiplos comportamentos 
representa desafios especiais, tais como 
o número de demandas colocadas sobre 
os participantes e provedores. Estratégias 
alternativas precisam ser experimentadas além 
do sequencial (uma de cada vez) e do simultâneo 
(todos tratados intensamente ao mesmo tempo). 
Abordagens integradoras são promissores. Por 
exemplo, com o programa Mastering Change 
in the Workplace, há vários comportamentos 
(ou seja, ser um aluno permanente, trabalho 
colaborativo em equipe, e habilidades de 
gerenciamento de stress) que precisam sofrer 
interferência.55É necessária uma abordagem 
integrada para abordar a mudança no local de 
trabalho. Se a mudança de comportamento é 
direcionada pelo constructo (por exemplo, por 
estágio ou autoeficácia), qual é o constructo 
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de ordem superior que possa integrar esses 
comportamentos mais concretos? Estamos 
atualmente testando o conceito de “viver bem” 
com estudantes universitários à medida que 
eles trabalham múltiplos comportamentos 
como gestão do stress, exercícios e alimentação 
saudável. Tal como acontece com qualquer 
teoria, aplicações eficazes podem ser mais 
limitadas pela nossa criatividade do que pela 
capacidade da teoria de conduzir pesquisas 
significativas e intervenções eficazes.

CONCLUSÃO
Neste capítulo, descrevemos os quinze 
constructos centrais do MTT e como esses 
constructos podem ser integrados através dos 
estágios de mudança. O suporte empírico para 
osconstructos básicos do MTT e para a pesquisa 
aplicada foi apresentado, juntamente com os 
desafios conceituais e empíricos de críticos do 
MTT. 

Aplicações de intervenções MTT sob 
medida com populações inteiras no local de 
trabalho foram exploradas com exemplos para 
comportamentos individuais e para múltiplos 
comportamentos de risco à saúde. Um dos temas 
principais é que a construção programática e 
aplicaçãodos constructos centrais do MTT a 
nível individual pode, em última análise, levar 
a programas de alto impacto para a melhoria 
da saúde e bem estar a nível populacional.

O Modelo Transteórico é uma teoria da 
mudança dinâmica e deve permanecer aberta 
a modificações e melhorias à medida que mais 
estudantes, cientistas e profissionais apliquem 
o paradigma do estágio a um número crescente 
de questões teóricas diversas, problemas de 
saúde pública e populações em risco.

Glossário
Accountable Core Organizations (ACOs): 
Grupos de provedores (por exemplo, médicos 
e hospitais) que concordam em assumir a 
responsabilidade coletiva pela coordenação do 
cuidado de uma determinada população e que 

são estimulados a atingir níveis de qualidade e 
custos de acordo com um benchmark.

Ação (estágio – mudanças evidentes) – 
Pessoas neste estágio estão evidentemente 
engajadas na modificação de seus problemas 
comportamentais ou em adquirir novos e 
saudáveis comportamentos.

Coação: A probabilidade aumentada de 
que indivíduos realizem ações efetivas em 
um determinado comportamento torna 
mais provável que aja em um segundo 
comportamento.

Computerized Tailored Interventions 
(CTIs) ou intervenções computadorizad as 
adaptadas:CTIs usam o computador para 
criar feedbacks individualizados a partir de 
um acervo de feedbacks usando algoritmos e 
regras de tomada de decisão estatisticamente 
derivadas e pré-programadas.

Consciousness Raising Process ou processo 
de aumento de consciência:Encontrando e 
aprendendo novos fatos, ideias e dicas que 
apoiem a mudança de comportamento.

Contemplation Stage (estágio de 
contemplação): Indivíduos neste estágio são 
mais predispostos a reconhecer os benefícios 
da mudança mas ainda superestimam os custos 
da mudança e, assim, são ambivalentes e ainda 
não estão prontos para a ação.

Counter Conditioning Process (processo de 
contra condicionamento): Substituição de 
pensamentos e comportamentos saudáveis por 
pensamentos e comportamentos não saudáveis.

Decisional Balance (balanço decisional): O 
processo de reflexão em que se pesam os pros e 
contras da mudança de comportamento.

Dramatic Relief Process (processo de 
alívio dramático): Experimentando as 
emoções negativas (por exemplo, ansiedade, 
preocupação) envolvida com riscos 
comportamentais não saudáveis ou as emoções 
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positivas (por exemplo, inspiração) que se 
sentem com o sucesso na mudança.

Environmental Reevaluation Process (processo 
de reavaliação ambiental): Realizando o 
impacto negativo do comportamento não 
saudável ou o impacto positivo do 
comportamento saudável em um ambiente 
social físico e social.

Maintenance Stage (estágio de manutenção): 
Indivíduos neste estágio são capazes de 
sustentar a ação por um tempo e estão 
ativamente lutando para prevenir a recaída.

Modular Multiple Behavior Change (mud-
ança comportamental múltipla modular):  
Onde os participantes recebem uma 
intervenção separada para cada um dos seus 
comportamentos de risco.

Patient Centered Medical Homes: Uma 
instalação de serviços de saúde que facilitam 
as parcerias entre pacientes individuais e seus 
medicos pessoais, e quando apropriado, as 
famílias dos pacientes para oferecer cuidados 
amplos centrados no paciente e cuidado 
coordenado.

Precontemplation Stage (estágio pré 
contemplação): Indivíduos neste estágio não 
pretendem tomar nenhuma ação no futuro 
próximo.

Preparation Stage (estágio preparação): 
Indivíduos neste estágio decidiram mudar 
um comportamento no future próximo e já 
começaram a dar pequenos passos em direção 
a este objetivo.

Processes of Change (processos de mudança): 
Dez atividades cognitivas, afetivas e 
comportamentais que as pessoas usam para 
progredir ao longo dos estágios.

Reinforcement Management Process 
(processo de manejo de contingências): 
Aumentando as recompensas intrínsecas e 
extrínsecas para a mudança de comportamento 

positive e diminuendo os incentivos para 
comportamentos não saudáveis.

Self-Efficacy (auto eficácia): Confiança de 
tomar e manter o novo comportamento em 
situações difíceis.

Self-Liberation Process (processo de auto-
liberação): Acreditando na própria habilidade 
para mudar e assumindo compromissos 
baseadas nestas crenças.

Self-Reevaluation Process (processo de auto-
reavaliação): Percebendo que a mudança de 
comportamento pode aumentar a própria 
identidade.

Stages of Change (estágio de mudança): 
Representa uma dimensão temporal – 
prontidão para tomada de ação.

Stimulus Control Process (processo de 
controle do estímulo): Modificando o ambiente 
para facilitar o comportamento Saudável e 
reduzir as pistas para comportamentos não 
saudáveis.

Social Liberation Process (processo de 
liberação social): Percebendo que as normas 
sociais e o ambiente estão mudando para 
apoiar a mudança de comportamento.

Termination Stage (estágio de terminação): 
Pessoas não são mais tentadas e possuem 
100% de auto eficácia para manter o 
comportamento saudável. Isso pode não 
ser atingível para algus riscos em saúde 
e tipicamente ocorre longo tempo após a 
conclusão da intervenção.

Transtheoretical (transteórico): Integração dos 
processos e princípios de mudança ao longo 
das principais teorias de intervenção.

Transtheoretical Model of Behavior Change 
(modelo de mudança transteórico): Um 
modelo que direciona para as necessidades 
da toda a população da empresa, não somente 
a minoria que está motivada para uma ação 
imediata para a melhoria da saúde.
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Objetivos de Aprendizado:
1. Entenderos constructos centrais do 

Modelo Transteórico de Mudança de 
Comportamento

2. Saber mais sobre avançosdo Modelo 
Transteórico da década de 1980 até o 
presente

3. Começar a aprender habilidades para 
dominar a motivação e a mudança

Questões para Discussão:
1. Quais são as vantagens de um 

paradigma de estágio vs. um 
paradigma orientado para a ação?

2. Historicamente, pensava-se que só se 
podia mudar um comportamento de 
cada vez. A evidência agora mostra 
que a mudança de comportamentos 
múltiplos pode acontecer. Quais são 
algumas das novas ideias que tornam 
isso possível? 

3. Em que estágio de mudança você está 
no que se refere a um comportamento 
de risco à saúde que você tem? Quais 
processos de mudança MTT você 
poderia usar para chegar ao próximo 
estágio de mudança?
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Colleen M. Seifert e Joseph K. Hart

INTRODUÇÃO.
Programas de saúde no local de trabalho são 
desenhados em torno de um objetivo que 
é comum às empresas e aos funcionários: 
melhorar a saúde individual. Para isso, a 
maioria dos programas de promoção de saúde 
no local de trabalho fornecidos por grandes 
empresas (mais de 1000 funcionários) utilizam 
algum tipo de incentivo financeiro para a 
participação em programas de gestão de saúde, 
e 80% totalmente planejavam fazê-lo em 2012.1 
As taxas de participação mais do que dobram 
para exames biométricos e avaliações de 
risco em saúde quando incentivos financeiros 
são oferecidos.2 No entanto, os incentivos 
financeiros poderiam não ser suficientes 
para conduzir mudanças fundamentais 
em comportamentos de saúde, tais como a 
cessação do tabagismo ou programas gestão 
de doenças e controle de peso. Embora a 
participação beneficiasse os funcionários e seus 
empregadores, menos de 20% dos empregados 
tiram proveito destas oportunidades do 
programa.3 A falta de interesse ou relutância 

dos funcionários em participar de programas 
de saúde e bem-estar dos empregados parece 
ser o principal obstáculo para a mudança 
de comportamentos de saúde. 4 Quando eles 
participam, muitas vezes é porque incentivos 
adicionais são acrescentados ao programa.

Por que os incentivos são tão importantes 
para a promoção da saúde no local de trabalho? 
Parece que a culpa não está nos programas, 
mas na natureza humana. Em todas as áreas do 
comportamento humano, as pessoas operam 
de forma diferente quando elas “deveriam”, se 
comparado a quando elas “querem.” Ninguém 
fica até tarde usando o fio dental, falta ao 
trabalho para contar suas calorias, ou esconde 
saladas em sua gaveta da mesa de trabalho. Há 
muitos “deveres” na vida que as pessoas podem 
evitar, incluindo impostos, a frequência à igreja, 
e passar tempo com a família. As “letras” da 
lei, culpa e pressão social são todas ferramentas 
utilizadas para ajudar as pessoas a realizar tarefas 
que deveriam. Porque é mais prático, programas 
recorrem a incentivos, ou recompensas para o 
comportamento, para motivar os indivíduos. 
Neste sentido, os programas de promoção 
da saúde não são diferentes de muitas outras 
atividades em que as pessoas não perseguem os 
comportamentos que “deveriam”.

C A P Í T U L O

10
Incentivos Intrínsecos e Extrínsecos da 

Promoção de Saúde no Local de Trabalho
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A peça intrigante desta imagem é que as 
pessoas também “querem” ser saudáveis. Eles 
querem se sentir bem e ter boa aparência, viver 
o maior tempo possível, e evitar problemas 
de saúde. Então, por que precisamos 
pagar as pessoas para perseguir metas de 
saúde? Participar de programas no local de 
trabalho resulta em uma melhor saúde, uma 
recompensa muito positiva; então, por que 
são adicionados os incentivos necessários? 
Esta pergunta central requer aprender mais 
sobre a natureza da motivação humana, e o 
papel dos incentivos intrínsecos e extrínsecos. 
Este capítulo começa com uma revisão das 
principais teorias psicológicas de motivação 
e como eles se relacionam com os incentivos. 
Em seguida, o sucesso da motivação intrínseca 
e extrínseca em estudos de mudança de 
comportamento de saúde é revisado. Por 
fim, estes conceitos são aplicados a teoria 
motivacional, desenvolvimento de habilidades 
e início da mudança de comportamento. O 
objetivo do capítulo é analisar as questões 
complexas da motivação humana e o uso de 
incentivos, e fornecer um guia prático para 
fazer uso deste conhecimento no âmbito dos 
programas de promoção da saúde no local de 
trabalho.

ESTRUTURA CONCEITUAL: 
INTRODUÇÃO E BASE HISTÓRICA 
DAS TEORIAS DE MOTIVAÇÃO 
Imagine sua vida sem despertadores, telefones 
celulares, ou horários. O que você faria 
primeiro ao acordar? Necessidades biológicas 
para manter seu corpo provavelmente viriam 
em primeiro lugar, como satisfazer a sede e a 
fome, manter-se quente ou frio, e comer. Uma 
vez que além das necessidades biológicas, em 
breve você poderá querer falar com alguém 
que você goste (motivação de pertencimento 
social5) ou, eventualmente, sentir a necessidade 
de realizar alguma coisa durante o dia 
(motivação de realização6). Como podemos 

captar a variedade de fatores que dão origem 
às nossas decisões para agir?

A motivação é um estado interior que 
desperta, dirige e mantém o comportamento.5 
A motivação também está relacionada a uma 
meta ou a uma intenção ou resultado que 
você deseja, tal como ser financeiramente 
independente, em um relacionamento feliz, 
ou obter a pontuação mais alta em um 
jogo de videogame. A motivação afeta o 
comportamento, direcionando-o para a meta, 
aumentar o esforço, energia e persistência, 
e melhorando o desempenho. Um aspecto 
fundamental de motivação para programas 
de saúde é que ela determina quando os 
comportamentos estão susceptíveis a começar.

Praticamente qualquer objetivo pode ser 
considerado um motivo para a ação, desde 
que a pessoa escolha persegui-lo. É importante 
ressaltar que, acredita-se que a motivação surja 
sem que nenhuma força externa obrigue a 
pessoa a agir (ou seja, ninguém tem uma arma 
apontada para sua cabeça). Por isso, é volitiva, 
ocorrendo com base na escolha do indivíduo. 
Por definição, a motivação é a conta de por que 
voluntariamente optamos por executar certos 
comportamentos em detrimento de outros, e por 
que escolhemos agir ou não. Mesmo quando o 
ambiente externo é desenhado para maximizar 
a probabilidade de um comportamento, o 
desejo interno de perseguir alguns objetivos e 
não outros reside no indivíduo. Como muitos 
gestores de programas de saúde sabem, “Se 
você construir, isso não significa que eles virão.” 
Então o que se passa dentro do indivíduo de tal 
forma que a motivação surja para estimular a 
ação?

Teorias Cognitivas de Motivação
Muitas teorias têm sido propostas para 
explicar como e por que as pessoas escolhem 
realizar comportamentos específicos quando 
o fazem. Muitos utilizam uma abordagem 
cognitiva para a motivação, em vez de, por 
exemplo, uma abordagem biológica. Em uma 
teoria cognitiva, o pensamento conduz as 
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motivações. Tomando o modelo do ser humano 
como ativo, curioso e sensível às percepções, 
estas teorias explicam a motivação em termos 
de objetivos, expectativas, e explicações que 
as pessoas geram. Ou seja, as pessoas não 
apenas “fazem,” em vez disso, elas “fazem por 
alguma razão” Na verdade, as pessoas geram 
tão constantemente explicações sobre seu 
próprio comportamento que eles fazem isso 
mesmo quando o comportamento é realmente 
motivado pelo acaso. Por exemplo, em um 
estudo realizado em um supermercado, as 
pessoas foram convidadas a escolher entre duas 
meias de nylon que eram na verdade idênticas. 
Elas aceitaram, e quando perguntado por que 
fizeram a escolha que fizeram, eles explicaram 
como as meias escolhidas eram superiores a 
outra.5 As pessoas querem saber o porquê do 
seu próprio comportamento, bem como dos 
outros. A necessidade de compreender e dar 
sentido ao mundo é central para as teorias 
cognitivas da motivação.

Estas teorias enfatizam aspectos peculiares 
da motivação, e sugerem diferentes estratégias 
para a promoção da saúde

Teoria da Expectativa-Valor 

A Teoria da Expectativa-Valor começa com 
a suposição de que cada pessoa tem uma 
necessidade de realização, mas em quantidades 
diferentes.5 Algumas pessoas são motivadas 
a aparecer no topo da classe, enquanto outras 
definem seus objetivos como ter um bom 
desempenho. A Teoria da Expectativa-valor 
enfatiza duas fontes de motivação: Expectativa 
de sucesso, bem como o valor desse sucesso. 
Isto é, obviamente, um ponto de vista muito 
individualizado sobre como o valor de sucesso 
pode ser muito diferente para diferentes 
indivíduos. O valor também é afetado pelos 
custos percebidos da busca do objetivo, que 
voltará a diferir de pessoa para pessoa. O 
que é deixado de lado para engajar-se em um 
comportamento? Se os custos são percebidos 
como demasiadamente elevados, a pessoa 
pode evitar a atividade. O valor da tarefa 

ainda é identificado como valor de realização, 
o valor de interesse, ou o valor de utilidade. 
Assim, a tarefa pode ser vista como valiosa 
porque alcançá-la cria valor (completar uma 
maratona), permite que você escolha outros 
objetivos (aprender a nadar para poder surfar), 
ou é, por natureza, interessante.

Estes dois fatores se combinam para 
produzir a motivação na busca de um 
objetivo. Eles respondem à pergunta: “Por 
que eu deveria fazer esta tarefa?” Se o valor 
da tarefa e a expectativa para o sucesso são 
altas, isto resultará em alta motivação, com 
mais persistência e grande esforço dispendido. 
Se ambos forem baixos, então a motivação 
resultante é baixa, e o indivíduo pode decidir 
não participar. A Teoria Expectativa-Valor 
determinaria vários princípios para a concepção 
do programa de saúde:

 ● Evite programas “tamanho único”: 
Adapte os programas às necessidades 
e valores dos indivíduos.

 ● Permita que os participantes atribuam 
seu próprio valor pessoal às tarefas.

 ● Ajude os participantes a definir tarefas 
com alta expectativa de sucesso.

Teoria da Atribuição 

A teoria da atribuição explica a motivação 
através do que as pessoas acreditam sobre 
o porquê de terem sucesso ou fracassarem 
em tarefas diferentes.5 Por exemplo, se uma 
pessoa decide não ir à academia hoje, ela pode 
atribuir esta ação como resultante de sair do 
trabalho muito tarde, ou condenando a falta de 
vontade. Uma primeira teoria chamada lócus 
de controle observou que as pessoas diferem 
sobre como eles explicaram seus sucessos e 
fracassos. Pessoas com alto lócus de controle 
interno podem culpar um fator interno, como 
força de vontade, pelo sucesso ou fracasso 
enquanto as pessoas com alto lócus de controle 
externo podem culpar um fator externo, como 
o horário. Como consequência, as pessoas 
podem criar diferentes previsões sobre o 
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seu comportamento futuro dependendo da 
percepção do lócus de controle. Se o problema 
é a falta de vontade (interno), então uma 
pessoa provavelmente sentirá que também não 
vai conseguir se exercitar amanhã; mas, se o 
horário é o problema (externo), então ela vai 
se sentir mais otimista. É feita uma distinção 
semelhante entre ver as causas dos eventos 
como localizada no presente, ou devido a 
uma causa mais geral, global. Se um fracasso é 
explicado como um efeito local (o ônibus estava 
atrasado), a execução do plano com sucesso 
amanhã pode ser antecipada. Mas, se o fracasso 
é visto como decorrente de uma causa mais 
global (como a fadiga do trabalho), fracassos 
futuros podem ser antecipados. Finalmente, a 
estabilidade da atribuição é importante; faltar a 
um treino devido a um dia raro de trabalho até 
mais tarde pode preservar otimismo no futuro 
se comparado a atribuir a causa a um trabalho 
exigente.

Em investigações de atribuições, vários 
padrões foram descobertos. Em geral, as 
pessoas tendem a atribuir seus sucessos a causas 
internas (“Eu trabalhei duro”) e fracassos a 
causas externas (“A tarefa era muito difícil”).5 
As pessoas levam crédito por seus sucessos, 
e culpam o mundo por seus fracassos. Mas a 
teoria da atribuição é mais relevante quando 
se trata de expectativas para o sucesso futuro. 
Em particular, quando as pessoas sentem que 
as causas para seus fracassos estão fora de seu 
controle e não são susceptíveis a mudança, elas 
têm pouca motivação para tentar mudar seus 
comportamentos. Ao invés de “mente sobre a 
matéria,” a teoria da atribuição sugere, “Mentes 
são importantes.” As crenças das pessoas sobre 
o seu sucesso futuro têm um papel importante 
na determinação de quanto esforço elas farão 
para alcançá-lo.5 Algumas sugestões para os 
programas de promoção da saúde de Teoria da 
Atribuição incluem:

 ● Reconhecer a capacidade e esforço 
dos participantes como fontes de seu 
sucesso.

 ● Ajudar os participantes a avaliar seus 
fracassos quando elas ocorrem.

 ● Determinar expectativas realistas para 
o comportamento futuro.

Teoria da Proteção e Motivação (PMT).

Quando atribuições e expectativas estão focadas 
em uma ameaça, as pessoas são motivadas 
a proteger-se do perigo e medo. Assim como 
outras crenças, como as pessoas pensam sobre 
as ameaças negativas para o bem-estar podem 
afetar sua motivação para resolvê-los. Pessoas 
“diferem em sua sensibilidade e vulnerabilidade 
a determinados tipos de eventos, bem como 
em suas interpretações e reações.”5 No caso 
da Teoria da Proteção e Motivação (PMT), as 
atribuições das pessoas ou “avaliações” de 
ameaças fazem a diferença em sua capacidade 
de lidar com elas ou responder a elas de forma 
eficaz.6 A PMT sugere que as pessoas tentem 
controlar tanto o perigo e o medo associados 
com a ameaça. Como uma extensão da Teoria 
da Expectativa-Valor, a PMT enfatiza as 
explicações e atribuições das próprias pessoas, 
com o potencial de levar a comportamentos 
desajustados tais como evitar a mensagem de 
saúde, em vez de o comportamento em si.

Originalmente desenvolvido como um 
modelo de persuasão, a Teoria da Proteção e 
Motivação foi desenvolvida extensivamente no 
campo da promoção da saúde como um meio 
de influenciar as pessoas por meio de apelos 
ao medo. A ideia era que as pessoas seriam 
motivadas a mudar seus comportamentos 
de saúde a partir de uma comunicação que: 
1) maximizasse a nocividade do evento; 
2) mostrasse uma alta probabilidade de 
ocorrência do evento; e 3), fornecesse uma 
resposta eficaz.6 Por exemplo, um programa 
informativo sobre o tabagismo seria mais eficaz 
se enfatizasse os horrores do câncer de pulmão, 
a probabilidade de o tabagismo levar ao câncer, 
bem como a eficácia de parar de fumar. Mas 
enquanto o medo pode motivar a mudança de 
comportamento, ele também pode produzir 
inércia se não há um método claro, viável 
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para resolver o problema.7 Outros trabalhos 
têm enfatizado a importância de pensar em 
maneiras de lidar com, e prevenir, a ameaça. 
Mensagens que focam em possíveis respostas a 
ameaças e na crença da própria capacidade de 
ter sucesso, pode ajudar a motivar a mudança 
de comportamento.7 Programas de promoção 
da saúde podem ajudar a lidar com as ameaças 
à saúde, seguindo estas orientações:

 ● Exponha as pessoas a informações 
ameaçadoras, pois isto pode motivar 
a ação.

 ● Enfatize medidas positivas a adotar 
para desativar ameaças e a capacidade 
para vencer.

 ● Adapte informações ameaçadoras para 
atender às necessidades e percepções 
dos indivíduos

Teoria da Autodeterminação

A Teoria da Autodeterminação (SDT) descreve 
três necessidades inatas que devem ser 
atendidas para otimizar o funcionamento 
humano: competência (capacidade de 
executar uma tarefa com sucesso), parentesco 
(pertencimento social), e autonomia.8 A 
autonomia é o princípio-chave que distingue 
esta teoria de outras. A essência da SDT é que 
o comportamento das pessoas deve ser o seu 
próprio; ou seja, cada pessoa é o mestre de seu 
próprio destino, e a independência envolvida 
em fazer escolhas é a chave para o sucesso 
como indivíduo. A SDT enfatiza o direito de 
escolher livremente um curso de ação; sem isso, 
irá faltar motivação.8 As implicações são que 
a escolha e autorregulação são fundamentais 
para a motivação.

A SDT tem uma rica reserva de evidências 
para apoiar as suas bases.8 Por exemplo, 
estudos em sala de aula mostram que dar aos 
alunos autodeterminação em suas atividades 
promove o seu interesse no material e aumenta 
a sua preferência por tarefas desafiadoras, 
a aprendizagem conceitual e a criatividade. 

Parece que a necessidade de fazer as próprias 
escolhas e decisões aumenta diretamente a 
motivação. Baseando-se nestes princípios, 
programas de promoção de saúde podem ser 
aprimorados quando eles:

 ● Apresentam regras e instruções em 
um contexto informativo ao invés de 
controlador.

 ● Oferecem oportunidades de escolha 
sempre que possível.

 ● Avaliam o desempenho de uma forma 
não-controladora utilizando um 
feedback positivo.

 ● Auxiliam os participantes a se 
sentirem competentes a medida que 
dominam tarefas e habilidades.

 ● Constroem a partir do desejo de 
estabelecer laços emocionais estreitos e 
relações com os outros.

Orientação para a Meta: Desempenho X 

Maestria 

As pessoas diferem em sua “orientação 
para a meta”, ou como elas decidem focar e 
definir metas realistas para si.8 Definir metas 
melhora o desempenho, aumentando o foco 
na tarefa disponível e minimizando distrações, 
juntamente com o aumento do esforço em 
direção à meta ao longo do tempo. A orientação 
para a meta atua em um nível “meta” para 
chamar a atenção para o que precisa ser feito 
para ser bem sucedido. Por exemplo, alguns 
indivíduos podem estar mais orientados 
para a aprendizagem ou ao ensino e outros 
para o desempenho ou habilidade.8 Metas de 
desempenho sugerem uma motivação para 
a “boa aparência” e ser visto com bons olhos 
por outros, ou pelo menos um desejo de não 
ficar mal. Mas uma orientação para uma 
meta superior sugere um senso mais genuíno 
de realização pessoal por se tornar bem 
sucedido em um objetivo.9 Para promover uma 
orientação para a meta mais benéfica no que se 
refere a maestria, algumas sugestões incluem:
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 ● Relacionar os programas às 
necessidades, objetivos e interesses 
dos participantes.

 ● Fornecer modelos a serem seguidos 
com interesse e entusiasmo em relação 
ao programa.

 ● Focar a atenção dos participantes em 
metas de maestria ao invés de metas 
de desempenho.

Os indivíduos têm demonstrado manter uma 
variedade de orientações para a meta, incluindo 
evitar o esforço (fazendo o mínimo possível). 
As razões por trás das diferenças individuais 
das orientações para a meta podem estar 
relacionadas com as crenças sobre a própria 
capacidade de mudar. Trabalhos recentes 
sobre as teorias implícitas de inteligência 
descobriram que os estudantes com uma “teoria 
da entidade” pensam em sua inteligência como 
uma característica interna imutável, enquanto 
outros com uma “teoria incremental” acreditam 
que sua inteligência é maleável e pode ser 
aumentada através de esforço.9 Qual grupo 
é mais propensos a se aventurar em tarefas 
desafiadoras, e alcançar mais crescimento 
intelectual? Da mesma forma, os participantes 
em programas de saúde que ouvem que as 
pessoas podem mudar seu peso com sucesso 
tendem a ser mais motivados do que aqueles 
que leem as estatísticas preocupantes sobre 
fracassos da dieta.

Teorias de Incentivo da Motivação
Estas teorias cognitivas tentam explicar a 
motivação examinando o que as pessoas pensam 
e acreditam, e como o pensamento afeta a ação. 
Uma visão alternativa surge a partir de uma teoria 
fundamental em psicologia: Behaviorismo.10 A 
teoria do behaviorismo diz que qualquer ação 
pode ser explicada examinando as recompensas 
que a seguem.10 Espere até que seu cão se sente e 
em seguida, dê-lhe um biscoito, e você vai ver ele 
se “sentar” muito mais vezes. O behaviorismo 
tem isto como seu princípio: “Recompense o 
comportamento que você quer, e você vai ter 

mais do mesmo.”10 Consequentemente, uma 
lei do comportamento é que os incentivos mais 
elevados devem levar a um esforço maior, e 
resultar em um melhor desempenho.10

Incentivos são as recompensas e punições 
associadas a diferentes ações. Incentivos para 
agir podem estar ocultos ou explícitos, e podem 
funcionar de forma diferente para pessoas 
diferentes (algumas pessoas não gostam de 
sorvete!)11 Para impactar o comportamento, a 
pessoa deve perceber uma clara relação entre 
sua ação e o resultado. Dois tipos diferentes 
de incentivos têm se mostrado motivadores: 
intrínsecos e extrínsecos.11 Incentivos intrínsecos 
envolvem sentimentos internos, existentes 
dentro do indivíduo e impulsionados pelo 
interesse ou prazer. Estes incentivos motivam as 
pessoas a fazer as coisas por causa da felicidade 
ou dos bons sentimentos que se seguem. Doar 
dinheiro para o Exército da Salvação leva a uma 
sensação de calor derivado de saber que você 
está ajudando outras pessoas, e um trabalho 
que você ama fornece a sua própria recompensa 
ajudando você a se sentir útil e necessário. Estes 
comportamentos refletem motivação intrínseca, 
ou comportamentos realizados pela recompensa 
interna de como eles são sentidos pelo indivíduo.

A motivação extrínseca refere-se ao desejo de 
obter recompensas externas para a realização 
de um comportamento, em que “extrínseco” 
refere-se a um resultado ou consequência 
resultante de fora de um indivíduo. Incentivos 
extrínsecos são recompensas ou punições 
que motivam as pessoas a executar uma 
ação específica. Assim, um indivíduo pode 
trabalhar duro em um emprego por causa 
do salário, ou ganhar boas notas a fim de 
receber a aprovação dos pais. Na verdade, a 
competição é inerentemente extrínseca, pois 
depende de conquistar outra pessoa. Um 
teorema fundamental da economia é que os 
indivíduos respondem a incentivos:12 Há 
uma razão para que as pessoas não precisem 
ser pagas para jogar videogames, mas 
devem ser pagas para trabalhar na loja GAP. 
Recompensas motivam a ação, e o dinheiro, 
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em particular, é uma recompensa muito eficaz. 
Alguns argumentam que o dinheiro é um 
forte incentivo porque se relaciona com nossos 
impulsos biológicos de fazer negócios e jogar.12 
As pessoas executarão de forma confiável 
uma ampla gama de comportamentos por um 
incentivo extrínseco.

Do ponto de vista behaviorista, o mundo 
está organizado em torno de incentivos.12 
Mesmo nossas relações sociais podem ser 
vistas como uma forma de troca baseada em 
incentivos.12 Mas, apesar de a tendência natural 
das pessoas ser atribuir e explicar seu próprio 
comportamento, os incentivos que impulsionam 
o comportamento podem continuar não 
sendo reconhecidos. Normalmente, qualquer 
comportamento tem tanto recompensas 
intrínsecas quanto extrínsecas, algumas ocultas 
e outras explícitas. Por exemplo, escovar os 
dentes resulta em uma sensação de limpeza 
na boca e menores contas no dentista; e, correr 
pode render pontos em uma competição 
no clube bem como pode fornecer uma 
carga de endorfina. Em geral, quanto mais 
diferentes forem os incentivos para qualquer 
comportamento, mais frequentemente e 
regularmente o comportamento irá ocorrer.

Os incentivos intrínsecos e extrínsecos são 
igualmente valiosos? Ou seja, pagar alguém 
para fazer algo (incentivo extrínseco) têm o 
mesmo efeito psicológico de fazer algo porque 
se gosta (incentivo intrínseco)? E, alguns 
tipos de incentivos, tanto intrínsecos quanto 
extrínsecos, funcionam melhor do que outros? 
A próxima seção analisa a eficácia de ambos 
os incentivos extrínsecos e intrínsecos para 
promover comportamentos de saúde.

ESTUDOS SOBRE A EFICÁCIA 
DOS INCENTIVOS NOS 
COMPORTAMENTOS DE SAÚDE
A literatura de promoção de saúde inclui 
muitos estudos sobre o impacto de ambos 
os incentivos intrínsecos e extrínsecos no 

comportamento. Algumas diretrizes para o uso 
de incentivos em programas de saúde podem 
ser extraídas de evidências.

Incentivos Extrínsecos Eficazes 
para Comportamentos de Saúde
Quão eficazes são os incentivos extrínsecos 
na promoção de comportamentos de saúde? 
A questão não é se eles funcionam (eles 
funcionam!), mas com que eficiência, e com 
quais tipos de comportamentos? Uma meta-
análise12 examinou o impacto de incentivos 
econômicos para motivar comportamentos 
de saúde simples e procedimentos médicos 
preventivos complexos. Todos os estudos 
envolveram cuidados preventivos e promoção 
da saúde definidos como saudável ou 
indivíduos fisicamente em risco que ainda não 
tinham recebido um diagnóstico. Cuidados 
terciários, incluindo o autocuidado e gestão 
de doenças crônicas diagnosticadas tais como 
diabetes e doenças cardíacas, não foram 
incluídos. Os incentivos incluíram dinheiro, 
presentes, bilhetes de loteria e outros bens 
oferecidos gratuitamente ou a preço reduzido 
e serviços. A maioria dos estudos incluíram 
incentivos que exigiam um comportamento 
alvo específico (por exemplo, a obtenção de um 
teste de triagem), enquanto 1/5 exigia que o 
participante alcançasse um resultado específico 
(por exemplo, a abstinência verificada em 
laboratório). Comportamentos preventivos 
foram divididos em simples (imediatamente 
realizados, tais como imunização) e complexos 
(que exigem uma mudança de comportamento 
sustentável, tal como uma dieta). Quarenta 
e sete estudos foram comparados, e um 
resultado positivo foi encontrado 73% das 
vezes (74% para simples e 72% para complexo). 
Incentivos de sucesso incluíam recompensas 
para participar e alcançar as metas e descontos 
sobre os custos dos serviços de prevenção. 
Os autores concluíram que “Incentivos 
econômicos parecem ser eficazes no curto 
prazo para os cuidados preventivos simples e 
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para atingir metas comportamentais distintas e 
bem definidas.”20

Os incentivos têm uma forte influência 
sobre as taxas de participação, mas quanto 
incentivo financeiro é “suficiente?” Um grande 
estudo empírico com 559.988 colaboradores 
analisou como níveis diferentes de incentivos 
financeiros influenciaram a participação em 
avaliações de risco de saúde oferecidos pelos 
empregadores.12 Os resultados mostraram que 
incentivos de menor valor ($ 0-100) produziram 
uma tendência positiva acentuada na 
participação (ver Figura 10-1). Para incentivos 
superiores a US$ 100, a participação aumentou 
de forma linear, com retornos decrescentes 
para valores mais elevados. Isto sugere 
que incentivos menores fornecem o maior 
“retorno de investimento” para as atividades 

que acontecem uma só vez. Um estudo de 
acompanhamento demonstrou que fatores 
como a natureza das comunicações sobre o 
programa de incentivo podem ter um impacto 
significativo sobre as taxas de participação, 
e sugeriu que variáveis   como a cultura da 
empresa e “integração em programas de 
benefícios” também desempenham papéis 
importantes.12

Estudos de mudança de comportamento 
mostram que os incentivos podem funcionar 
para aumentar a participação em programas 
como cessação do tabagismo13 e perda de 
peso.14 Um recente ensaio clínico randomizado 
(RCT) ofereceu a fumantes uma recompensa 
pela participação em uma classe de cinco 
sessões (a US $ 20 por aula), com um bônus 
de US $ 100 por não fumar 30 dias depois.13 

Figura 10-1: Taxa de participação na avaliação em saúde em função do nível de incentivo oferecido
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Fonte: Anderson DR, Grossmeier J, Seaverson ELD, Snyder D. The role of financial incentives in 
driving employee engagement in health management. ACSM's Health Fit J. 2008;12(4):18-22.
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Em comparação com um grupo controle que 
nunca recebeu dinheiro, o grupo de incentivo 
teve taxas maiores de inscrição no programa 
(43% contra 20%), conclusão (29% contra 
12%), e desistência em 75 dias (16% contra 
5%). No entanto, em seis meses, as taxas de 
abandono do grupo de incentivo não foram 
significativamente maiores (6,5% versus 4,6%). 
O efeito final dos incentivos era aumentar a 
participação no programa, mas sem melhorar 
as taxas de cessação do tabagismo.

Uma revisão da pesquisa verificou que os 
incentivos podem aumentar comportamentos 
saudáveis  , mas sugeriu que os efeitos positivos 
podem diminuir ao longo do tempo.13 Incentivos 
monetários parecem ajudar a motivar as 
pessoas a mudar seu estilo de vida e a baixar os 
níveis de colesterol até o período medido de seis 
meses; no entanto, evidências sobre incentivos 
e perda de peso são menos conclusivas. 
Resultados mais animadores mostraram 
que incentivos financeiros funcionam para 
motivar cuidados preventivos quando há 
prova clara de potenciais ganhos para a saúde 
e orientações estão disponíveis.13 Estas incluem 
ações preventivas, como vacinação, exames 
e acompanhamento de câncer, diagnóstico 
e tratamento da tuberculose, cuidados pré e 
pós-natal, e HIV e saúde sexual. Os estudos 
revisados  , em sua maioria programas públicos 
voltados para a população de baixa renda, 
sugerem que os incentivos financeiros, até 
mesmo aqueles em menores dimensões, 
podem influenciar os comportamentos de 
saúde positivamente. Mas a falta de estudos 
que envolvam meios de acompanhamento de 
longo prazo significa que relativamente pouco 
se sabe sobre a continuidade da mudança de 
comportamento permanece ao longo do tempo.

Quão bem os incentivos funcionam para 
comportamentos mais habituais? Um estudo 
de campo realizou testes para descobrir se 
os incentivos financeiros poderiam melhorar 
um comportamento de saúde notoriamente 
desafiador: ir à academia.13 Todos os 
grupos visitaram o laboratório para uma 

sessão informativa. Após informar todos 
os participantes sobre os benefícios dos 
exercícios, os membros de um grupo não 
tiveram mais nenhuma outra intervenção; 
membros de um segundo grupo receberam 
US$ 25 para ir à academia pelo menos uma 
vez na semana seguinte; e membros de um 
terceiro grupo receberam US$ 25 para ir 
uma vez e, em seguida, mais US$ 100 para ir 
pelo menos oito vezes nas quatro semanas 
seguintes. Comparando as idas à academia 
de uma semana com cinco semanas após a 
visita informativa ao laboratório, a frequência 
foi mais do que duas vezes maior para o grupo 
que recebeu alto incentivo. É importante notar 
que, como mostra a Figura 10-2, a maior taxa 
de frequência na academia foi mantida oito 
semanas após todos os pagamentos, o que 
sugere que os efeitos do incentivo financeiro 
persistiram após o período de incentivo.

Em um segundo estudo, foram adicionadas 
medidas biométricas para determinar se os 
resultados de saúde melhoraram junto com a 
assiduidade. Desta vez, todos os participantes 
receberam a mesma quantia (US$ 175), mas foi 
solicitado a alguns frequentar a academia zero, 
uma ou oito vezes no mês seguinte. Novamente, 
os participantes mais frequentes apresentaram 
uma maior taxa de idas à academia após o 
término do estudo, e as pontuações biométricas 
melhoraram mais para eles também. Estes 
resultados mostram que pode ser possível 
“cutucar” as pessoas para adotar bons hábitos 
por meio de incentivos extrínsecos.13

Outro estudo examinou uma variedade 
de programas que visavam perda de 
peso, parar de fumar, ou o uso do cinto de 
segurança, comparando grupos de controle 
que receberam recompensas com aqueles que 
não receberam.14 Consistentemente, as pessoas 
que receberam recompensas mostraram um 
melhor comprometimento no início, mas pior 
a longo prazo em comparação com os grupos 
que não foram recompensados, sugerindo 
que os incentivos ajudam as pessoas a se 
engajar em um comportamento, mas ajudam 
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pouco em relação a perseverança. Todavia, 
há dificuldades logísticas e custos mais 
elevados para administrar e medir o impacto 
dos incentivos externos por longos períodos 
de tempo. Como resultado, evidências de 
outros estudos de comportamento de saúde 
são escassas. A evidência disponível inclui 
estudos sobre o local de trabalho e estudos 
experimentais econômicos ou em laboratório. 
Estes estudos sugerem que incentivos 
extrínsecos podem ter os efeitos desejados 
no curto prazo, mas enfraquecer motivações 
intrínsecas a longo prazo.14

Por exemplo, um estudo de laboratório 
clássico pagou participantes para completar 
quebra-cabeças; mais tarde, quando lhes foi 
permitido escolher se gostariam de concluí-los 
sem pagamento, os indivíduos que receberam 
incentivos eram menos propensos a realizar a 
atividade,15 e outros estudos replicaram este 
resultado.16,17 Uma revisão de 128 estudos de 
laboratório sobre os efeitos dos incentivos 

extrínsecos fornecidos com o objetivo de 
engajar, completar a tarefa, ou cumprir metas 
de desempenho descobriu que o interesse 
auto reportado nas tarefas foi menor em 
comparação com grupos de controle. Os 
autores concluíram que: “Mesmo quando 
as recompensas tangíveis são oferecidas 
como indicadores de bom desempenho, elas 
normalmente diminuem a motivação intrínseca 
para atividades interessantes.”15 Evidências de 
estudos econômicos sugerem que a eficácia 
dos incentivos depende de como eles são 
desenhados, de que forma são concedidos, e o 
que acontece depois que são descontinuados.15 
Uma análise econômica de 51 estudos 
experimentais realizados separadamente de 
planos de “pagamento por desempenho” para 
os funcionários que trabalham em empresas 
descobriu que os incentivos podem reduzir 
a inclinação natural de um funcionário para 
completar uma tarefa e sentir prazer em fazê-
lo, resultando em um impacto negativo no 

Figura 10-2:  Número médio de comparecimento à academia para o grupo controle, grupo de 
uma visita e grupo de 8 visitas no Experimento 1.

Fonte: Charness G, Gneezy U. Incentives to exercise. Econometrica. 2009;77(3);909–931.
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desempenho global.16 O Dr. Bernd Irlenbusch 
da London School of Economics afirmou que, 
“Nós achamos que os incentivos financeiros 
podem de fato reduzir a motivação intrínseca 
e diminuir razões éticas ou outras para o 
cumprimento das normas sociais no local de 
trabalho, tais como imparcialidade.”17

A razão por que os incentivos extrínsecos 
podem ser problemáticos no que se refere à 
manutenção do comportamento a longo prazo 
é que, como as teorias cognitivas da motivação 
sugerem, as pessoas pensam sobre o motivo que 
as leva a escolher realizar ações.

Um bônus em dinheiro por tomar uma 
vacina significa que o funcionário também 
pensa sobre o incentivo como uma razão para 
sua decisão de fazê-lo. Estudos econômicos 
sugerem que os incentivos monetários podem 
ter um efeito psicológico indireto que pode 
“expulsar” o comportamento incentivado.17 
Agora, um funcionário pode ver o incentivo 
como um dos principais motivos para 
tomar uma vacina, ao invés do benefício 
pessoal para a saúde que ela oferece. Um 
estudo em laboratório examinou o efeito 
do conhecimento sobre a recompensa nos 
sentimentos do indivíduo sobre a execução 
de uma tarefa.17 Pessoas foram solicitadas a 
realizar, uma tarefa difícil, chata, e receberam 
US$ 20 para realiza-la. Em seguida, eles foram 
convidados a convencer alguém de que a 
tarefa era na verdade divertida de se fazer. 
Isto foi estranho, porque estas pessoas sabiam 
que estavam fazendo aquilo apenas devido ao 
incentivo. Outras pessoas receberam apenas 
US$ 1 para executar a mesma tarefa chata, 
e também foram solicitadas a convencer os 
outros de que a tarefa era divertida. Estas 
pessoas não podiam contar com o incentivo 
para explicar a si mesmas por que elas tinham 
realizado a tarefa chata; em vez disso, elas 
tiveram que reconsiderar a tarefa, e justificar 
sua decisão de fazê-lo com algo que não fosse 
o pagamento de US$ 1. Estas pessoas eram 
mais propensas a dizer que elas realmente 
sentiram que a tarefa não era tão ruim, e que 

elas tinham até gostado. Sem um grande 
incentivo, as pessoas eram obrigadas a 
fornecer sua própria explicação de motivação 
para o seu comportamento.

Outro estudo, realizado nos EUA e na 
Índia, pediu às pessoas para executar uma 
variedade de tarefas que envolviam lembrar 
sequências de dígitos, desempenhando 
habilidades motoras, ou jogando jogos 
criativos.18 Diferentes grupos receberam ou 
pequenas, médias ou grandes recompensas 
financeiras com base em seu desempenho. 
Para habilidades mecânicas, onde nenhuma 
reflexão estava envolvida, maiores 
recompensas conduziram a um melhor 
desempenho. Mas se a tarefa envolvia 
habilidades cognitivas, mesmo que de forma 
rudimentar, recompensas maiores levaram 
a um pior desempenho. Para tarefas que 
exigiam reflexões mais aprofundadas, receber 
mais dinheiro produziu efeitos negativos. 
Uma possível explicação para este resultado 
é que as pessoas veem a própria recompensa 
como uma informação sobre a tarefa, e usam 
este conhecimento no raciocínio sobre o seu 
desempenho. Se o pagamento é alto, a tarefa 
deve ser difícil, por isso há pressão para 
um bom desempenho. Em outros casos, as 
pessoas podem ver uma recompensa como 
um indicativo de que elas próprias ou seus 
comportamentos são valorizados por outros,19 
tal como sentirem-se mal pagos por seu 
trabalho. O conhecimento de que alguém 
exerceu um comportamento a fim de receber 
um incentivo pode, por si só, ser suficiente 
para alterar a forma como um indivíduo 
pensa ou sente sobre o seu envolvimento 
nesse comportamento novamente. Por 
exemplo, se uma criança é paga para escovar 
os dentes diariamente, ela pode sentir que 
cuidar dos dentes pelo bem da saúde por si 
só é pouco importante. Devido ao fato de que 
as pessoas raciocinam sobre seus próprios 
comportamentos, adicionar incentivos 
externos à mistura pode ter influências 
inesperadas sobre os resultados.
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Incentivos Intrínsecos Eficazes para 
o Comportamento de Saúde
Com incentivos extrínsecos, é possível ter 
clareza sobre o tamanho e a aplicação de 
incentivos sobre o comportamento; ao mesmo 
tempo, os estudos de campo podem ser caros e 
difíceis de conduzir logisticamente. Estudos de 
incentivos intrínsecos colocam outros desafios 
para futuros estudos empíricos. Pode ser mais 
difícil de quantificar e medir a motivação 
intrínseca de forma confiável através de 
muitas populações. Por exemplo, em uma 
revisão que examinou cuidados médicos e 
estudos de saúde relacionados de motivações 
para comportamentos de saúde, mais de um 
terço dos estudos não encontrou nenhuma 
participação significativa para a motivação.19 
A ausência de impacto pode ser devido a 
uma falta de eficácia, ou pela dificuldade na 
captura da presença dos incentivos intrínsecos 
para indivíduos. Como resultado, evidências 
sobre a eficácia da motivação intrínseca na 
mudança de comportamento de saúde sofre 
com a dificuldade de captar claramente o seu 
significado para os indivíduos.

 Uma abordagem é simplesmente 
perguntar às pessoas por que elas conseguiram 
mudar seu comportamento de saúde com 
sucesso. Em uma revisão de 35 estudos 
utilizando medidas de auto relato (incluindo 
métodos retrospectivos, prospectivos e 
transversais), as consequências negativas 
para a saúde do tabagismo demonstraram 
ser a principal preocupação das pessoas que 
tentam parar de fumar.20 Fumantes citaram 
razões para explicar sua motivação para 
parar de fumar em termos de apresentarem 
sintomas evidentes, desejarem se sentir melhor 
fisicamente, presenciar a doença ou morte 
de um membro da família ou amigo devido 
ao fumo, e preocuparem-se com os riscos 
futuros para a saúde. O segundo motivo mais 
citado foi preocupações sociais, tais como a 
pressão familiar, pressão social, efeito sobre 
os outros, a responsabilidade para com os 

outros, e gravidez. Esta revisão concluiu que 
as preocupações de saúde individuais são o 
principal fator motivador das tentativas de 
parar de fumar.

Outro estudo examinou a persistência 
das mulheres na atividade física por meio de 
suas experiências em um festival, financiado 
pelo governo, e mediu a sua participação em 
exercícios físicos seis meses depois.21 Através 
dos dados das entrevistas, as intenções de 
continuar a participar de atividades físicas foram 
conectadas a autorrelatos sobre sentimentos de 
“auto eficácia aprimorada”, apoio de líderes 
da atividade, e seu próprio desejo de melhorar 
a saúde. Um estudo semelhante analisou as 
motivações de adultos mais velhos para manter 
os níveis de atividade física.21 Comparando 
aqueles que eram sedentários, ativos, e 
aqueles que mantiveram o comportamento, 
os resultados de auto relato mostraram que a 
motivação intrínseca e motivação extrínseca 
autodeterminada (como o desejo de ser capaz 
de viajar) previu níveis de atividade contínua 
para adultos mais velhos. Pessoas mais 
velhas participantes do estudo definiram seus 
próprios incentivos “extrínsecos” ou externos, 
tais como a melhoria da aparência e benefícios 
sociais ou emocionais, mas o fator que mais 
contribui para os níveis de atividade mais tarde 
foi a sensação de prazer.

Outro fator fundamental na motivação 
intrínseca, como proposto pela SDT (descrita 
acima), é «autonomia», definida como ter 
escolhas e auto iniciação de ações.22 Em um 
ensaio clínico randomizado de treinamento 
em higiene dental, um grupo recebeu uma 
intervenção para melhorar suas habilidades 
de limpeza sozinho, e o outro adicionou um 
contexto de “autonomia solidária” durante 
uma única visita. Esta última intervenção 
foi desenhada para facilitar sentimentos 
de motivação autônoma e competência 
auto percebida no indivíduo. Os resultados 
mostraram que, entre aqueles que receberam o 
treinamento com base em autonomia solidária, 
houve diminuição da placa e gengivite 
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observada ao longo de um período de 5,5 meses 
em comparação com o grupo de controle.22 
Esta intervenção única, com foco em assumir 
maior responsabilidade e auto iniciativa para 
o cuidado dental em casa, pareceu ajudar as 
pessoas a compreender a importância dos 
comportamentos; então, elas se tornaram mais 
propensas a seguir com eles, resultando na 
melhoria da saúde bucal.

A autonomia também mostrou ser 
importante na motivação intrínseca em outros 
campos. Em estudos de desempenho nos 
negócios, recompensas intrínsecas mostraram 
ser muito mais fortes do que as recompensas 
financeiras para aumentar a motivação dos 
funcionários.22 O aumento da motivação 
intrínseca em funcionários pode levar a um 
aumento da sensação de autonomia, tornar 
o trabalho mais significativo, demonstrar 
competência, e oferecer oportunidades 
de desenvolvimento profissional, obter 
feedback, monitorar o progresso e aprender 
a recompensar-se. Outro domínio que mostra 
efeitos robustos de motivação intrínseca é 
o aprendizado e educação, onde os estudos 
mostram que professores podem promover a 
motivação intrínseca e fomentar orientações 
para maestria.23 Métodos para aumentar 
a motivação intrínseca na aprendizagem 
envolvem pedir aos alunos para planejar o 
futuro, assumir responsabilidades pessoais, 
definir metas de aprendizagem individuais, 
e fazer escolhas.24 Práticas pedagógicas que 
promovem a autonomia demonstraram 
promover a motivação intrínseca e a 
aprendizagem ao longo da vida.24

Outro fator para a motivação intrínseca 
com base na SDT é “escolha”,25 a capacidade 
de fazer determinações pessoais a respeito 
do comportamento. Uma meta-análise de 41 
estudos, incluindo crianças e adultos, mostrou 
que propiciar a possibilidade de escolha 
aumenta a motivação intrínseca, o esforço, 
o desempenho na tarefa, e a percepção de 
competência, entre outros resultados.25 Onze 
destes estudos foram realizados no contexto 

do comportamento de saúde, incluindo 
esforço empregado nos exercícios,26,27 aulas 
de aeróbica28 e programas de educação 
física.29 Por exemplo, um estudo diversificou 
a música apresentada em uma fita de vídeo 
com aulas de dança aeróbica.27 As pessoas 
levadas a acreditar que a música foi baseada 
em suas próprias escolhas anteriores relataram 
motivação intrínseca maior do que o grupo 
controle. Este incentivo funcionou quando as 
pessoas tinham apenas a percepção de escolha, 
não a escolha real. Estes estudos sugerem cinco 
diretrizes para a implementação da escolha 
em uma intervenção:26 1) a escolha não deve 
requerer muito esforço, 2) mais escolhas são 
melhores do que menos (até certo ponto), 3) 
múltiplas escolhas rendem benefícios maiores 
(até certo ponto), 4) evitar foco no controle de 
aspectos do ambiente, e 5) evitar a pressão ou 
opções diferentes.

APLICAÇÕES PARA A 
MOTIVAÇÃO
Pesquisas em psicologia têm continuado 
a desenvolver teorias sobre a natureza da 
motivação intrínseca. Em uma série de 
estudos, Reiss identificou um conjunto de 
16 motivadores intrínsecos separados, como 
mostrado na Tabela 10-1.26 A abordagem Reiss 
sugere que é fundamental olhar para estes 
temas mais específicos em relatos de pessoas 
sobre a motivação intrínseca. O afeto, ou a 
emoção que sentimos, é uma das influências 
importantes na motivação. “Diversão” 
é uma maravilhosa fonte de motivação 
para comportamentos desejáveis   que são 
também de promoção da saúde. Considere o 
experimento da Volkswagen para verificar se 
tornar as escadas mais divertidas estimularia 
passageiros do metrô a utilizá-las ao invés da 
escada rolante (veja a Figura 10-3).26 Quando 
as escadas comuns dentro de uma estação 
de metrô de Estocolmo foram transformadas 
em escadas que funcionavam como teclas 
de piano, foi observado um aumento de 66% 



366 CAPÍTULO 10 Incentivos Intrínsecos e Extrínsecos

no uso das escadas. Outras intervenções com 
base no trabalho de Reiss podem produzir 

novos motivadores para a mudança do 
comportamento de saúde.

Tabela 10-1:  16 Motivos intrínsecos de Reiss

Nome do motivo Descrição Sentimento intrínseco

Poder Desejo de influenciar Eficácia

Curiosidade Desejo de conhecimento Surpresa

Independência Desejo de autonomias Liberdade

Status DDesejo de reconhecimento e atenção social Auto-importância

Contato socialt Desejo de ter companheiro Diversão

Vingança Desejo de estar por cima (competir,ganhar) Justificação

Idealismo Desejo de melhorar a sociedade Lealdade

Atividade física Desejo de exercitar os músculos Vitalidade

Romance Desejo de sexo (incluindo o cortejo) Luxúria

Família Desejo de criar os filhos Amor

Ordem Desejo de organizar (incluindo os rituais) Estabilidade

Alimentar Desejo de comer Satisfação

Aceitação Desejo de aprovação Auto-confiança

Tranquilidade Desejo de evitar ansiedade, medo Seguro, relaxado

Guardando Desejo de colecionar, valor da frugalidade Pertencimento

Fonte: Reiss S. Multifaceted nature of Intrinsic Motivation: The theory of 16 basic desires. Review 
of General Psychology. 2004; 8(3); 179-193.

Da mesma forma, a segurança é outro fator 
que pode aumentar a motivação intrínseca.26 
Por exemplo, como exames biométricos são 
eficazes na detecção de pessoas que necessitam 
de intervenções médicas específicas, os 
profissionais de saúde estão confusos sobre por 
que algumas pessoas não tiram proveito deles. 
No entanto, a possibilidade de encontrar um 
problema de saúde pode ser tão assustadora 
que algumas pessoas podem evitar a 
oportunidade de descobri-lo. Uma revisão 
de 29 estudos que examinaram o papel da 
ansiedade, medo e preocupação nas decisões 

relacionadas ao exame para detecção do 
câncer de mama concluiu que os componentes 
do câncer e o processo de exames que as 
mulheres temem pode ter relações diferentes 
com o comportamento de triagem.26 Abordar 
as emoções em todo o processo de testes e 
possíveis descobertas podem encorajar mais 
pessoas a participar.

Reiss aponta para a “maravilha”, ou o 
desejo de conhecimento, como um motivador 
intrínseco chave. Logicamente, o conhecimento 
é a porta de entrada para a mudança de 
comportamento porque precede e informa a 
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motivação para mudança de comportamento.26 
As pessoas que enfrentam problemas de 
saúde buscam informações por conta própria, 
cada vez mais através de fontes online.26,27 O 
conhecimento sobre os potenciais riscos para 
a saúde pode ser necessário para dar início à 
motivação intrínseca, levando a uma resposta 
comportamental apropriada.26 Por exemplo, 
pacientes sem histórico prévio de imunização 
estavam mais propensos a tomar vacinas 
contra a gripe quando receberam um folheto 
informativo, e não quando receberam um 
incentivo.27 Em alguns casos, simplesmente 
receber informações necessárias pode ser um 
fator poderoso para motivar a mudança de 
comportamento, ou fornecer os pré-requisitos 
para uma mudança de comportamento de 
sucesso.27 Programas de comportamento de 
saúde devem ir além de educar sobre fatos 

relacionados à gestão do conhecimento, ou à 
prestação de informações com uma aplicação 
direta, no formato “como fazer”. Uma proposta 
específica, terapia da informação “information 
therapy”, apela para a “prescrição oportuna 
e disponibilidade da informação de saúde 
baseada em evidências para atender às 
necessidades específicas dos indivíduos e 
apoiar a tomada de decisão de forma segura.27

Malone28 identificou quatro fontes básicas 
de motivação interna - desafio, curiosidade, 
controle e fantasia - cada uma delas pode 
ser foco de um programa de bem-estar. Da 
mesma forma que outros comportamentos, 
hábitos de saúde podem prosperar quando 
impulsionado pelo interesse do indivíduo. 
Tornar-se um corredor regular, ou adotar uma 
dieta vegetariana, pode ter benefícios positivos 
para a saúde, mas podem ser originados por 

Figura 10-3:  Aumento do uso da escada com um incentivo “divertido” (teclas de piano nos degraus).

Fonte: http://www.thefuntheory.com/piano-staircase by TheFunTheory.com-Rolighetsteorin.se.
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meio de um interesse do indivíduo. Assim 
como é difícil selecionar um filme para alguém, 
permitir que interesses, hobbies e atividades 
“extracurriculares” de uma pessoa direcionem 
as mudanças pode ser necessário para a adoção 
de mudanças de saúde. Parte deste processo é 
a exposição a situações onde os interesses tem 
permissão para emergir. Um modelo para o 
desenvolvimento de interesses começa com 
um desencadeamento do interesse situacional, 
que ao longo do tempo permite que o interesse 
do indivíduo surja, e, eventualmente, tornar-se 
sustentado pelo indivíduo. Expor as pessoas a 
situações novas em que elas podem explorar e 
desenvolver seus próprios interesses permitirá 
que novas áreas venham à tona. Esta é uma 
abordagem demorada e cara, pois haverá 
muitos desencontros, mas os benefícios da 
descoberta de um interesse verdadeiro, tal 
como aprender e amar jogar tênis aos 40 anos, 
é uma mudança de estilo de vida que está 
ligada à alta motivação. Um dos desafios para 
decidir a melhor combinação de abordagens é 
que nenhum estudo, ou conjunto de estudos, 
foi capaz de determinar quais abordagens 
funcionam e em quais circunstâncias.

Os programas de saúde podem ser mais 
interessantes quando eles criam uma surpresa 
e estimulam a curiosidade, em vez de fornecer 
as atividades habituais. Um programa de 
caminhada com base na “contagem de passos” 
poderia ser alterado para coincidir com os 
interesses individuais, como combiná-lo com 
um passeio semanal por bairros liderado 
por diferentes participantes, ou uma “caça 
ao tesouro” em um shopping center para 
encontrar onde os produtos são vendidos, 
proporcionando atividade para a mente ao 
mesmo tempo que incorpora as metas de 
atividade física. O humor, juntamente com 
fatores como surpresa e design atraente, é 
um motivador muito eficaz na promoção da 
mudança de comportamento.29O humor é 
muito valorizado pela maioria das pessoas, 
e uma piada pode ser maravilhosa para a 
seriedade habitual do ambiente de trabalho. Ele 

atrai as pessoas para eventos e ajuda a trazê-los 
de volta, por isso pode ser uma parte positiva e 
popular da programação de bem-estar.

APLICAÇÕES AO 
DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES
Apesar dos riscos de mudança de atribuição 
descritos anteriormente, os incentivos 
podem, por vezes, funcionar para promover 
bons hábitos. Por exemplo, programas de 
incentivo podem fornecer a motivação inicial 
para um estilo de vida saudável. Então, uma 
vez que as pessoas vivenciam os aspectos 
positivos de um estilo de vida saudável, 
a motivação intrínseca ajudará a tornar as 
mudanças mais permanentes. Idealmente, os 
incentivos funcionam por meio da iniciação 
de hábitos saudáveis. De acordo com a teoria 
comportamental, os hábitos são formados 
pela aprendizagem gradual das associações 
entre as respostas e recompensas. Como 
resultado, o aprendiz se ajusta para atender 
as características de contextos que preveem 
quando uma resposta será recompensada, 
como no condicionamento operante29 (por 
exemplo, cenários físicos, ações anteriores). 
Uma vez que o hábito é formado, a percepção 
desses contextos aciona automaticamente a 
resposta associada.

Isso explica por que os incentivos ajudam 
a estabelecer um novo comportamento: Eles 
oferecem uma recompensa imediata que ajuda 
a saber que um comportamento tem valor. 
É muito mais difícil de treinar um hábito 
quando a recompensa é muito distante do 
comportamento, tal como se exercitar durante 
semanas antes de sentir que está mais fácil 
correr uma volta. Algumas recompensas 
podem ocorrer muito tempo depois que os 
comportamentos iniciais são executados. 
Isso significa que é difícil associar o novo 
comportamento com a recompensa adiada 
por muito tempo. Então, para aprender novos 
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hábitos, temos que repetir o comportamento 
muitas vezes, o suficiente para que possamos 
vivenciar a recompensa de longo prazo. 
Isso explica por que os comportamentos, 
algumas vezes são interrompidos uma vez 
que os incentivos são removidos: Não há 
mais nenhuma recompensa percebida para o 
comportamento.

Felizmente, no entanto, as pessoas pensam. 
Eles podem formar um objetivo, e direcionar 
comportamentos a serviço destes objetivos. 
Teorias de hábitos sugerem que nossos 
objetivos podem direcionar novos hábitos, 
motivando a repetição que leva à formação do 
hábito, e promovendo a exposição a estímulos 
que desencadeiam hábitos.29 Fazer isso requer 
um comportamento intencional, planejado, 
que leva ao estabelecimento do hábito. Isso 
pode exigir mais esforço do que as pessoas 
estão dispostas a investir; mas, podem haver 
atalhos para a formação de hábitos. Uma 
abordagem é planejar um novo hábito com 
antecedência, e ser muito específico sobre as 
intenções para implementar o comportamento. 
Pesquisas mostram que as pessoas estão mais 
propensas a ter sucesso na aprendizagem 
de um hábito quando elas planejam alguns 
comportamentos específicos que levam aos 
resultados desejados.29 De fato, a mudança 
de comportamento tem demonstrado ser 
muito mais provável quando planos de ação 
específicos são fornecidos.29 O fornecimento 
de direcionamento específico coloca um 
“gatilho de ação” na memória, de modo que o 
comportamento planejado pode ser estimulado 
por sinais encontrados no mundo.29

Um estudo com pacientes que se 
sbmeteram a uma cirurgia de substituição 
de quadril e joelho mostrou que a simples 
solicitação de que eles planejem quando iriam 
realizar comportamentos de saúde específicos 
diminui seu tempo de recuperação pela 
metade. Estabelecer “gatilhos de ação” para 
lembrá-los de seguir seus comportamentos 
pretendidos, tais como quando e onde eles 
iriam caminhar na próxima semana, levou a 

uma recuperação mais rápida.30 Uma meta-
análise de 8155 participantes de 85 estudos 
descobriu que aqueles que criaram “intenções 
de implementação” para as suas mudanças de 
comportamento tiveram melhor desempenho 
do que 74% das pessoas que realizaram a 
mesma tarefa mas não desenvolveram planos 
de ação específicos.30 Em um estudo de 2010, 
as mulheres mediram seu consumo de frutas 
e legumes utilizando diários alimentares por 
dois anos.31Metade das participantes foram 
informadas sobre a importância de consumir 
mais frutas e legumes, e a outra metade 
recebeu as informações e, então, foi solicitado 
que planejassem como iriam alcançar este 
aumento do nível de consumo. Ambos os 
grupos melhoraram seu consumo ao longo dos 
primeiros quatro meses (de menos da metade 
para uma porção por dia). Mas, ao definir seu 
“gatilho de ação” com antecedência, o grupo 
de planejamento manteve uma maior ingestão 
de frutas e legumes até dois anos mais tarde, 
enquanto que o grupo que recebeu somente 
a informação retornou aos níveis basais. 
Adicionar instruções sobre o planejamento de 
medidas de ação muito específicas aumentou 
consideravelmente a eficácia para a mudança 
de comportamento de longo prazo.

Na verdade, pode ser possível usar a 
tendência das pessoas para obter explicações 
cognitivas na criação de novos hábitos. 
Primeiro, leve as pessoas a criar um hábito, 
talvez utilizando incentivos; por exemplo, 
pagar aos funcionários para evitar que 
estacionem seus carros no estacionamento da 
empresa por um período de duas semanas. 
Então, a capacidade criativa da mente humana 
entra em ação: as pessoas podem convencer-
se de que o novo hábito que eles criaram 
durante este período (ir a pé, de bicicleta ou 
de ônibus para o trabalho) é algo que eles 
realmente preferem fazer. Lembre-se do estudo 
psicológico discutido anteriormente em que as 
pessoas levadas a obedecer aos pedidos (de 
dizer que gostavam de uma tarefa tediosa) 
afirmaram mais tarde que eles realmente 
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gostaram da tarefa.31 Ou seja, com base em 
seu comportamento, elas então aumentaram 
seu próprio senso interno do quanto gostaram 
de desempenhar a tarefa. O que determina 
nossas ações futuras não é apenas o valor 
das opções, mas também as nossas memórias 
(potencialmente tendenciosas) sobre nossas 
ações passadas.31 Neste sentido, nossas ações 
não se limitam a revelar nossas preferências, 
mas sim, criá-las. Isto sugere um caminho para 
o Santo Graal dos programas de bem estar: um 
meio de convencer as pessoas que elas preferem 
opções que atualmente elas não consideram. 
É claro que, as condições devem ser perfeitas 
para alcançar este resultado. Especificamente, 
se as pessoas podem apontar o fato de 
receberem um incentivo como o motivo de sua 
ação, então o efeito de mudar a atribuição para 
a sua escolha não ocorre. Pelo menos, levar as 
pessoas a executar comportamentos aumenta 
a acessibilidade dessas ações na memória 
e, potencialmente, a sua influência sobre os 
hábitos posteriores.

QUESTÕES NÃO RESPONDIDAS
A motivação impulsiona o comportamento. 
Para ver mudanças reais nas condições de 
saúde, mudanças de comportamento devem 
ser mantidas, o que exige elevados níveis de 
motivação. Muitas das lições discutidas aqui 
sobre a motivação têm sido desenvolvidas 
em ambientes educacionais,31 e pode ou 
não ser facilmente aplicável a programas de 
saúde e bem estar em ambientes de trabalho. 
Dada a dificuldade de realização de estudos 
de campo longitudinais sobre a utilização 
de incentivos, os dados ainda não estão 
disponíveis para determinar quando e como 
os incentivos podem ser bem sucedidos em 
motivar a mudança de comportamento a 
longo prazo.

Há evidências suficientes na literatura de 
pesquisa para tirar essas conclusões:

Incentivar as pessoas a assumir a 
responsabilidade por seus sucessos e fracassos, 

e ajudá-los a ver-se como responsáveis por seu 
próprio comportamento e saúde.

1. Porque as crenças do indivíduo sobre 
si mesmo importam, ajude o indivíduo 
a estabelecer metas pessoais para o 
que ele quer realizar, e enfatize a auto 
comparação e melhoria.

2. Mantenha o foco no esforço, em vez 
de resultados para permitir às pessoas 
cuidar do que podem controlar: seu 
comportamento (como comer menos, 
mesmo que a escala não possa mostrá-lo).

3. Forneça às pessoas escolhas sobre a 
sua participação, e use variedade e 
familiaridade para capitalizar sobre os 
interesses e satisfação das pessoas.

4. Evite competições individuais; 
apesar de capturar a atenção, eles 
também enfatizam a comparação 
social e padrões externos, e desviam 
a atenção de objetivos pessoais mais 
sustentáveis.

5. Enfatize os sentimentos de 
competência em relação a um 
planejamento cuidadoso de etapas 
específicas e “gatilhos de ação.”

6. Construa pequenas mudanças 
incrementais para reduzir os níveis de 
intimidação e ansiedade das pessoas, e 
aumentar o seu nível de confiança no 
fato de que eles podem alcançar seu 
objetivo.

7. Em outras palavras, pode-se ver as 
pessoas não simplesmente como 
“saudáveis” ou “não saudáveis”, mas 
como capazes de se tornarem “mais 
saudáveis!”31

Um componente final que não foi abordado é o 
papel das expectativas dos outros. Quando as 
pessoas estão tentando atingir seus objetivos, 
as mensagens que elas recebem sobre a 
sua probabilidade de sucesso ou fracasso 
são importantes. No domínio da educação, 
os estudos clássicos demonstraram que os 
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professores que esperam muito de seus alunos 
são recompensados   por um crescimento real, 
não apenas percebido, do aluno. Talvez esta 
dica proveniente dos melhores professores - 
espere muito de cada indivíduo – irá melhorar 
os resultados de programas de comportamento 
de saúde. Como Robert Rosenthal demonstrou, 
somente aqueles que acreditamos que irão 
“florescer” se tornam capazes de fazê-lo.32

CONCLUSÃO
A motivação é a chave para a mudança de 
comportamento a longo prazo e, portanto, 
um componente crítico para programas de 
promoção da saúde bem-sucedidos. Estudos 
psicológicos, educacionais e econômicos têm 
fornecido constructos centrais para as teorias 
de motivação. Especificamente, a cognição, 
ou como as pessoas pensam sobre si e seu 
comportamento, desempenha um papel central 
na determinação dos resultados relacionados 
às tentativas de influenciar o comportamento. 
Há estudos bem-sucedidos sobre a mudança 
de comportamento por meio de incentivos 
extrínsecos; no entanto, alguns resultados 
sugerem que a relação entre os incentivos 
externos e os resultados de longo prazo é 
complexa. Estudos sobre incentivos intrínsecos 
sugerem que as pessoas que acreditam em 
sua própria capacidade de mudança são mais 
propensas a realizá-lo. Para ambos os tipos 
de incentivos, mais pesquisas são necessárias 
para compreender as relações entre os 
programas de promoção de saúde e mudança 
de comportamento de sucesso.

Glossário
Gatilho de ação: Uma pista externa do ambiente 
que estimula o comportamento planejado.

Motivação de Conquista: A necessidade de 
cumprir metas realistas e desfrutar de um 
sentimento de realização.

Teoria da Atribuição: A teoria que diz que a 
motivação surge através do que as pessoas 
acreditam sobre o porquê de eles terem sucesso 
ou fracassarem em tarefas diferentes.

Autonomia: Ter o poder de controle pessoal e 
autoiniciação de comportamentos.

Behaviorismo: A teoria do behaviorismo diz que 
as ações ocorrem com base em suas recompensas.

Medidas biométricas: Índices biológicos de 
funcionamento da saúde, tais como frequência 
cardíaca de repouso.

Escolha: A capacidade de fazer determinações 
pessoais a respeito de cursos de ação.

Teoria cognitiva: Uma explicação do 
comportamento que surge do pensamento 
humano.

Teoria da Entidade: A inteligência é uma 
característica interna imutável.

Teoria da Expectativa-Valor: A teoria de que a 
motivação vem de sua expectativa de sucesso, 
e o valor desse sucesso para você.

Incentivos extrínsecos: Recompensas geradas 
e fornecidas fora do indivíduo.

Motivação extrínseca: Um relato de 
comportamento com base nos resultados que 
surgem fora da pessoa.

Orientação para a meta: Diferentes padrões 
de crenças que as pessoas têm sobre seus 
objetivos, bem como a capacidade de definir 
metas realistas.

Hábitos: Comportamentos realizada 
automaticamente.

Teorias de Incentivo da Motivação: Um relato 
da motivação que explica o comportamento 
através de suas recompensas.
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Intenções de Implementação: Planos para 
executar ações específicas no futuro.

Incentivos: As recompensas e punições 
associadas a comportamentos diferentes.

Teoria incremental: A inteligência é maleável e 
pode ser aumentada através de esforço.

Incentivos intrínsecos: Recompensas geradas 
e vivenciadas internamente.

Maestria: A orientação para a meta relacionada 
a uma realização pessoal genuína de se tornar 
bem sucedido em um objetivo.

Incentivos monetários: O incentivo extrínseco 
mais comum: Dinheiro.

Motivação: Um estado interior que desperta, 
dirige e mantém o comportamento.

Performance: A orientação para a meta 
relacionada ao desempenho ou habilidade.

Teoria da Proteção-Motivação: Atribuições ou 
“avaliações” das pessoas sobre ameaças fazem 
a diferença na sua capacidade de lidar com ou 
responder de forma eficaz a elas.

RCT (Ensaio Clínico Randomizado): Um estudo 
empírico que inclui designar participantes para 
os grupos de tratamento de forma aleatória.

Motivos intrínsecos de Reiss: Um conjunto de 
16 motivações internas pensadas para conduzir 
o comportamento.

Teoria da Autodeterminação: A teoria que 
diz que três necessidades inatas devem ser 
atendidas para otimizar o funcionamento 
humano, incluindo competência (capacidade 
de executar com sucesso), parentesco 
(pertencimento social), e autonomia.

Motivação social: A necessidade de se sentir 
amado e de pertencer a grupos sociais.

Teorias da motivação: Relatos da psicologia 
por trás de nossas decisões para agir.

Objetivos de Aprendizado

1. Entender os constructos-chave de 
teorias cognitivas da motivação

2. Aprender mais sobre estudos bem-
sucedidos sobre incentivos na 
mudança de comportamento de saúde

3. Aplicar conceitos de motivação 
intrínseca em programas de bem estar

Questões para discussão

1. Discuta como a autodeterminação 
aumenta a motivação na realização 
de tarefas. Pense em algumas de suas 
próprias experiências e fale sobre elas 
com um parceiro.

2. De que maneiras você pode fornecer 
aos funcionários escolhas que 
importam para eles?

3. Identifique três elementos de 
motivação de Reiss, e discuta como 
você pode incluí-los em programas de 
promoção de saúde.
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INTRODUÇÃO: DEFINIÇÃO, 
HISTÓRIA & EXTENSÃO DO 
IMPACTO
Auto eficácia é um dos principais construtos 
da psicologia e mudança de comportamento. 
No fim dos anos 70, Albert Bandura propôs o 
conceito de auto eficácia como a capacidade 
percebida de uma pessoa, ou expectativa 
de eficácia, para executar tarefas como um 
mediador de performance em tarefas futuras.1 

Isto é, auto eficácia é a crença na própria 
habilidade de ter sucesso em situações 
específicas. A natureza destas crenças, que são 
maleáveis, impacta na probabilidade de ação.

A auto eficácia difere de outros construtos 
reflexivos tais como auto estima e auto 
conceito. A auto estima se refere a uma 
avaliação geral de si mesmo, uma avaliação 
do valor próprio; enquanto o auto conceito 
reflete o conhecimento de uma pessoa, é mais 
relacionada à informação do que à atitude.

A auto eficácia é influenciada por um 
ciclo de feedback reforçado com desempenho 

pelo qual o aumento da auto eficácia resulta 
em melhora da performance e, por sua vez, 
melhora na performance resulta em aumento 
da auto eficácia. O outro lado da moeda é que 
a diminuição da auto eficácia prevê queda na 
performance, e quedas na performance levam 
à diminuição na auto eficácia. Quando o foco 
está em um comportamento em mudança, 
este declínio na performance pode resultar em 
um lapso ou até em uma recaída ao padrão 
problemático de comportamento. Por sua vez, 
a recaída pode levar a sentimentos de derrota 
ou baixa auto eficácia com relação aos esforços 
de reintegração no processo de mudança de 
comportamento.

Ao longo de quase quatro décadas 
desde de sua conceitualização inicial na 
literatura, o conceito de auto eficácia passou 
por uma disseminação em larga escala, 
com alcance e relevância impressionantes, 
e aplicações em conquistas acadêmicas e 
profissionais, performance atlética, mudança 
de comportamento de saúde, política, 
comportamento ambiental, genética e até 
aeronáutica. A revisão de Strecher e seus 
pares de 21 estudos sobre a variedade de 
comportamentos de saúde constatou que para 
cada um dos comportamentos de saúde, a auto 
eficácia era um indicador consistente de sucesso 
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de curto e longo prazo. Eles relataram que a 
utilização da auto eficácia era consistentemente 
poderosa tanto no início quanto na manutenção 
da mudança de comportamento.2 A meta-
análise de Stajkovic and Luthans3 de 114 
estudos examinou o poder preditivo da auto 
eficácia no ambiente de trabalho. Associados 
de forma significativa, eles atribuíram a auto 
eficácia a um ganho de28% em desempenho 
relacionado a tarefas de trabalho, maior do 
que descobertas anteriores relacionadas à 
melhoria de desempenho no trabalho via 
estabelecimento de metas, intervenções de 
feedback, ou modificação no comportamento 
organizacional.

Uma busca do termo “auto eficácia” na 
base de dados Medline produziu cerca de 
30,000 registros e uma pesquisa no Google 
produziu mais de 6.3 milhões de links (data 
da pesquisa 21/2/13). Para fornecer uma 
compreensão introdutória de como a auto 
eficácia pode ser conceituada em domínio 
público, nós analisamos palavras nos primeiros 
parágrafos dos 100 primeiros links do Google, 
conduzindo uma análise de rede semântica, 
4que trata a palavra como uma unidade de 

análise. Nós começamos com 15,654 palavras e 
excluímos elementos de ligação tais como “o”, 
“um”, “para”, etc. A Figura 1 mostra a rede 
semântica dos termos que co-ocorreram com 
mais frequência (8 ou mais vezes). A espessura 
da linha indica a frequência de ocorrência 
de um par de palavras com a linha mais fina 
indicando 8 conexões e a linha mais grossa 
indicando aproximadamente 20 conexões.

No sociograma resultante, encontramos 
a auto eficácia no centro, se conectando 
diretamente, em rede, e mais firmemente com 
palavras-chave que refletem sua definição (ex., 
crenças, percebida) e valência (ex., alto). A 
auto eficácia também está diretamente ligada 
a Bandura, referenciado como um ponto de 
origem. No perímetro, três grupos de termos 
são encontrados com alta frequência ainda 
mantiveram poucas conexões diretas com 
o termo “auto eficácia” sugerindo que estes 
grupos eram mais discretos conceitualmente 
do que outros termos na rede semântica. Estes 
três agrupamentos identificam um lar teórico 
da auto eficácia (teoria social cognitiva) e os 
principais domínios aplicados (comportamento 
de saúde e conquistas acadêmicas). A partir 

Figura 11-1: Rede Semântica de Palavras-Chave Introdutórias em Websites Relacionados a 
“Auto-Eficácia”
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de um instantâneo de mais de 6 milhões de 
páginas de internet que fazem referência à 
auto eficácia, é notável como o conceito pode 
ser destilado sucintamente para poucos termos 
centrais no coração da construção.

Com ênfase na teoria e sua aplicação, 
este capítulo fornece uma estrutura de 
trabalho conceitual que esboça a relação 
entre auto eficácia e motivação, cognição, e 
comportamentos, seguidos da discussão sobre 
os fatores que influenciam a auto eficácia, 
incluindo maestria e experiências indiretas, 
persuasão social, e estados emocionais e 
psicológicos. O capítulo fornece uma revisão 
breve da literatura sobre o papel da auto eficácia 
na mudança de comportamento, com relevância 
e aplicação de diferentes orientações teóricas. 
Por fim, ele destaca aplicações específicas de 
intervenções com foco na auto eficácia para 
melhora da motivação e desenvolvimento 
de habilidades e com ampliação para riscos 
múltiplos de mudança de comportamento, 
através de populações diversas e em cenários 
diversos.

ESTRUTURA CONCEITUAL

Relação com Motivação, 
Cognições & Comportamentos de 
Saúde
A auto eficácia é integralmente relacionada à 
motivação, padrões pensados ou cognições e 
engajamento em comportamentos saudáveis. 
Tipicamente, uma auto eficácia elevada é 
associada a grande motivação para engajar em 
um comportamento visto que os indivíduos 
antecipam que terão sucesso, enquanto o 
contrário é verdadeiro para a auto eficácia 
baixa. As raras exceções são aquelas em que os 
indivíduos com auto eficácia elevada não estão 
tão motivados a se preparar para uma tarefa 
por causa das expectativas exageradamente 
altas de que terão sucesso, ou quando aqueles 
com baixa auto eficácia estão particularmente 

motivados a aprender mais para ganhar maior 
familiaridade com a tarefa à mão.

Baixa auto eficácia tende a levar a 
aumento de stress,5,6 mau planejamento,7,8 

evasão,9–12 e menos persistência,13–16 enquanto 
a auto eficácia elevada é associada à maior 
determinação em situações desafiadoras.13–16 

Em relação à cognições de fracasso, alguém 
com auto eficácia elevada irá atribuir o fracasso 
a situações externas ou fatores conjunturais, 
enquanto que uma pessoa com auto eficácia 
baixa culpará fatores internos tais como falta 
de habilidade.17–18

A auto eficácia está intrinsicamente 
ligada à definição de metas e engajamento 
em comportamentos saudáveis tais como 
praticar exercícios,20–25 adotar uma alimentação 
saudável,26–28 parar de fumar,29,30 usar 
camisinhas,31 e praticar o controle de stress.32,33 

Especificamente, a auto eficácia influencia 
decisões relacionadas a se um indivíduo irá se 
engajar em um novo comportamento saudável 
ou se ele irá manter o comportamento saudável 
ao longo do tempo apesar dos desafios.

Influências na Auto eficácia
Quatro influências básicas contribuem para 
o desenvolvimento e manutenção da auto-
eficácia.34,35 Estas incluem experiências de 
maestria, experiências indiretas, persuasão 
social e estados psicológicos e emocionais. 
Cada uma destas fontes é revista abaixo em 
mais detalhes.

A primeira e mais importante se constitui 
nas experiências mestre, definidas como 
performances que tiveram sucesso. As 
informações adquiridas de experiências 
pessoais fornecem uma contribuição sólida 
para as percepções de auto-eficácia.1,34A 
crença dos indivíduos em sua habilidade de 
ter sucesso em uma tarefa está amplamente 
baseada em experiências anteriores em que 
ele precisou executá-la. Isto significa que 
indivíduos que geralmente vivenciam sucesso 
aumentam sua confiança no momento que 
cada nova experiência é dominada. Fracassos 
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repetidos enfraquecem a sensação de auto 
eficácia, particularmente quando eles ocorrem 
antes que uma forte sensação de auto eficácia 
seja estabelecida. Performances de sucesso 
aumentam a auto eficácia ao fornecer 
evidências empíricas da capacidade de uma 
pessoa de completar a tarefa ou administrar 
uma situação. Desmembrar uma tarefa em 
partes menores e gradativas no início é uma 
maneira eficaz de destacar realizações e 
diminuir a frustração.1 Experiências mestre 
são particularmente fortalecedoras quando 
uma pessoa encontra e supera obstáculos e 
adversidades. Se comparado com conquistas 
adquiridas mais facilmente, realizações 
que resultam de perseverança através das 
dificuldades e retrocessos levam a um 
sentimento pessoal de eficácia mais resiliente e 
duradouro.34

É importante notar que experiências 
de maestria nem sempre aumentam a auto 
eficácia. A influência das experiências pessoais 
na auto eficácia também é determinada pela 
avaliação cognitiva de uma pessoa em relação 
à performance e seu nível prévio de auto-
eficácia.35,36 Indivíduos com nível elevado de 
auto eficácia tendem a ver os resultados de 
seu comportamento como controláveis (ex., 
através da quantidade de esforço despendido), 
que permitem que eles levem crédito por 
suas realizações e os mobiliza a mudar 
seu comportamento após os fracassos.35,36 

Reciprocamente, pessoas com baixa auto 
eficácia tem maior probabilidade a ver os 
resultados de suas realizações como além de 
seu controle (ex., sorte), e assim podem estar 
inclinados a descartar experiências de sucesso 
e vivenciar incapacidade após fracassos.36

Experiências indiretas ou modelos sociais 
também dão forma à auto-eficácia.1 Teste-
munhar outras pessoas executando uma tarefa 
ou comportamento desafiador com sucesso 
pode fomentar as crenças do observador 
em sua própria habilidade de realizar uma 
atividade similar, enquanto que testemunhar 
o fracasso de outros pode diminuir o senso 

pessoal de eficácia para executar uma tarefa 
equivalente.34,37 Acredita-se que experiências 
indiretas fornecem fontes de informação de 
eficácia mais influentes quando modelos são 
comparados aos observadores com relação à 
idade, sexo e habilidade.1,34 Modelos que são 
diferentes dos observadores fornecem menos 
informação relevante sobre as capacidades 
em potencial dos observadores e assim tem 
um impacto menor nas expectativas de auto-
eficácia.34 Além disso, modelos que tem sucesso 
ao lidar com obstáculos geram crenças de 
auto eficácia mais fortes nos observadores 
do que modelos que completam suas tarefas 
facilmente sem qualquer erro.34,36 Enquanto 
modelos perfeitos podem ensinar estratégias 
e habilidades úteis, 38 aqueles que alcançam 
o sucesso apesar dos retrocessos contribuem 
para um senso de auto eficácia mais resiliente 
no observador a partir de um modelo de que o 
sucesso exige esforço contínuo.34

O terceiro método de desenvolvimento 
de auto eficácia é chamado de persuasão 
social. A informação persuasiva, incluindo 
encorajamento verbal, tem seu papel na 
formação das percepções de auto eficácia. 
Isso acontece quando alguém oferece 
encorajamento a outra pessoa que está tentando 
realizar uma tarefa ou atingir um objetivo. 
Afirmações como, “Você pode fazer isso”, ou 
“Você teve sucesso em desafios como esse no 
passado”, provocam motivação, confiança e 
comprometimento para ter sucesso. Livros ou 
estórias infantis geralmente focam em situações 
que envolvem uma profecia de auto realização. 
Crianças aprendem muito cedo que acreditar 
em si mesmas é um importante requisite 
para o sucesso. Em especial, o feedback 
positivo realista de profissionais ou pares 
pode aumentar a confiança e ajudar a pessoa 
a interpretar mais precisamente experiências 
de sucesso.35,39 Por outro lado, o encorajamento 
verbal pouco realista ou excessivamente 
otimista de outros que contradiz diretamente 
a experiência pessoal do indivíduo com uma 
tarefa ou comportamento pode ter o resultado 
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involuntário de minar ou enfraquecer a auto-
eficácia.34 O encorajamento verbal e feedback 
social pode ser mais influente ao estimular 
crenças de eficácia pessoal quando combinado 
com habilidades concretas e eficientes e 
estratégias para atingir o sucesso em uma 
tarefa ou objetivo específico.34,36

O quarto método para construir auto 
eficácia está relacionado a uma consideração 
consciente do estado emocional e físico do 
indivíduo.1,35 Isto se refere ao estado físico 
e emocional antes, durante e após certos 
comportamentos são direcionados à realização 
de um objetivo. Uma tarefa difícil não deve ser 
considerada quando alguém está cansado, com 
fome, estressado ou não está se sentindo bem. Se 
for determinado que o sucesso é mais provável 
apenas sob as melhores circunstâncias, então 
indivíduos devem ser encorajados a encarar tal 
desafio quando eles estiverem prontos para ele.

Relevância e Aplicação de Teorias 
Cruzadas
As teorias mais proeminentes de 
comportamento saudável incluem auto eficácia 
ou construções relacionadas. Esta seção cobre 
a relevância, integração e aplicação da auto 
eficácia na maioria dos modelos teóricos de 
comportamento e mudança de comportamento. 
Com uma investigação e aplicação amplas, as 
teorias têm sido avaliadas por muitas décadas 
com relevância explícita em uma grande 
variedade de comportamentos de saúde 
relacionados.

Teoria Social Cognitiva ou Teoria 
da Aprendizagem Social
Um psicólogo social, Bandura desenvolveu 
a Teoria Social Cognitiva, do inglês Social 
Cognitive Therory (SCT), construída sobre 
um modelo trifásico de causalidade recíproca. 
O modelo conceitualiza maneiras pelas quais 
as pessoas adquirem competências, valores, 
comportamentos orientados para metas, 
motivação e auto regulação. A tríade inclui: 

1) fatores pessoais, 2) fatores ambientais e 
3) fatores comportamentais. Por exemplo, 
fatores relacionados aos indivíduos tais como 
conhecimento, atitudes, valores e crenças 
deduzem certos comportamentos e, por sua 
vez, o resultado destes comportamentos 
influenciam o conhecimento, atitudes, valores 
e crenças desta pessoa. Da mesma forma, 
o ambiente social tem uma influência nas 
atitudes, valores e comportamento, e quando o 
comportamento leva ao sucesso ou “fracasso”, 
então as percepções sobre o ambiente serão 
provavelmente reforçadas ou alteradas. Esta 
interação dinâmica sugere que, se nós queremos 
aplicar um novo comportamento a uma tarefa 
ou objetivo, a fim de aumentar a probabilidade 
de sucesso, podemos configurar o novo 
comportamento alterando seus antecedentes. 
Consequentemente, a auto eficácia percebida 
pode mudar ao longo da vida; ela pode 
mudar de situação para situação; ela pode 
mudar de momento a momento; pode mudar 
dependendo da tarefa em si ou da natureza e 
significância do objetivo.

Bandura40percebeu que os modelos 
anteriores eram unidirecionais, indicando 
que ou fatores pessoais ou fatores ambientais 
determinaram o comportamento. O aspecto 
único da sua tríade foi que cada um dos três 
elementos foi proposto para ser inserido em 
circunstâncias recíprocas e dinâmicas com 
os outros dois. Assim, o comportamento em 
si, assim como o resultado associado com o 
comportamento, também dá forma a atitudes, 
crenças, valores, motivação, auto-regulação, 
o ambiente social e o comportamento futuro. 
A interação recíproca ajuda a explicar porque 
circunstâncias aparentemente similares 
podem criar diferentes comportamentos na 
mesma pessoa. Se a intensidade percebida 
ou importância de uma variável é mudada, a 
dinâmica complexa pode mudar o equilíbrio e 
um comportamento diferente pode ser escolhido.

A teoria social cognitiva(SCT) reconhece 
que características pessoais tais como 
conhecimento e atitudes tem um papel no 
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comportamento. A teoria também reconhece 
que uma pessoa escolhe um comportamento 
em particular, em parte, por causa das 
influências do ambiente como o meio social 
e o comportamento observado em outras 
pessoas. Isto é especialmente verdadeiro se 
outros que estiverem sendo observados são 
semelhantes à pessoa que está selecionando 
um comportamento. Dada a conexão dinâmica 
entre fatores cognitivos e pessoais, influências 
ambientais e comportamento prévio, a teoria 
social cognitiva também foi chamada de Teoria 
da Aprendizagem Social.41

Bandura reconheceu que as pessoas se 
adaptam e são resilientes. Espera-se que as 
pessoas aprendam a partir de uma variedade 
de experiências comportamentais. Se um dado 
comportamento não dá certo, o indivíduo pode 
sofrer uma diminuição da auto eficácia. Se um 
dado comportamento dá certo, a auto eficácia 
pode ser aprimorada. Em qualquer situação, 
a experiência irá influenciar a habilidade 
percebida e comportamento direcionado aos 
objetivos desta pessoa.

Modelo Transteórico
O Modelo Transteórico, do inglês 
Transtheoretical Model (TTM), desenvolvido 
por James Prochaska e Carlos DiClemente, 
ambos psicólogos clínicos, é um modelo 
integrador de comportamento intencional.42 O 
TTM foca no processo de tomada de decisão 
e descreve como as pessoas modificam um 
comportamento problemático ou adquirem um 
comportamento positivo. No TTM, a mudança 
é vista como um processo ao invés de um 
evento e o estágio de mudança é a construção 
organizadora central neste modelo. Os cinco 
estágios de mudança são:

 ● Precontemplação: o indivíduo não tem 
nenhuma intenção de mudar no futuro 
próximo, geralmente definido como os 
próximos 6 meses;

 ● Contemplação: o indivíduo pretende 
mudar nos próximos 6 meses e por 

isso reconhece a necessidade de 
mudança (os prós da mudança), mas 
também vê os obstáculos (contras) 
como muito grandes para mudar no 
futuro imediato, definido como os 
próximos 30 dias;

 ● Preparação: o indivíduo pretende 
mudar nos próximos 30 dias e está 
tomando medidas ativas em direção à 
mudança (ex.; reduzindo o número de 
cigarros consumidos);

 ● Ação: o indivíduo está ativamente 
engajado na mudança de 
comportamento por menos de 6 meses 
e permanece em um nível de risco 
bastante elevado de recaída;

 ● Manutenção: o indivíduo adotou a 
mudança de comportamento por pelo 
menos 6 meses e o risco de recaída é 
menor.

Um estágio final de término é parte do TTM 
apesar de nem sempre ser parte dos estudos 
conduzidos devido a restrições na duração 
do acompanhamento da pesquisa. O término 
é definido como nenhuma tentação e total 
auto eficácia. Aproximadamente 20% dos 
alcoólatras ou fumantes alcançam esse critério 
– isto é, eles não têm nenhuma tentação de 
voltar a usar tais substâncias e alcançam este 
critério após 5 anos. Explicitamente, o TTM 
integra os principais conceitos de outras teorias, 
incluindo o processo de mudança, que são dez 
atividades cognitivas e comportamentais que 
facilitam a mudança, o equilíbrio decisório 
(prós e contras) e a auto eficácia.

No TTM, a auto eficácia é representada 
como a confiança de uma pessoa para 
mudar um comportamento ou as tentações 
situacionais, contrárias para envolvidas no 
problema de comportamento, em diferentes 
condições ou situações. Mudanças previsíveis 
tem sido encontradas nos conceitos de auto 
eficácia relacionados a confiança e tentação 
através dos estágios de mudança e em 
populações diversificadas com uma vasta 
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gama de comportamentos de risco. A Medida 
de Tentação Situacional do TTM43 avalia a 
intensidade do impulso de se engajar em um 
comportamento específico (ex.; tabagismo) 
através de uma série de condições difíceis tais 
como afeto negativo, pressão social e tédio. 
Notavelmente, ambas as medidas de auto 
eficácia e tentação mostraram ter a mesma 
estrutura,44 em que a tentação diminui a partir da 
pré-ação até os estágios de ação e manutenção, 
enquanto que a auto eficácia sobe (Figura 2). 
Ambos os conceitos são especialmente 
sensíveis ao processo de mudança nos estágios 
pós-ação e são bons indicadores de recaídas 
comportamentais.

Modelo de Crenças em Saúde
Criado no início dos anos 50 por Godfrey 
Hochbaum, Stephen Kegels e Rosenstock, 
psicólogos sociais que trabalhavam no Serviço 
Público de Saúde dos Estados Unidos, o 
Modelo de Crenças em Saúde, do inglês Health 

Belief Model (HBM) foi desenvolvido para 
explicar porque as pessoas fazem, ou não 
fazem algo em resposta a campanhas públicas 
de saúde.45 Estas campanhas geralmente focam 
em doenças contagiosas através de programas 
de triagem para prevenir a propagação de 
infecções ou imunizações para prevenir o 
surgimento de doenças. É intrigante que mais 
pessoas não tenham participado dos programas 
apesar de se serem gratuitos, oferecidos na 
vizinhança por várias horas do dia e com 
poucos obstáculos tais como longas filas, dores 
ou efeitos colaterais graves.

Um estudo de comportamento de saúde 
pública examinou a participação do público em 
um programa de rastreamento gratuito para 
tuberculose.46 O time de pesquisa descobriu 
que 82% das pessoas que acreditavam ser 
suscetíveis a tuberculose E acreditavam que 
a detecção precoce era benéfica participaram 
tirando um raio X de tórax. Por outro lado, 
apenas 21% das pessoas que acreditavam não 
ser suscetíveis e que a detecção precoce não era 

Figura 11-2: A Relação entre Estágio de Mudança e os Conceitos de Auto Eficácia de Tentação e 
Confiança
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benéfica participaram. O HBM foi desenvolvido 
em resposta a esses achados e postularam que a 
suscetibilidade percebida e benefício percebido 
foram importantes condutores de ação.

Quando o foco da prevenção mudou 
das doenças contagiosas para doenças 
crônicas, o desenho de prevenção também 
teve que mudar. Doenças do coração, câncer, 
infarto, acidentes e diabetes, as novas causas 
proeminentes de morte não poderiam ser 
prevenidas apenas através de uma triagem ou 
vacinação. Doenças crônicas estão fortemente 
relacionadas ao estilo de vida, e a mudança de 
estilo de vida é difícil de ser iniciada e mantida. 
A mudança no estilo de vida requer forte 
motivação e comprometimento, ambos devem 
ser contabilizados em um novo paradigma. 
Rosenstock adicionou sugestões de ambiente 
e, em 1988, auto-eficácia ao modelo após 
determinar que estes dois fatores aumentaram 
a capacidade preditiva do HBM.47

Há uma concordância geral entre aqueles 
que trabalham em saúde pública de que 
quando os indivíduos percebem que são 
suscetíveis, E quando é percebido que as 
consequências de não fazer algo em relação 
ao problema são significativas, E quando é 
percebido que os benefícios de agir prevalecem 
sobre os obstáculos (tempo, custo monetário 
e risco associado à intervenção), E quando há 
disposição para a ação, E quando eles estão 
confiantes de que a recomendação pode ser 
alcançada (auto eficácia), ENTÃO é muito 
provável que a maioria dos indivíduos irão 
tomar as medidas que forem necessárias para 
se proteger.47–50

Teoria do Comportamento 
Planejado e Ação Razoável
O HBM postulou que as crenças tiveram um 
efeito direto no comportamento. Por outro 
lado, a Teoria da Ação Racional, do inglês 
Theory of Reasoned Action (TRA), afirmou 
que o efeito das crenças no comportamento foi 
mediado pelas intenções de executar aquele 

comportamento. Martin Fishbein e Icek Azjen, 
ambos psicólogos sociais, desenvolveram a TRA 
em 1975. A “Ação Racional” implica que com a 
intenção de mudar o comportamento, a pessoa 
atingiu um lugar ao longo de um contínuo de 
prontidão onde vários prós e contras foram 
examinados e pesados previamente e que uma 
mudança no comportamento influenciou em 
alguma medida a intenção comportamental da 
pessoa.51

A TRA focou principalmente em 
atitudes e normas sociais. Em 1985, Azjen 
modificou o modelo para incluir controles 
comportamentais percebidos (auto eficácia) 
e criou o modelo conhecido como Teoria do 
Comportamento Planejado, do inglês Theory 
of Planned Behaviour (TPB). Um elemento 
importante da TPB é que o ambiente pode 
encorajar os indivíduos a sair de um estágio 
de consideração casual (pré-prontidão) para 
um onde eles considerem mais ativamente 
a adoção de um comportamento. Claro, isto 
também pode funcionar na direção contrária, 
onde conhecimento e atitudes podem ser 
suficientemente fortes para induzir uma 
mudança de comportamento, mas a consciência 
de que as normas sociais não apoiam esta 
mudança de comportamento inibe a prontidão 
para ação. Em casos onde conhecimento, 
atitudes e normas sociais estão alinhados em 
uma direção positiva, as pessoas desenvolvem 
uma forte intenção comportamental e a 
mudança de comportamento pode ser 
prevista.52,53

Armitage and Conner54conduziram uma 
meta-análise da TPB revisando 185 estudos 
publicados ao longo de 1997. A TPB representou 
27% da variação de comportamento e 39% 
da variação de intenção. A auto eficácia 
representou uma quantidade significante 
de variação em intenção e comportamento 
independente da teoria de atitudes e normas 
subjetivas. Uma segunda meta-análise 
determinou que a auto eficácia é a melhor 
ferramenta na previsão do comportamento em 
exercício do que a intenção.55
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COMO A AUTO EFICÁCIA 
AFETA O COMPORTAMENTO E 
MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: 
REVISÃO DE LITERATURA EMPÍRICA

Aplicação para a Motivação
A auto eficácia é um determinante proximal 
crítico da motivação na adoção de práticas de 
saúde e mudança de comportamentos pouco 
saudáveis.56–57 De acordo com Bandura,34 a auto 
eficácia contribui para a motivação de três formas 
principais. Primeiro, a auto eficácia influencia a 
seleção de metas e fomenta a motivação para 
a mudança de comportamento. A capacidade 
percebida de uma pessoa de promover e manter 
a mudança de comportamento é entendida 
como algo que direciona as intenções para 
mudanças pessoais em um grau ainda maior 
do que a habilidade real.34 As pessoas têm 
pouca ambição para buscar práticas saudáveis 
para as quais a auto eficácia percebida é baixa, 
e tendem a definir e trabalhar para objetivos 
relacionados à saúde quando acreditam que 
têm o necessário para obter sucesso. O ato de 
definir metas específicas, atingíveis incentiva a 
ação e direciona o comportamento, levando a 
um aumento da auto eficácia e da motivação 
para aprender novas habilidades.

Segundo, a auto eficácia percebida afeta 
a quantidade de esforço que um indivíduo 
dedica a uma tarefa.34 Indivíduos que possuem 
uma forte auto eficácia para executar um 
comportamento específico trabalham mais e 
são mais comprometidos com seus objetivos 
do que aqueles que não possuem auto eficácia. 
Por sua vez, esforços maiores e persistência 
contribuem para maior realização, o que 
pode gerar aumentos subsequentes na auto-
eficácia.58,59

Terceiro, as crenças na auto eficácia são 
cruciais na manutenção da motivação de uma 
pessoa para perseverar nas dificuldades ou 
na ausência de resultados fáceis ou rápidos.34 

As pessoas que acreditam fortemente em sua 

habilidade para obter sucesso em uma tarefa ou 
promover uma mudança de comportamento 
em relação à saúde tem maior probabilidade 
de interpretar retrocessos como um desafio 
a ser superado, ao invés de um fracasso. Isto 
é particularmente relevante para recaídas 
a dependência ou comportamentos pouco 
saudáveis. A probabilidade de que situações 
estressantes ou de risco irão desencadear uma 
recaída é altamente dependente da ausência 
de auto eficácia, ou da capacidade percebida 
de uma pessoa de resistir à tentação e lidar 
de maneira mais adaptável.60,61 Por exemplo, 
estudos sobre o tratamento de abuso de 
substâncias fornecem evidências consideráveis 
de que a auto eficácia elevada prevê grande 
latência à recaída e grande abstinência no pós-
tratamento (para revisão, ver Kadden & Litt62). 
A auto eficácia é também fundamental para 
determinar se um indivíduo pode se recuperar 
no caso de um deslize.60 As pessoas com auto 
eficácia elevada tendem a ver a recaída como 
um passo em falso temporário que pode ser 
gerenciado, enquanto que aqueles com baixa 
auto eficácia são mais vulneráveis a uma recaída 
mais brusca para antigos comportamentos 
problemáticos.34

Aplicação na Construção de 
Habilidades
De acordo com Bandura, a auto eficácia está 
relacionada à construção de habilidades 
de três maneiras principais: (1) afetando a 
motivação do indivíduo ou escolhas para 
aprender e engajar em uma nova habilidade, 
(2) influenciando a quantidade de esforço 
despendido e (3) determinando quanto 
tempo um indivíduo irá persistir em face dos 
obstáculos ou dificuldades. As expectativas 
dos indivíduos em relação a sua habilidade 
de aprender e manter uma nova habilidade 
impacta diretamente na probabilidade de 
que ele irá aprender e adotá-la (ex.; “Eu sou 
capaz de aprender as habilidades necessárias 
para começar e dar continuidade a plano de 
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exercícios”). Esta seção descreve estratégias 
chave para apoiar o desenvolvimento da auto 
eficácia na construção de habilidades incluindo 
as influências identificadas anteriormente 
de experiências de maestria, experiências 
indiretas, persuasão social e estados físico 
e emocional; estratégias de modificação de 
comportamento na definição de metas, planos 
de ação e auto monitoramento; e de grande 
atenção recentemente, incentivos monetários 
condicionados.

A experiência de maestria constrói a auto 
eficácia não meramente para uma situação 
específica, mas de forma mais ampla para os 
próximos e demais objetivos subsequentes 
direcionados ao comportamento. Em um 
nível prático, pais, educadores e profissionais 
de saúde podem ajudar outros a melhorar 
sua saúde estabelecendo situações onde o 
indivíduo prepara um plano pessoal para 
melhoria da saúde; tem a oportunidade 
de estabelecer metas de curto prazo que 
são desafiadoras mas atingíveis; seleciona 
comportamentos apropriados para superar 
obstáculos; e entende aqueles comportamentos 
de adaptação que ameaçaram o sucesso. A 
performance é melhor quando as metas são 
difíceis o suficiente para que o sucesso traga 
satisfação, mas não tão difíceis para que tornem 
o “fracasso” possível.63

Como parte do desenvolvimento da auto 
eficácia, deve existir muitas oportunidades para 
aprendizado indireto através da observação 
da realização de objetivos por outras pessoas. 
Isto fornece reforço externo da ideia de que 
confiança, motivação e comprometimento 
frequentemente resultam em realização de 
um objetivo. Se uma pessoa de sucesso é 
semelhante ao indivíduo que está observando 
a experiência, a conexão é ainda maior. 
Experiências indiretas podem ser fomentadas 
em família, grupo ou sistemas baseados em 
salas de aula; via aconselhamento entre pares; 
utilizando modelos exemplares e até mesmo 
através de avatares virtuais, descritos abaixo 
em Aplicações para Novas Mídias.

Através deste processo, é fácil imaginar 
como pessoas adotando hábitos de alimentação 
saudável, por exemplo, poderiam encorajar 
seus amigos, família ou colegas de trabalho 
a adotar hábitos de alimentação saudável 
através de sua mudança de comportamento 
visível, especialmente se os novos hábitos 
forem acompanhados de atitudes expressas 
externamente exaltando as virtudes de uma 
alimentação saudável. Estes indivíduos, por 
sua vez, poderiam encorajar aqueles a sua 
volta em outros ambientes sociais a adotar 
comportamentos mais saudáveis, criando 
gradativamente ambientes de alimentação 
mais saudável.

A persuasão verbal ocorre quando uma 
outra pessoa oferece encorajamento ou 
reforço positivo para realizar um objetivo. A 
auto eficácia não é fixa – ao invés disso, ela 
responde a habilidades cognitivas, sociais 
e comportamentais e é influenciada pelo 
ambiente. Além disso, tem sido amplamente 
demonstrado quanto mais elevado o auto 
nível de auto eficácia, maiores as realizações 
de desempenho64. A persuasão verbal é um 
exemplo de influência do ambiente. Quando 
um indivíduo encoraja ou faz afirmações 
relacionadas às expectativas sobre a habilidade 
de outra pessoa para executar uma tarefa, 
assumindo que este comprometimento é 
plausível, a auto eficácia desta pessoa pode 
ser aprimorada. Programas de promoção 
de saúde baseados no local de trabalho 
geralmente envolvem modificação de 
comportamento em grupos onde técnicas 
cognitivas-comportamentais são empregadas. 
Frequentemente estes programas constroem 
persuasão verbal dentro do processo do 
grupo encorajando os participantes a oferecer 
comentários positivos (mas plausíveis). Além 
disso, alguns grupos de apoio comportamentais 
constroem atribuições específicas no currículo 
pelo menos, fazendo com que um participante 
solicite a alguém que tenha sido capaz de atingir 
a uma meta de mudança de comportamento 
similar que seja seu guia ou mentor.
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Avaliações cognitivas de estimulação 
psicológica são geralmente utilizadas como 
um barômetro para medir a habilidade 
de performance. Pessoas frequentemente 
interpretam níveis elevados de excitação (ex.; 
Aumento de ritmo cardíaco, transpiração) 
como um sinal de que eles estão despreparados 
ou não tem as habilidades necessárias para 
ter sucesso em uma tarefa ou gerenciar uma 
situação,34 e o aumento da excitação psicológica 
pode diminuir a auto eficácia levando a pessoa 
a evitar a tarefa que causa tal excitação e 
aumentando a vulnerabilidade à desistência. 
Por exemplo, alguém que recentemente iniciou 
uma rotina de exercícios pode interpretar 
perda de fôlego e coração acelerado como 
uma indicação de sua incapacidade de fazer 
exercícios físicos e eventualmente desistem de 
se exercitar.39,65 Reciprocamente, sentimentos 
de calmaria ou baixa excitação podem ser 
interpretados como um sinal de confiança 
ou capacidade para executar uma tarefa ou 
comportamento, contribuindo para o aumento 
da auto eficácia. Ter uma reação emocional 
e/ou física negativa ao “fracasso” diminui 
a confiança. A resiliência e o otimismo, por 
outro lado, encorajam o indivíduo a perseguir 
novas táticas ao invés de desistir e aceitar o 
“fracasso”. Ajudar os indivíduos a modificar 
suas interpretações negativas ou incorretas de 
excitação psicológica e emoções pode ser uma 
ferramenta útil para reduzir o stress e aumentar 
a auto-eficácia.1,39

A definição de metas é um importante 
requisito para a melhora da auto eficácia. 
Quando as metas definidas são muito altas 
ou muito baixas, elas não motivam e quando 
as metas são contempladas vagamente, o 
comprometimento diminui enquanto os 
obstáculos aumentam. Alcançar uma meta que 
vale a pena reforça a auto eficácia ao mesmo 
tempo em que a aumenta para desafios futuros. 
Uma das habilidades importantes relacionadas 
à definição de metas é a capacidade de antecipar 
obstáculos e aplicar táticas alternativas pré-
concebidas para superá-las. Uma estratégia 

eficaz na definição de metas é registrar o 
progresso e retrocessos em um diário, refletir 
sobre os padrões para determinar abordagens 
que produzam os melhores resultados e então 
utilizar este conhecimento para planejar 
reações a obstáculos futuros. A auto eficácia é 
afetada pela auto observação, auto-julgamento 
e auto-reação ao progresso.

Planos de ação esboçam claramente os 
passos necessários para chegar ao resultado 
desejado e criar situações que permitam que 
uma pessoa gradualmente teste um novo 
comportamento saudável de forma possível, 
podendo aumentar a auto eficácia e levar ao 
desenvolvimento de novas habilidades.57 Por 
exemplo, uma revisão sistemática de técnicas de 
intervenção para mudança de comportamento 
relacionado à atividade física determinou que 
o planejamento das ações (i.e; quando, onde e 
como uma pessoa executaria uma atividade) 
e elogios feitos aos participantes por seus 
esforços para atingir um objetivo específico 
foram fortemente preditivos da auto eficácia da 
atividade física e comportamento da atividade 
física.66

A auto regulação é a aplicação de um 
processo de aprendizado integrado em que 
o aprendiz observa, considera a situação e 
possíveis adaptações de comportamento e 
então utiliza o que considera ser uma ação 
sensata. O auto monitoramento é essencial 
porque ele permite que o indivíduo processe 
seus pensamentos e sentimentos sobre como 
as coisas estão indo e se ele deve continuar em 
um caminho pré-determinado ou fazer ajustes 
em seu plano. A mudança de comportamento 
tipicamente produz no mínimo ambivalência. O 
pensamento ativo e considerações conscientes 
habilitam a pessoa a refletir sobre o processo 
de mudança, considerando os benefícios 
percebidos contra os custos percebidos. O 
indivíduo aprende a aplicar julgamentos 
racionais ao comportamento, e isto pode levar 
a um aumento de comportamentos produtivos 
e diminuir comportamentos improdutivos ou 
contraproducentes. O auto monitoramento 
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é uma maneira de gerenciar a ambivalência, 
conflitos internos e emoções negativas que 
vêm com a possibilidade de “fracasso” 
para atingir um objetivo. A conscientização 
continua através do auto monitoramento 
e comprometimento persistente através da 
auto regulação melhora a probabilidade de 
realização do objetivo.67 As habilidades de 
auto regulação tem sido consideradas por estar 
significativamente associadas com o volume 
de exercício e consumo de frutas e legumes 
em adultos severamente obesos inscritos em 
um programa de gerenciamento de peso.68 Ver 
capítulo 8 para mais discussões sobre definição 
de metas e auto regulação.

Incentivos monetários são ferramentas 
muito comuns para o engajamento em 
atividades de promoção de saúde, dobrando 
ou triplicando os níveis de participação, com 
implicações potenciais para o desenvolvimento 
de habilidades.69 Atualmente, a maioria (63%) 
das grandes empresas (200 funcionários ou 
mais) oferecem programas de bem-estar 
participativos, nos quais os funcionários recebem 
incentivos para engajar em atividades de bem-
estar tais como exames de saúde, exercícios ou 
programas de combate ao tabagismo.70 A curto 
prazo, os incentivos para a participação pode 
aumentar a motivação dos clientes ou servir de 
base para uma mudança de comportamento; 
apesar de, no longo prazo, a compensação 
financeira pode diminuir potencialmente a 
motivação intrínseca. Apesar de não estar 
diretamente relacionada à teoria da auto 
eficácia, os incentivos monetários podem afetar 
experiências indiretas se ajudam as pessoas 
a iniciar uma mudança de comportamento 
saudável e eles podem ver resultados 
positivos. Em múltiplos testes de tratamento 
de tabagismo, incentivos contingencialmente 
reforçados, particularmente aqueles 
repetidos através de um longo período, 
estão relacionados ao aumento da confiança 
em relação ao abandono do tabagismo,71–73 

apesar de mudanças na confiança parecerem 
diminuir no final de períodos antecipados 

de contingência. Em um estudo comparando 
feedback personalizado (motivação intrínseca), 
incentivos monetários (motivação extrínseca), 
ou ambos como um adjuvante de materiais de 
auto ajuda (grupo controle), todos os grupos 
de motivação tiveram maior probabilidade 
de reportar o uso de materiais de interrupção 
do que os grupos controle; aqueles no grupo 
de motivação intrínseca tiveram duas vezes 
mais probabilidade do que os outros grupos 
de reportar abstinência de 3 e 12 meses; e 
notavelmente, os incentivos não aumentaram 
as tentativas de interrupção e estavam 
associados a grandes recaídas entre aqueles que 
desistiram.74 Os achados apoiam preocupações 
em relação a generalização e sustentabilidade 
dos incentivos financeiros para a mudança 
de comportamento de saúde. Existe também 
evidência em testes de perda de peso de que 
incentivos pode ser contraproducentes. Em 
um estudo de 3 grupos com 177 homens 
e mulheres, Jeffrey e Wing75 compararam 
terapias de comportamento padrão com 
provisões alimentares ou incentivos ou ambos 
e descobriram que, apesar de os incentivos 
levarem a aumentos de atividade física, eles 
não ajudaram as pessoas a manter o peso 
alcançado a longo prazo nem ajudou as 
pessoas a reduzirem os obstáculos para a 
mudança, o que poderia afetar a auto eficácia. 
Apesar de não terem como foco a mudança de 
comportamento de saúde, Mowen e colegas76 

reportaram a relação entre incentivos, definição 
de metas e auto eficácia. Eles descobriram que, 
quando as pessoas são pagas através de um 
sistema de pagamento parcelado (i.e; pagos 
após completarem pequenos passos em direção 
a um objetivo maior), as metas mais elevadas 
resultaram em uma melhor performance 
do que metas de média dificuldade/mais 
fáceis. No entanto, quando as pessoas foram 
pagas apenas ao completar o objetivo por 
completo, as metas mais elevadas resultaram 
em pior performance do que os objetivos de 
média dificuldade/mais fáceis. Chegou-se 
à conclusão de que, quando os incentivos 
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monetários são vistos com de difícil alcance 
(como com uma meta difícil), as pessoas podem 
sentir-se sobrecarregadas e menos eficazes, 
e consequentemente podem não tentar com 
tanto afinco. Por isso, a influência de incentivos 
monetários na auto eficácia depende da forma 
que esse incentivo monetário é dado. Um 
pequeno estudo de um programa de faculdade 
financiado examinou incentivos monetários 
adicionados ao alcance de metas para melhorar 
a performance dos telefonistas internacionais. 
O estudo reportou aumento na performance e 
auto eficácia; entretanto, os efeitos individuais 
de contribuição da definição de metas versus 
incentivos financeiros na produtividade não 
foram analisados.77 Dada a ampla adoção 
de incentivos no programa de bem-estar no 
local de trabalho, é surpreendente como uma 
pesquisa menor examinou o impacto na auto 
eficácia, desenvolvimento de habilidades e 
mudança de comportamento. Esta questão é 
levada em consideração na seção de Perguntas 
Não Respondidas.

Aplicação a Múltiplos Estilos de 
Vida de Risco
Estilos de vida tendem a se aglomerar. 
Por exemplo, uma dieta pobre e níveis de 
inatividade ocorrem em concomitância e 
muitos fumantes (>90%) tem pelo menos um 
hábito de saúde adicional que não é saudável, 
ou “fator de risco”. Nos EUA, a maioria dos 
adultos tem dois ou mais fatores de risco 
comportamentais.78,79

A ocorrência concomitante de 
comportamentos de risco prevê um alto 
risco de morbidade ou mortalidade, assim 
como aumento nos custos de cuidados com a 
saúde.80 Dada uma janela de oportunidade de 
intervenção, um paradigma de alto impacto 
seria focar em múltiplos comportamentos. 
Evidências crescentes sugerem que 
intervenções potenciais de mudanças múltiplas 
de comportamento de saúde, do inglês 
multiple-health behaviour change (MHBC), 

têm um impacto muito maior na saúde pública 
do que intervenções em comportamentos 
isolados.81

Construtos e conceitos que generalizam 
comportamentos de risco são fundamentais 
para a mudança, tais como auto eficácia, 
têm um papel central nas intervenções que 
tem como foco a mudança de múltiplos 
comportamentos de risco.81 O processo de 
mudança parece ser similar para diferentes 
comportamentos de saúde, e pode ser eficiente 
trabalhar em múltiplos comportamentos de 
saúde ao mesmo tempo do que em uma única 
intervenção. Estilos de vida também podem 
servir como um acesso para a intervenção em 
comportamentos para os quais os indivíduos 
tem baixa motivação para mudar.82 A confiança 
e auto eficácia conquistadas pela mudança 
em um comportamento podem servir de 
apoio para mudanças de riscos adicionais. 
Em um estudo de perspectiva de três anos, os 
indivíduos que pararam de fumar aumentaram 
significativamente seu nível de atividade 
física, enquanto aqueles que continuaram 
fumando não.83 Mudanças similares não foram 
observadas para dieta e consumo de bebidas 
alcoólicas.

Em um estudo com fumantes que eram 
sedentários, uma associação comportamental 
cruzada significativa com a auto eficácia 
foi encontrada. Indivíduos com altos níveis 
de confiança para parar de fumar também 
reportaram alto nível de confiança para mudar 
seu nível de atividade física.84 Enquanto os 
dados foram transversais em sua natureza, 
os autores concluíram que as associações 
fornecem evidência preliminar de como a 
mudança em um comportamento pode estar 
relacionada a mudança de outro. Indivíduos 
que trabalham para o aumento de sua atividade 
física parecem motivados e confiantes para 
diminuir o consumo de tabaco e vice-versa.

O Programa de Estilo de Vida Mediterrâneo, 
é um exemplo de uma intervenção MHBC 
a nível populacional.85 Este estudo clínico 
randomizado para mulheres na pós-
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menopausa com diabetes tipo 2 empregou a 
teoria social cognitiva para guiar as estratégias 
de intervenção a fim de chamar a atenção 
para a alimentação saudável, atividade física, 
gerenciamento de stress, interrupção do uso 
de tabaco e apoio social. Os participantes da 
intervenção tiveram e mantiveram melhoras 
modestas, mas significativas, na auto 
eficácia relacionada a nutrição, exercícios 
e gerenciamento de doenças e em 12 e 24 
meses, demonstraram melhoras em todos os 
comportamentos almejados, exceto o tabagismo 
(havia muito poucos fumantes para analisar os 
efeitos da intervenção no uso de tabaco).

‘O estudo “Prevention” que utilizou a teoria 
social cognitiva ampliou as metas da intervenção 
para incluir o aumento da auto eficácia dos 
participantes na mudança de riscos múltiplos 
ajudando-os a reconhecer as interseções naturais 
entre seus hábitos de risco para a saúde. 
Habilidades gerais cognitivas e comportamentais 
também foram ensinadas para aplicação 
na mudança de quaisquer outros de seus 
comportamentos de risco.86 Enquanto mudanças 
significativas foram reportadas em múltiplos 
comportamentos de risco, efeitos mediadores 
de auto eficácia observados nas mudanças de 
comportamento não foram reportados.

A pesquisa de mudança de múltiplos 
fatores comportamentais ainda está 
bastante no início de seu desenvolvimento e 
crescendo rapidamente. O aproveitamento 
de construções fundamentais generalizadas 
através de comportamentos e teorias, tais como 
auto eficácia, tem auxiliado a pesquisa nesta 
área e o desenho e avaliação das intervenções 
informadas.

Aplicação em Múltiplas 
Populações Demográficas
Sabe-se que a auto eficácia pode prever 
comportamentos de saúde através de múltiplas 
populações demográficas. Os resultados de 
muitos estudos com adolescentes, adultos em 
idade mais avançada e populações de alto risco 
são revistas abaixo.

A auto eficácia é um conceito importante 
no desenvolvimento positivo dos jovens.87 

Uma auto eficácia elevada prevê uma gama 
de habilidades relacionadas à saúde entre 
adolescentes incluindo grande consumo 
de frutas e vegetais, alta ingestão de 
alimentos ricos em cálcio,88 baixa ingestão 
de gorduras,89–91 abandono do tabagismo,92–94 

dependência em drogas,95 alcoolismo,96 uso 
da internet,97 atividade física,98 e decisões para 
adiar o início de relações sexuais.99 Além disso, 
intervenções que encorajam a auto eficácia 
entre os adolescentes preveem aumentos 
em habilidades relacionadas à saúde. Por 
exemplo, Bricker e seus pares100 conduziram 
uma intervenção por telefone para o abandono 
do tabagismo que utilizou múltiplos elementos 
da teoria social cognitiva com 2.151 fumantes 
do último ano do ensino médio. A intervenção 
aumentou significativamente a auto eficácia 
dos fumantes para resistir ao fumo em situações 
sociais e de grande stress, e o aumento do auto 
eficácia foi responsável por mais de 55% do 
impacto das intervenções no abandono do 
tabagismo. (p < 0.001).

Um grande corpo de evidências apoia 
o papel preditivo da auto eficácia em 
comportamentos relacionados à saúde entre 
alunos sêniors.101 Estudos que utilizam 
especificamente princípios da teoria social 
cognitiva tendo como alvo a auto eficácia em 
atividade física entre adultos mais velhos 
foi eficaz em aumentar a auto eficácia e 
elevar a iniciação de atividades físicas e sua 
manutenção.39 A contribuição positiva da auto 
eficácia para a mudança do comportamento de 
saúde é demonstrada pelos resultados de uma 
análise da aderência de adultos mais velhos 
a testes de exercício controlados randômicos, 
indicando que a auto eficácia do exercício é 
um dos mais fortes indicadores de aderência a 
exercícios nesta população.102

A auto eficácia é um importante indicador 
de uma variedade de comportamentos de 
saúde e mudança de comportamento entre 
populações de alto risco. Por exemplo, 
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entre pessoas com doenças mentais sérias, 
baixo nível de auto eficácia, definida como 
a habilidade percebida de lidar com as 
dificuldades (ex.; stress, impulsos, tentações) 
sem utilizar substâncias, é associada com uso 
significativamente alto de substâncias.103 A 
auto eficácia também é um indicador crítico de 
comportamento sexual de risco na comunidade 
gay e entre jovens de alto risco.104 Por exemplo, 
em um estudo sobre práticas sexuais saudáveis 
de 414 homens e mulheres desabrigados com 
idades entre 16–20, a auto eficácia do uso de 
preservativos estava positivamente associada 
com práticas de sexo seguro e autocuidado 
sexual (ex.; fazer exames ou receber tratamento 
para doenças sexualmente transmissíveis).105 

Além disso, estudos clínicos de combate ao 
tabagismo demonstraram que o aumento 
da auto eficácia entre pessoas que vivem 
com HIV/AIDS servem como mediadores 
substanciais dos efeitos de tratamentos para 
parar de fumar.106,107

Aplicação em Diversos Ambientes 
e Grupos
Há também evidências convincentes de que 
a auto eficácia prevê o comportamento e 
mudança de comportamento dentre uma 
gama de grupos, incluindo famílias, escolas e 
comunidades. Famílias oferecem o contexto 
social fundamental para a promoção de 
saúde. Em particular, a auto eficácia dos pais 
foi identificada como um forte indicador do 
comportamento de saúde entre os membros 
da família. A auto eficácia parental indica 
a competência dos pais e adaptação das 
crianças,108 e a habilidade percebida dos pais de 
proporcionar um ambiente saudável para seus 
filhos impacta na saúde das crianças e na adoção 
de uma gama de comportamentos saudáveis. 
Por exemplo, pais que trabalham e possuem 
baixa auto eficácia para preparar as refeições e 
escolher alimentos saudáveis no supermercado, 
têm maior probabilidade de levar suas 
famílias a restaurantes de fast-food e tem 
menor probabilidade de preparar as refeições 

antecipadamente, quando comparados a pais 
que trabalham e possuem elevada auto eficácia 
em seu domínio.109 Além disso, a confiança 
dos pais e a habilidade percebida de agir para 
as necessidades de saúde dentária de seus 
filhos é associada à saúde dentária da criança, 
incluindo checkups regulares com o dentista 
e escovação mais freqüente.110,111 Um estudo 
realizado com mulheres grávidas de baixa 
renda descobriu que a baixa auto eficácia de 
amamentação (ex.; “Eu não tenho confiança 
na minha habilidade de amamentar meu bebê) 
foi fortemente associada com baixa intenção de 
amamentação.112 A forte auto eficácia também 
foi associada com melhor autocuidado e 
comportamentos mais saudáveis no contexto 
de grande stress familiar. Por exemplo, entre 
indivíduos que cuidam dos membros de 
sua família com Alzheimer, a crença na auto 
eficácia do cuidador relacionado a obtenção de 
alívio e controle de pensamentos perturbadores 
foram associados ao engajamento em um 
grande número de comportamentos de saúde 
positivos.113

As escolas oferecem um cenário útil 
para conduzir intervenções com crianças 
para mudança do comportamento de 
saúde. Uma publicação de meta-análises em 
intervenções em escolas para a promoção de 
saúde e controle de peso indicou que estas 
intervenções podem produzir perda de peso 
com sucesso.114 Além disso, intervenções 
que utilizaram estratégias para aumentar 
habilidades relacionadas a auto eficácia, 
incluindo educação, auto monitoramento, 
definição de metas, desenvolvimento de 
habilidades e melhora do autoconhecimento, 
foram listados entre aqueles de maior valor. 
Uma revisão sistemática de 24 intervenções 
escolares de comportamentos relacionados 
à saúde, incluindo atividade física e dieta 
alimentar, descobriu que a maioria dos estudos 
foram informados via teoria social cognitiva e 
todas as intervenções levaram a melhoras em 
um ou mais comportamentos relacionados à 
saúde.115 Consistente com resultados de uma 
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análise anterior de intervenções escolares para 
atividade física,116 evidências indicaram que 
aumentos na auto eficácia foram mediadores 
dos efeitos da abordagem de atividade física.

Comunidades fornecem um importante 
contexto para o desenvolvimento da auto 
eficácia e comportamentos de risco para a saúde. 
De acordo com Bandura,34 as comunidades são 
mais saudáveis quando seus residentes tem um 
maior senso de eficácia coletiva, ou crença na 
habilidade dos membros da comunidade de 
apoiar uns aos outros e trabalhar juntos para 
impactar positivamente mudanças sociais. 
Semelhante à auto eficácia, a eficácia coletiva 
influencia os objetivos das pessoas, o esforço 
para alcançar estes objetivos e a resiliência 
em continuar lutando para o bem maior da 
comunidade quando os esforços coletivos 
foram mal sucedidos ou demoraram a surtir 
resultados.34

A baixa eficácia coletiva está associada com 
maior violência na comunidade117 e um número 
de resultados negativos para a saúde, incluindo 
mortalidade,118,119 baixo peso de nascimento,120 

início prematuro de relações sexuais e com 
grande número de parceiros,121,122 grande 
número de denúncias de vitimização e taxas de 
homicídio,123 violência doméstica,124 alto índice 
de massa corporal,125 e piora na saúde como 
um todo.126 Vizinhanças com baixa eficácia 
coletiva hipoteticamente contribuem para uma 
piora da saúde entre os residentes através de 
uma variedade de mecanismos, incluindo 
baixo apoio social e menor motivação para 
iniciar ou lutar por mudanças positivas para a 
saúde (ex.; iniciativas políticas para aumentar 
a segurança na vizinhança, mobilidade, acesso 
aos parques).125

Intervenções comunitárias de base teórica 
são um importante caminho para aumentar a 
auto eficácia coletiva e individual e promover 
a saúde.127–129 O Projeto Stanford Five-City 
fornece um exemplo modelo de um programa 
de intervenção comunitária de base teórica.129 

Este estudo testou o impacto longitudinal 
de um programa de educação para a saúde 

relacionado à teoria social cognitiva com base 
em uma comunidade ampla em fatores de 
risco de doenças cardiovasculares utilizando 
uma grande amostra de indivíduos de dois 
grupos de tratamento e dois grupos-controle 
em cidades da Califórnia. (Tratamento: 
N = 122,800, Controle: N = 197,500).129 O 
programa de educação utilizou métodos 
variados, incluindo rádio e televisão, jornais, 
programas escolares para alunos e professores, 
e materiais educacionais para os pais. Os 
resultados indicaram que estas intervenções 
de baixo custo tiveram sucesso no aumento 
do conhecimento sobre fatores de risco de 
doenças cardiovasculares e reduziram o grau 
de risco de mortalidade e doenças coronárias. 
Estudos de comunidades que utilizam séries 
dramatizadas também tiveram sucesso na 
promoção de educação para a saúde, aumento 
da auto eficácia e fomento de comportamentos 
saudáveis na comunidade através do globo 
(para análise, ver Bandura130). Baseados 
na teoria social cognitiva, estes dramas de 
televisão retratam problemas de saúde reais 
(ex.; transmissão de AIDS), exemplos de 
comportamentos saudáveis e proporcionam 
educação e recursos.

Aplicação em Novas Mídias
Uma área com grande potencial e crescentes 
interesses é a de utilização de novas mídias 
para o aumento da auto eficácia e apoio a 
mudança de comportamento. As tecnologias 
de Realidade Virtual, do inglês Virtual Reality 
(VR) e jogos digitais interativos fornecem um 
canal inovador para a promoção de mudança 
de comportamento relacionado à saúde.131–133 

Ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento, 
pesquisas iniciais sugerem que intervenções 
baseadas em jogos interativos prometem 
aumentar a auto eficácia e a mudança de 
comportamento relacionado à saúde.133–135 

Alguns exemplos são apresentados aqui.
Tecnologias VR produzem ambientes 3D 

multissensoriais, interativos que simulam 
experiências da vida real.133 Mundos virtuais da 
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internet, desenvolvidos a partir da utilização de 
tecnologias VR, fornecem uma plataforma para 
que participantes possam interagir utilizando 
representações pessoais digitalizadas ou 
“avatares”. 134 Pesquisadores tem aproveitado 
as tecnologias do mundo virtual para promover 
comportamentos saudáveis, por exemplo, 
recompensando avatares por se engajarem 
em um comportamento saudável (ex.; andar 
de bicicleta).134 Uma ilustração bem sucedida 
de um programa de realidade virtual amplo 
desenvolvido para promover a auto eficácia, 
atividade física e alimentação saudável é o 
Club One Island (Johnston et al., 2012), uma 
comunidade virtual interativa para perda de 
peso com base na Teoria Social Cognitiva. 
Resumidamente, Club One Island mergulha 
os usuários em um ambiente 3D complex que 
espelha o mundo real e inclui cenários tais 
como restaurantes, lojas de conveniência e 
instalações para exercícios internas e ao ar livre. 
Aos usuários é oferecido um time profissional e 
acesso a ferramentas educacionais relacionadas 
à perda de peso 24 horas por dia, sete dias por 
semana. Utilizando um avatar personalizado, 
os usuários tem a oportunidade de interagir 
e serem encorajados por ouros usuários 
(ex.; durante aulas de apoio social), praticar 
comportamentos saudáveis (ex.;controlar 
o consumo de comida em uma festa), fazer 
escolhas saudáveis ao comerem fora (ex.; alguns 
menus de restaurantes utilizam um modelo com 
itens codificados nas cores vermelho, amarelo e 
verde para refletir o valor nutricional), engajar 
em atividades físicas (ex.; andar de bicicleta, 
nadar, andar de patins, surfar) e participar de 
um programa de 12 semanas em grupo para 
perda de peso que inclui hábitos saudáveis e 
aulas de atividades físicas lideradas por um 
grupo de profissionais de saúde certificados.

Resultados de um experimento de 12 
semanas que comparou Club One Island a 
uma comunidade similar de perda de peso 
no mundo real indicou que ambos os grupos 
perderam peso (mundo virtual: 3.9kgs ou 
8.6lbs; mundo real: 2.8kg ou 6.2lbs). Além 

disso, os participantes do mundo virtual 
vivenciaram aumentos significativos de auto 
eficácia (relacionada a atividade física e perda 
de peso), engajamento em atividade física, 
consumo de frutas e vegetais, e café da manhã, 
enquanto o grupo da vida real não demonstrou 
mudanças nestes resultados. Considerando que 
as experiências indiretas fornecem mais fontes 
de influência na auto eficácia quando modelos 
são similares ao observador,1,34 é importante 
ressaltar que os participantes do mundo virtual 
se identificaram com seus avatares e alteraram 
a aparência física de seus avatares à medida que 
perdiam peso na vida real.131 O fornecimento 
de grandes oportunidades para dominar 
indiretamente comportamentos positivos 
de saúde e gerenciar desafios relacionados à 
saúde no mundo virtual pode ser responsável 
pelo aumento da auto eficácia e práticas de 
saúde.131 O exemplo de comentário a seguir de 
um participante do mundo virtual apoia esta 
hipótese:

“Geralmente quando eu estou na esteira, 
na academia de ginástica, eu ando por 
5 minutos e corro por 1 minuto, o que é 
realmente desafiador. Da última vez, eu 
imaginei meu avatar correndo e me senti 
como meu avatar e isto me fez sentir mais 
forte. Eu corri por 2 minutos facilmente.”131

Uma variedade de vídeo games foi 
desenvolvida utilizando teorias de mudança 
comportamental para motivar uma gama de 
mudanças de saúde positivas, de atividade 
física e nutrição a auto-gestão de doenças (para 
análise, ver Baranowski et al.132; Lieberman137). 
Resultados preliminares indicam que vídeo 
games de mudança de comportamento podem 
promover auto eficácia relacionada à saúde e 
aumentar uma variedade de comportamentos 
saudáveis.132,137,138 Por exemplo, o jogo “Squire’s 
Quest! (SQ!)” aplica múltiplos elementos de 
teorias de mudança comportamental (ex.; 
educação, definição de metas, domínio) para 
ajudar crianças a aumentar a ingestão de 
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frutas e vegetais.139 Neste jogo, os jogadores 
são cavaleiros em treinamento que devem 
ganhar força para salvar o rei e a rainha de 
invasores consumindo mais frutas e vegetais. 
Em um experimento clínico randômico de 5 
semanas com 1578 estudantes do quarto ano, 
o tratamento (25 minutos de jogo, 2 vezes por 
semana) levou a um aumento de 0.9 nas porções 
reais de frutas e vegetais consumidos.139

Vídeo games de exercícios (ex.;., Wii Fit, 
Frisbee Golf, and Dance Dance Revolution), 
fornecem outro caminho criativo para a 
promoção de saúde. Estes jogos exigem esforço 
físico dos jogadores e podem ser utilizados 
com populações demográficas variadas em um 
ampla gama de cenários, incluindo hospitais, 
escolas e centros comunitários.137,138 Estes jogos 
de vídeo game ativos fornecem oportunidades 
para os jogadores aumentarem a auto eficácia 
de atividades físicas através do domínio de 
experiências, desenvolvimento de habilidades 
e interações sociais.137 Estudos preliminares 
indicam que estes games trazem a promessa 
de aumentar a auto eficácia de atividades 
físicas, resistência cardiovascular e boa 
condição física, mas pesquisas adicionais são 
necessárias.132 Consequentemente, a American 
Heart Association, formou uma parceria 
com a Nintendo para apoiar a promoção de 
desenvolvimento e avaliação de vídeo games 
ativos para a promoção de saúde.137

Nesta etapa do desenvolvimento, 
intervenções baseadas em jogos interativos, 
que se baseiam em estruturas teóricas 
empíricas parecem trazer muitas promessas 
para a promoção de auto eficácia relacionada 
à saúde e encorajamento da mudança de 
comportamento. O impacto de longo prazo 
destas tecnologias para a promoção de saúde 
continua a ser visto.

PERGUNTAS NÃO RESPONDIDAS
Existe um número considerável de estudos e 
posicionamentos sobre a auto eficácia, contudo 
o entendimento deste conceito nem sempre se 

solidifica e é colocado em prática. Enquanto 
a maioria dos educadores de saúde estão 
familiarizados com as principais teorias de 
comportamento e mudança de comportamento 
e conceitos chave tais como estágio de 
mudança e intenção, a auto eficácia é menos 
compreendida. Talvez o nome do conceito 
seja uma barreira para o entendimento ou a 
confusão surja ao distinguir auto eficácia de 
autoconceito ou autoestima. Como programas 
de mudança de comportamento podem esperar 
sucesso se os praticantes não estão confortáveis 
com a importância e prática da auto eficácia? 
Este capítulo foi escrito com o objetivo de 
facilitar um entendimento mais amplo e o uso 
deste conceito fundamental.

Apesar de uma pesquisa intensa sobre 
este conceito, muitas perguntas teóricas 
permanecem neste campo. Por exemplo, há 
crescente interesse na influência dos incentivos 
na adoção e manutenção de comportamento, 
particularmente em respeito a programas de 
bem estar das empresas. Como mencionado, a 
maioria dos empregadores oferecem incentivos 
para a participação em programas de bem-
estar, tais como exames de saúde, exercícios 
ou programas de combate ao tabagismo.70 

Diretrizes da lei federal americana Affordable 
Care Act, pode alterar esta estratégia de 
incentivo para programas de bem-estar para 
contenção de custos em saúde porque eles 
permitem que os funcionários paguem um 
diferencial no prêmio do plano de saúde de pelo 
menos 30% e possivelmente de até 50% com 
base em alcançar ou não as metas relacionadas 
ao comportamento de saúde (ex.; fumo, 
obesidade, etc). É possível que isto tornará 
mais difícil para os indivíduos com baixa 
auto eficácia se beneficiarem dos incentivos. 
Alguns estudos investigaram o efeito dos 
programas de incentivo na auto eficácia e 
mais pesquisa é necessária, particularmente 
em relação a motivações internalizadas e 
manutenção da mudança de comportamento 
a longo prazo. Uma diversidade de questões 
permanece relacionada aos tipos, quantidade e 
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frequência dos incentivos e para quem e quais 
comportamentos são mais efetivos. Quando os 
incentivos são oferecidos, a participação pode 
ser comparada entre pessoas de todos os níveis 
de performance e saúde ou apenas aqueles que 
são confiantes, saudáveis e estão em boa forma 
física participam? Certamente, da perspectiva 
do empregador, o retorno do investimento virá 
mais provavelmente daqueles em maior risco. 
Deveriam eles, portanto, serem capazes de 
receber um incentivo maior tendo em vista que 
eles podem contribuir economizando mais do 
que aqueles que estão saudáveis? (Ver capítulo 
4 para mais detalhes sobre o montante e o 
formato dos diferencias permitidos)

A relação entre o ambiente de trabalho 
e a auto eficácia do funcionário relacionada 
à saúde é outra área que precisa de grande 
investigação. De que forma programas de bem-
estar financiados pelo empregador utilizam as 
influências do ambiente para aumentar a auto 
eficácia da mudança de comportamento (ex.; 
fornecendo oportunidades para que colegas 
de trabalho dividam estórias de sucesso sobre 
a mudar comportamentos de risco e adotar 
comportamentos saudáveis)? Como a auto 
eficácia do funcionário e motivação para 
participar e engajar em programas de bem-
estar existentes no local de trabalho pode ser 
reforçada? Dado que a cultura familiar de 
bem-estar também é importante para a saúde 
do funcionário, os programas de bem-estar da 
empresa deveriam encorajar os maridos ou 
esposas, parceiros do mesmo sexo e crianças a 
participar?

O local de trabalho fornece um importante 
contexto social para o desenvolvimento e 
manutenção de comportamentos saudáveis 
com grande potencial para incorporar 
intervenções de novas mídias. Enquanto 
intervenções baseadas em jogos interativos 
têm sido empregadas com sucesso em alguns 
cenários (ex.; escolas, hospitais, centros 
comunitários) para aumentar a auto eficácia 
relacionada à saúde e apoiar uma gama de 
mudanças positivas para a saúde, o impacto 

destas tecnologias para a promoção de 
saúde ainda é desconhecido. Em que grau os 
funcionários utilizariam vídeo games ativos 
se eles estivessem à disposição (ex.; na sala de 
descanso)? Os videogames poderiam melhorar 
a auto eficácia da atividade física entre os 
funcionários e contribuir para uma maior 
auto eficácia coletiva no local de trabalho 
(ex.; via mais oportunidades para dominar 
experiências, através de modelos e interações 
sociais positivas)? Reciprocamente, a utilização 
de vídeo games ativos no local de trabalho 
têm o potencial para promover um ambiente 
de trabalho competitivo que contribui para 
uma menor auto eficácia coletiva e uma piora 
da saúde entre os funcionários (ex.; via menor 
apoio social, mais stress)?

A porcentagem de indivíduos trabalhando 
em casa está crescendo rapidamente nos 
Estados Unidos,140 assim como novas 
tecnologias de informação e comunicação 
(ex.; video conferências ao vivo) têm tornado 
cada vez mais viável para os funcionários 
trabalharem remotamente. A prática de 
home-office é considerada valiosa em termos 
de recrutamento e retenção de funcionários, 
aumentando a motivação, economizando custos 
de infraestrutura e diminuindo dias de licença 
médica e custos de transporte.141–143 Entretanto, 
existem também preocupações em relação aos 
impactos negativos em potencial do home-
office na produtividade, inovação, motivação 
e colaboração. A presidente do Yahoo decidiu 
recentemente por um fim à política de trabalho 
em casa, dando início a uma controvérsia de 
âmbito nacional.144 Os benefícios e limitações 
do trabalho em casa ainda não são totalmente 
compreendidas, deixando muitas questões 
sem resposta sobre o impacto do home-
office na auto eficácia, motivação, moral, e 
saúde pública. Por exemplo, o trabalho em 
casa aumenta a auto eficácia e produtividade 
e leva a uma saúde melhor via redução de 
aborrecimentos, mais autonomia e maior 
flexibilidade para engajar em comportamentos 
saudáveis? Alternativamente, trabalhar de 
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casa restringe oportunidades de influências 
positivas do ambiente na auto eficácia, tais 
como modelagem social e apoio social, ou reduz 
a probabilidade de os funcionários engajarem 
em comportamentos saudáveis? Pesquisas 
futuras que tratem estas questões serão 
fundamentais para melhorar o entendimento 
dos impactos comportamentais e sociais na 
saúde com o home-office.

CONCLUSÃO
A confiança dá forma a atitudes, crenças e 
expectativas das pessoas e pesquisas têm 
demonstrado consistentemente a importante 
influência bidirecional da auto eficácia na 
performance e escolhas comportamentais. 
Neste capítulo, uma variedade de teorias 
comportamentais foi apresentada, cada uma 
sugerindo que a realização dos objetivos pode 
ser influenciada através da auto eficácia. A auto 
eficácia, percepção da habilidade de uma pessoa 
de atingir um objetivo, pode ser aprimorada 
mas também é vulnerável à diminuição, 
particularmente quando o aprendiz vivencia 
dificuldades e começa a acreditar que a meta 
pode não ser atingida.

Aprimorar a auto eficácia deve ser parte 
de todo e qualquer plano para proporcionar 
uma mudança de estilo de vida para melhorar 
a saúde. Um indivíduo que vivencia o sucesso 
após se esforçar perante obstáculos que 
poderiam potencialmente frustrar a realização 
do objetivo, sai da experiência com uma auto 
eficácia ainda mais fortalecida e mais capaz de 
aceitar o próximo desafio. Indivíduos que não 
são bem sucedidos podem sair da experiência 
acreditando que eles não são tão capazes 
quanto acreditavam ser. Um dos papéis do 
educador, treinador, médico, e até mesmo 
o chefe, é entender os efeitos poderosos que 
a auto eficácia pode ter nas conquistas e os 
poderosos efeitos que tanto o sucesso como 
o “fracasso” podem ter na auto eficácia. Na 
ciência da promoção de saúde, o processo 

de mudança de comportamento é facilitado 
em um ambiente de aprendizado rico cheio 
de desafios, oportunidades e orgulho da 
realização. Na arte da promoção de saúde, a 
auto eficácia e concebida em cada oportunidade 
de aprendizado bem sucedida e é a sabedoria 
do facilitador que enriquece as vidas de outros 
através do desenvolvimento da auto eficácia 
um sucesso por vez.

As teorias comportamentais descritas neste 
capítulo formam um alicerce fundamental 
para profissionais de promoção de saúde 
que desejam fazer a diferença nas vidas de 
outras pessoas. O conhecimento raramente 
é motivador que encoraja sozinho a melhora 
da saúde. Atitudes e intenções preveem 
mais diretamente a adoção e manutenção de 
comportamentos de saúde. Após décadas 
de pesquisa sobre a auto eficácia, está claro 
que ela é um determinante poderoso do 
comportamento saudável e um forte indicador 
de uma mudança de comportamento bem 
sucedida. Esperamos ansiosamente por uma 
investigação contínua e a compreensão das 
diversas aplicações da auto eficácia através de 
novos canais e mídias.

Sumário do Capítulo
A auto eficácia, que é maleável e 
bidirecionalmente relacionada à performance e 
ao ambiente, reflete a confiança do indivíduo 
em ser capaz de atingir um objetivo. Muitos 
estudos têm demonstrado que a auto eficácia 
é um conceito essencial que pode prever a 
realização bem sucedida de um objetivo; como 
tal, as principais teorias comportamentais em 
psicologia incluem a auto eficácia como parte 
de um paradigma de aprendizado. Das teorias 
apresentadas neste capítulo, o Modelo de 
Crenças em Saúde e a Teoria da Ação Racional 
foram mudadas para incluir a auto eficácia. 
O Modelo de Crenças em Saúde adicionou 
sugestões de auto eficácia e ambientais ao 
conceito original.47 A Teoria da Ação Racional 
foi recriada por Azjen e o nome foi mudado 
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para Teoria do Comportamento Planejado.52 

O modelo transteórico sempre incluiu a auto-
eficácia.42

Não apenas os modelos em si incluem o 
conceito de auto eficácia, mas também estudo 
após estudo focado em cada uma destas teorias 
demonstrou uma relação poderosa entre auto 
eficácia e mudança de comportamento. Os testes 
em cada uma destas teorias comportamentais 
revelaram que a auto eficácia prevê uma 
mudança de comportamento de sucesso para 
uma variedade de comportamentos específicos 
incluindo o abandono do tabagismo,29,30 

alimentação saudável,26–28 atividade física,20–25 

comportamento contraceptivo,31 e muitos 
outros. Isto não é para descartar a importância 
de elementos adicionais que são parte das 
teorias comportamentais, a saber, ameaça 
percebida e expectativa de resultado do 
Modelo de Crenças em Saúde; a intenção 
comportamental da Teoria do Comportamento 
Planejado; e estágios de mudança, balança de 
decisão e processo de mudança do Modelo 
Transteórico.

Aqueles com baixa auto eficácia: a)estão 
menos ansiosos para definir metas, b)iniciam 
o processo inseguros e portanto são menos 
motivados e comprometidos, c)vivenciam o 
medo de fracasso através do processo e quando 
ocorre um contratempo acontece, visualizam 
como uma “tragédia anunciada”, d)veem 
o processo de mudança como uma ameaça 
psicológica que pode expor suas inadequações, 
e e)mantém uma expectativa de resultado 
negativa acreditando que mesmo que o objetivo 
seja atingido, o esforço não terá valido a pena. 
Aqueles com baixa autoestima têm maior 
probabilidade de se culparem pelo “fracasso”. 
Se o resultado é positivo, eles podem atribuir 
o sucesso a sorte ou a algum fator externo. 
Aqueles com baixa autoestima possivelmente 
tiveram sucesso intermitente com domínio de 
um desafio. Como tal, quando um obstáculo 
aparece, aqueles com baixa autoestima tem um 
repertório relativamente pequeno de escolhas 

comportamentais que podem ser aplicadas 
nessa situação.

Por outro lado, aqueles com elevada 
auto eficácia tendem a ter uma história de 
experiências positivas com domínio dos 
desafios. Por causa de suas experiências 
positivas anteriores, aqueles com elevada auto 
eficácia tendem a ter um amplo repertório de 
táticas de solução de problemas disponíveis. 
Como tal, quando um obstáculo aparece, 
aqueles que são confiantes empregam uma 
tática após a outra, enquanto se mantém 
otimistas de que uma ou mais táticas iram 
efetivamente remover a barreira, e que eles 
irão atingir o objetivo. Mesmo se nenhuma 
das táticas de resposta superam efetivamente 
os obstáculos, aqueles com elevada autoestima 
parecem ter uma grande resiliência, eles 
permanecem esperançosos, e esperam atingir 
seu objetivo. Confiança e comprometimento 
permanecem altos.

Se individualmente, com um técnico, 
grupo ou redes sociais, estratégias principais 
para aumentar a eficácia de uma pessoa 
incluem: a) desenvolver de um plano de 
mudança com objetivos desafiadores mas 
razoavelmente alcançáveis; b) desenvolver 
aprendizado a partir de encontros com o 
“fracasso” ao longo do caminho; c) perseverar 
em face do fracasso e ver os retrocessos como 
temporários; d) conceitualizar a mudança 
de comportamento como um processo que 
levará tempo; e) permanecer otimista através 
do processo acreditando no sucesso apesar 
de obstáculos ocasionais, e f) preservar uma 
expectativa de resultado positiva com foco 
em, quando o objetivo for atingido, o esforço 
terá valido a pena. Ir além do individual para 
mudanças a nível de comunidade, é eficácia 
coletiva, com grande aplicação e potencial para 
engajar mudanças sociais positivas.

Glossário
Bandura, Albert: psicólogo social que 
desenvolveu o modelo de auto-eficácia também 
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conhecido como Teoria Social Cognitiva ou 
Teoria de Aprendizado Social.

Confiança & tentações: conceitos espelho 
utilizados para medir a auto-eficácia no Modelo 
Trans-teórico de mudança de comportamento 
desenvolvido por Prochaska and DiClemente

Eficácia coletiva: Crença na habilidade dos 
membros da comunidade de apoiarem uns 
aos outros e trabalharem juntos para impactar 
mudanças sociais positivas

Definição de metas: Um processo de 
avaliação que indica status atual, status 
futuro desejado, obstáculos percebidos e 
benefícios percebidos; construção de um 
plano de comportamento que inclui metas de 
longo prazo e objetivos mensuráveis de curto 
prazo. A definição de metas melhora a auto-
eficácia e aumenta a probabilidade de que a 
meta seja atingida.

Domínio de experiências: Performances que 
são bem sucedidas; indivíduos que geralmente 
vivenciam sucesso aumentam sua confiança à 
medida que cada nova experiência é dominada.

Estados fisiológicos e emocionais: Reações 
físicas e emocionais que ocorrem antes, durante 
e após os comportamentos direcionados para o 
atingimento de objetivos e exercem um papel 
na promoção ou redução da auto eficácia.

Auto eficácia: crença na própria capacidade de 
ter sucesso em determinadas situações

Persusação social: Encorajamento verbal e 
feedback social que pode moldar as percepções 
de auto eficácia.

Experiências vicariantes: aprendizado indireto 
através da modelagem social, desafiando as 
outras pessoas para que realizem atividades 
com sucesso ou mudem comportamentos 
através de atividades que permitam aos outros 
realizar ações similares.

Mundo virtual- ambientes interativos 3D que 
simulam experiências no mundo real usando 
representações digitalizadas ou “avatars”.

Objetivos de Aprendizado
 ● Definir auto eficácia e discutir sua 

aplicação no apoio à mudança de 
comportamento para a saúde

 ● Compreender o papel da auto 
eficácia nas principais teorias de 
comportamento e mudança de 
comportamento

 ● Identificar influências chave na auto 
eficácia

 ● Estimar a aplicação ampla da auto 
eficácia através de diversos grupos

Questões para Discussão
1. Defina auto eficácia
2. Identifique três modelos principais 

de comportamento e mudança de 
comportamento que incorporam a 
auto eficácia como conceito central

3. Como a auto eficácia, motivação, 
cognições e comportamentos estão 
relacionados entre si?

4. Quais são os quatro fatores chave que 
influenciam a auto eficácia?

5. De um exemplo por meio do qual a 
auto eficácia tenha afetado seu sucesso 
(ou falta de sucesso) em adotar ou 
manter um novo comportamento

6. Identifique três estratégias que você 
possa tentar para aumentar a auto 
eficácia de um cliente para começar 
um novo programa de exercícios

7. Porque a definição de metas 
específicas e pequenas etapas 
ajudam no engajamento de um novo 
comportamento

8. Considerando os dogmas centrais do 
conceito de auto eficácia de Bandura, 
como um avatar virtual poderia 
aumentar ou reduzir a probabilidade 
de desenvolvimento da auto eficácia?
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INTRODUÇÃO
Intervenções no local de trabalho que usam uma 
abordagem sob medida são promissoras no 
sentido de atender às necessidades complexas 
da força de trabalho diversificada de hoje e as 
condições do trabalho em constantes mudanças. 
Abordagens sob medida para a promoção de 
saúde consideram as características únicas 
dos funcionários e as características do local 
de trabalho, evitando abordagens “tamanho 
único” que são menos sensíveis e adequados 
às realidades do mundo do trabalho no 
século 21. Mais de 60% dos adultos nos Estados 
Unidos estão empregados, e características 
demográficas da força de trabalho são cada vez 
mais diversificadas. Na força de trabalho típica 
dos Estados Unidos, o número de mulheres 
tem se estabilizado, a idade média está 
aumentando, e as estimativas sugerem que os 
brancos não hispânicos representarão apenas 
51,7% da população em 2050 (em comparação 
com 72,2% em 2000), de modo que a maior 
fonte de novos trabalhadores serão jovens 

hispânicos.1 Enquanto gestores e tomadores de 
decisão enfrentam a crescente complexidade 
que estas mudanças demográficas nas 
características da força de trabalho apresentam, 
eles também devem considerar a natureza 
mutável do trabalho, que tem uma interação 
dinâmica com a força de trabalho em mutação. 
Dois exemplos poderão ilustrar este ponto. 
Desde a década de 1980 nos Estados Unidos, 
as indústrias mudaram seu foco da produção 
e manufatura para um foco em indústrias de 
serviços. E o aumento do uso de smartphones 
e outros dispositivos móveis permitiu que 
os funcionários trabalhem em casa ou fora 
da empresa em um número cada vez maior, 
criando simultaneamente uma demanda para 
acesso aos trabalhadores 24 horas por dia, 7 
dias por semana, restando pouco ou nenhum 
tempo livre. Conforme a força de trabalho e 
as condições de trabalhistas evoluem, há uma 
crescente demanda por novas intervenções, 
mais apropriadas, que possam acomodar estas 
novas realidades. Idealmente, essas novas 
intervenções devem ser capazes de trabalhar 
de forma integrada com as tecnologias móveis, 
se adaptar às necessidades e aos interesses dos 
diversos tipos de trabalhadores, ser acessíveis 
ao maior número possível de funcionários, e 
motivar mudanças de saúde recomendadas aos 
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funcionários resultando uma melhor relação 
custo-benefício. Além disso, o modelo ideal das 
novas intervenções irá motivar gerentes e outros 
tomadores de decisão a realizar mudanças 
permanentes no ambiente de trabalho (e 
relacionadas às condições de trabalho), que 
influenciem positivamente e apoiem a saúde 
do funcionário. Trabalhadores saudáveis   que 
operam dentro de um ambiente de trabalho 
seguro e saudável tem sido o principal 
objetivo da organização National Institute of 
Occupational Health and Safety (NIOSH) e 
seu programa Total Worker Health.2 A ideia de 
desenvolver novas intervenções para gestores 
e tomadores de decisão que pretendem criar 
programas, políticas e condições de trabalho de 
apoio à saúde é consistente com as necessidades 
e demandas das rápidas mudanças que ocorrem 
no ambiente de trabalho. Intervenções sob 
medida são uma estratégia que pode ser capaz 
de resolver, motivar e sustentar mudanças 
positivas de saúde, tanto no local de trabalho 
quanto individualmente para cada funcionário. 

As finalidades deste capítulo são fornecer 
uma estrutura conceitual para definir 
brevemente intervenções personalizadas e 
específicas; analisar os principais componentes 
de uma intervenção sob medida; resumir 
os resultados de uma revisão selecionada 
da literatura sobre intervenções gerais e 
customizadas especificamente para o local de 
trabalho; descrever brevemente a crença de que 
a personalização pode influenciar a motivação e 
o desenvolvimento de habilidades; e apresentar 
um resumo das perguntas não respondidas 
sobre o futuro das intervenções customizadas 
que podem ser tratadas por pesquisadores e/
ou profissionais. 

Intervenções Direcionadas e 
Customizadas – Descrição Breve 
Comunicações de saúde direcionadas 
concentram-se em segmentos específicos 
da força de trabalho e oferecem mensagens 
e materiais educativos que abordam 

características da força de trabalho a nível 
de subgrupo. As estratégias de comunicação 
direcionadas surgiram de abordagens do 
marketing social em que as mensagens foram 
dirigidas a segmentos específicos do “público” 
composto pela força de trabalho, baseado em 
um grupo selecionado de características. Desde 
a década de 1980, as intervenções de saúde 
pública têm se beneficiado destas estratégias 
de marketing social - e elas se tornaram 
aspectos importantes de muitas intervenções 
em comunidades e empresas. Por exemplo, 
diferentes mensagens de comunicação em 
saúde direcionadas podem ser dirigidas para 
segmentos da força de trabalho, tais como 
trabalhadores mais velhos, mulheres, homens, 
ou trabalhadores braçais. A maioria das 
intervenções de saúde no local de trabalho 
são capazes de atingir um ou mais desses 
subgrupos. Intervenções direcionadas podem 
combinar mais de uma característica do grupo, 
por exemplo, os homens afro-americanos que 
trabalham no turno do dia, ou mulheres que são 
gerentes. Estratégias direcionadas provaram 
ser úteis e eficazes como forma de abordar 
segmentos de trabalhadores com base em uma 
ou mais características do grupo. Todavia, no 
final da década de 1990 e início dos anos 2000, 
grandes avanços na capacidade de computação 
e outras tecnologias tornaram mais fácil 
coletar dados, resumi-los de forma eficiente e 
produzir relatórios rapidamente - o que tornou 
as abordagens de intervenção adaptadas mais 
viáveis. Desde então, as intervenções adaptadas 
têm crescido em número e sofisticação; 
embora nunca tenham realmente substituído 
as intervenções direcionadas, muitas vezes 
elas operam ao lado de algumas intervenções 
direcionadas. 

Kreuter et al3(p277) definiu customização 
como “qualquer combinação de estratégias e 
informações destinadas a atingir uma pessoa 
específica, com base em características que 
são únicas a essa pessoa, relacionada com o 
desfecho de interesse, e derivados de uma 
avaliação individual.” Vários componentes 
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desta definição são dignos de nota ao contrastar 
abordagens customizadas e direcionadas. 
Primeiramente, a customização é focada 
em um indivíduo, não em um grupo. Com a 
customização, a informação é desenhada para 
uma pessoa específica (por exemplo, Jane Doe 
- uma trabalhadora individual) em oposição 
a todas as mulheres que trabalham. Segundo, 
abordagens customizadas são baseadas em 
características únicas a um indivíduo (por 
exemplo, Jane Doe relata que ela não consome 
o mínimo de cinco porções de frutas/verduras 
por dia) versus abordagens direcionadas, 
que incidiram sobre as mulheres em geral, e 
podem usar estimativas populacionais para 
determinar quantas mulheres consomem 
ou não pelo menos cinco porções de frutas/
verduras por dia. Finalmente, abordagens 
customizadas podem ser alcançadas apenas 
utilizando algum tipo de avaliação individual 
de Jane Doe, em contraposição a uma 
abordagem direcionada para todas as mulheres 
que trabalham, que pode ser adquirida a partir 
de estimativas populacionais gerais. Assim, as 
abordagens customizadas são personalizadas 
ao indivíduo que completa uma avaliação; e, 
apesar de uma comunicação dirigida poder ser 
direcionada a um indivíduo por nome (ou seja, 
personalizada), a informação fornecida é mais 
geral e, não diretamente relevante no que se 
refere a dados específicos de uma determinada 
pessoa. 

Comunicações direcionadas estão limitadas 
a variáveis   a nível de grupo (por exemplo, idade, 
gênero, raça/etnia, departamento, tipo de 
trabalho, etc.), enquanto que as comunicações 
customizadas são limitadas apenas pelo 
número e tipo de questões que se pode 
perguntar a um indivíduo. A customização 
ocorre em questões restritas e amplas, mas a 
força da customização é a relevância pessoal 
das informações transmitidas de volta 
para a pessoa que preencheu a avaliação. 
Há diferentes tipos de customização a se 
considerar. Em primeiro lugar, é possível 
realizar uma customização com base em 

indicadores individuais do estado de saúde. 
Uma pessoa que tem diabetes ou hipertensão 
pode receber uma mensagem que alguém 
sem essa condição não receberá. Segundo, a 
customização é muitas vezes realizada com 
base fatores comportamentais de risco. Como 
resultado, um indivíduo que já está cumprindo 
as diretrizes nacionais para a atividade física 
receberá uma mensagem diferente de alguém 
que não é ativo. Um fumante receberá uma 
mensagem muito diferente de quem não é 
fumante. A customização pode ser feita com 
base em constructos-chave teoricamente 
orientados tais como a auto eficácia (teoria 
social cognitiva) ou estágio de prontidão para 
mudança (modelo transteórico de mudança de 
comportamento [MTT]) ou uma combinação de 
constructos teóricos. A customização pode ser 
feita com base em características demográficas 
fundamentais como idade, raça/etnia, gênero, 
renda ou status de trabalho. Existem muitos 
poucos limites para as combinações de 
customização que possam estar disponíveis 
para um determinado indivíduo, enquanto 
alguém é questionado durante uma troca 
de informações que ocorre como parte de 
avaliação; algoritmos podem ser programados 
para adaptar uma resposta utilizando todas as 
informações disponíveis fornecidas.

Além da variação dos fatores em que se 
pode aplicar a customização, intervenções 
customizadas variam no tipo, tempo e 
quantidade de feedback fornecidos. Por 
exemplo, o feedback personalizado pode ser 
fornecido uma ou várias vezes a partir das 
respostas da avaliação inicial. Como resultado, 
o feedback customizado pode ser estático 
ou dinâmico. A customização estática ocorre 
quando uma avaliação inicial é realizada, 
feedback personalizado é oferecido com base 
na avaliação inicial, e, em seguida, qualquer 
feedback/informações adicionais fornecidas 
utiliza respostas dessa mesma avaliação 
inicial. A customização dinâmica ocorre quando 
uma avaliação inicial é realizada, feedback 
personalizado é oferecido com base nessa 
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avaliação inicial, e depois avaliações adicionais 
ocorrem a fim de que o feedback subsequente 
seja baseado em respostas de avaliação 
atualizadas. O feedback dinâmico (vs. estático) 
é considerado mais relevante pessoalmente 
ao longo do tempo. Se alguém é fumante na 
avaliação inicial, mas deixa de fumar duas 
semanas depois, a customização estática (ou 
seja, a falta de uma avaliação de follow-up) não 
captará a mudança relacionada ao tabagismo e 
não será capaz de incorporar essa informação 
importante no feedback subsequente. Assim, 
a relevância pessoal dos últimos relatórios 
de feedback será diminuída se não incluir a 
informação sobre o abandono do tabagismo. 
Por outro lado, se as respostas às múltiplas 
avaliações estão disponíveis, a relevância 
pessoal do feedback customizado pode ser 
reforçada pelo reconhecimento de que o 
indivíduo é um não fumante, parabenizando-
lhe por esta mudança bem sucedida, e 
identificando recursos que o ajudem a manter 
seu status de não fumante. Claramente, isto vai 
reforçar a relevância pessoal da intervenção 
customizada, e as evidências sugerem que o 
feedback dinâmico (vs. estática) tem efeitos 
aprimorados sobre os resultados-chave de 
mudança de comportamento.

Intervenções customizadas também 
podem ser desenvolvidas e implementadas 
a nível organizacional. Especificamente, se 
uma empresa é a unidade organizacional 
a ser avaliada, ela também é a unidade 
para a qual o feedback customizado é 
fornecido. Portanto, a customização a nível 
organizacional não é utilizada para alcançar 
os trabalhadores individualmente e engajá-
los em seu comportamento de saúde pessoal; 
em vez disso, ele é usado para atingir os 
tomadores de decisão da organização com o 
intuito de envolvê-los em como sua empresa 
poderia melhor apoiar a saúde e bem-estar 
do funcionário. Por exemplo, o MTT (ou 
seja, o estágio de prontidão para mudança) 
é muitas vezes utilizado para fornecer 
feedback customizado para os indivíduos; a 

prontidão organizacional para mudar também 
pode ser medida e usada para desenvolver 
recomendações personalizadas para o local de 
trabalho. Existem atualmente várias maneiras 
de definir a prontidão da organização,4 no 
entanto, com base na revisão dos autores da 
literatura, a prontidão tem sido raramente usada 
para desenvolver estratégias organizacionais 
específicas para o local de trabalho a fim de 
melhorar a saúde dos funcionários. Além 
da prontidão, outras variáveis   que podem 
ser usadas para customizar as informações 
e estratégias para locais de trabalho incluem 
o estado atual dos esforços para promover a 
mudança de comportamento (por exemplo, 
o número e a qualidade das instalações para 
a atividade física, a existência de programas 
de cessação do tabagismo), tamanho do local 
de trabalho, indústria e crenças da gerência 
sobre a promoção da saúde no local de 
trabalho. Uma variedade de ferramentas de 
avaliação está disponível para obter respostas 
que esclarecem fatos sobre as instalações da 
empresa, programas e políticas que são usados   
para gerar orientações específicas sobre a 
organização para benchmarking e melhoria do 
programa/políticas e recomendar estratégias 
para a mudança. Algumas delas são discutidas 
mais adiante neste capítulo. 

ESTRUTURA CONCEITUAL – NÍVEIS 
INDIVIDUAL E ORGANIZACIONAL 
A figura ilustra uma estrutura conceitual de 
intervenções customizadas que operam em 
ambos os níveis individual (funcionário) e 
organizacional (local de trabalho). A maioria 
das intervenções customizadas nas empresas 
operam no nível do indivíduo ou seja, um 
funcionário preenche uma avaliação (ver 
INPUT, Figura) e, então, com base nas respostas 
do funcionário para questões específicas, um 
conjunto de algoritmos ou regras de decisão 
são decretados (ver PROCESSO, Figura) de tal 
forma que a lógica aplicada forneça feedback 
que é personalizado para o funcionário 
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(ver OUTPUT, Figura). A ideia por trás da 
customização é que quanto mais for possível 
tornar um feedback pessoalmente relevante 
para o funcionário, maior a probabilidade 
de que ele produza uma série de resultados 
positivos (ver RESULTADOS, Figura), tais 
como a melhoria da conscientização, motivação 
e habilidades e (em última instância) mudanças 
de comportamento desejadas.

A Figura esclarece que vários tipos de 
fontes de input são possíveis na customização 
de intervenções a nível individual. Por 
exemplo, as avaliações podem ser conduzidas 
em formatos impressos, online, tablet e 
totens de autoatendimento ou por meio de 
enquetes realizadas pessoalmente ou por 
telefone. Dados são processados baseando-
se em bibliotecas de mensagens escritas para 
todas as opções de resposta possíveis para as 
questões da avaliação. Se alguém responde a 
pergunta “Em quantos dias por semana você 
realiza pelo menos 30 minutos de atividade 
física moderada?” as opções de resposta 
podem ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias por 
semana. Considerado que as recomendações 

nacionais para ser fisicamente ativo é realizar 
pelo menos 150 minutos de atividade física 
moderada por semana, então alguém que 
diz 0 é considerado sedentário, e irá receber 
uma mensagem especial ressaltando os riscos 
do comportamento sedentário. Pessoas que 
respondem de 1 a 4 dias por semana não estão 
cumprindo as recomendações nacionais, então 
eles receberiam uma resposta customizadas 
que os informaria sobre as recomendações 
nacionais e os incentivaria a aumentar a 
atividade física moderada para pelo menos 5 
dias por semana. E, se alguém responde que 
é ativo 5, 6, ou 7 dias por semana, então esta 
pessoa já está cumprindo as recomendações 
nacionais e seria incentivada a manter esse 
comportamento ao longo do tempo. Como 
resultado, o output seria especificamente 
moldado com base nas respostas fornecidas 
no questionário de avaliação. Em alguns casos, 
uma lógica de programação adicional é aplicada 
de tal forma que, se diferentes recomendações 
existem para homens e mulheres, as 
mensagens do feedback (OUTPUT), retiradas 
de bibliotecas de mensagens, serão exclusivas 

Figure 12-1: Processo de customização e desfechos
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para homens ou mulheres. Além disso, em 
alguns casos, ex-fumantes poderiam receber 
um conjunto diferente de mensagens daqueles 
que nunca fumaram, ou pessoas com excesso 
de peso que não consomem legumes poderiam 
obter diferentes tipos de mensagens daqueles 
indivíduos com peso saudável que consomem 
a quantidade recomendada de legumes todos 
os dias. Como as avaliações são reaplicadas 
(ou seja, customização dinâmica), as novas 
mensagens são elaboradas tipicamente para 
aqueles que mudam seu comportamento em 
uma direção positiva, permanecem como estão, 
ou mudam para comportamento negativo (ou 
seja, não saudável).

Intervenções customizadas podem variar 
em relação aos tipos de avaliação (INPUTS) 
ou o processamento de dados e formatos de 
dados (por exemplo, bibliotecas de mensagens 
escritas, vídeo clips, fotos ou outros elementos 
gráficos), bem como variação no tipo, 
quantidade e formato do feedback fornecido 
(OUTPUTS). Normalmente, o output em nível 
individual está disponível em uma versão 
impressa, como um relatório ou carta, oferecido 
pessoalmente ou por telefone, como parte de 
uma sessão de treinamento. Ocasionalmente, 
o feedback é oferecido utilizando uma 
combinação de métodos, incluindo impressão, 
e-mail ou relatórios on-line ou aplicativos para 
smartphones que respondem à tecnologia web. 
A complexidade desejada, duração e tipo de 
feedback, irão muitas vezes ditar qual formato 
de output seria possível. Por exemplo, certos 
formatos de output são melhores na utilização 
de vídeo clips, música ou imagens, incluídos 
como parte do feedback customizado, enquanto 
que outros formatos não são. Além disso, 
características e preferências dos usuários 
finais podem conduzir certas decisões sobre o 
formato do output. Por exemplo, trabalhadores 
mais velhos podem estar menos interessados 
em obter seu feedback via smartphone do 
que os mais jovens. Um teste de usabilidade 
antes de tomar decisões finais sobre o output 
é extremamente importante. Os resultados da 

mudança de comportamento a nível individual 
surgem da maneira pela qual a informação 
customizada é processada através de rotas 
centrais e periféricas, mecanismos descritos 
em mais detalhes na seção Aplicações para a 
Motivação e Construção de Habilidades deste 
capítulo. 

A Figura mostra que ambas as fontes 
primária e secundária de dados estão 
disponíveis como inputs a nível organizacional. 
Dados existentes em arquivos dos recursos 
humanos, registros de absenteísmo, relatórios 
da Administração de Segurança e Saúde 
Ocupacional e outras fontes de dados podem 
fornecer dados relevantes e secundários 
específicos no nível organizacional. A fonte de 
dados mais comumente usada na organização 
é a informação extraída de relatórios 
agregados de avaliação individual de risco 
à saúde (HRAs), questionários e exames 
de saúde. Os questionários muitas vezes 
medem motivações, desejos e preferências dos 
indivíduos, que podem então ser reunidos para 
refletir características a nível organizacional. 
Os dados coletados ou analisados como parte 
do processo de input são bastante semelhantes 
àqueles recolhidos para a customização a 
nível individual. Especificamente, os dados 
primários ou secundários coletados na 
organização são comparados com os dados 
anteriores coletados para essa organização 
ou comparados com outras organizações de 
tamanho ou setor similares. Então, mensagens 
específicas são preparadas e um relatório 
é gerado para a gerência/ tomadores de 
decisão. Recomendações para a mudança na 
administração, práticas de gestão, políticas, 
ou o ambiente físico/social de trabalho, estão 
incluídos e adaptados às características únicas 
da organização. Por exemplo, se os dados de 
input revelaram que a maioria dos funcionários 
em uma indústria eram do sexo masculino, e 
menos de 25% relataram ser fisicamente ativos, 
as recomendações poderiam ser (1) decretar 
uma nova política de benefícios que ofereceriam 
descontos em academias, (2) dedicar um espaço 
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na fábrica e investir em treinamentos básicos 
de força e equipamentos de ginástica aeróbica 
para uso dos funcionários, (3) considerar o 
endosso de uma pausa para ginástica por 
10 minutos todas as tardes, (4) incluir uma 
avaliação como parte de uma feira anual de 
saúde às principais medidas de benchmark de 
exercícios físicos e (5) patrocinar (pagar pela 
taxa de adesão) funcionários que participam 
do evento para angariação de fundos Relay for 
Life da American Cancer Society e ter certeza 
de que os gestores ou líderes fazem parte 
da equipe para apoiar o esforço. Realizadas 
em conjunto, estas políticas, programas e/
ou suportes ambientais operam no nível 
organizacional, são customizados aos tipos de 
funcionários e locais de trabalho, e se destinam 
a apoiar os esforços dos funcionários para 
aumentar os níveis de atividade física; assim, 
há uma relação recíproca entre os resultados 
nos níveis organizacional e individual. 

Intervenções customizadas aos níveis 
individual e organizacional oferecem excelentes 
oportunidades para criar consciência, aumentar 
a motivação, e promover mudanças. Parte da 
literatura mais relevante sobre o impacto geral 
de intervenções customizadas são resumidas 
a seguir seguidas por uma revisão atualizada 
de customização específica para intervenções 
baseadas em locais de trabalho. 

SUMÁRIO DA LITERATURA 
Vários dos primeiros e principais pesquisadores 
sobre o valor e os resultados das intervenções 
customizadas incluem Strecher et al,5 que 
consideraram os efeitos das mensagens 
de cessação do tabagismo adaptadas por 
computador em ambientes de prática familiar; 
Kreuter e Strecher,6 que estudaram se as 
mensagens de mudança de comportamento 
customizadas melhoraram a eficácia de 
uma HRA; Lipkus et al,7 investigaram se as 
intervenções customizadas aumentam o uso 
da mamografia entre as mulheres em uma 
organização de manutenção à saúde; Brug et al,8 

examinou o impacto do feedback adaptado 
por computador sobre o consumo de gordura, 
frutas e legumes; Campbell et al,9 trabalhou 
para melhorar o comportamento alimentar em 
ambientes de cuidados primários através de 
mensagens personalizadas; e Marcus et al,10 que 
estudou a eficácia de intervenções de atividade 
física customizadas a partir da motivação. Um 
artigo seminal sobre customização de Kreuter 
e Skinner11 propôs uma nomenclatura para as 
intervenções customizadas, e um livro escrito 
por Kreuter e colaboradores3 tornou-se um guia 
abrangente de como desenvolver intervenções 
customizadas. Juntas, estas obras ajudaram a 
lançar uma infinidade de excelentes práticas e 
pesquisas relacionadas à customização. 

O que aprendemos nos últimos dez anos 
ou mais sobre intervenções customizadas? Em 
geral, as análises indicam que os indivíduos 
que recebem intervenções adaptadas, 
independentemente do tema estudado, tendem 
a gostar e tem preferência por elas ao invés de 
materiais não personalizados. Especificamente, 
os materiais de intervenção customizados são 
atraentes para os participantes e são lidos 
em níveis bastante elevados em comparação 
com intervenções não personalizadas, 
entendidas, lembradas, altamente avaliadas, 
e consideradas confiáveis.3,12-14 Em segundo 
lugar, as intervenções customizadas produzem 
melhores resultados de saúde, embora com 
efeitos geralmente de menor proporção, do que 
intervenções não adaptadas.13–18

Embora estas primeiras análises terem sido 
em geral favoráveis  , elas revelaram muitas 
outras novas questões sobre intervenções 
customizadas do que responderam. Por 
exemplo, perguntas sobre o tipo e número de 
variáveis   de customização; a necessidade de 
compreender as principais características das 
intervenções adaptadas; esclarecer os melhores 
tipos, prazos e quantidade de feedbacks 
fornecidos; determinar efeitos moderadores de 
intervenções customizadas; e esclarecer em que 
medida a eficácia das intervenções customizadas 
muda ao longo do tempo. Além disso, estas 
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primeiras análises da literatura não tiveram a 
oportunidade de aplicar técnicas meta-analíticas 
que calculariam estimativas precisas sobre o 
efeito dos estudos disponíveis para análise. 

Noar e seus colaboradores19 foram os 
primeiros a aplicar técnicas de meta-análise 
para resumir a literatura sobre customização 
quando revisaram 57 estudos para avaliar 
os efeitos de intervenções para mudança 
do comportamento de saúde utilizando 
materiais impressos customizados. Eles 
descobriram que as mensagens personalizadas 
representaram cerca de 7% da variação na 
mudança de comportamento de saúde no total 
da amostra, revelando que as intervenções com 
mensagens personalizadas foram eficazes em 
estimular a mudança de comportamento de 
saúde com um efeito ligeiramente menor do 
que um efeito “pequeno”20 Quando estudos 
compararam intervenções com mensagens 
personalizadas com outras genéricas ou 
direcionadas (k = 40 estudos), o tamanho do 
efeito foi de r = 0,058, o que representa uma 
razão de probabilidade de 1.21.Combinado 
com a consistência de evidências a partir das 
revisões menos sistemáticas, um consenso de 
opinião é construído em que as intervenções 
utilizando material impresso customizado têm 
um efeito positivo, particularmente quando a 
cessação do tabagismo, mudança na dieta, e 
comportamentos relacionados a exames (por 
exemplo, mamografia e testes Papanicolau) 
são considerados. Noar e seus colaboradores19 

também examinaram características de 
intervenções customizadas que eram 
moderadores potenciais de sua eficácia. Por 
exemplo, eles descobriram que o output 
(ou seja, o feedback) na forma de folhetos, 
newsletters ou revistas eram mais eficazes do 
que brochuras, manuais, ou cartas, assim como 
os materiais impressos que não eram longos. 
Folhetos, newsletters ou revistas podem ter tido 
maior probabilidade de apresentar formatos 
gráficos atraentes para capturar e manter a 
atenção dos leitores.19 Eles descobriram que 
os estudos com mais contatos de intervenção, 

particularmente aqueles que incluem o 
feedback ipsativo (isto é, as mensagens do 
feedback que comparam respostas atuais com 
respostas de momentos anteriores), foram 
mais eficazes. E os estudos que customizaram 
com base em atitudes (Z = 2,38, p = 0,003), em 
auto eficácia (Z = 4,40, p = 0,00001), em fase de 
mudança (Z = 2,64, p = 0,004), e apoio social 
(Z = 9,88, p = 0,00001) tiveram proporções 
de efeito significativamente maiores do que 
aqueles que não customizaram a partir destes 
conceitos, ao passo que a adaptação com 
base em susceptibilidade percebida produziu 
efeitos de proporções menores (Z= 6.87, 
p = .00001).19 Lustria et al21 conduziu uma 
revisão sistemática de intervenções 
comportamentais adaptadas por computador 
e entregues por meio da internet com um 
foco especial em questões de implementação. 
Dada a explosão de intervenções customizadas 
com base na internet, e os muitos fatores de 
implementação a considerar, tais como nível 
de sofisticação, tempo, controle do usuário 
(autoguiada vs. liderado por um especialista), 
contato com o expert (tipo: mediada ou face 
a face, natureza: especialista vs. técnica), 
modalidades relacionadas com a internet (por 
exemplo, testes, e-mail, fóruns de discussão), 
bem como os canais tradicionais (por exemplo, 
telefone, vídeo, áudio, impressão), ferramentas 
para a construção de competências de auto 
regulação, ferramentas de desenvolvimento 
de competências pessoais (por exemplo, a 
fixação de metas, depoimentos, perguntas mais 
frequentes), links de recursos e ferramentas 
de monitoramento (por exemplo, diários, 
uploads de dados, lembretes de e-mail), 
estratégias de customização de mensagens (por 
exemplo, fatores de risco, estados psicológicos, 
comportamentos de saúde), e mecanismos de 
customização (por exemplo, personalização, 
adaptação, feedback), pesquisas contínuas 
sobre a eficácia das abordagens customizadas 
são necessárias. Intervenções customizadas 
baseadas na internet podem facilitar a 
implementação de programas adaptados a 
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um público maior e pode aumentar a eficácia, 
permitindo mais opções de interatividade 
com especialistas ou nuances de computador. 
Estudos futuros são necessários para examinar 
os efeitos diferenciais da customização baseada 
na internet em resultados de saúde em 
comparação com resultados não baseadas na 
internet e não customizados. 

Krebs and colleagues22 conduziram uma 
meta-análise de 88 estudos de intervenção 
customizados por computador com foco na 
cessação do tabagismo, alimentação saudável, 
exames de mamografia, e atividade física. Esta 
avaliação rigorosa superou muitas limitações de 
trabalhos anteriores. Os resultados mostraram 
efeitos estatisticamente significativos para 
cada resultado comportamental (g = 0,16 
[intervalo de confiança de 95% (CI) = 0,12-0,19],  
p <0,001 para a cessação do tabagismo; g = 0,22  
[IC 95% = 0,18-0,26], p <.001 para alimentação 
saudável; g = 0,13 [IC 95% = 0,08-0,18, p <0,001] 
para a mamografia, e g = 0,16 [IC 95% = 0,10-0,21, 
 p <0,001] para a atividade física), embora os efeitos 
diminuam ao longo do tempo. Intervenções 
dinâmicas customizadas tiveram maior eficácia 
ao longo do tempo (vs. customização estática 
com feedback personalizado baseado em uma 
avaliação). Não foram encontradas diferenças 
em relação ao canal de comunicação utilizado 
para fornecer o feedback (ou seja, impressão, 
telefone e computador foram todos igualmente 
eficazes). Não houve impacto negativo sobre os 
resultados a partir da combinação de até três 
comportamentos direcionados. Estudos futuros 
deverão considerar como ajudar os participantes 
a manter as mudanças de comportamento de 
saúde, e que tipos de recursos de feedback são 
mais eficazes (por exemplo, gráficos, recursos 
visuais). 

Revisão Selecionada de 
Intervenções Customizadas no 
Local de Trabalho 
Esta literatura focada e selecionada descreve 
como abordagens customizadas estão sendo 

utilizados em intervenções de comportamento 
de saúde no local de trabalho, incluindo uma 
breve descrição de seus resultados (ver tabela). 
Uma pesquisa do PubMed, SCOPUS e Google 
Scholar foi realizada utilizando combinações 
dos termos “customizado”, “intervenção”, 
“local de trabalho”, “funcionário” e “avaliação 
de risco de saúde”, rendendo 100 resultados. 
As listas de referências de todos os artigos 
selecionados também foram revistas   para 
identificar manuscritos de intervenção no local 
de trabalho potencialmente relevantes que não 
foram descobertos na estratégia de busca inicial. 
Para ser incluído nesta pesquisa, os artigos (1) 
descreveram uma intervenção baseada no local 
de trabalho, (2) incluíram um grupo de controle 
ou comparação, e (3) tinham foco em um ou 
vários comportamentos de saúde. Estudos-
piloto (n = 10) foram excluídos. Um total de 25 
estudos preencheram os critérios de inclusão. 
A Tabela mostra a população do estudo, o(s) 
comportamento(s) de saúde, variáveis   de 
resultado, variáveis de customização  , métodos de 
entrega de feedback/informação, e os resultados 
de cada estudo. Há uma variação nos resultados 
de comportamento de saúde, as variáveis   sobre 
as quais as informações customizadas foram 
baseadas, o uso de benchmarks para comparação, e 
os mecanismos de entrega de feedback. Dezenove 
descreveram intervenções customizadas 
em nível individual, 24,26–28,31–33,35–38,40–47 quatro 
descreveram intervenções customizadas em 
nível organizacional, 23,25,34,39 e uma descreveu 
uma intervenção que incluiu intervenções 
customizadas tanto para a nível organizacional 
como a nível individual. Uma breve discussão 
sobre as variáveis   de customização, resultados, 
benchmarks, feedback, comportamentos de 
saúde, e os resultados destes estudos segue a 
tabela.30

Variáveis de customização

Variáveis   de customização utilizadas 
nas intervenções analisadas incluíam 
comportamentos de saúde atuais, barreiras 
à mudança de estilo de vida, preferências 
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de saúde, constructos psicossociais baseados 
em teorias, dados demográficos, risco de 
um resultado específico de saúde, e metas 
selecionadas pelo participante. Dez estudos 
utilizaram comportamentos de saúde atuais 
dos funcionários (por exemplo, atividade física) 
e seu conhecimento sobre comportamentos de 
saúde para personalizar a comunicação e/ou 
estratégias.23,26,28,30,36–38,40,42,43 Restrições de estilo de 
vida (por exemplo, se mora junto com os filhos 
ou não, se as refeições são preparadas em casa) 
foram utilizadas para customização de duas 
intervenções.36,43 Preferências de comportamento 
de saúde (por exemplo, se um indivíduo prefere 
começar a atividade física por meio de exercícios 
estruturados ou por meio de atividades de estilo 
de vida) foram utilizadas para personalização de 
apenas um estudo.43 Constructos teóricos foram 
frequentemente utilizados para customização, 
com 11 estudos utilizando estágios de mudança 
do MTT,26,29–32,35,36,40,41,43,46 três estudos utilizando 
a auto eficácia da teoria social cognitiva,28,36,42 
um estudo utilizando o modelo de crenças 
em saúde,23 um estudo utilizando a teoria 
da ação racional,31 um utilizando a teoria do 
comportamento planejado,28 e cinco estudos 
utilizando constructos de outras teorias, 
por vezes, não especificados (por exemplo, 
apoio social ou hierarquia das necessidades 
de Maslow).24,26,30,42,47 Dados demográficos 
foram utilizados na customização de cinco 
intervenções.26,30,31,37,44 Riscos para resultados de 
saúde específicos ou HRAs foram utilizados   em 
quatro intervenções. 24,27,38,40 características do 
trabalho,26 ferramentas específicas de avaliação 
organizacional (Checklist of Health Promotion 
Environments at Worksites [CHEW])25 e 
recursos comunitários/ambientais26 foram, 
cada um utilizado em uma instância. Por fim, 
as metas selecionadas pelos participantes foram 
utilizadas para customização em seis estudos de 
intervenção.30,33,34,37,39,45

Benchmarks para comparação

Benchmarks podem ser úteis na avaliação da 
mudança ao longo do tempo ou na comparação 

dos resultados com um padrão ou média. 
Vários benchmarks foram utilizados nos 
estudos selecionados para comparar as 
avaliações iniciais contra outros dados. 
A maioria (19) não tiveram qualquer 
benchmark específico.23–27,29,31,32,34,35,37–39,41,42,44–47 
Recomendações nacionais foram utilizadas em 
três estudos, principalmente com atividade 
física e dieta.28,30,43 Medidas de benchmarks em 
outros três estudos foram pontuação de pares,40 
progresso em direção às metas autoidentificadas,36 
e os padrões saudáveis.33 Surpreendentemente, 
nenhuma das intervenções que utilizaram 
estratégias de customização em nível 
organizacional mencionou o uso de benchmarks, 
mas, na prática, um dos apelos da personalização 
para locais de trabalho baseia-se na capacidade 
de fazer benchmark das mudanças ao longo do 
tempo. No geral, as medidas de benchmark não 
foram consistentemente utilizadas no contexto de 
intervenções customizadas no local de trabalho. 
Uma maior utilização de benchmarks para 
comparação é uma maneira em que o feedback 
personalizado para pessoas e organizações pode 
ser melhorado.

Feedback/Informação 

Feedback e informação customizados podem 
ser entregues em uma variedade de formatos, 
com as formas mais comuns de entrega sendo a 
internet, aconselhamento e materiais impressos. 
O aconselhamento estava entre os métodos 
de entrega de informações e feedback mais 
utilizados, com interações pessoais relatadas 
em sete estudos, 23,27,30,36,38,40,41 aconselhamento 
por telefone em quatro estudos32,40–42 e 
aconselhamento pela internet ocorrendo em 
um.36 Material impresso ou e-mail foi utilizado 
em informações de saúde personalizadas em 
nove estudos. 24,26,28,31,34,38,39,42,46 Oito estudos 
utilizaram entrega via internet em sua 
comunicação com os funcionários. 25,33,35,37,40,43–45 
Outros estudos relataram o uso de e-mail (4), 

35,37,43,47 totens interativos (1),31 CD-ROM (2),28,33 
e tablets (1).24 Um estudo não especificou como 
informações customizadas foram entregues.29
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Comportamentos Saudáveis

A variedade de comportamentos e condições de 
saúde foram foco. Alguns dos comportamentos 
e condições de saúde mais comuns incluíram 
dieta (16 estudos), 23,25–33,36–38,42,43,45 atividade física 
(12), 26,27,30,32,33,35,36,38,41,43,45,47 tabagismo (5), 30,38,40,42,44 

a gestão de peso (3), 32,34,40 stress (2), 39,40 e exames 
de câncer (2). 24,46 Algumas intervenções focadas 
em vários comportamentos de saúde por meio 
da combinação de esforços para melhorar a 
atividade física e nutrição (6), 26,27,33,36,43,45 ou 
outros conjuntos de múltiplos comportamentos 
(6). 30,32,38–40 Treze estudos focaram em um único 
comportamento para customizar intervenções 
no local de trabalho.23–25,28,29,31,34,35,37,41,44,46,47

Resultados

Os resultados apresentados nos estudos 
analisados   mostram que intervenções 
customizadas foram bem sucedidos no aumento 
do consumo de frutas e legumes, 26,29,31,32,36,38,42 

redução do consumo de gordura23,26,28,30,31,43 

aumento da atividade física, 26,38,41,43 incentivo à 
cessação do tabagismo, 42,44 promoção de exames 
para detecção de doenças,46 redução do stress 
no trabalho,39 melhora da saúde percebida,39 
e apoio da perda de peso.27,36,37 Assim, as 
intervenções customizadas conseguiram 
mudar comportamentos que exigem empenho 
e manutenção contínua, como a atividade 
física, bem como comportamentos que são 
realizados com uma única ação, como exames 
para detecção de doenças. Os resultados 
também revelaram que a customização foi 
bem sucedida na abordagem de mediadores 
de mudança de comportamento propostos, 
tais como conhecimento,23,24 benefícios 
percebidos,23 e estágio de mudança.47 Nem 
todos os estudos, entretanto, geraram 
resultados positivos. Apesar dos resultados 
positivos acima mencionados, nossa análise 
também incluiu estudos que não encontraram 
nenhuma vantagem da customização na 
melhoria da ingestão de frutas e legumes45 

ou gordura,38,45 atividade física, 30,32,36,45,47 
cessação do tabagismo,30,38,45 perda do excesso 

de peso.32,33,34,45 Somente dois estudos34,45 não 
relataram resultados positivos para qualquer 
um dos resultados abordados.

É importante observar que os resultados 
dos estudos revisados   por vezes refletem 
uma comparação entre tratamentos 
customizados e não customizados e outras 
vezes uma comparação entre uma intervenção 
customizadas e nenhuma intervenção. 
Portanto, não podemos concluir a partir desta 
breve análise que intervenções customizadas 
são significativamente mais propensas a mudar 
o comportamento ou seus mediadores do que 
intervenções não customizadas. Além disso, 
o preconceito de publicação contra os estudos 
com resultados nulos levanta a possibilidade 
de que as intervenções customizadas menos 
bem-sucedidas têm menor probabilidade de 
serem encontradas na literatura revisada por 
pesquisadores pares. Podemos, no entanto, 
concluir que as intervenções adaptadas aqui 
analisadas   apresentaram efeitos positivos para 
pelo menos um resultado entre a maioria dos 
estudos revisados  . Dado que os resultados 
geralmente positivos desta revisão de literatura, 
esperamos que a base de evidências cresça no 
que se refere a intervenções customizadas. Além 
disso, muita pouca atenção tem sido dada aos 
efeitos da customização a nível organizacional; 
esta área está aberta para futuras pesquisas.

Sumário

Esta breve revisão de intervenções customizadas 
baseadas no local de trabalho descreveu uma 
série de variáveis de customização utilizadas, 
os resultados comportamentais estudados, 
e mecanismos de feedback aplicados. Ela 
também revelou que constructos teóricos 
são comumente usados   como variáveis   
de customização, que benchmarks de 
comparação são subutilizados, que feedbacks 
personalizados podem ser fornecidos nem uma 
variedade de formas, e que a customização 
pode ser utilizada para orientar a mudança 
em diversos comportamentos diferentes 
simultaneamente. Intervenções customizadas 
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continuam se mostrar promissoras a realizar 
mudanças de comportamento; no entanto, os 
resultados são relativamente modestos e um 
tanto misturados, o que indica a importância da 
realização de pesquisas futuras para melhorar 
o impacto das intervenções personalizadas. 
Especificamente, ambos os estudos de resultado 
e implementação poderiam ser benéficos: por 
exemplo, estudos que examinam a eficácia 
dos benchmarks e da customização a nível 
organizacional, e aqueles que analisam se certas 
variáveis ou mecanismos   de customização 
são os mais adequados para determinados 
comportamentos e populações. Pesquisas 
futuras nestas áreas irão fornecer informações 
importantes para os profissionais de promoção 
de saúde em seus esforços para implementar 
intervenções customizadas eficazes no local de 
trabalho.

FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO 
PARA CUSTOMIZAÇÃO 

Ferramentas de Avaliação 
Individual
Intervenções customizadas baseadas no 
local de trabalho empregam diversos tipos 
de ferramentas de avaliação (INPUTS), 
como parte do processo de customização. 
Surpreendentemente, avaliações de fatores 
de risco e estilo de vida(HRAs), que já 
estão disponíveis há muitos anos, foram 
subutilizadas como ferramentas de avaliação 
focadas individualmente nesta revisão de 
estudos publicados sobre intervenções 
customizadas no local de trabalho. Apenas 
dois dos 25 estudos revisados   relataram o uso 
de HRAs.38,40 É importante ressaltar que o que 
já foi publicado da literatura não representa, 
necessariamente, a realidade da prática. 
Discussões com empregadores e fornecedores 
de promoção de saúde confirmam que a 
maioria dos funcionários utilizam os relatórios 
agregados de seus HRAs para ajudar a guiar 
o desenvolvimento de seus programas. HRAs 

fornecem uma abordagem sistemática para 
medir e coletar informações de indivíduos 
sobre constructos teóricos fundamentais e 
estado de saúde e comportamentos de risco e, 
normalmente, oferecer feedback desenvolvido 
para motivar a mudança de comportamento 
por meio do compartilhamento de informações, 
por exemplo, que compara a idade real, 
cronológica, com uma idade estimada 
baseada nas respostas ao questionário por 
meio de uma série de algoritmos. HRAs são 
rotineiramente anunciados para as empresas 
através de seguradoras e outros fornecedores, 
mas o mais recente pesquisa nacional de 
locais de trabalho (realizada em 2004) revelou 
que apenas 19,4% de todos os empregadores 
utilizaram uma HRA; estes dados variaram 
amplamente de acordo com o tamanho da 
empresa, de forma que 11,3% das empresas 
com 50 a 99 funcionários, 21,8% daquelas com 
100 a 249, 30,1% daquelas com 250-749 e 45,8% 
das empresas com mais de 750 funcionários 
relataram oferecer HRAs para os funcionários 
(p = 0,0002).48 O aumento do uso de HRAs 
na avaliação funcionários de uma empresa 
ajudaria no desenvolvimento de mensagens 
personalizadas, serviria como benchmark para 
o monitoramento das alterações nos níveis 
individual e organizacional, e ajudariam a 
avaliar a mudança nos funcionários (e as 
mudanças agregadas a nível organizacional) 
ao longo do tempo. 

Entre as intervenções analisadas, as 
avaliações baseadas em teorias eram comuns, 
com 23 ensaios medindo constructos teóricos 
para fins de customização, e estágios de 
mudança (de MTT) utilizados por 11 estudos. 
Surpreendentemente, as características do 
trabalho foram incluídas na avaliação de apenas 
uma das intervenções customizadas para o 
local de trabalho analisadas, que produziu 
resultados modestos.30 Intervenções com base 
no local de trabalho destinadas a levar em conta 
como as condições de trabalho podem afetar o 
comportamento de saúde e aproveitar estas 
informações em comunicações personalizadas 



417CAPÍTULO 12 Customização e Promoção de Saúde no Local de Trabalho

serão mais eficazes se capturarem detalhes 
relevantes sobre os papéis e responsabilidades 
do cargo, turnos de trabalho, e outras 
características. 

Ferramentas de Avaliação 
Organizacional
Entre os estudos que realizaram intervenções 
customizadas no local de trabalho 
identificados nesta revisão, apenas um fez uso 
de uma ferramenta de avaliação organizacional 
padronizada – a CHEW.25 Apesar de apenas 
um estudo ter utilizado uma ferramenta 
organizacional padronizada, estas podem ser 
úteis no desenvolvimento de intervenções 
customizadas em nível organizacional. 
Tais ferramentas de avaliação têm crescido 
em número e alcance ao longo da última 
década. Por exemplo, a organização Centers 
of Disease Control(CDC) desenvolveu uma 
ferramenta denominada Worksite Health 
Scorecard(http://www.cdc.gov/dhdsp/
pubs/worksite ecard.htm.) e reconheceram 
várias outras ferramentas para este propósito 
como: Designing Healthier Environments at 
Work Assessment Tool, Heart Check, e um 
questionário Worksite Wellness desenvolvido 
pela Partnership for Prevention.49 Outros 
incluem a Environmental Assessment Tool,50 
que se constitui de métodos para medir o estágio 
de mudança/prontidão organizacional,4 e 
inúmeras ferramentas desenvolvidas por 
fornecedores e outras organizações sem fins 
lucrativos. Os resultados destas ferramentas 
de avaliação são geralmente resumidos em 
um relatório para o cliente no local de trabalho 
ou consultor ou apresentados à administração 
e/ou ao comitê de bem-estar de funcionários 
da organização. Os resultados são usados   
para identificar as lacunas de apoio ao bem-
estar dos funcionários e para desenvolver um 
conjunto de estratégias que são customizadas 
de acordo com as características únicas 
de uma determinada empresa. Tal como 
acontece com as avaliações a nível individual, 

os resultados de avaliações organizacionais 
podem ser comparados com uma variedade 
benchmarks, incluindo as médias nacionais 
ou de setores ou avaliações anteriores. A 
ideia de oferecer intervenções customizadas 
a nível organizacional não é nova, porém 
há poucas publicações da literatura sobre 
o que as ferramentas de avaliação incluem: 
quais variáveis elas utilizam para realizar a 
customização; como, quando e em que formato 
a informação é fornecida de volta para os 
empregadores; e o impacto destas intervenções 
personalizadas no apoio às mudanças das 
políticas e programas e à criação de ambientes 
de trabalho mais saudáveis. Esta é uma área 
que exige pesquisas suplementares e tem 
implicações importantes na prática do bem-
estar no local de trabalho no futuro. A utilização 
de ferramentas padronizadas de medição 
facilita o desenho de intervenções customizadas 
de nível organizacional e comparações precisas 
entre e dentro das empresas. 

APLICAÇÕES PARA MOTIVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES 
Motivação e desenvolvimento de habilidades 
são passos importantes no caminho em direção 
a mudança de comportamento. Por exemplo, 
uma compreensão completa do que motiva 
uma pessoa tentar parar de fumar em um 
determinado período e seguir em frente com 
essa motivação inclui um complexo conjunto 
de interações que envolve o contexto social 
mais amplo (por exemplo, “As políticas sobre 
tabagismo no meu estado ou cidade tornam cada 
vez mais difícil para as pessoas fumarem?“), a 
comunidade em que o indivíduo reside (por 
exemplo, “A linha direta para parar de fumar 
no meu estado está oferecendo produtos 
gratuitos de reposição de nicotina e serviços de 
aconselhamento este mês?”), a empresa em que 
o indivíduo passa a maior parte das horas de 
trabalho (por exemplo, “ Foi promulgada uma 
nova política antifumo no local de trabalho 
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que irá limitar a minha capacidade de fumar 
no trabalho?”), relações interpessoais (por 
exemplo, “Como minha esposa se sente sobre 
meu tabagismo durante a gravidez?”), e fatores 
intrapessoais (por exemplo,” Estou cansado de 
cheirar a fumaça”?) - todos estes fatores podem 
conspiram para motivar uma tentativa de parar 
de fumar. 

O Modelo de Probabilidade de Elaboração 
(MPE) é uma teoria útil para explicar como 
a customização trabalha para aumentar a 
motivação para mudar o comportamento.51 O 
MPE postula que existem duas rotas para a 
persuasão por meio das quais os indivíduos 
processam a informação. A rota central é 
caracterizada pela consideração cognitiva 
dos argumentos apresentados e acessa as 
próprias memórias e esquemas o receptor 
para processar a informação. A rota central 
do processamento resulta em mudanças 
mais duradouras em atitudes relacionadas 
às mudanças de comportamento que são 
resistentes a contrapersuasão.52 O receptor 
avalia cuidadosamente os argumentos, e 
isto provoca o pensamento sobre questões 
relevantes. A rota central é ativada por meio 
da customização quando o receptor é incitado 
a refletir sobre seu próprio comportamento e as 
discrepâncias com o comportamento “ideal”.52 
Assim, a relevância pessoal de mensagens de 
saúde é reforçada através de uma comunicação 
personalizada. A rota periférica é ativada 
por meio de “atalhos” mentais e ignora o 
pensamento cuidadoso e a avaliação.52 O 
processamento via rota periférica resulta em 
mudanças de curto prazo na atitude. Uma 
das maneiras em que a customização utiliza a 
rota periférica de processamento é fornecendo 
informações de uma forma que deem a entender 
que o remetente entende o receptor em termos 
de objetivos, desejos e barreiras enfrentadas.52 

Isto aumenta a credibilidade da fonte e reduz 
a dúvida na mente do receptor sobre novas 
informações ou conselhos. A customização 
portanto incorpora rotas de processamento 
central e periférico para melhorar relevância 

pessoal e inspirar a motivação para mudar 
comportamentos de saúde. 

Intervenções customizadas têm a 
capacidade de questionar sobre os fatores 
que estão levando alguém em direção a 
mudança (benefícios da mudança), bem 
como fatores que poderiam impedi-la de 
mudar (barreiras à mudança) intervenções. 
Intervenções customizadas que (1) identificam 
os benefícios mais importantes, (2) validam 
esses benefícios e esclarecem como superar as 
barreiras, e depois (3) programam de forma 
adequada as mensagens iniciais e de follow-
up de maneira que conduzem as pessoas ao 
longo do caminho da mudança podem ser um 
apoio importante para aumentar a motivação, 
ativando as rotas de processamento centrais 
e periféricas e, finalmente, a mudando o 
comportamento. Os estudos revisados   neste 
capítulo indicam que as pessoas preferem as 
intervenções customizadas às intervenções não 
adaptadas genéricas; elas leem e interagem 
mais com o feedback, e exibem pequenas, 
mas estatisticamente melhores, mudanças nos 
comportamentos, quando comparadas com 
intervenções não customizadas em relação a 
maioria, mas não todos, os resultados de saúde. 
Estas mudanças poderiam ser atribuídas ao 
fato de que as mensagens são marcantes para o 
público-alvo porque integram as características 
ambientais da mensagem (via periférica) e os 
processos cognitivos únicos da pessoa (rota 
central). Juntamente com a consciência de que 
nossa força de trabalho está se tornando cada 
vez mais diversa, e porque as intervenções 
devem evoluir com as mudanças nas condições 
de trabalho, os autores continuam apoiadores 
entusiasmados das intervenções customizadas 
como uma estratégia de intervenção central 
que é flexível o suficiente para acomodar as 
novas realidades de nossa força de trabalho e 
do tipo de trabalho. 

Da mesma forma, as intervenções 
customizadas podem ser bastante úteis na 
tentativa de motivar as organizações a adotar ou 
implementar ambientes saudáveis   de trabalho, 
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políticas e práticas. As organizações são geridas 
por pessoas em posições de liderança. Algumas 
organizações são hierárquicas e autocráticas, 
enquanto outras são descentralizadas e abraçam 
um estilo de liderança mais democrático. Estas 
diferenças de liderança são importantes para 
defender mudanças em uma organização. Não 
há uma abordagem “tamanho único” para 
trabalhar com as organizações, de modo que 
o processo de coleta de informações e insights 
sobre as pessoas, recursos, políticas e práticas é 
extremamente importante. Os instrumentos de 
avaliação para a coleta de inputs para realizar 
a customização a nível organizacional são 
relativamente novos em seu desenvolvimento 
e ainda não completamente testados. Existem 
algumas exceções; no entanto, temos muito a 
aprender sobre como motivar as organizações a 
mudar por meio de intervenções customizadas. 
Na prática, os profissionais de promoção de 
saúde têm consistentemente tentado identificar 
ativos organizacionais e pontos fortes como 
um componente-chave de nossos esforços de 
avaliação. Eles se envolveram com os gestores e 
tomadores de decisão, bem como mobilizaram 
funcionários de todos os subgrupos da força de 
trabalho para se envolverem no planejamento e 
entrega dos esforços de promoção da saúde no 
local de trabalho;53,54 no entanto, pouco estudo 
tem sido realizado sobre os processos para 
engajar estes grupos na tomada de decisão 
organizacional. Construir sobre os pontos 
fortes da organização é muitas vezes uma 
ideia atraente para os líderes da companhia 
que também pode ser eficiente em termos 
de custo-benefício. Por exemplo, se uma 
organização decide iniciar o desenvolvimento 
de um programa de bem-estar abrangente, 
os esforços iniciais de engajar os líderes 
envolvidos com o comitê de segurança em 
torno da ideia de promoção de bem-estar 
podem poupar tempo, esforço e dinheiro, 
se bem empregados. A ideia de customizar 
no nível macro da organização e como ela 
funciona, juntamente com a personalização 
dos programas individuais oferecidos (por 

exemplo, conectá-los à missão da organização, 
logotipo, plano de negócios) contribui para 
um melhor ajuste e pode ajudar a garantir o 
sucesso a longo prazo. A customização no nível 
organizacional macro utilizando mensagens 
confiáveis, bem construídas por meio de uma 
apresentação de qualidade e atraente pode 
combinar rotas de processamento central e 
periférico a nível organizacional para garantir 
a consistência das mensagens de bem-estar. 
Neste momento, estes exemplos referem-se 
mais a testes práticos do que empíricos, para 
que haja trabalho a ser feito para construir 
a base de evidências sobre como melhorar a 
motivação e mudança no nível organizacional 
com intervenções customizadas no local de 
trabalho. Este tipo de trabalho e as lacunas 
no âmbito da pesquisa se encaixará muito 
bem no contexto de um crescente interesse 
na implementação e divulgação da ciência. 
Por exemplo, os profissionais de promoção 
da saúde podem considerar a averiguação de 
fatores que favorecem ou inibem a adoção e 
implementação de novas tecnologias dentro 
de um ambiente organizacional. Teorias, lições 
aprendidas e estratégias de customização 
podem ser adquirida a partir desta publicação e 
adaptado para uso por indivíduos que planejam 
programas de bem-estar nas empresas.

Além de criar com base nos pontos 
fortes das pessoas e organizações como uma 
abordagem de customização relativamente não 
testada, os autores defendem a personalização 
contínua do feedback fornecido, incluindo 
customizações culturais e contextuais 
apropriadas. Por exemplo, em uma unidade 
de produção fabril de 24 horas com a maioria 
sendo trabalhadores braçais do sexo masculino, 
é importante colocar o feedback no contexto de 
um ambiente de produção ocupado. Assim, 
ambas as recomendações e feedbacks poderiam 
ser informados utilizando fotos, estórias e 
depoimentos de “funcionários reais” que tem 
atribuições similares e trabalham na linha de 
produção. Tendo em vista que os sistemas 
de computador especializados continuam 
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a evoluir, a precisão da customização será 
reforçada e oportunidades para melhorar o 
feedback se tornarão reais. Com esta precisão 
extra vem a necessidade de diálogo e testes 
de mensagem permanentes com o usuário 
final (por exemplo, trabalhador individual ou 
tomador de decisão organizacional). 

Conversas sobre preferências em relação 
a quantidade e o tipo de feedback desejado, 
aceitável e eficaz são recomendadas. O pré-
teste de feedback customizado poderia 
capturar formas de melhorar as mensagens que 
envolvem o processamento via rotas periférica 
e central. Ao utilizar esta tecnologia para ter 
sucesso sem o pré-teste adequado corre-se o 
risco de ofender ou desengajar as próprias 
pessoas que se pretende motivar. Estabelecer 
procedimentos para o pré-teste e, em seguida, 
avaliar os esforços de intervenção customizados 
é a chave para a qualidade e melhoria contínua 
do impacto das intervenções customizadas. 

QUESTÕES NÃO RESPONDIDAS
O campo de intervenções customizadas surgiu 
na literatura publicada no final de 1990, e 
poucos estudos no local de trabalho têm focado 
especificamente em intervenções adaptadas 
a nível individual. Quase nenhuma pesquisa 
foi feita para explicar como as intervenções 
customizadas poderiam contribuir para 
aumentar a adoção e melhorar a implementação 
e sustentabilidade de esforços eficazes para 
a promoção de saúde no local de trabalho. 
Reconhecer que este é um campo relativamente 
novo e ainda emergente oferece uma grande 
variedade de oportunidades de pesquisa 
para começar a resolver uma infinidade de 
perguntas sem resposta:

Questões Relacionadas à 
Avaliação (INPUT)

 ● Existe um “conjunto central” 
mínimo de variáveis-chave que são 
essenciais para customizar nos níveis 

individual e organizacional para 
produzir mudanças em resultados 
comportamentais? Se sim, quais são as 
diretrizes teóricas que servem como 
base para esse conjunto de variáveis-
chave  ? 

 ● Quais são as melhores maneiras (por 
exemplo, formatos e ferramentas) 
para fazer este conjunto central de 
perguntas? Nós temos as ferramentas 
adequadas e acessíveis disponíveis 
ou precisamos para criar novas 
ferramentas? 

 ● Com que frequência devemos fazer as 
perguntas às pessoas e aos tomadores 
de decisão da organização? Qual é 
o custo destas avaliações, e o ônus 
sobre os participantes (indivíduos e 
organizações) é razoável? 

Questões Relacionadas ao 
Processo

 ● Existem algoritmos padronizados 
que podemos usar para programar 
o feedback/output necessário? 
Que tipo de tecnologia é necessária 
para processar estes dados mais 
rapidamente, com maior precisão 
e de forma mais economicamente 
eficiente? 

 ● As bibliotecas de mensagens 
padronizadas estão disponíveis 
para uso? Qual é a melhor maneira 
de fazer pré-testes culturalmente 
e contextualmente apropriados 
das mensagens propostas antes do 
lançamento? 

Questões Relacionadas ao 
Feedback/Output 

 ● Qual é o tipo, formato, quantidade e 
frequência de feedback preferido de 
pessoas e organizações? O feedback 
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preferido tem um desempenho melhor 
do que algum outro comentário 
orientado por especialistas? 

 ● Considerando que o feedback 
dinâmico provou ser mais eficaz, 
é prático, ou teria um bom custo-
benefício, aplicar feedbacks repetidos, 
ipsativo aos indivíduos? O feedback 
ipsativo é mais eficaz para as 
organizações? Qual é o retorno sobre 
o investimento associado a mais 
feedback? Há alguma consequência 
não intencional associada a feedback 
demais ou aplicado com muita 
frequência? 

Questões Relacionadas ao 
Resultado:

 ● Como podemos maximizar a eficácia 
das intervenções customizadas? Quais 
são os mecanismos por meio dos quais 
a customização produz melhores 
resultados? Será que o treinamento 
ou algum outro complemento ao 
feedback inicial seria útil? Qual é 
o custo-benefício das abordagens 
customizadas em comparação com 
aquelas não customizadas? 

 ● Existe uma relação dose-resposta entre 
resultados e quantidade de feedback 
fornecido? Há alguma evidência de 
que até três fatores de risco podem 
ser abordados de uma vez, e ainda 
outra evidência para sugerir que 
metas de mudança de comportamento 
simultâneas (comparada a sequenciais) 
são aceitáveis, mas qual é a melhor 
quantidade de feedback e a 
combinação correta de abordagens 
para ter sucesso? 

 ● Quais subgrupos são mais/menos 
propensos a responder a intervenções 
customizadas aos níveis individual 
e organizacional (local de trabalho)? 

Existem outros fatores moderadores 
chave para a compreensão da eficácia 
destas intervenções customizadas no 
trabalho? 

 ● Que tipo de intervenção customizada 
pode produzir mudanças 
duradouras em termos de resultados 
comportamentais esperados – isto é, 
como podemos melhorar a manutenção 
via intervenções customizadas para 
indivíduos e organizações? 

CONCLUSÃO
Intervenções customizadas são uma estratégia 
relativamente nova e ainda emergente para 
aumentar a conscientização e motivação e 
influenciar a mudança de comportamento 
entre os funcionários e os tomadores de decisão 
no local de trabalho. Evidências preliminares 
sugerem que intervenções customizadas 
são promissoras no que se refere a aceitação, 
interesse e envolvimento entre os funcionários, 
bem como pequenas, mas estatisticamente 
significativas mudanças na maioria dos 
resultados de comportamento de saúde. Há 
muito poucos trabalhos sobre intervenções 
customizadas para promover mudanças 
saudáveis a nível organizacional (local de 
trabalho), e isso merece uma investigação 
mais aprofundada. A personalização nos 
níveis individual e organizacional segue o 
mesmo processo de customização geral – que 
é ferramentas de avaliação coletam dados; os 
dados são processados   e mensagens-chave são 
criadas; e feedback (output) é fornecido em 
uma variedade de formatos e é customizado 
exclusivamente para o funcionário ou 
organização. Dada a diversidade da força de 
trabalho e o ambiente de trabalho em constante 
mudança, as intervenções customizadas 
devem ser consideradas parte de um menu 
de estratégias de intervenção incluídas nos 
programas de promoção da saúde abrangentes 
que são desenhados para melhorar a saúde do 
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trabalhador e no local de trabalho. Quando 
bem conduzidas, todas as fases do processo 
de intervenção customizada devem engajar 
os funcionários, gerentes e tomadores de 
decisão na criação de uma visão e um conjunto 
de medidas de ação a fim de estabelecer um 
ambiente de trabalho saudável e seguro. Por 
exemplo, a conclusão da avaliação inspira 
conscientização entre os funcionários/gestores, 
e o feedback pode envolver e incentivar a 
ação. Este capítulo oferece uma estrutura 
conceitual para explicar como as intervenções 
customizadas funcionam, revisões da literatura 
sobre intervenções customizadas em geral, bem 
como as intervenções customizadas específicas 
para o local de trabalho, e lista algumas das 
perguntas sem respostas que precisam ser 
abordadas para fazer com que esta abordagem 
continue evoluindo. Os autores esperam que 
a lista de perguntas sem resposta estimule 
cientistas e profissionais a construir evidências 
por meio da avaliação de quaisquer intervenções 
personalizadas com que estejam trabalhando 
no momento. Pretendemos também que nossa 
lista seja um ponto de partida para os cientistas 
na concepção de estudos irão impulsionar esta 
importante área para a frente. 

GLOSSÁRIO
Ferramenta de avaliação: Um instrumento que 
ajuda a definir e priorizar as possíveis áreas de 
melhoria. Por exemplo, no local de trabalho 
uma ferramenta de avaliação pode ser usada 
para identificar os recursos da empresa para 
uma alimentação saudável, instalações para 
atividade física, ou políticas antitabagismo.55

Benchmark: Um padrão pelo qual algo pode 
ser medido ou julgado. 

Modelo de Crenças em Saúde (HBM): 
Uma teoria psicológica de comportamento 
de saúde que se concentra na percepção da 
susceptibilidade do indivíduo à doença, a 
severidade percebida da doença e as barreiras 
e benefícios percebidos da ação.56

Avaliação de risco à saúde (HRA): Uma 
abordagem sistemática para coletar informações 
sobre as pessoas que identifica fatores de risco, 
fornece feedback individualizado, e liga a pessoa 
a pelo menos uma intervenção para promover a 
saúde, manter a função e/ou prevenir doenças. 
Uma HRA típica obtém informações sobre 
características demográficas, estilo de vida, e 
histórico médico pessoal e familiar.57

Biblioteca de mensagens: Uma coleção de 
mensagens distintas relacionadas a saúde que 
mapeiam cada opção de resposta possível que 
um indivíduo poderia escolher ao completar a 
ferramenta de avaliação (INPUT). Relatórios 
customizados reúnem um conjunto único de 
mensagens extraídas da biblioteca de respostas 
possíveis e são combinados para criar um 
feedback personalizado com base nas respostas 
a uma avaliação inicial.3

Auto eficácia: A convicção de que se pode 
executar com sucesso um comportamento 
necessário para produzir um resultado.58

Customização: Uma intervenção ou estratégia 
de mudança de comportamento destinados 
a alcançar uma determinada pessoa (ou 
organização), com base em informações únicas 
para essa pessoa (ou organização), relacionado 
com o resultado de interesse, e proveniente de 
avaliação individual.59

Segmentação: Informações e estratégias de 
mudança de comportamento destinadas a 
alcançar um grupo de pessoas com base em 
uma única característica do grupo, tais como 
idade, gênero, diagnóstico ou etnia, ou várias 
características do grupo.60

Teoria da Ação Racional (TAR) and Teoria 
do Comportamento Planejado (TCP): 
Duas teorias intimamente relacionadas que 
se concentram em fatores motivacionais 
individuais como principais determinantes 
da probabilidade de realização de um 
comportamento de saúde específico. Controle 
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comportamental percebido, atitudes e normas 
subjetivas influenciam a intenção, que por sua 
vez, prevê se a mudança de comportamento 
ocorrerá ou não.61

Modelo transteórico de mudança de 
comportamento (MTT): Uma teoria que avalia 
a prontidão de um indivíduo para tomar 
medidas para mudar um comportamento de 
saúde e oferece estratégias para orientar o 
indivíduo através de seis diferentes estágios 
de mudança: pré-contemplação, contemplação, 
preparação, ação, manutenção e término.62

OBJETIVOS DE APRENDIZADO
1. Aprender a definição de customização 

e como ela difere da segmentação. 
2. Esclarecer os principais componentes 

da customização nos níveis individual 
e organizacional. 

3. Entender como a customização para a 
mudança de comportamento de saúde 
tem sido utilizada em intervenções no 
local de trabalho. 

4. 4. Entender as recomendações para 
futuras utilizações da customização no 
local de trabalho.

QUESTÕES PARA DISSCUSSÃO

1. Quais são os desafios para a 
implementação da customização no 
local de trabalho? 

2. Que considerações devem ser feitas 
para determinar a melhor estratégia de 
comunicação para a disseminação de 
informações de saúde personalizadas? 

3. Como os comportamentos de saúde 
individuais e apoio organizacional 
para a saúde do funcionário podem ser 
medidos? 

4. Como abordagens customizadas, 
tanto a nível individual quanto 
organizacional podem ser combinadas 
para influenciar o comportamento de 
saúde dos funcionários? 

5. Que tipo de informação poderia ser 
usada para desenvolver bibliotecas 
de mensagens para o feedback 
customizado? 

6. Quais avanços tecnológicos podem 
melhorar a informação customizada e 
como ela é entregue aos funcionários?
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INTRODUÇÃO
A avaliação de saúde, amplamente definida 
como uma análise de dados relacionados à 
saúde, que avalia o estado de saúde, fatores 
de risco à saúde e as prioridades de melhoria 
da condição de saúde no nível individual ou 
organizacional, é um elemento-chave dos 
programas de promoção de saúde no local 
de trabalho.1 No âmbito organizacional, 
a avaliação de saúde é um importante 
processo de planejamento e avaliação que 
fornece informações sobre muitos aspectos 
do funcionário e da saúde e bem estar 
organizacional. Dados de avaliação de saúde 
geralmente incluem taxas e custos de utilização 
de cuidados de saúde, riscos relacionados à 
saúde dos funcionários e o comportamento de 
saúde dos funcionários, conhecimento, atitudes 
e intenções. A nível individual, a avaliação 

de saúde pode desempenhar um papel 
importante em um programa de promoção 
de saúde através da criação de “momentos de 
ensino”, quando o funcionário participante 
é especialmente receptivo às informações e 
recomendações relacionadas à saúde. Nestes 
momentos de ensino, tais mensagens podem 
agir como catalisadores para o início das 
mudanças de comportamento que podem 
resultar em melhoria da saúde ou redução do 
risco de saúde.

Historicamente, a avaliação de risco à saúde 
(HRA) e testes biomédicos têm sido as fontes 
mais utilizadas de dados de avaliação de saúde 
em promoção de saúde no local de trabalho. 

Com os avanços nos dispositivos, dados 
e tecnologias de networking, no entanto, há 
uma proliferação de outras fontes potenciais 
de dados de avaliação de saúde, incluindo 
aplicativos móveis, afastamentos em licença 
médica e invalidez, exames laboratoriais 
após visitas ao médico, registro pessoal de 
saúde (PHR em inglês), registros médicos 
eletrônicos (EMR em inglês), registos de saúde 
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FOCO NO NÚCLEO DO PROGRAMA: CONSTRUINDO 

CONHECIMENTOS E CRIANDO OPORTUNIDADES
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eletrônicos (EHR em inglês), e dispositivos 
de monitoramento eletrônico (por exemplo, 
rastreadores de atividade, monitores de pressão 
arterial, balanças, e medidas metabólicas). A 
avaliação de saúde no local de trabalho está se 
movendo em busca de uma integração destas 
diversas fontes e extração de elementos de 
dados relevantes de cada uma para fornecer 
uma compreensão mais completa e acionável 
de cada indivíduo na população, que vai 
daqueles que são muito saudáveis para aqueles 
com graves condições crônicas de saúde. 

O “Eu Quantificado”, é um movimento 
que busca o uso da tecnologia para adquirir 
dados continuamente sobre a vida cotidiana 
de uma pessoa, incluindo comportamentos 
(e.x., consumo de alimentos), estado (e.x., 
humor, pressão arterial) e o desempenho físico 
e mental. Este movimento está estimulando 
inovações na promoção de saúde no local de 
trabalho que podem levar a uma compreensão 
mais profunda das necessidades individuais 
e a intervenções mais personalizadas que 
motivem mais os participantes e apoiem as 
mudanças em seus comportamentos de saúde. 
Por exemplo, em uma entrevista para o MIT 
Technology Review, Stephen Wofram, um dos 
primeiros líderes no uso de analíticos pessoais, 
argumentou que a maioria das pessoas estão 
“deixando muitas trilhas digitais” e “você 
está vendo a vida das pessoas sendo vivida no 
nível dos dados.”2 Em um post muito lido no 
blog entre os interessados no eu quantificado, 
Wolfram compartilhou uma análise granular 
de seus hábitos relacionados a e-mails, 
telefonemas e reuniões, e incluiu uma análise 
de suas ações ao longo do dia, tudo para 
compartilhar como analíticos pessoais podem 
“nos dar uma dimensão totalmente nova para 
experimentar nossas vidas.”3

Como em um mercado mais amplo de 
saúde, negócios e economia estão interligados 
à ciência nas decisões sobre promoção de 
saúde no local de trabalho e, por conseguinte, 
à avaliação de saúde. Os empregadores têm 
relatado o desejo de melhorar a saúde dos 

funcionários e educá-los para se tornarem 
melhores consumidores de serviços de saúde 
como as principais prioridades das iniciativas 
de saúde e bem estar.4 Estas prioridades apoiam 
seus objetivos de longa data relacionados à 
contenção de custos de cuidados com a saúde 
e, mais recentemente, um melhor desempenho 
dos funcionários. Este imperativo económico 
apresenta uma diferença fundamental entre a 
promoção de saúde no local de trabalho e muitas 
outras iniciativas de saúde para a população. 
Embora um axioma da saúde populacional seja 
o de proporcionar “o bem maior para o maior 
número de pessoas”, a economia da promoção 
de saúde no local de trabalho integra o custo-
eficácia ou custo-benefício entre os critérios do 
empregador para o sucesso.

Os objetivos específicos de um programa 
de promoção de saúde no local de trabalho 
influenciam muitos aspectos da abordagem 
de avaliação de saúde do empregador. As 
dimensões da avaliação de saúde irão variar 
dependendo do objetivo principal do programa 
seja ele a redução dos custos relacionados com 
a saúde, a melhoria da saúde da população ou 
o aumento do desempenho do funcionário. Os 
objetivos do programa influenciam as questões 
e medidas de saúde incluídas na avaliação de 
saúde, as populações-alvo da medição, uma 
fiscalização constante, intervalos de medição e 
como os dados são utilizados. 

O objetivo deste capítulo é descrever como 
a avaliação de saúde pode ser utilizada na 
promoção de saúde no local de trabalho para 
o planejamento estratégico, desenvolvimento 
de programas, motivação das pessoas para 
mudar comportamentos não saudáveis, 
monitoramento do seu progresso e avaliação 
de resultados. O HRA tem sido, por muito 
tempo, uma ferramenta fundamental de 
avaliação de saúde na promoção de saúde no 
local de trabalho, pois fornece um feedback 
informativo e orientado para a ação, tanto para 
a organização quanto para os funcionários, 
com base em um questionário que pode ser 
facilmente administrado aos participantes. 
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Enquanto a internet e a tecnologia móvel irão 
levar o desenho da HRA além da abordagem 
tradicional de administração de um único e 
abrangente HRA no início de cada ano do 
programa, a estratégia subjacente de utilizar 
os dados de saúde dos funcionários obtidos 
através do autorrelato para informar e 
motivar os participantes e para acompanhar 
a saúde da população é mais atraente do que 
nunca. Devido à sua importância histórica 
na promoção de saúde no local de trabalho e 
seu papel essencial no processo de mudança 
do comportamento de saúde, a HRA é uma 
área focal deste capítulo. Exames Biomédicos, 
que podem ser implementados de forma 
independente ou em conjunto com a HRA, é 
uma outra abordagem de avaliação de saúde 
importante que é discutida em detalhes devido 
à sua ampla utilização na promoção de saúde 
no local de trabalho. A terceira área focal é o 
crescimento do uso de incentivos financeiros 
destinados a aumentar a participação na 
avaliação de saúde e gerar melhores resultados 
de saúde populacional. 

PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO 
DE SAÚDE NO LOCAL DE 
TRABALHO 
O papel e implementação da avaliação de saúde 
varia consideravelmente entre os diferentes 
programas de promoção de saúde no local 
de trabalho. Em alguns programas, a coleta 
de dados da avaliação de saúde ocorre antes 
do planejamento, enquanto que em outros os 
planos são desenvolvidos primeiro e a avaliação 
de saúde serve como uma linha de base para 
medir o progresso em direção às metas. No 
entanto, planejamento e avaliação se sobrepõem 
continuamente na maioria dos casos, com a 
avaliação de saúde servindo a ambos os fins. 
O ideal é que tanto a execução da avaliação 
de saúde quanto o programa em geral sejam 
orientados pelos objetivos a melhoria da saúde 
do empregador. Por sua vez, os procedimentos 

e instrumentos de avaliação de saúde podem ser 
usados para monitorar o progresso em direção 
às metas e ratificar e apoiar a missão e direção 
do programa. Além disso, o desenvolvimento de 
uma estratégia de avaliação do programa começa 
com uma análise de como as intervenções do 
programa podem ser monitoradas com dados 
mensuráveis de resultados tais como aqueles 
fornecidos pela avaliação da saúde. 

O Valor da Avaliação de Saúde 
A avaliação de saúde é um elemento 
fundamental de programas de promoção 
de saúde no local de trabalho devido ao seu 
valor no planejamento, desenvolvimento 
de programas, motivação dos indivíduos e 
monitoramento do progresso. Além disso, 
alguns aspectos da avaliação de saúde, tais 
como a HRA e testes biomédicos, proporcionam 
valor tangível para o funcionário e são 
geralmente percebidos como um benefício 
valioso pelo funcionário. Finalmente, em certa 
medida, a avaliação de saúde pode servir 
como uma intervenção através da criação de 
um “momento de aprendizado” e apelo à ação 
que fornece orientação para intervenções de 
acompanhamento.5–7

O valor do planejamento na avaliação 
de saúde é encontrado na capacidade de 
vincular os resultados da avaliação de saúde 
ao planejamento e priorizar intervenções 
que possam produzir resultados importantes 
para a organização. Dados de avaliação 
de saúde podem identificar quais riscos 
de saúde e condições relacionadas estão 
conduzindo os custos relacionados à saúde e à 
produtividade e, ainda mais importante, quais 
são susceptíveis de conduzir custos futuros 
e níveis de desempenho. Por sua vez, esta 
informação pode ser usada para alocar recursos 
do programa a fim de alcançar maior impacto 
na saúde e retorno financeiro do investimento. 
Outros capítulos deste livro fornecem mais 
detalhes sobre as estratégias de intervenção 
direcionadas que podem ser utilizadas uma vez 
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que um indivíduo ou segmento da população 
em risco foi identificado. 

Dados de avaliação de saúde fornecem 
métricas-chave para medir e monitorar o 
progresso individual e impacto global do 
programa. Dados iniciais da avaliação de 
saúde servem como benchmark com os quais 
medidas futuras podem ser comparadas. Os 
indivíduos podem monitorar seu progresso 
e trabalhar com profissionais de saúde para 
melhorar seus comportamentos de saúde 
e fatores de risco. A equipe de gestão do 
programa pode monitorar o impacto global de 
seu programa sobre os principais resultados de 
saúde e comportamentais para determinar se 
estão cumprindo os objetivos organizacionais. 

Finalmente, a avaliação da saúde em si pode 
ser uma intervenção importante. Os resultados 
individuais podem criar uma oportunidade 
para ensinar e motivar os funcionários a 
realizar mudanças positivas de estilo de 
vida. Os dados obtidos também fornecem 
aos gestores do programa informações que 
podem ser utilizadas para segmentar e adaptar 
intervenções aos riscos individuais, prontidão 
para mudança e preferências de aprendizagem. 
Várias formas de avaliação de saúde são 
discutidas nas seções a seguir. 

Estrutura da Avaliação de Saúde 
Não existe uma abordagem única de 
avaliação de saúde que possa captar todas as 
informações necessárias para planejar de forma 
eficaz um programa de promoção de saúde no 
local de trabalho. Além disso, a natureza não 
experimental, descontrolada, da maioria das 
avaliações de programas de promoção de saúde 
no local de trabalho põe em dúvida a validade 
dos resultados baseados em qualquer método 
de medição única. Desse modo, uma estratégia 
de avaliação de saúde no local de trabalho 
que inclua uma variedade de ferramentas 
de medição é mais provável de fornecer 
uma compreensão adequada de ambas as 
necessidades e impacto dos programas a curto 

e longo.8–11 Uma avaliação verdadeiramente 
abrangente de saúde engloba quatro domínios 
da avaliação de programas, cada um com várias 
medidas: medidas de processo, medidas de 
impacto, medidas de resultados e as medidas 
de retorno sobre o investimento.12

A realização de uma avaliação significativa 
de um programa de promoção de saúde 
no local de trabalho geralmente requer o 
desenvolvimento de um banco de dados 
analítico que conecte os dados de sinistros 
relacionados à saúde dos funcionários 
individualmente aos seus dados relacionados 
ao programa. Porque verdadeiros desenhos 
experimentais geralmente não são viáveis para 
programas baseados em locais de trabalho, este 
tipo de banco de dados é necessário para que 
seja possível correlacionar a participação no 
programa e as mudanças nos riscos de saúde 
às mudanças na utilização dos cuidados de 
saúde, aos custos dos cuidados de saúde, e 
aos resultados relacionados à produtividade. 
Alguns empregadores consideram alta 
prioridade ter uma compreensão detalhada 
do impacto do seu programa de promoção 
de saúde nos custos dos cuidados de saúde e 
têm os recursos necessários conectar os dados 
do programa com a sinistralidade nos planos 
de saúde. Para outros empregadores, o custo 
e a dificuldade de tal análise ultrapassa o 
benefício. O processo de vinculação de dados 
de sinistros individuais com a HRA e dados de 
participação no programa requer protocolos 
que garantam precisão ao mesmo tempo que 
protegem a confidencialidade e privacidade de 
dados médicos e de saúde altamente sensíveis. 

Para além das dificuldades práticas de 
acesso a dados de programas de promoção 
de saúde patrocinados pelo empregador, 
as preocupações com a confidencialidade 
representam um grande desafio para os 
pesquisadores que não estão diretamente 
relacionados com o programa construírem 
uma base de evidências para os benefícios 
econômicos dos programas de promoção de 
saúde no local de trabalho. A necessidade de 
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inspirar confiança entre os funcionários de que 
seus dados da HRA e outros programas são 
privados, no entanto, é inerentemente maior 
do que a necessidade de estudar a relação que 
explica apenas uma fração da variação no uso 
de recursos médicos. Se os funcionários não 
participam de um programa de promoção de 
saúde no local de trabalho porque temem o 
uso indevido de dados do programa, a questão 
da avaliação dos resultados será irrelevante. 
Assim, tanto a confidencialidade real quanto a 
percebida são essenciais para o sucesso. 

Abordagens de Avaliação de Saúde no 

Local de Trabalho 

As metas do programa de promoção de saúde 
no local de trabalho e requisitos relacionados à 
avaliação de saúde variam consideravelmente 
dependendo do tamanho da organização e 
propósito. Pequenas empresas com recursos 
modestos para o programa podem depender 
quase inteiramente dos resultados das 
avaliações de saúde baseadas na população 
já realizadas em indústrias similares ou por 
seus órgãos de saúde locais ou estaduais. 
Além da utilização de dados normativos 
disponíveis no domínio público, pequenas 
empresas costumam usar opções de avaliação 
relativamente informais que vão desde a 
observação de entrevistas e grupos focais até 
pesquisas de autodesenvolvimento. Empresas 
maiores, por outro lado, são mais propensas 
a planejar e implementar programas de 
promoção de saúde utilizando um subconjunto 
de recursos de avaliação descritos abaixo. 

1. Avaliação de Risco de Saúde: Esta 
popular abordagem de avaliação de saúde, 
utiliza a tecnologia para coletar, analisar 
e reportar riscos de saúde individuais e 
prioridades. Desde o advento da promoção 
de saúde no local de trabalho, dados da HRA 
têm sido quase exclusivamente obtidos a partir 
de um questionário detalhado, geralmente 
administrada próximo ao início de cada ano 
do programa, cobrindo uma ampla gama de 
comportamentos de saúde autorrelatados 

e fatores de risco (por exemplo, hábitos de 
alimentação e exercícios, peso, uso de tabaco e 
álcool, stress, práticas de segurança), histórico 
de saúde pessoal, histórico de saúde familiar 
(nos Estados Unidos sujeitos à regulamentação 
federal denominada Genetic Information 
Nondiscrimination Act)13, e intenções 
relacionadas a alteração de determinados 
riscos de saúde. Como um complemento 
a esta informação de saúde autorrelatada, 
muitas organizações também coletam dados 
biométricos em exames de saúde. Dependendo 
da funcionalidade da ferramenta HRA, os 
dados de exames biomédicos podem tanto 
ser autorrelatados quanto acrescentados 
diretamente no registro de dados HRA após 
a coleta no exame de saúde. A tabela 13-1 
fornece uma amostra de perguntas típicas da 
HRA. Entre os benefícios de uma HRA para 
os participantes está o fato de que o feedback 
educacional compilado a partir da análise de 
seus dados ajuda-os a compreender a relação 
entre os seus hábitos de saúde pessoal e sua 
saúde atual e futura. Muitas HRAs oferecem 
recomendações para ações de saúde e fornecem 
ferramentas que podem ser utilizadas pelos 
participantes para definir metas pessoais 
de saúde que irão melhorar sua saúde.7,14 O 
benefício organizacional de uma HRA, além de 
seu papel na melhoria da saúde do funcionário, 
é que a ferramenta fornece um método eficaz 
em termos de custos de coleta de informações 
de saúde agregadas que podem ser usadas para 
planejar um programa de promoção de saúde e 
mensurar as mudanças ao longo do tempo. 

Enquanto poucos questionam o valor dos 
dados da HRA no processo de promoção de 
saúde, o avanço da tecnologia proporciona 
novas possibilidades para a coleta e utilização 
dos dados. A capacidade de interagir com as 
pessoas continuamente através de um site 
online do programa de bem estar ou de seus 
dispositivos móveis significa que subconjuntos 
individualmente relevantes de dados HRA 
podem ser coletados ao longo do ano de maneiras 
que têm valor imediato para o participante, 
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Tabela 13-1: Amostra de Questões em uma avaliação de saúde e estilo de vida.

Atividade Física Uso de Tabaco

Nos últimos 7 dias, quantos deles você 
praticou atividade físicau? 
______ dias

Nos dias em que você se exercitou, por quanto 
tempo você fez exercícios (em minutos)?
______ minutos por dia

 ❒ Não se aplica

Qual foi a intensidade de sua rotina típica de 
exercícios?

 ❒ Leve (como alongamento ou caminhada 
leve)

 ❒ Moderada (como caminhada rápida)
 ❒ Pesada (como corrida ou natação)
 ❒ Muito Pesada (como corrida rápida ou 
subida de degraus)

 ❒ Atualmente não estou me exercitando

Nos últimos 30 dias, você fez uso de tabaco? 
Fumou:

 ❒ Sim
 ❒ Não

Usou algum produto de tabaco sem fumaça:
 ❒ Sim
 ❒ Não

Se sim para uma das duas questões acima, 
você estaria interessado em parar de usar 
tabaco dentro do próximo mês?

 ❒ Sim
 ❒ Não

Sono Depressão

A cada noite, quantas horas de sono você 
geralmente tem?
____ horas

Você ronca ou alguém já lhe disse que você 
ronca?

 ❒ Sim
 ❒ Não

Nos últimos 7 dias, quantas vezes você se 
sentiu sonolento durante o dia? 

 ❒ Sempre
 ❒ Geralmente
 ❒ Às vezes
 ❒ Raramente
 ❒ Nunca

Nas últimas 2 semanas, quantas vezes você 
se sentiu para baixo, deprimido ou sem 
esperança?

 ❒ Quase todo o tempo
 ❒ A maior parte do tempo
 ❒ Parte do tempo
 ❒ Quase nunca

Nas últimas 2 semanas, quantas vezes você 
sentiu menos interesse ou prazer em fazer as 
coisas? 

 ❒ Quase todo o tempo
 ❒ A maior parte do tempo
 ❒ Parte do tempo
 ❒ Quase nunca

Seus sentimentos têm lhe causado angústia 
ou interferido em sua habilidade de se 
relacionar socialmente com família e amigos?

 ❒ Sim
 ❒ Não

Fonte: Goetzel RZ, Staley P, Ogden L, et al. A Framework for Patient-Centered Health Risk Assessments: 
Providing Health Promotion and Disease Prevention Services to Medicare Beneficiaries. Atlanta, Ga: US 
Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention; 2011.
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como módulos breves de HRA específicos de 
risco integrados a componentes de intervenção, 
tais como coaching, desafios no local de 
trabalho, ou “jogos” online e rastreadores. 
Estes componentes de intervenção podem ser 
ajustados a partir da avaliação de saúde e dados 
do programa com tanta frequência quanto for 
útil e prático para o participante e profissionais 
médicos. Exemplos incluem o monitoramento 
das atividades físicas diárias ou hábitos 
alimentares, pesagens semanais ou medições 
aleatórias de stress e bem estar. A capacidade 
de usar a tecnologia para fornecer feedback 
contínuo e dinâmico, em tempo real, durante 
todo o ano, integrados em um fluxo contínuo 
de intervenções do programa, oferece a 
oportunidade de transformar a coleta de dados 
em um HRA de um evento anual, percebido 
como um fardo por muitos participantes, em 
uma série de oportunidades atraentes par que 
eles recebam feedbacks pessoais customizados 
e motivadores sobre sua saúde, o que leva 
imediatamente a componentes de intervenção 
relevantes. 

2. Exames Biomédicos: Muitos programas 
de promoção de saúde no local de trabalho 
oferecem exames de saúde biomédicos, às 
vezes de forma independente, mas na maioria 
das vezes em conjunto com uma HRA. Neste 
último caso, as medidas biomédicas, tais 
como peso, pressão arterial, colesterol e os 
níveis de glicose são combinados com dados 
relacionados ao histórico de comportamento e 
saúde autorrelatadas na HRA na pontuação dos 
resultados individuais. A recente proliferação 
de exames de saúde biomédicos no local de 
trabalho15 se deve, em parte, às disposições da 
lei federal americana Affordable Care Act de 
2010 (ACA) que permitem o uso de incentivos 
financeiros como “contingente de saúde” 
associados a estas medidas biomédicas.16 
Alguns programas de promoção de saúde local 
de trabalho, em particular os com academias 
de ginástica no local, também incluem testes de 
aptidão em seu protocolo de avaliação de saúde. 
Alguns programas de promoção da saúde 
no local de trabalho, principalmente aqueles 

com academias de ginástica no local, também 
incluem testes de aptidão em seu protocolo 
de avaliação de saúde. Testes de aptidão às 
vezes são implementados juntamente com 
outras medidas biomédicas no protocolo de 
triagem relacionado à HRA, nesse caso ele é 
normalmente disponibilizado a todos os que 
participam da HRA. Se o teste de aptidão é 
implementado especificamente para apoiar a 
operação da academia de ginástica, no entanto, 
ele é mais comumente oferecido de forma 
independente aos membros no momento da 
matrícula para estabelecer uma linha de base 
para a prescrição de um programa de exercícios 
e depois, periodicamente, para monitorar o 
progresso. 

3. Saúde do Funcionário e Pesquisas de 
Interesse: Um levantamento censitário das 
necessidades de saúde em uma população de 
funcionários ou uma pesquisa por amostragem 
aleatória, geralmente administrado de forma 
anônima, é por vezes utilizado para avaliar 
as necessidades e interesses de saúde dos 
funcionários. Essas pesquisas podem se 
concentrar em uma única questão, como atitudes 
sobre a proposta de uma política corporativa 
sobre o tabagismo ou abrangem um vasto 
leque de questões, tais como hábitos de saúde 
e bem estar psicológico, segurança no trabalho, 
stress no trabalho, satisfação no trabalho, 
histórico de saúde, conscientização de saúde, 
as atitudes sobre as políticas organizacionais 
de saúde e preferências de programação de 
promoção de saúde no local de trabalho. Obter 
informações válidas sobre a população exige 
uma alta taxa de resposta para evitar o excesso 
de funcionários orientados para a saúde 
entre os entrevistados. Ao contrário de uma 
HRA, o benefício direto para o entrevistado é 
mínimo, uma vez que a abordagem anônima 
não fornece nenhuma oportunidade para o 
acompanhamento individual ou capacidade de 
conectar as respostas da pesquisa com outros 
dados, como o exame de saúde ou sinistros. 
Se o custo do exame de saúde e HRA é uma 
barreira, no entanto, uma pesquisa de saúde 
dos funcionários pode ser um substituto de 
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baixo custo que oferece algumas das mesmas 
características de planejamento e avaliação. 
Enquanto a HRA se concentra principalmente 
em riscos para a saúde, as pesquisas de 
interesse, muitas vezes coletam informações 
sobre as preferências dos funcionários entre 
oportunidades alternativas de aprendizagem 
no local de trabalho. Um desafio para os 
responsáveis pelo planejamento do programa 
é combinar os achados da HRA sobre 
problemas de saúde com os tipos de programas 
que seriam amplamente utilizados pelos 
funcionários. É útil, ao enfrentar esse desafio, 
realizar um levantamento da prontidão dos 
funcionários para mudança17,18 em relação a 
vários comportamentos de saúde, bem como 
suas preferências de aprendizagem, se essas 
medidas não estiverem no HRA. 

4. Tendências de Abordagens de Avaliação 
de Saúde: Com o recente crescimento de 
promoção de saúde no local de trabalho, os 
planejadores de programas estão buscando 
outras fontes de dados de saúde individuais 
que poderiam fornecer uma avaliação mais 
abrangente de saúde com o potencial de 
aumentar o envolvimento da população e do 
impacto na saúde. Uma fonte de dados que 
cresce em relevância é bases de dados da gestão 
de sinistros que captura dados de pedidos 
médicos, de medicamentos, de faltas ao 
trabalho, de invalidez, e de compensação dos 
trabalhadores. Estas bases de dados fornecem 
informações sobre diagnósticos médicos, uso 
de serviços de saúde e os custos associados que 
podem ser combinados com dados da HRA e 
de exames biomédicos para melhor estratificar 
e focar em segmentos populacionais através de 
toda a cadeia de saúde dos funcionários mais 
saudáveis, concentrando-se naqueles que estão 
em diferentes graus de risco em relação a futuras 
doenças relacionadas com comportamentos 
de saúde modificáveis, aqueles em estados 
de doença inicial ou precoce (e.x.;, síndrome 
metabólica, pré-diabetes, obesidade mórbida), 
aqueles atualmente diagnosticados com 
condições crônicas de saúde. Um segundo 

conjunto de fontes de dados são os vários 
registros eletrônicos, incluindo o prontuário 
eletrônico, um registro do paciente criado por 
hospitais, médicos e outros prestadores de 
cuidados de saúde; o registro eletrônico de 
saúde, um sistema de saúde mais amplo sobre 
os pacientes ou populações que inclui dados 
demográficos, histórico médico, medicamentos 
e alergias, vacinação, resultados de testes 
laboratoriais, imagens de radiologia, sinais 
vitais, dados de risco tais como o consumo de 
tabaco e peso, e informações de faturamento; 
e o prontuário pessoal de saúde, que é um 
registro eletrônico mantido pelos próprios 
indivíduos. À medida que estes repositórios 
de dados eletrônicos se tornam mais 
padronizados e acessíveis, eles cada vez mais 
se tornarão uma fonte de dados de avaliação 
de saúde ou fonte alternativa única de 
informações de saúde abrangentes necessárias 
para a promoção de saúde no local de trabalho. 
Um terceiro grupo de fontes de dados são os 
dispositivos eletrônicos para vestir que captam 
e transmitem automaticamente uma gama 
crescente de dados de saúde individuais, tais 
como atividade física, frequência cardíaca, 
pressão arterial, temperatura corporal e outras 
medidas metabólicas. 

A HRA e a triagem biomédica continuam 
sendo as abordagens de avaliação de saúde 
mais utilizadas abordagens em programas 
de promoção de saúde no local de trabalho, 
ambas oferecendo a nítida vantagem de 
informar e motivar o participante individual, 
bem como fornecendo dados agregados para a 
organização. Como tal, é importante entender 
suas limitações, bem como seus pontos fortes. 
Porque a HRA e o exame são geralmente 
voluntários, os funcionários que participam 
são aqueles mais atraídos pelas características 
destas ferramentas ou as comunicações do 
empregador sobre elas. Este fenômeno geral, 
que os estatísticos chamam de “viés de seleção”, 
pode render perfis de saúde agregados que 
não refletem com precisão a população total da 
empresa. Apesar dessa limitação típica, a HRA 
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e o exame de dados podem desempenhar um 
papel importante na documentação do valor da 
promoção de saúde no local de trabalho, como 
ilustrado na pesquisa seminal que conecta os 
riscos de saúde e os custos dos cuidados com 
a saúde.19–21

AVALIAÇÃO DE RISCO DE SAÚDE
A HRA é um acessório popular em programas 
de promoção de saúde no local de trabalho. 
De acordo com uma recente pesquisa nacional 
em empresas, 81% dos entrevistados disseram 
ter utilizado a HRA em seus programas de 
promoção de saúde e outros 7% indicaram 
ter planos de oferecer a HRA em um futuro 
próximo.15

Proponentes iniciais de inovação na HRA 
apoiaram uma mudança em sua fundamentação 
teórica a partir do que era, uma avaliação 
baseada na mortalidade e orientada sob o 
ponto de vista médico, para uma abordagem 
“baseada no hábito” ou comportamental que 
incide sobre os comportamentos de saúde do 
indivíduo.22 Essa mudança foi consistente com 
a experiência da maioria dos profissionais de 
promoção de saúde no local de trabalho, que 
favorecem uma abordagem mais positiva para 
a entrega de feedback individual com ênfase 
em ativos individuais em vez de doenças. 

Conforme o foco da HRA passou de 
prever causas de morte para avaliar os riscos 
de saúde e comportamentos modificáveis, os 
pesquisadores documentaram a associação 
entre os resultados da HRA e resultados 
relacionados à saúde importantes para os 
empregadores. Estudos têm relacionado uma 
série de medidas de risco baseadas em HRA aos 
custos de saúde simultâneos e protenciais19–21,23–25 
e ao absenteísmo e presenteísmo.26–28 Tais 
estudos apoiam a validade preditiva da HRA 
e o potencial de utilização de dados HRA para 
estimar o impacto do custo de programas de 
promoção de saúde, o que é, ainda, apoiado 
por pesquisas mostrando mudanças em custos 
de saúde seguintes a alterações nos resultados 

HRA.28,30 Outra direcionamento promissor é o 
uso de dados HRA em “modelos de previsão” 
de utilização dos cuidados de saúde e custos. 
Enquanto algoritmos de risco HRA tradicionais 
baseiam-se nas probabilidades de mortalidade 
a longo prazo ou consequências da morbidade 
devido a comportamentos de estilos de vida 
não saudáveis ou fatores de risco, algumas 
ferramentas de HRA também coletam dados 
sobre a previsão de utilização dos cuidados 
de saúde a curto prazo (e.x.; as condições 
crônicas, estado de saúde, utilização anterior). 
Estes tipos de dados do HRA mostraram 
ser quase tão bons quanto dados atuais de 
utilização do sistema de saúde em prever os 
custos de cuidados de saúde do próximo ano,31 
que têm implicações importantes na evolução 
da promoção de saúde no local de trabalho 
em direção a um modelo mais abrangente de 
gestão de saúde da população. 

HRA como uma Intervenção de 
Mudança de Comportamento 
Pesquisas têm documentado a pouca efetividade 
da HRA como uma intervenção independente 
de mudança de comportamento.7 Esta falta 
de impacto comportamental encontrada em 
pesquisas envolvendo a HRA, no entanto, 
pode ser devido ao fato de que as ferramentas 
utilizadas em pesquisas relevantes publicadas 
foram desenvolvidas por especialistas 
biomédicos em vez de especialistas em teoria 
e prática da mudança de comportamento.5 Os 
pesquisadores reconheceram a falta de expertise 
em mudança de comportamento na maioria 
dos desenvolvimentos passados em HRA, mas 
expressam otimismo sobre o potencial para 
desenvolver HRAs que sejam instrumentos 
eficazes de mudança de comportamento.32 
Ao analisar o papel do feedback da HRA 
usando o Modelo de Crenças em Saúde,33 que 
conceitua a mudança de comportamento de 
saúde como uma função da ameaça percebida 
de um resultado negativo de saúde e benefícios 
percebidos (menos barreiras percebidas) da 
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atividade preventiva, Strecher e Kreute32 fazem 
três recomendações para a concepção de HRAs 
focadas no comportamento. 

A primeira recomendação é “fornecer 
feedbacks concebidos para corrigir percepções 
imprecisas dos usuários em relação ao seu 
próprio risco.” Uma quantidade substancial 
de pesquisas indica que a maioria das pessoas 
subestimam o seu risco de saúde.34-36 Outros - 
chamados de “bem preocupados” no campo de 
promoção da saúde - superestimam seu risco 
e, consequentemente, muitas vezes procuram 
cuidados de saúde desnecessariamente. Se 
os feedbacks de HRA foram projetados para 
aproveitar o que os pesquisadores descobriram 
sobre as causas dessas percepções imprecisas, 
Strecher e Kreuter32 acreditam que eles podem 
levar os usuários a percepções mais precisas 
de seu risco. Embora reconheçam que as 
mudanças na percepção de risco por si só 
não são suficientes para provocar mudanças 
de comportamento, eles acreditam que é 
um primeiro passo essencial no processo de 
mudança, pois as pessoas que subestimam 
seu risco geralmente são menos motivadas a 
mudar. 

Sua segundo recomendação é “fornecer 
feedbacks que estabeleçam prioridades de 
mudança de comportamento quando existem 
múltiplos fatores de risco”,32 o que está em 
alinhamento com a pesquisa atual.7,14 A 
importância desta priorização fica clara quando 
se analisa o feedback HRA não priorizado 
para os participantes em alto risco – que 
enfrentam uma lista aparentemente impossível 
de comportamentos firmemente arraigados 
e fatores de risco que a HRA recomenda que 
sejam mudados, não é de se estranhar que 
muitas pessoas se sintam sobrecarregados e, 
consequentemente, menos propensas a agir 
de acordo com as recomendações. Além de 
auxiliar os participantes de alto risco a se 
concentrarem na mudança de um pequeno 
número de hábitos de cada vez, também 
é importante que os critérios adequados 
sejam utilizados na definição de prioridades. 

Strecher e Kreuter32 identificam cinco critérios 
específicos que acreditam ser importantes na 
priorização de recomendações de mudança: 
risco epidemiológico, prontidão para realizar 
alterações de comportamento, autoeficácia 
nas mudanças de comportamento, anos de 
vida ajustados à qualidade, e passagenss 
para a mudança de comportamento. Além de 
informar esta priorização de risco e feedback, 
uma pesquisa recente por Prochaska e 
colaboradores indica que muitas pessoas 
podem ser capazes de alterar até três 
comportamentos de saúde, simultaneamente, 
sem diminuir a taxa de mudança em qualquer 
um dos comportamentos individuais.37 

Com a exceção de riscos epidemiológicos, 
para os quais o feedback HRA tem 
tradicionalmente se apoiado no risco de 
mortalidade ou morbidade, todos estes 
critérios são fatores psicossociais. Prontidão 
para a mudança (ver Capítulo 9 para mais 
detalhes) refere-se à importância de concentrar 
as recomendações comportamentais em 
riscos que o funcionário está, no momento, 
preparado para mudar, ao mesmo tempo que 
incentiva o aumento da prontidão para mudar 
outros riscos,17,18 uma noção aparentemente 
óbvia que tem sido frequentemente ignorada 
pela área de promoção de saúde. A autoeficácia 
(ver Capítulo 11 para mais detalhes) refere-se 
a confiança do indivíduo em sua capacidade 
de ser bem sucedido na mudança de um 
fator de risco ou comportamento insalubre.38 
Anos de qualidade de vida vão além de uma 
medida estreita de risco de mortalidade, 
levando em conta a qualidade de vida do 
indivíduo relacionada à saúde durante esses 
anos adicionais de vida.39 A passagem para 
a mudança de comportamento se referem à 
ideia de que certas mudanças fundamentais 
relacionadas à saúde, tais como a prática de 
atividade física ou redução do estresse, podem 
“abrir a porta” para outras mudanças, como 
parar de fumar, reduzir a depressão, ou a perda 
de peso.40,41 Embora ainda não estabelecida na 
promoção da saúde, o conceito de passagem é 
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central para a teoria dos jogos e é amplamente 
utilizado em jogos online em que as pessoas 
passam incontáveis horas tentando atingir 
níveis cada vez mais altos em jogos que todos 
começam com passagens relativamente simples 
para os desafios futuros.42

A terceira recomendação de Strecher e 
Kreuter32 é «fornecer feedback que aumente 
a capacidade do usuário de realizar as 
mudanças de comportamento de saúde 
recomendadas.” O feedback que muitas HRAs 
fornecem sobre as mudanças recomendadas 
é fraco no que se refere ao conteúdo de 
mudança de comportamento, muitas vezes, 
apenas informando aos usuários quais os 
comportamentos que precisam ser mudados 
para reduzir o risco, sem nenhuma informação 
individual customizada sobre a melhor forma 
de realizar as mudanças. Para se tornar mais 
eficaz como uma ferramenta de mudança de 
comportamento, uma HRA precisa avaliar 
não só os riscos para a saúde de um indivíduo, 
mas também fatores comportamentais e 
psicossociais que afetam sua motivação e 
capacidade de mudar comportamentos de 
saúde, e o feedback de HRA precisa fornecer 
dicas específicas para a ação que capitalizem 
esta informação adicional. Por exemplo, a 
coleta de informações sobre as barreiras à 
mudança e a abordagem destas barreiras 

no feedback educacional parece aumentar a 
mudança positiva de comportamento.43,44 A 
tabela 13-2 fornece um outro exemplo em que o 
feedback de HRA do participante foi adaptado 
para o estágio de contemplação. 

O Papel Ideal da HRA no Processo 
de Mudança 
Ao incorporar recursos no feedback da 
HRA, tais como aqueles recomendados por 
Strecher e Kreuter,32 bem como abordagens 
motivacionais retiradas da teoria dos jogos e 
conceitos de economia comportamental, as 
HRAs tendem a se tornar mais eficazes em 
estimular um nível modesto de mudança de 
comportamentos relacionados à saúde. Não 
importa quão bem a ciência comportamental 
e mensagens individualmente customizadas 
são incorporadas no design do feedback de 
HRA, no entanto, a maioria das pessoas ainda 
exigirá apoio e acompanhamento contínuo por 
um longo período de tempo para percorrer 
com sucesso o processo de mudança. Por esta 
razão, profissionais experientes de promoção 
de saúde consideram a HRA uma ferramenta 
educacional e motivacional potencialmente 
valiosa para iniciar o processo de mudança de 
comportamento. Eles claramente reconhecem 
que muitos indivíduos em alto risco e outros 

Tabela 13-2: Amostra de Feedback HRA Customizado ao Estágio de mudança.

O texto a seguir é de um feedback dado a um participante da HRA, atualmente sedentário, que 
também está acima do peso:

PASSOS QUE VOCÊ PODE DAR HOJE:
Imagine como sua vida mudaria se você vivesse um estilo de vida ativo. Os benefícios de se 
tornar mais ativo incluem reduzir o seu peso, desenvolver coração e os pulmões mais fortes, 
melhorar sua auto-estima, e sentir-se com mais energia. Registre estes e outros “prós” de viver 
um estilo de vida ativo e faça uma comparação com sua lista de “contras”. Revise esta lista com 
freqüência.
Fonte: HealthPath Health Risk Assessment, StayWell Health Management, LLC. Utilizado com 
permissão. Copyright ©2013 StayWell Health Management, LLC. StayWell e HealthPath são 
marcas registradas de StayWell Health Management, LLC.
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que estão tentando mudar hábitos pouco 
saudáveis de longa data, também precisam 
de intervenções de acompanhamento com 
foco no desenvolvimento da mudança 
de comportamento e manutenção de 
competências. 

Vista a partir de uma estrutura conceitual 
das etapas do modelo de mudança, a HRA 
é mais útil em ajudar os participantes a 
percorrer os primeiros estágios de mudança 
- da pré-contemplação à contemplação e da 
contemplação à preparação. A HRA pode 
criar um movimento positivo por estas 
fases intensificando a conscientização dos 
participantes sobre sua suscetibilidade a 
resultados de saúde ruins, consequências de 
seus comportamentos não saudáveis, o que 
eles podem fazer para reduzir seus riscos, e 
os muitos benefícios da mudança.33 As HRAs 
também podem usar princípios de sucesso 
de desenho de jogos no apoio ao movimento 
através dos estágios de prontidão, oferecendo 
sugestões de ação e fornecendo reforço 
intermitente para o progresso em direção às 
metas. 

Quando a HRA inclui dados 
comportamentais e psicossociais, esses dados 
podem ser utilizados para afinar o processo de 
segmentação da intervenção. Por exemplo, os 
fumantes que indicam um elevado estado de 
prontidão para deixar de fumar em um futuro 
próximo, e também solicitam suporte, podem 
ser encaminhados a uma intervenção para 
deixar de fumar. Esta abordagem de desenho 
do feedback da HRA, que associa prontidão 
para a mudança com uma recomendação a uma 
intervenção de acompanhamento apropriada 
ao estágio, mostrou aumentar a eficácia da 
intervenção.45,46 Além disso, dependendo de 
suas preferências, os participantes da HRA 
prontos para parar de fumar podem ser 
oferecidos um programa de apoio em grupo, 
aconselhamento pessoal ou ferramentas online 
de autogestão para deixar de fumar. Por outro 
lado, aos fumantes que não estão interessados 
em parar de fumar atualmente podem ser 

oferecidas informações sobre os efeitos do 
tabagismo na saúde ou, alternativamente, 
programas adequados com foco em outros 
riscos que eles estiverem prontos para mudar. 

Selecionando a HRA Correta
Profissionais de promoção de saúde no local 
de trabalho precisam ser vigilantes na escolha 
de uma HRA que atenda às suas necessidades 
organizacionais e apoie a visão e missão do 
seu programa de promoção de saúde. Os 
profissionais devem examinar cada aspecto 
de uma ferramenta HRA proposta, solicitando 
a evidência empírica dos designers sobre a 
eficácia da ferramenta. A discussão de questões 
comportamentais na elaboração de HRA 
anteriormente neste capítulo fornece ideias 
para perguntas importantes a fazer na avaliação 
de várias ferramentas HRA. Profissionais de 
promoção da saúde também podem encontrar 
informações úteis para apoiar a sua avaliação 
de ferramentas HRA no portal da internet 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) Community Guide em avaliação de 
riscos de saúde,47 um relatório do CDC sobre 
a HRA para uso do plano Medicare,14 e uma 
avaliação tecnológica da HRA da Agency for 
Healthcare Research & Quality.48 Informações 
sobre padrões de qualidade para ferramentas 
HRA também está disponível a partir de 
organizações de acreditação de cuidados de 
saúde, tais como o National Committee for 
Quality Assurance49 e URAC.50

EXAME BIOMÉDICO
Ao contrário dos dados autorrelatados na 
HRA, fatores de risco biomédicos, tais como 
peso corporal, pressão arterial e colesterol 
elevados, são medidas “objetivas” do risco de 
futuras doenças crônicas, tais como diabetes, 
acidente vascular cerebral e doença cardíaca, 
que orientam uma grande parte dos custos de 
assistência médica do empregador. Esses fatores 
de risco biomédicos também são preditores 
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mais imediatos de doenças iminentes e custos 
relacionados, uma vez que a progressão 
normal é de comportamentos não saudáveis 
durante um período de tempo prolongado 
para fatores de risco biomédicos elevados para 
o surgimento de doenças crônicas. Por estas 
razões, os empregadores estão cada vez mais 
focados na incidência destes riscos biomédicos 
em sua força de trabalho. O crescimento do uso 
de incentivos de bem estar com “contingente de 
saúde”, codificados pela lei americana ACA de 
2010,16 também tem impulsionado taxas mais 
elevadas de exames na promoção de saúde no 
local de trabalho. Esta abordagem de incentivo 
conecta a realização de uma meta de fator de 
saúde definida, tal como um nível de colesterol 
recomendado, aos incentivos financeiros. 

Embora o exame biomédico na promoção 
de saúde no local de trabalho tenha se tornado 
mais prevalente, esta não é uma prática 
nova. Ferramentas HRA que evoluíram a 
partir da tradição baseada na mortalidade da 
medicina prospectiva foram desenvolvidas 
para fornecer projeções de mortalidade que 
dependiam substancialmente dos dados 
das triagens biomédicas. Além de serem 
utilizados nos algoritmos de pontuação da 
HRA, os resultados dos testes de triagem são 
normalmente integrados com dados de risco 
comportamentais autorrelatados em relatórios 
de feedback dos participantes para fornecer 
uma avaliação abrangente dos seus riscos para 
a saúde modificáveis. 

As decisões sobre quais medidas biomédicas 
incluir na promoção de saúde no local de 
trabalho têm sido fortemente influenciadas 
pelas recomendações da “US Preventive 
Task Force”.51,52 Além dessas recomendações 
baseadas na ciência, há também considerações 
práticas para o profissional responsável 
pelo planejamento do programa decidir se a 
implementação do exame biomédico deve ser 
realizada e a seleção de que testes oferecer. 
Oportunidades de exames, tais como pressão 
arterial ou testes de colesterol, são populares 
porque os funcionários geralmente acreditam 

que receber feedbacks que incorpore suas 
medidas vitais é muito mais interessante do que 
o feedback baseado inteiramente em seus dados 
de HRA autorrelatados. Por essa razão, muitos 
planejadores de programas tentam aumentar 
a participação na HRA administrando-a em 
combinação com um evento de exames ou 
feiras de saúde. 

Porque alguns testes de triagem biomédica 
são caros ou recomendados menos freqüência 
do que anualmente para a maioria das pessoas 
(e.x.; a dosagem de lipídios é recomendada a 
cada 5 anos para os indivíduos de baixo risco), 
aqueles responsáveis pelo planejamento de 
programas podem escalonar os componentes 
de rastreio de ano para ano. Por exemplo, 
medidas de rastreio de baixo custo, tais como 
altura, peso e pressão arterial, podem ser feitas 
anualmente com cada HRA, enquanto análises 
químicas do sangue e testes de aptidão podem 
ser feitos em anos alternados, a menos que 
estes são necessários anualmente para atender 
requisitos legais quando incentivos financeiros 
estão vinculados a obtenção de padrões de 
saúde biométricos. 

Em alguns casos, a evidência científica 
para a realização de testes clínicos é ambígua 
e os intervalos recomendados para a realização 
dos exames são controversos. Nestes casos, 
as preferências dos funcionários devem ser 
consideradas na determinação dos protocolos 
de rastreio de saúde. Por exemplo, a American 
Cancer Society recomenda mamografias 
anualmente para todas as mulheres que a 
partir dos 40 anos de idade, enquanto a US 
Task Force recomenda exames a cada 1 a 2 anos 
para as mulheres com 40 anos ou mais. Existem 
contradições similares baseadas na revisão da 
mesma evidência científica para exames de 
sangue oculto nas fezes, testes de antígenos 
específicos da próstata, e exame de toque 
retal. Dada a ausência de evidências claras a 
favor ou contra uma recomendação clínica em 
particular, o responsável pelo planejamento de 
promoção de saúde deve tentar harmonizar 
os valores dos funcionários para determinar a 
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melhor abordagem. Também é importante que 
os planejadores de programas responsáveis 
pelos exames de saúde façam distinção entre 
recomendações baseadas na ciência e escolhas 
pessoais baseadas em valores. 

Exames de Pressão Arterial
Dada a prevalência e graves complicações da 
hipertensão arterial, a facilidade de detectá-la e a 
eficácia do tratamento, mensurações periódicas 
da pressão arterial são recomendadas para todas 
as pessoas com 18 anos ou mais.53 Além disso, 
o local de trabalho tem sido identificado como 
um cenário útil para detecção da hipertensão 
e programas de acompanhamento tanto nos 
Estados Unidos54 quanto internacionalmente.55

Embora a mensuração da pressão sanguínea 
possa ser altamente precisa, potenciais fontes 
de erro devem ser consideradas. Erros na 
esfigmomanometria (ie, medição da pressão 
arterial) podem ocorrer devido a problemas no 
aparelho ou mau funcionamento do manguito. 
Todos os equipamentos de medição de pressão 
arterial requerem calibração periódica para que 
funcionem bem. A variação individual também 
precisa ser considerada. Realizar um exame 
durante um dia de trabalho estressante ou não 
permanecer sentado por tempo suficiente antes 
de fazer uma leitura pode elevar a medição. 

A “Síndrome do jaleco branco”, uma leitura 
elevada que algumas pessoas experimentam 
devido à ansiedade produzida pela visita ao 
consultório médico, também mostrou afetar a 
pressão arterial.56,57 Assim, repetir a verificação 
de pressões arteriais elevadas em diferentes 
momentos e em diferentes condições é o 
protocolo padrão antes que um diagnóstico 
definitivo de hipertensão seja realizado. A 
tabela 13-3 inclui diretrizes da US Task Force 
para a medição da pressão arterial.58

A pressão arterial normal, que é um 
nível recomendado para uma boa saúde, é 
considerada por especialistas médicos como 
inferior a 120/80 mm Hg (isto é, o valor da 
pressão arterial sistólica menor que 120 mm Hg 
e pressão diastólica com valor inferior a 80 mm 
Hg). Pessoas com pressão arterial entre 120/80 
e 139/89 mm Hg recebem uma classificação 
de “pré-hipertensão” para identificá-los 
como indivíduos que, mesmo em alto risco 
de desenvolver hipertensão, poderiam adotar 
comportamentos de vida saudáveis que 
provavelmente reduziriam sua pressão arterial 
ou diminuiriam a taxa de progressão de níveis 
hipertensos. Qualquer pessoa com pressão 
arterial consistentemente igual ou acima de 
140/90 mm Hg é considerada hipertensa e “em 
risco” de complicações médicas relacionadas 
tais como doenças cardiovasculares e doenças 

Tabela 13-3:  Diretrizes para a Esfigmomanometria58.

 ● Os clientes devem estar sentados com o braço nu ao nível do coração ou ao nível do esterno.
 ● Os clientes não devem ter consumido tabaco, cafeína recentemente, ou realizado esforço e 

devem descansar tranquilamente durante 5 minutos antes da medição.
 ● Um manguito de tamanho adequado com o tubo circundando pelo menos dois terços do 

braço deve ser usado.
 ● A medição deve ser feita preferencialmente com um esfigmomanômetro de mercúrio (um 

manômetro aneróide recentemente calibrado ou outro método validado também pode ser 
usado).

 ● Ambas as pressões sistólica e diastólica, usando o desaparecimento do som como a 
diastólica, devem ser registradas.

 ● Duas ou mais leituras, separadas por dois minutos, devem ter a mediana calculadas. Se as 
duas primeiras leituras diferem em mais de 5 mm Hg, leituras adicionais devem ser obtidas 
e a média realizada.
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renais. Aquelas com pressão consistentemente 
igual ou acima de 160/100 mm de Hg são 
consideradas em alto risco de desenvolver tais 
complicações. A tabela 13-4 fornece padrões 
para uso em exames de pressão arterial no local 
de trabalho.59 Os padrões recomendados para 
a pressão arterial e outras medidas biomédicas 
pode mudar à medida que a evidência científica 
cresce, desse modo verificar as diretrizes atuais 
para todas as medidas incluídas é uma tarefa 
essencial no planejamento de uma triagem. 

Exame de Peso e Composição 
Corporal
Apesar das consequências para a saúde 
relacionadas à obesidade amplamente 
divulgadas e bilhões de dólares gastos 
anualmente em esforços para a perda de peso, a 
prevalência de excesso de peso tem aumentado 
constantemente nos Estados Unidos nas 
últimas décadas.60 A maioria das complicações 
de saúde relacionadas à obesidade são, na 
realidade, atribuíveis ao excesso de gordura 
corporal em vez do excesso de peso em si, 
com provas consideráveis de que o excesso de 
gordura abdominal (i.e., “padrão-masculino” 
de distribuição de gordura) pode aumentar 
ainda mais o risco de doença cardíaca 
coronária (DCC).61 No entanto, porque a 
gordura corporal é mais difícil de medir do 
que é o peso em grandes populações e em 
ambientes de trabalho, muitos profissionais e 
pesquisadores usam o índice de massa corporal 
(IMC) como uma representação da composição 
corporal. O IMC é definido como peso em 
quilogramas dividido pela altura em metros 
ao quadrado e está altamente correlacionada 
com a gordura corporal total. Apesar de o IMC 
ser o método mais utilizado para avaliar os 
riscos devido ao excesso de peso e obesidade 
em grandes populações, esta abordagem tem 
classificado erroneamente alguns indivíduos. 
Um relatório, usando percentual de gordura 
total como padrão de referência, constatou que 
de 40% a 60% dos pacientes foram classificados 

erroneamente como não obesos com a utilização 
do IMC.62 Por outro lado, um estudo usando 
categorias de circunferência da cintura como 
um padrão de referência descobriu que mais 
de 60% das classificações de risco baseadas no 
IMC eram falsos positivos.63 No entanto, outro 
estudo sugere que a validade do IMC varia de 
acordo com idade e sexo.64

Em resposta ao crescente problema da 
obesidade e essas deficiências no uso do IMC 
de forma independente para classificar riscos 
relacionados ao peso, a organização National 
Institutes of Health emitiu orientações sobre 
a identificação, avaliação e tratamento do 
sobrepeso e obesidade em adultos.65 De acordo 
com estas orientações, a avaliação de excesso 
de peso envolve a avaliação de três medidas 
principais: IMC, circunferência da cintura 
e fatores de risco para doenças e condições 
associadas à obesidade. A avaliação periódica é 
recomendada a cada dois anos. As orientações 
identificam sobrepeso para ambos homens e 
mulheres adultos equivalente a um IMC de 25 a 
29,9 e obesidade igual a um IMC de 30 ou acima. 
Um IMC de 30, que é de aproximadamente 14 
quilos acima do peso no meio da faixa de altura, 
é igual a cerca de 100 quilos para uma pessoa 
de 1,82m e 84 quilos para uma pessoa de 1,70m. 
O painel reconheceu que as pessoas muito 
musculosas poderiam ter um IMC elevado 
sem risco para a saúde, que é parcialmente 
abordado adicionando a circunferência da 
cintura ao processo de avaliação de riscos. Uma 
circunferência da cintura de mais de 100cm 
em homens e mais de 89cm em mulheres está 
associada ao aumento de risco para aqueles 
que têm um IMC de 25 a 34,9. A presença 
de fatores de risco associados - listados na 
tabela 13-5 – aumenta ainda mais o nível de 
risco de indivíduos com sobrepeso ou obesos. 

A obesidade também pode ser definida 
como uma porcentagem excessiva de gordura 
corporal em relação à massa corporal total, 
com pontos de corte sugeridos de 35% em 
mulheres e 30% em homens.66 Enquanto a 
pesagem hidrostática (isto é, debaixo d’água) 
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Tabela 13-4: Exames Padrão de Pressão Arterial no Local de Trabalho e Critérios de 
Acompanhamento.

Pressão Arterial

Classificação Sistólica, mm Hg Diastólica, mm Hg

Normal <120 e <80

Pré-hipertensão 120–139 ou 80–90

Hipertensão (estágio 1) 140–159 ou 90–99

Hipertensão (estágio 2) ≥160 ou ≥100

Pressão Arterial Inicial, 
mm Hg*

Critérios de Acompanhamento 
Recomendados 

Classificação Sistólica Diastólica Acompanhamento recomendado†

Normal <120 e <80 Reavaliar em 2 a

Pré-hipertensão 120–139 ou 80–90 Reavaliar em 1 a‡

Hipertensão (estágio 1) 140–159 ou 90–99 Confirmar dentro de 2 m‡

Hipertensão (estágio 2) ≥160 ou ≥100 Avaliar ou encaminhar ao cuidado 
especializado dentro de 1 mês 

>180 e >110 Avaliar e tratar imediatamente, ou 
dentro de 1 sem, dependendo das 
complicações e situação clínica

Fonte: Adaptado de The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. NHLBI, US Department of Health and Human 
Services; 2004. NIH Publication No. 04-5230. Disponível em: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/
hypertension/jnc7full.pdf
* Se as categorias sistólica e diastólica forem diferentes, siga as recomendações para o tempo mais 
curto de acompanhamento (por exemplo; 160/86 mm Hg deve ser avaliado ou encaminhado aos 
cuidados médicos dentro de 1 mês). A medição da pressão sanguínea e critérios de acompanhamento 
baseiam-se na média de duas ou mais leituras.
† O agendamento de acompanhamento deve ser modificado por meio informações confiáveis sobre 
medições de pressão arterial passadas, outros fatores de risco cardiovascular, ou doença do órgão 
focal.
‡ Forneça aconselhamento sobre modificações do estilo de vida 

tem sido tradicionalmente considerada um 
padrão de excelência na medição precisa 
de gordura corporal, ela não é viável para 
testes nas empresas. Para uso em empresas, a 
gordura corporal pode ser estimada por meio 

da pletismografia por deslocamento de ar (e.x.;, 
Bod Pod), testes de impedância elétrica, leituras 
com pinça de dobras cutâneas, medidas de 
circunferência corporal e tecnologia de luz 
infravermelha refletida.67 Enquanto a precisão 
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destas medidas é geralmente aceitável para 
uso no local de trabalho, os planejadores de 
programas devem analisar a confiabilidade 
e validade de informações da abordagem 
escolhida para identificar fatores (por exemplo, 
desidratação, consumo recente de alimentos) 
que afetem sua confiabilidade e validade.68

Bod Pod é considerado um novo padrão de 
excelência para medição de gordura corporal 
que utiliza o deslocamento do ar em vez 
do peso hidrostático.69 A abordagem é mais 
prática do que a pesagem hidrostática quando 
se busca a medição precisa, como em pesquisa, 
cuidados de saúde e configurações do clube 
de saúde. No entanto, esta abordagem pode 
não ser a escolha ideal para muitas aplicações 
no local de trabalho. Os custos associados 
com máquinas e/ou testes de Bod Pod (isto 
é, no teste realizado em uma instalação com 
máquinas Bod Pod existentes) pode ser uma 
barreira significativa. Desafios logísticos de 

realização do teste no ambiente do local de 
trabalho incluem a portabilidade, os requisitos 
de jejum (no mínimo 3 horas de jejum 
obrigatório) e recomendações de vestuário 
específicas que não são facilmente acomodadas 
no local de trabalho. 

Medidas de dobras cutâneas são 
comumente usadas para estimar a gordura 
corporal, pois esse método é de fácil aplicação 
e baixo custo. Locais geralmente medidos por 
um adipômetro incluem tórax, axila, tríceps, 
músculo subescapular, abdômem, supra-
íleo e coxa.70 A técnica do profissional que 
realiza o teste, a escolha do local, tamanho do 
tecido adiposo, magreza, idade e gênero são 
todas determinantes da densidade adiposa 
e percentual de gordura corporal prevista. 
Com base em suas observações, Martin et al.71 
concluiu que a espessura do tecido adiposo 
por si só, sem ser convertido em percentual 
de gordura, é um indicador razoavelmente 

Tabela 13-5: Fatores de Risco que Afetam o Nível de Risco de Pessoas com Sobrepeso e 
Obesas65.

Condições da Doença: DCC estabelecida, outras doenças ateroscleróticas, diabetes tipo 2 e apneia 
do sono; pacientes com essas condições são classificados como estando em risco muito elevado 
de sofrerem complicações da doença e mortalidade. 
Outras Doenças Associadas à Obesidade: Anormalidades ginecológicas, osteoartrite, cálculos 
biliares e suas complicações, e de incontinência urinária de esforço. 
Fatores de Risco Cardiovascular: Tabagismo, hipertensão (pressão arterial sistólica ≥ 140 mm Hg 
ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, ou o paciente está tomando medicamentos anti-
hipertensores), colesterol LDL de alto risco (≥160 mg/dL), colesterol HDL baixo (<35 mg/dL), 
glicemia de jejum alterada (glicose no plasma em jejum de 110 a 125 mg/dL), história familiar 
de doença coronária prematura (infarto do miocárdio definitivo ou morte súbita aos 55 anos de 
idade ou antes do pai ou outro parente de primeiro grau do sexo masculino, ou aos 65 anos de 
idade ou antes, da mãe ou outra mulher parente de primeiro grau) e idade (homens ≥ 45 anos 
e mulheres ≥ 55 anos ou pós-menopausa). A pessoa pode ser classificada como estando em 
absoluto alto risco se eles têm três desses fatores de risco. 
Outros Fatores de Risco: O sedentarismo e os níveis de triglicérides séricos elevados (> 200 
mg/dL). Quando estes elementos estão presentes, os pacientes podem ser considerados como 
tendo risco gradual absoluto acima daquele calculado a partir dos factores de risco anteriores. 
Contribuição quantitativa de risco não está disponível para esses fatores de risco, mas sua 
presença aumenta a necessidade de redução de peso em pessoas obesas.
DCC indica doença cardíaca coronária; LDL, lipoproteína de baixa densidade; e HDL, a 
lipoproteína de alta densidade. 
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preciso da gordura corporal. Estes autores 
recomendaram o uso de técnicos qualificados 
e a realização de medições repetidas em vários 
locais do corpo para garantir a precisão. 

Bioimpedanciometria é um outro método 
para estimar a composição corporal, que tem 
a vantagem de eliminar em grande medida 
erros cometidos pelo verificador. Ao contrário 
da medida do tecido adiposo, que é bastante 
consistente ao longo de intervalos de medição 
breves, os valores da impedância bioelétrica 
são afetados por inúmeras variáveis, incluindo 
a posição do corpo, estado de hidratação, 
consumo recente de alimentos e bebidas, o 
ar ambiente e temperatura da pele, atividade 
física recente e condutividade elétrica da mesa 
de exame. Embora a impedância bioelétrica seja 
popular entre os participantes, devido à sua 
natureza tecnológica, esta não é a melhor opção 
em um ambiente não controlado, como o local 
de trabalho, se a medição precisa é necessária 
(por exemplo, quando os incentivos estão 
ligados a atingir a meta de gordura corporal). 

Exames Químicos de Sangue
Um grande e crescente número de parâmetros 
de saúde e funcionamento de órgãos podem 
ser medidos com uma pequena amostra de 
sangue a um custo muito baixo. Isso torna 
tentador a inclusão de todas essas medidas em 
exames periódicos de saúde. O risco de medir 
um grande número de valores, no entanto, é 
que a gama “normal” para cada teste baseia-se 
na distribuição estatística de uma medida com 
menos do que perfeita confiabilidade. Há uma 
probabilidade muito real de um ou dois tipos de 
resultados errados em cada teste administrado 
- um falso positivo, em que o resultado do teste 
é anormal, mas a condição subjacente não 
está presente, ou um falso negativo, onde o 
resultado do teste é normal, mas a condição 
subjacente está presente. Quanto mais testes 
forem aplicados a um indivíduo, maior a 
probabilidade de um ou mais resultados 
errôneos. Além disso, a aplicação de um teste 
em uma pessoa assintomática relacionado a 

uma condição com baixa taxa de prevalência 
significa que o resultado anormal será mais 
comumente um falso positivo. Um resultado 
anormal falso mesmo em um teste pode resultar 
em ansiedade desnecessária para o funcionário, 
bem como custos significativos resultantes do 
encaminhamento do funcionário a um médico 
para avaliações de acompanhamento e ainda 
mais testes. 

Por esta razão, profissionais experientes 
em planejamento de promoção de saúde no 
local de trabalho aderem às orientações da 
US Preventive Task Force realizando testes 
apenas para condições que são predominantes, 
potencialmente graves e para as quais o teste é 
razoavelmente específico e sensível. (Um teste 
“específico” é aquele com uma baixa taxa de 
falsos positivos, um teste “sensível” é aquele 
com uma baixa taxa de falsos negativos.). 
Testes de acompanhamento são voltados para 
o subgrupo de indivíduos determinados a estar 
em risco elevado em relação a uma condição 
específica. Com base nesses critérios, os testes 
químicos de sangue recomendados para uso em 
toda a população no local de trabalho incluem 
colesterol no sangue (total, lipoproteína de 
alta densidade [HDL] e lipoproteína de baixa 
densidade [LDL]) para rastrear o risco de 
doença cardíaca mais prevalente72,73 e glicose 
no sangue para rastrear o problema muito sério 
e cada vez mais prevalente da diabetes.51

Exame de Colesterol no Sangue

Embora a taxa de mortalidade por doença 
cardiovascular (DCC) tenha diminuído nas 
últimas décadas, ela continua sendo de longe a 
principal causa de morte nos Estados Unidos.74 
Junto com o tabagismo e hipertensão arterial, 
o colesterol alto é um importante fator de risco 
para DCC,75 e a redução do colesterol no sangue 
tem mostrado reduzir significativamente o 
risco de doença cardíaca coronária.76

As mais recentes recomendações do painel 
de especialistas para a gestão de colesterol 
convocada pelo National Cholesterol Education 
Program estabeleceram três categorias para o 
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colesterol total no sangue. Menos de 200 mg/
dL é “desejável” para reduzir o risco de doença 
cardíaca; de 200 a 239 mg/dL é “limítrofe-alto” 
e aumenta o risco; 240 mg/dL ou superior 
é considerado “alto” risco. 72,73 Com base em 
uma crescente evidência de que níveis baixos 
de colesterol HDL também aumentam o risco 
de doença cardíaca coronária (DCC), o painel 
de especialistas classificou baixos níveis de 
HDL (<40 mg/dL) como um importante fator 
de risco para DCC e recomendou incluir HDL 
com o colesterol total no sangue nos exames 
iniciais. O painel de especialistas indicou ainda 
que o teste deve ser feito apenas se a precisão 
da medição, aconselhamento apropriado, e 
acompanhamento puder ser assegurado.72,73 
Enquanto recomendações incluem agora o 
colesterol LDL, devido ao seu papel central 
no aumento do risco de DCC, a medição 
precisa de LDL requer um teste de jejum, que 
muitas vezes é difícil de se adaptar ao local de 
trabalho.72

A análise de acompanhamento de 
lipoproteína e prescrição terapêutica por um 
médico foram recomendados pelo painel de 
especialistas para todos aqueles inicialmente 
examinados colocados no grupo “de alto risco” 
devido ao colesterol sanguíneo total de 240 mg/
dL ou superior, ou devido ao nível de HDL menor 
do que 40 mg/dL. Aqueles na faixa limítrofe de 
200 a 239 mg/dL que tinham dois ou mais fatores 
de risco DCC também foram classificados como 
de alto risco, com testes de acompanhamento 
recomendados. As orientações dos especialistas 
e critérios de análise de acompanhamento 
de lipídios são apresentadas de forma mais 
detalhada na tabela 13-6. 

A proporção de colesterol total para HDL 
também pode ser utilizada para avaliar o risco. 
O objectivo é manter a proporção do colesterol 
total para HDL abaixo de 5: 1 com uma razão 
ideal igual ou inferior a 3,5: 1. No entanto, 
a American Heart Association e o National 
Cholesterol Education Program ambos 
recomendamo a avaliação do risco baseada 
em valores absolutos de colesterol total, HDL 

e LDL porque eles são mais significativos 
para os profissionais de saúde na definição de 
estratégias de tratamento adequadas.72,73,77

Exame de Glicose no Sangue

O diabetes é um dos mais graves e dispendiosos 
problemas de saúde nos Estados Unidos. É 
a sétima principal causa de morte e tem um 
custo de US$ 116 bilhões por ano em custos 
médicos diretos e US$ 58 bilhões em custos 
indiretos (invalidez, perda de produtividade, 
mortalidade).78 Infelizmente, muitas pessoas 
primeiro se tornam conscientes de que têm 
diabetes quando desenvolvem uma de suas 
complicações, que incluem doença cardíaca e 
acidente vascular cerebral, cegueira, doença 
renal, doença dos nervos e amputações, e 
impotência. Das cerca de 25,8 milhões de 
pessoas nos Estados Unidos que têm diabetes, 
um total de 7 milhões (27%) não estão cientes 
de que possuem a doença.78

Com os altos custos econômicos e humanos 
da diabetes, é fundamental identificar a grande 
população não diagnosticada e triagem de 
indivíduos para intervenções apropriadas. 
Felizmente, o rastreio da diabetes pode ser 
feito com um simples teste de glicemia. O 
teste pode ser tanto em jejum (8 horas) ou 
não, sendo o primeiro mais recomendado 
se for prático. Um nível de glicose em jejum 
menor que 100 mg/dL é considerado normal 
e um resultado superior a 125 mg/dL produz 
um diagnóstico provisório de diabetes que 
deve ser confirmado clinicamente. Aqueles 
cujos valores se situarem entre 100 e 125 mg/
dL são classificadas entre os que possuem 
tolerância à glicose comprometida, que é um 
fator de risco para ambas diabetes e doenças do 
coração.79 Como no caso da pressão sanguínea, 
os indivíduos nesta faixa acima do normal 
recebem uma classificação de pré-diabetes, 
indicando um risco relativamente elevado 
para futuro desenvolvimento da doença. Estes 
indivíduos em alto risco são incentivados 
a participar de programas estruturados de 
mudança de estilo de vida, incluindo a perda 
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Tabela 13-6: Exame de Colesterol no Sangue e Critérios de Acompanhamento72,73*.

Colesterol Total, mg/dL Colesterol LDL, mg/dL Colesterol HDL, mg/dL

<100 Ideal ≥60 Proteção

<200 Desejável 100–129 Próximo ao ideal/acima Ideal 40–59 Normal

200–239 Limítrofe Alto 130–159 Limítrofe Alto <40 Alto risco

≥240 Alto 160–189 Alto

≥190 Muito Alto

Recomendações de Acompanhamento para Adultos Sem Histórico pessoal de DCC†

Valor do Colesterol Valor de HDL Recomendação de acompanhamento

Colesterol desejávevl 
no sangue < 200 mg/
dL

HDL = 35 mg/dL Repitir medições do colesterol total e 
HDL dentro de 5 anos ou com exame 
físico 

HDL < 35 mg/dL Encaminhar para análise de 
lipoproteína 

Colesterol limítrofe-
alto no sangue 
200–239 mg/dL

HDL = 60 mg/dL e
<3 fatores de risco para DCC não 
lipídico‡
ou
HDL = 35–59 mg/dL e
<2 fatores de risco para DCC não 
lipídico

Reavaliar em 1 ou 2 anos repetindo as 
medições de colesterol total e HDL 

HDL = 60 mg/dL e
3 fatores de risco para DCC não 
lipídico 
ou
HDL = 35–59 mg/dL e
2 fatores de risco para DCC não 
lipídico 
ou
HDL < 35 mg/dL

Encaminhar para análise de 
lipoproteína 

Alto colesterol no 
sangue
≥ 240 mg/dL

Qualquer valor Encaminhar para análise de 
lipoproteína

* LDL indica lipoproteína de baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta densidade; e DCC, 
doença cardíaca coronária.
† Todos os indivíduos com DCC devem ser encaminhados ao seu médico para acompanhamento. 
‡ Fatores de risco DCC não lipídicos: idade (homens, 45+ anos; mulheres, 55+ anos), histórico 
familiar de doença cardíaca coronária prematura, tabagismo, hipertensão e diabetes.
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moderada de peso, atividade física regular e 
estratégias alimentares para reduzir o consumo 
total de calorias, gordura e ingestão de açúcar, 
ao mesmo tempo em que aumentam o consumo 
de fibras alimentares e grãos integrais. 

Embora o diabetes possa ser extremamente 
destrutivo, muitas de suas complicações 
podem ser evitadas ou reduzidas para a 
maioria dos diabéticos unicamente através de 
perda de peso, melhoria da nutrição, exercícios 
e, possivelmente, outras modificações no estilo 
de vida. Uma minoria de pessoas com diabetes 
também pode necessitar de insulina e/ou 
outros medicamentos para controlar a doença.79 

Teste de Aptidão
Algumas organizações realizam testes de aptidão 
antes de promover a participação em exercícios 
para examinar aqueles com maior risco de um 
evento cardíaco durante o exercício, prescrever 
atividades seguras e eficazes e determinar a 
capacidade funcional da linha de base para 
monitoramento contínuo e avaliação do 
programa. O teste de aptidão é particularmente 
importante para os empregadores com 
instalações de ginástica na empresa para 
gerenciar o risco de responsabilidade associada 
à supervisão de exercícios. Os componentes de 
um teste de aptidão podem incluir: 

 ● Teste funcional de resistência 
cardiovascular para medir ou estimar 
a capacidade aeróbica;

 ● Medições de composição e 
circunferência corporal para 
determinar a gordura corporal e massa 
magra (ver seção anterior); e

 ● Medidas de flexibilidade, força e 
resistência muscular para avaliar a 
função das articulações e músculos.

Teste de Capacidade Funcional e 

Resistência Cardiovascular 

Testes de capacidade funcional são usados 
para medir ou estimar o consumo máximo de 

oxigênio ou a capacidade aeróbica (VO2max), 
a maior quantidade de um oxigênio que 
uma pessoa pode utilizar sob condições mais 
árduas.70 Informações normativas sobre a 
capacidade aeróbica, que são úteis em fornecer 
feedback sobre os resultados dos testes, foram 
desenvolvidas pelo American College of Sports 
Medicine.80 Existem quatro princípios para 
testar a capacidade funcional81:

1. O exercício deve envolver grandes 
grupos musculares;

2. Os exercícios devem ser mensuráveis e 
reprodutíveis;

3. As condições de teste devem ser tal 
que os resultados são comparáveis e 
podem ser repetidos; 

4. Os testes devem ser bem tolerados 
e não devem exigir habilidades 
incomuns.

Laboratórios de testes de aptidão afiliados 
a instalações médicas normalmente realizam 
testes de esforço máximo progressivo em uma 
esteira motorizada ou bicicleta ergométrica, 
combinados com um eletrocardiograma 
(ECG), monitoramento da pressão arterial 
e atendimento médico para detectar sinais 
de doença cardíaca subclínica. A US Task 
Force recomenda contra o uso de um 
eletrocardiograma para fins de rastreio em 
indivíduos clinicamente saudáveis, devido 
ao seu custo e à baixa probabilidade de que a 
doença seja detectada.82

Os testes submáximos utilizando uma 
esteira, bicicleta ergométrica, degraus ou corrida 
cronometrada, ou caminhadas, são muito pouco 
úteis para o diagnóstico de doença arterial 
coronária assintomática, mas podem ser usados 
para estimar a capacidade funcional de forma 
confiável. Os testes submáximos se apoiam na 
conquista de uma frequência cardíaca estável 
para uma determinada carga de exercícios, e 
em seguida, no uso de dados de frequência 
cardíaca e da carga de exercícios para projetar 
a freqüência cardíaca máxima e VO2max de 
nomogramas.70 Dentre as vantagens distintas 
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de testes submáximos estão o fato de que eles 
são relativamente baratos, não requerem a 
presença de um médico e podem não exigir 
um monitoramento por ECG. Eles são usados 
com mais freqüência e de forma adequada em 
populações jovens saudáveis ou em testes em 
massa, fora do ambiente de laboratório. Testes 
na bicicleta ergométrica utilizam uma bicicleta 
de frenagem mecânica pedalada em uma taxa 
constante através do aumento da resistência. Este 
método é mais portátil do que o teste ergométrico 
e tende a produzir menos movimento na parte 
superior do corpo, o que torna as medições de 
freqüência cardíaca e pressão arterial mais fáceis 
de se obter. Todavia, este método de detecção 
pode não ser prático para exames no local de 
trabalho devido ao transporte de equipamento 
e tempo necessário para o teste. 

Os testes mais fáceis e menos despendiosos 
são aqueles realizados em campo descritos por 
Balke83 e Cooper84 e posteriormente revistos 
e modificados por Kline et al.85 Kline e seus 
colabordores usaram uma caminhada de 
cerca de 1,6 km, na pista, repetida e rápida e 
mediram o VO2 na esteira para desenvolver 
uma equação preditiva a fim de estimar o 
VO2max em adultos de 30 a 69 anos de idade.

Os testes de campo, tais como a 
caminhada cronometrada de 1,6 km, podem 
ser administrados com segurança para a 
maioria dos funcionários em um local de 
trabalho e repetido sempre que necessário 
para documentar mudanças na forma física, 
mas podem não ser práticos para eventos de 
rastreio no local de trabalho. Os funcionários 
comprometidos com um programa de atividade 
física vigorosa, mas que estão em alto risco de 
doenças cardíacas por causa de sua idade e da 
presença de outros fatores de risco coronariano, 
devem ser encaminhados ao seu médico para 
avaliação antes de iniciar o programa. 

Teste de Flexibilidade e Força Mucular 

Exercícios que melhoram a resistência e 
flexibilidade podem melhorar o desempenho, 
diminuir os riscos de exercícios aeróbicos 

vigorosos e fornecer benefícios de saúde 
adicionais próprios. Por exemplo, programas 
de prevenção de lesão nas costas, programas 
de tratamento da artrite e prevenção de quedas 
em idosos geralmente incluem exercícios que 
promovem a resistência e flexibilidade. Por esta 
razão, os testes de força e flexibilidade podem 
ser úteis como parte de uma avaliação global 
de aptidão. Padrões para testes e informações 
normativas são menos bem estabelecidas para 
testes de força e flexibilidade do que para testes 
de aptidão aeróbica, mas a informação útil está 
disponível no portal President’s Council on 
Fitness, Sports & Nutrition.86 Da mesma forma, 
há consideravelmente menos documentação 
científica sobre os benefícios dos exercícios 
para melhorar a força ou a flexibilidade do que 
há para o exercício aeróbico. 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DA 
AVALIAÇÃO DE SAÚDE NA 
PROMOÇÃO DE SAÚDE NO 
LOCAL DE TRABALHO 
A HRA periódica de toda a população (com 
ou sem triagem biomédica), bem como 
monitoramentos mais frequentes, contínuos 
de funcionários em alto risco identificados no 
processo de avaliação de toda a população, 
pode ser muito útil no planejamento de 
programas de promoção de saúde no local de 
trabalho e no direcionamento de componentes 
da intervenção para funcionários que irão 
beneficiar deles ao máximo. Pesquisas 
estabeleceram claramente que a segmentação 
de intervenções educativas é muito mais eficaz 
para atrair a participação do que abordagens 
menos focadas, bem como são mais eficazes na 
melhoria dos resultados de saúde.87–89

Questões-chave relacionadas à 
maximização da eficácia dos programas de 
promoção de saúde no local de trabalho 
incluem o foco nos funcionários certos para as 
intervenções corretas, bem como maximizar 
os níveis de participação e redução de 
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riscos. A HRA e triagem biomédica podem 
desempenhar um papel fundamental na 
segmentação da população, mas apenas se a 
participação nestas actividades de avaliação 
for consistentemente elevada. Para alcançar 
níveis aceitáveis de participação, um número 
crescente de empregadores está oferecendo 
incentivos financeiros. Muitos também estão 
tentando incentivar a redução de riscos através 
da utilização de incentivos. Esta seção explora 
o papel da HRA e triagem biomédica na 
segmentação de intervenções, administração 
de incentivos e monitoramento do impacto do 
programa. 

Concentrando Esforços com Base 
em Necessidades e Interesses 
Agora que a maioria dos programas de 
promoção de saúde no local de trabalho 
implementa sua HRA utilizando a Internet, 
segmentar grandes populações de funcionários 
para um acompanhamento focado é fácil e 
barato. Isso faz da comparação do valor de 
estratégias de melhoria de saúde de curto 
prazo e longo prazo mais importante do que 
nunca. Considerando os recursos relativamente 
limitados disponíveis para a programação da 
promoção de saúde, é provável que o foco nos 
funcionários em maior risco para intervenções 
intensivas virá às custas da programação 
para a população em geral. Esta estratégia é 
normalmente justificada pelo argumento de que 
uma pequena proporção de funcionários utiliza 
uma parte desproporcionalmente grande dos 
recursos totais de cuidados de saúde. Embora 
possa ser verdade que um pequeno número 
de funcionários com condições crônicas usa 
a maioria dos serviços médicos, também é 
provável que um número ainda maior com 
péssimos hábitos de saúde irá sofrer com estas 
mesmas condições no futuro. Assim, evitar os 
custos mantendo os funcionários saudáveis 
pode ser a melhor estratégia para muitas 
organizações do que o foco habitual na redução 
do risco. Uma pesquisa recente torna razoável 

concluir que, mesmo minimamente, melhorar 
as práticas de saúde de grandes populações, 
mover muitas pessoas para um nível de risco 
apenas ligeiramente inferior ou retardar o 
aparecimento de novos riscos, pode ser mais 
rentável do que segmentar apenas um pequeno 
número de funcionários de alto custo.30 
Pesquisas que exploram cuidadosamente o 
ponto de equilíbrio entre essas duas alternativas 
e como este ponto varia de acordo com as 
características da população (e.x., padrões de 
compensação, taxa de rotatividade), é muito 
importante para os campos de promoção da 
saúde e de gestão de doenças. 

Outra razão bastante convincente para 
questionar a lógica de limitar os recursos 
para os funcionários em maior risco é a 
possivelmente falsa suposição de que isso irá 
economizar mais dinheiro. Por exemplo, se 
as orientações clínicas que representam as 
“melhores práticas” para condições crônicas 
fossem totalmente implementadas, muitos 
acreditam que os custos totais de atendimento 
médico nos Estados Unidos aumentariam 
dramaticamente.90,91 A triste realidade do 
“cuidado usual” para a maioria das doenças 
crônicas é que os pacientes não recebem a 
quantidade de cuidados de que necessitam. A 
gestão eficaz da doença muitas vezes significa 
mais consultas médicas, medicamentos mais 
caros, mais educação para os funcionários e 
mais programação destinada a conformidade 
dos funcionários com os regimes de tratamento. 

Os programas de promoção de saúde 
no local de trabalho de maior sucesso hoje 
usam uma abordagem para direcionar as 
intervenções que preservam a escolha e 
privacidade dos funcionários, oferecendo 
o apoio que eles procuram. A ferramenta 
HRA ou processo de rastreio deve oferecer às 
participantes opções fáceis sobre se e quando 
eles querem ser contatados sobre programas 
relacionados aos seus interesses e riscos 
específicos. Felizmente, além de abordar a 
questão da privacidade, instrumentos de HRA 
bem desenhados permitem a segmentação com 
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base não apenas nos riscos dos participantes, 
mas também em sua prontidão para a mudança 
e outros fatores relacionados com a saúde, 
psicossociais e comportamentais. Isso permite 
que o planejador do programa direcione as 
intervenções de acompanhamento de acordo 
com a vontade de serem contactados, mas 
também para adequar a intervenção específica 
ao estágio do participante no processo de 
mudança e a outros fatores individuais. 

Uso de Incentivos para Aumentar 
a Participação na HRA e Exames e 
Melhoria da Saúde 
Uso de Incentivos na Avaliação de Saúde

Duas razões principais constituem a base 
do crescente número de empregadores que 
utilizam incentivos financeiros para aumentar 
a participação no programa e recompensar 
resultados positivos da saúde. Primeiro, a 
pesquisa demonstrou que a oferta de incentivos 
aumenta as taxas de participação e que essas 
taxas aumentam à medida que o valor do 
incentivo é elevada.92 É importante reconhecer 
que esta pesquisa também mostrou que uma 
cultura de apoio e comunicação consistente 
aumentaram substancialmente a eficácia do 
incentivo.93-95 Em segundo lugar, a lei federal 
americana ACA16 codificou e expandiu as 
regras propostas pela lei Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA) 
de 2006 no que se refere à não discriminação 
de incentivos do programa de bem estar. Além 
de elevar as regras da HIPAA final de 2006 
às autoridades estatutárias, a seção 2705 do 
ACA permite que os empregadores forneçam 
incentivos (por exemplo, prêmios menores de 
plano de saúde) se os indivíduos satisfizerem 
um fator de saúde padrão, como um peso 
saudável, níveis de pressão arterial e níveis 
de colesterol. Consulte o Capítulo 3 para obter 
mais detalhes. 

A administração de incentivos do 
contingente de saúde ainda é um conceito 

relativamente novo, por isso as diretrizes 
continuam a evoluir quanto ao melhor uso 
de abordagens participativas em relação ao 
contingente de saúde. Aqueles que defendem 
conectar os incentivos à realização dos padrões 
de fatores de saúde argumentam que os 
prêmios mais elevados pagos por aqueles que 
não obedecem um padrão de saúde fornecerão 
o financiamento necessário para manter os 
programas de bem estar acessíveis.96 No 
entanto, é justamente a preocupação de que 
tais diferenciais nos subsídios efetivamente 
transfiram os custos dos funcionários saudáveis 
para aqueles menos saudáveis que gerou maior 
oposição a esta abordagem. Especificamente, 
os grupos de defesa da saúde pública 
têm argumentado que os incentivos para 
contingente de saúde limitariam o acesso ao 
seguro de saúde, o que prejudica a intenção da 
lei ACA para aumentar o acesso.97 A linguagem 
do ACA reconhece essa preocupação, 
afirmando que “um contingente de recompensa 
para atender uma norma relacionada a um 
fator de saúde cria uma transferência daqueles 
que não cumprem o padrão para aqueles que 
efetivamente cumprem.” 

Incentivos Baseados em Progresso

Devido ao fato de que incentivos de contingente 
de saúde vinculados ao cumprimento de 
um padrão de fator de saúde têm levantado 
preocupações sobre justiça e temor de que 
aqueles que estão em maior risco irão “optar 
por sair”, porque eles vêem as metas como 
impossíveis de serem alcançadas,97,98,99 uma 
terceira abordagem foi proposta. O modelo de 
incentivo baseado em progresso busca o ponto 
em comum entre os incentivos de participação e 
responsabilização pelo cumprimento de metas 
de padrão de saúde exigidos pelos incentivos 
de contingente de saúde.100 Este modelo tem 
a intenção de envolver todos os funcionários, 
tornando o contingente de incentivo, seja no 
alcance de metas de padrões de saúde ou no 
alcance de uma meta de saúde customizada 
para o indivíduo, aquém das metas padrão 
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de saúde. O fornecimento de dados anuais 
de triagem biomédica é uma parte vital do 
monitoramento, seja do contingente de saúde 
ou dos incentivos baseados em progresso, 
uma vez que as métricas são necessárias para 
determinar o status atual vis-à-vis os objetivos 
relacionados aos incentivos. A abordagem 
baseada no progresso é melhor facilitada 
por conselheiros de saúde treinados em 
competências de entrevista motivacional, com 
a supervisão do médico e avaliação das metas 
de progresso estabelecidas para aqueles com 
condições médicas. 

Com o envolvimento médico, conforme 
necessário, o conselheiro e o participante 
discutem o status biomédico da linha de 
base e desenvolvem metas razoavelmente 
atingíveis. Por exemplo, se atingir um IMC de 
30, dentro dos próximos 12 meses, não é uma 
meta razoável para um funcionário obeso, 
o conselheiro trabalharia com o empregado 
para definir uma meta de saúde individual 
razoável, como a perda de 5% a 10% do peso 
corporal durante este período como sendo 
o padrão alternativo. O foco em um desenho 
baseado em progresso promove uma mudança 
de resultados gratificantes para recompensas 
relacionadas ao progresso em direção às metas 
de resultados, que também são compatíveis com 
os princípios comportamentais relacionados às 
aproximações sucessivas de recompensas em 
direção a uma meta de longo prazo. 

Um desenho de incentivo baseado em 
progresso responde a detratores preocupados 
com o fato de que os incentivos de bem estar 
do contingente de saúde representem uma 
mudança de custo do doente para o saudável. 
Ainda pode haver uma mudança de custo, mas 
uma parcela significativa será para alterar os 
custos daqueles que concordam em se envolver 
para aqueles que se recusam a fazê-lo. Se um 
incentivo está vinculado ao alcance de um 
padrão de fator de saúde recomendado, os 
funcionários podem simplesmente buscar uma 
renúncia com base em questões de saúde ao 
invés de tentar alcançar um objetivo que eles 

acreditem estar fora de seu alcance. Basear 
incentivos no progresso razoável, por outro 
lado, não só aborda questões atuais de saúde, 
mas também é sensível à grande variação 
na capacidade individual para mudança. O 
estado de saúde é influenciado por fatores 
fisiológicos e genéticos, bem como estilo de 
vida, de modo que as mudanças de estilo de 
vida feitas por uma pessoa possam produzir 
significativamente diferentes resultados de 
saúde do que a mesma mudança realizada 
por outra pessoa.101 A abordagem baseada no 
progresso começa onde cada funcionário está e 
recompensa o esforço significativo, bem como 
o alcance do resultado final. 

O papel de um processo de avaliação 
de saúde bem concebido como apoio aos 
incentivos baseados em progresso é oferecer 
aos funcionários oportunidades regulares 
para demonstrar o progresso em direção aos 
seus objetivos individuais e fornecer dados 
agregados úteis para os empregadores que 
detalhem o progresso de base populacional 
em direção aos objetivos organizacionais. Para 
satisfazer as disposições do ACA, incentivos 
que exijam alcançar um padrão de saúde só 
podem ser utilizados se forem acompanhados 
por um “programa de bem estar razoavelmente 
desenhado”, o que significa que o programa 
global deve ter uma chance razoável de 
melhorar a saúde da população.102

Monitorando o Acompanhamento
Os HRAs mais valiosos são aqueles com 
a capacidade incorporada de fornecer 
comparações ao longo do tempo. Uma HRA 
pode servir como um catalisador para a 
mudança de comportamento quando os 
funcionários se beneficiam ao perceber como 
seus riscos têm melhorado, ou piorado, 
desde a avaliação anterior. Da mesma forma, 
a tecnologia de HRA deve manter os dados 
coletados ao longo do tempo em um banco 
de dados que permita que os empregadores 
monitorem o progresso em nível agregado dos 
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funcionários que participam de programas 
específicos, bem como as alterações na saúde de 
sua população total e segmentos populacionais 
significativos ao longo de vários períodos de 
tempo. 

CONCLUSÕES
Para os programas de promoção de saúde no local 
de trabalho serem bem sucedidos, é fundamental 
que a HRA, triagem biomédica e outras abordagens 
de avaliação de saúde sejam combinadas com 
intervenções comportamentais e utilizados para 
acompanhamento e monitoramento contínuo. 
Também é fundamental que a avaliação de 
saúde seja posicionada de forma positiva dentro 
da organização para obter os maiores níveis de 
participação e engajamento. A contribuição da 
avaliação da saúde na promoção de saúde no 
local de trabalho pode ser resumida como se 
segue: 

1. A avaliação de saúde é um elemento 
fundamental dos programas de 
promoção de saúde no local de 
trabalho pois fornece uma base para 
o planejamento e desenvolvimento 
do programa, serve como uma 
plataforma de intervenção e permite 
o monitoramento tanto do progresso 
individual quanto organizacional.

2. Um processo de avaliação de 
saúde bem desenhado fornece uma 
maneira custo-efetiva para coletar as 
informações necessárias para adequar 
o feedback educacional e direcionar 
as intervenções de acompanhamento 
a fim de apoiar a mudança de estilo 
de vida do funcionário, o autocuidado 
médico, apoio à decisão de cuidados 
de saúde e gestão de doenças crônicas. 
Ele também fornece as informações 
necessárias para determinar se estes 
esforços estão melhorando a saúde.

3. A avaliação contínua de saúde para 
medir tendências ao longo do tempo 
é um componente-chave na avaliação 

de programas de promoção de saúde 
no local de trabalho, fornecendo 
informações para apoiar a concepção 
do programa, a melhoria da qualidade 
e os resultados da medição.

4. O uso de incentivos financeiros 
integrados aos benefícios aumentou 
substancialmente as taxas de 
participação da HRA. As disposições 
da lei americana ACA que permitem 
que incentivos financeiros sejam 
vinculados ao cumprimento de 
um padrão de fator de saúde têm 
aumentado significativamente o uso 
de exames biomédicos e da HRA pelos 
empregadores.

5. A HRA e a triagem biomédica são as 
abordagens de avaliação de saúde 
mais utilizadas para determinar os 
riscos à saúde, as prioridades de 
saúde e prontidão para mudar dos 
funcionários.

GLOSSÁRIO
Administração de banco de dados de 
sinistros: Banco de dados que captura as 
informações em custos médicos, medicamentos, 
faltas ao trabalho, incapacidade e afastamentos 
para oferecer informação em diagnóstico 
médico, serviços em atenção à saúde e custos 
associados. Dados de sinistros podem ser 
combinados com a avaliação de saúde (HRA) 
e dados de rastreamento biomédico para 
segmentar e determinar a população-alvo ao 
longo de um continuum de saúde. 

Affordable Care Act (ACA): Patient 
Protection and Affordable Care Act (ACA), é 
uma lei federal Americana publicado em 23 de 
março de 2010 que buscar aumentar o número 
de Americanos com cobertura por seguros 
em saúde e reduzindo os custos totais em 
assistência médica. 

Avaliação de risco em saúde (Health risk 
assessment - HRA): abordagem de avaliação 
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em saúde que utiliza a tecnologia da informação 
para coletar, analisar e relatar os riscos 
individuais e as prioridades. Tipicamente é 
aplicada como questionário auto administrado 
ao início de cada ano do programa, cobrindo 
um largo espectro de comportamentos em 
saúde e fatores de risco (como alimentação, 
atividade física, controle do peso, uso do álcool 
e tabaco, gerenciamento do stress e práticas em 
segurança), antecedentes pessoais em saúde, 
história familiar e intenções relacionadas a 
mudança de fatores de risco.

Avaliação em Saúde: análise dos dados 
relacionados à Saúde que avalia o status 
de Saúde, riscos em saúde e prioridades de 
melhoria em Saúde no nível individual ou 
organizacional, é um elemento chave dos 
programas de promoção de saúde.

Genetic Information Nondiscrimination Act 
(GINA): lei federal Americana publicado 
em 21 de maio de 2008 que proíbe o uso 
de informação genética em seguro saúde e 
emprego.

Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA): lei federal 
Americana publicado em 21 de Agosto de 1996 
que (1) protege a cobertura de seguro saúde 
para trabalhadores e suas famílias que mudam 
ou perdem seus empregos (Título I); e (2) requer 
padrões nacionais para transações eletrônica 
nos cuidados em saúde e identificação 
nacional para provedores, planos de saúde 
e empregadores incluindo a manutenção da 
privacidade e segurança das informações em 
saúde individualmente identificadas (Título 
II).

Incentivos baseados em progresso: modelo 
de incentivo que combina incentivos 
participatórios e incentivos contingenciais 
à saúde com a intenção de engajar todos 
os empregados para construir o modelo de 
incentivo para o atingimento de metas de 
saúde customizadas.

Pesquisas de Interesse e Saúde do 
Empregado: censo ou pesquisa randomizada 
de necessidades em saúde numa população 
de empregados, tipicamente administrados 
anonimamente. Pesquisas podem focar em 
um único tópico, como as atitudes sobre a 
política corporativa de cessação do tabagismo 
ou direcionar um amplo leque de temas como 
os hábitos em saúde e bem-estar psicológico, 
segurança no ambiente de trabalho, stress 
relacionado ao trabalho e satisfação no 
trabalho, histórico de saúde, conhecimentos em 
saúde, atitudes sobre políticas organizacionais 
em saúde e preferências na programação em 
promoção de saúde no ambiente de trabalho.

Prontuário eletrônico (Electronic Medical 
Records-EMR): registro eletrônico do paciente 
criado para hospitais, médicos e outros 
provedores de atenção à saúde.

Rastreamento biomédico: avaliação em saúde 
oferecido em uma única oportunidade ou em 
conjunto com a avaliação de risco em saúde 
(HRA). As avaliações biomédicas como peso, 
pressão arterial, colesterol e glicemia são 
realizadas para determinar medidas “objetivas 
de risco de futuras condições crônicas como 
diabetes, derrame cerebral e doença cardíaca.

Registro pessoal de saúde (Personal Health 
Record -PHR): registro amplo em saúde 
mantido pelas próprias pessoas que incluem 
informações semelhantes ao registro individual 
de saúde  (história médica, medicamentos 
e alergias, vacinas, resultados de exames 
laboratoriais, imagens radiológicas, sinais 
vitais, comportamentos de risco).

Modelo de Crenças em Saúde: Conceitualiza 
a mudança de comportamento de saúde em 
função do risco percebido de desfecho negativo 
em saúde e os benefícios percebidos (barreiras 
percebidas) da atividade preventiva.

Modelo de Estágio de Mudança: Estrutura 
conceitual de mudança de comportamento 
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que postula que as pessoas se movem ao 
longo de uma série de cinco estágios na 
mudança de comportamento, começando 
de não estar pronto (estágio de pré 
contemplação), para considerar a mudança 
(estágio de contemplação), de preparar para 
a mudança (estágio de preparação) e início da 
ação (estágio de ação) e finalmente sustentar 
a mudança de comportamento (estágio de 
manutenção).

Objetivos do aprendizado
1. Definir os métodos primários na 

abordagem da promoção da saúde no 
ambiente de trabalho

2. Listar os prós e contra da avaliação 
dos fatores de risco e rastreamento 
biomédico nos programas de 
promoção de saúde no ambiente de 
trabalho.

3. Identificar e resumir os métodos 
adicionais de avaliação em saúde como 
as pesquisas com os trabalhadores e 
os bancos de dados administrativos de 
custos.

4. Descrever o uso de incentivos 
financeiros para promover a 
participação na avaliação de saúde.

Questões para discussão
1. Porque a avaliação de saúde é um 

elemento fundamental para os 
programas de promoção de saúde no 
ambiente de trabalho?

2. Quais benefícios advêm da avaliação 
em saúde nos programas de promoção 
de saúde na empresa?

3. Quais fatores devem ser considerados ao 
se desenhar as estratégias de incentivos 
para a avaliação em saúde?

4. Quais as abordagens em avaliação de 
saúde mais utilizadas pelos programas 
de qualidade de vida?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
A legislação brasileira (inclusive a normatização 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar) 
não permite que haja incentivos ou penalidades 
associadas a fatores de riscos em saúde ou à 
mudança de comportamento. A normatização 
permite que se ofereçam incentivos para os 
beneficiários de planos de saúde que aderem 
aos programas de promoção de saúde e 
prevenção de riscos e doenças.

Os exames de saúde e avaliação de estilo 
de vida e fatores de risco em saúde são 
frequentemente oferecidos pelas empresas.
No Brasil há uma grande oportunidade para 
as avaliação que é realização dos exames 
periódicos de saúde no âmbito dos programas 
de saúde e segurança no trabalho.Conforme 
apresentado neste capítulo, nos Estados 
Unidos as avaliações são sempre voluntárias 
e se utilizam com frequência os incentivos 
financeiros e há sempre o risco do viés de seleção 
com a participação dos trabalhadores com 
perfil de risco distinto do conjunto da empresa. 
No entanto, há o desafio da integração das 
informações, inclusive de outras fontes (uso do 
sistema de saúde, causas de faltas ao trabalho), 
da inclusão de feedbacks educativos para os 
participantes e utilização de ferramentas de 
mudança de comportamento, aumento da auto 
eficácia e inclusão de novas tecnologias.

REFERÊNCIAS
1. US Department of Health and Human 

Services, Public Health Service. 1992 
national survey of worksite health 
promotion activities: summary. Am J 
Health Promot. 1993;7:452–464.

2. Stephen Wolfram on Personal Analytics. 
MIT Technology Review. Available at: 
http://www.technologyreview.com/
news/514356/stephen-wolfram-on-
personal-analytics. Accessed May 21, 2013.



455CAPÍTULO 13 Avaliação de Saúde

3. Wolfram S. The personal analytics of my 
life. Stephen Wolfram blog. Available 
at: http://blog.stephenwolfram.
com/2012/03/the-personal-analytics-
of-my-life. Accessed May 21, 2013.

4. Towers Watson, National Business 
Group on Health. Pathway to 
Health and Productivity 2011/2012 
Staying@Work Survey Report. 
2011. Available at: http://www.
towerswatson.com/DownloadMedia.
aspx?media={7BE638F3-9EA0-4BAE-
A048-7587BF501C1F. Accessed May 21, 
2013.

5. Anderson DR, Staufacker MJ. The 
impact of worksite-based health risk 
appraisal on health-related outcomes: 
a review of the literature. Am J Health 
Promot. 1996;10(6):499–508.

6. Soler RE, Griffith M, Hopkins DP, Leeks 
KD. The assessment of health risks with 
feedback: results of a systematic review. 
In: Pronk NP, ed. ACSM’s Worksite Health 
Handbook: A Guide to Building Healthy and 
Productive Companies. Champagne, Ill: 
Human Kinetics; 2009: 82-91.

7. Soler RE, Leeks KD, Razi S, et al. 
A systematic review of selected 
interventions for worksite health 
promotion: the assessment of health 
risks with feedback. Am J Prev Med. 
2010;38(2 suppl):S237–S262.

8. Anderson DR, Jose WS. Comprehensive 
evaluation of a worksite health 
promotion program: the StayWell 
program at Control Data. In: Klarreich 
SH, ed. Health and Fitness in the Workplace. 
New York, NY: Praeger; 1987:284-298.

9. Hoover S, Jensen M, Murphy R, 
Anderson D. Evaluation: guidelines 
for the accountable health promotion 
professional. In: Opatz JP, ed. Economic 
Impact of Worksite Health Promotion. 
Champaign, Ill: Human Kinetics 
Publishers; 1994:99–120.

10. Goetzel RZ, Guindon AM, Turshen 
IJ, Ozminkowski RJ. Health and 
productivity management: establishing 
key performance measures, benchmarks, 
and best practices. J Occup Environ Med. 
2001;43(1):10–17.

11. Goetzel RZ, Ozminkowski RJ, Pelletier 
KR, et al. Emerging trends in health and 
productivity management. Am J Health 
Promot. 2007;22(1):suppl 1–7, iii.

12. Grossmeier J, Terry PE, Cipriotti A, 
Burtaine JE. Best practices in evaluating 
worksite health promotion programs. 
Am J Health Promot. 2010;24(3):TAHP1–
TAHP9, iii.

13. Regulations Under the Genetic 
Information Nondiscrimination Act of 
2008. Vol 29. In: Commission EEO, ed. 
2010.

14. Goetzel RZ, Staley P, Ogden L, et al. A 
Framework for Patient-Centered Health Risk 
Assessments: Providing Health Promotion 
and Disease Prevention Services to Medicare 
Beneficiaries. Atlanta, Ga: US Department 
of Health and Human Services, Centers 
for Disease Control and Prevention; 
2011.

15. National Business Group on Health, 
Fidelity Investments Benefits 
Consulting. Employer Investments in 
Improving Employee Health Survey. 2012.

16. Patient Protection and Affordable Care 
Act, 42 USC 300gg–11. 2nd ed. 2010:974.

17. Prochaska JO, DiClemente CC. Stages of 
change in the modification of problem 
behaviors. Prog Behav Modif. 1992;28:183–
218.

18. Prochaska JO, Norcross JC, DiClemente 
CC. Changing for Good: The Revolutionary 
Program That Explains the Six Stages 
of Change and Teaches You How to Free 
Yourself From Bad Habits. 1st ed. New 
York, NY: W Morrow; 1994.

19. Anderson DR, Whitmer RW, Goetzel 
RZ, et al. The relationship between 

http://www.towerswatson.com/DownloadMedia.aspx?media=%7b7BE638F3-9EA0-4BAE-A048-7587BF501C1F
http://www.towerswatson.com/DownloadMedia.aspx?media=%7b7BE638F3-9EA0-4BAE-A048-7587BF501C1F
http://www.towerswatson.com/DownloadMedia.aspx?media=%7b7BE638F3-9EA0-4BAE-A048-7587BF501C1F
http://www.towerswatson.com/DownloadMedia.aspx?media=%7b7BE638F3-9EA0-4BAE-A048-7587BF501C1F


456 CAPÍTULO 13 Avaliação de Saúde

modifiable health risks and group-
level health care expenditures; Health 
Enhancement Research Organization 
(HERO) Research Committee. Am J 
Health Promot. 2000;15(1):45–52.

20. Goetzel RZ, Anderson DR, Whitmer 
RW, et al. The relationship between 
modifiable health risks and health 
care expenditures: an analysis of the 
multi-employer HERO health risk and 
cost database. J Occup Environ Med. 
1998;40(10):843–854.

21. Goetzel RZ, Pei X, Tabrizi MJ, et al. Ten 
modifiable health risk factors are linked 
to more than one-fifth of employer-
employee health care spending. Health 
Aff (Millwood). 2012;31(11):2474–2484.

22. Terry PE. The role of health risk appraisal 
in the workplace: assessment versus 
behavior change. Am J Health Promot. 
1987;2(2)18–36.

23. Brink S. Health Risks and Behavior: The 
Impact on Medical Costs. Brookfield, WI: 
Milliman & Robertson, Inc; 1987.

24. Golaszewski T, Lynch W, Clearie A, 
Vickery DM. The relationship between 
retrospective health insurance claims 
and a health risk appraisal-generated 
measure of health status. J Occup Med. 
1989;31(3):262–264.

25. Vickery DM, Golaszewski T, Wright E, 
McPhee LE. Life-style and organizational 
health insurance costs. J Occup Med. 
1986;28(11):1165–1168.

26. Bertera RL. The effects of behavioral 
risks on absenteeism and health-care 
costs in the workplace. J Occup Med. 
1991;33(11):1119–1124.

27. Yen LT, Edington DW, Witting P. 
Prediction of prospective medical claims 
and absenteeism costs for 1284 hourly 
workers from a manufacturing company. 
J Occup Med. 1992;34(4):428–435.

28. Riedel JE, Grossmeier J, Haglund-
Howieson L, et al. Use of a normal 
impairment factor in quantifying 

avoidable productivity loss because 
of poor health. J Occup Environ Med. 
2009;51(3):283–295.

29. Edington DW, Yen LT, Witting P. The 
financial impact of changes in personal 
health practices. J Occup Environ Med. 
1997;39(11):1037–1046.

30. Nyce S, Grossmeier J, Anderson DR, 
et al. Association between changes in 
health risk status and changes in future 
health care costs: a multiemployer 
study. J Occup Environ Med. 2012; 
54(11):1364–1373.

31. Anderson DR, Mangen DJ, Grossmeier JJ, 
et al. Comparing alternative methods of 
targeting potential high-cost individuals 
for chronic condition management. J 
Occup Environ Med. 2010;52(6):635–646.

32. Strecher VJ, Kreuter MW. Health risk 
appraisal from a behavioral perspective: 
present and future. In: Hyner GC, 
Peterson KW, Travis JW, et al, eds. SPM 
Handbook of Health Assessment Tools. 
Pittsburgh, Pa: The Society of Preventive 
Medicine, The Institute for Health and 
Productivity Management; 1999:75–82.

33. Becker MH. The Health Belief Model and 
personal health behavior. Health Educ Q. 
1974;2:324–472.

34. Avis NE, Smith KW, McKinlay JB. 
Accuracy of perceptions of heart attack 
risk: what influences perceptions and 
can they be changed? Am J Public Health. 
1989;79(12):1608–1612.

35. Skinner CS, Kreuter MW, Kobrin S, 
Strecher VJ. Perceived and actual breast 
cancer risk: optimistic and pessimistic 
biases. J Health Psychol. 1998;3(2):181–
193.

36. Weinstein ND. Why it won’t happen 
to me: perceptions of risk factors and 
susceptibility. Health Psychol. 1984; 
3(5):431–457.

37. Terry PE. The art of innovation. Am J 
Health Promot. 2012;26(5):TAHP-2–
TAHP-6.



457CAPÍTULO 13 Avaliação de Saúde

38. Bandura A. Self-efficacy: toward a 
unifying theory of behavioral change. 
Psychol Rev. 1977;84(2):191–215.

39. Kaplan R. Quantification of health 
outcomes for policy studies in behavioral 
epidemiology. In: Kaplan R, Criqui M, 
eds. Behavioral Epidemiology and Disease 
Prevention. New York, NY: Plenum; 
1985:31-56.

40. Landsbergis PA, Schnall PL, Deitz DK, 
et al. Job strain and health behaviors: 
results of a prospective study. Am J 
Health Promot. 1998;12(4):237–245.

41. US Department of Health and Human 
Services. A Report of the Surgeon General: 
Physical Activity and Health. Atlanta, 
Ga: Centers for Disease Control and 
Prevention; 1996.

42. McGonigal J. Reality Is Broken: Why Games 
Make Us Better and How They Can Change 
the World. New York, NY: Penguin Press; 
2011.

43. Strecher VJ, Kreuter M, Den Boer 
DJ, et al. The effects of computer-
tailored smoking cessation messages 
in family practice settings. J Fam Pract. 
1994;39(3):262–270.

44. Skinner CS, Strecher VJ, Hospers H. 
Physicians’ recommendations for 
mammography: do tailored messages 
make a difference? Am J Public Health. 
1994;84(1):43–49.

45. Terry PE, Seaverson EL, Staufacker 
MJ, Gingerich SB. A comparison of the 
effectiveness of a telephone coaching 
program and a mail-based program. 
Health Educ Behav. 2010;37(6):895–912.

46. Terry PE, Seaverson EL, Staufacker 
MJ, Tanaka A. The effectiveness of 
a telephone-based tobacco cessation 
program offered as part of a worksite 
health promotion program. Popul Health 
Manag. 2011;14(3):117–125.

47. Task Force on Community Preventive 
Services. Guide to Community 
Preventive Services. Assessment of 

health risks with feedback to change 
employees’ health. Available at: www.
thecommunityguide.org/worksite/
ahrf.html. Accessed February 28, 2013.

48. Oremus M. Health Risk Appraisal 
Technology Assessment Report. Rockville, 
Md: McMaster University Evidence-
Based Practice Center Under Contract to 
the Agency for Healthcare Research and 
Quality, US Department of Health and 
Human Services; 2011.

49. National Committee for Quality 
Assurance. Available at: http://www.
ncqa.org/. Accessed February 28, 2013.

50. URAC. Available at: https://www.urac.
org/. Accessed February 28, 2013.

51. US Preventive Services Task Force. 
Guide to Clinical Preventive Services: 
Second Edition. Baltimore, Md: Williams 
& Wilkins; 1996.

52. US Preventive Services Task Force. 
Guide to Clinical Preventive Services, 2012. 
Available at: http://www.ahrq.gov/
professionals/clinicians-providers/
guidelines-recommendations/guide/
guide-clinical-preventive-services.pdf.

53. US Preventive Services Task Force. 
Screening for high blood pressure in 
adults. Available at: http://www.
uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf 
/uspshype.htm. Accessed March 5, 2013.

54. Alderman MH, Lamport B. Treatment 
of hypertension at the workplace: an 
opportunity to link service and research. 
Health Psychol. 1988;7(suppl):283–295.

55. World Health Organization. Global Brief 
on Hypertension. Geneva, Switzerland: 
World Health Organization; 2013.

56. Grassi G, Bombelli M, Seravalle G, et 
al. Role of ambulatory blood pressure 
monitoring in resistant hypertension. 
Curr Hypertens Rep. 2013;15(3):232–237.

57. Muxfeldt ES, de Souza F, Salles GF. 
Resistant hypertension: a practical 
clinical approach. J Hum Hypertens. 
2013:27(11):657-662.

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspshype.htm
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspshype.htm
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspshype.htm


458 CAPÍTULO 13 Avaliação de Saúde

58 The sixth report of the Joint National 
Committee on prevention, detection, 
evaluation, and treatment of high 
blood pressure. Arch Intern Med. 
1997;157(21):2413–2446.

59 National High Blood Pressure Education 
Program. The Seventh Report of the 
Joint National Committee on Prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure.NHLBI, US Department 
of Health and Human Services; 2004. 
Available at: http://www.nhlbi.nih.
gov/guidelines/hypertension/jnc7full.
pdf

60. Flegal KM, Carroll MD, Kit BK, Ogden 
CL. Prevalence of obesity and trends 
in the distribution of body mass index 
among US adults, 1999-2010. JAMA. 
2012;307(5):491–497.

61. Canoy D, Boekholdt SM, Wareham 
N, et al. Body fat distribution and risk 
of coronary heart disease in men and 
women in the European Prospective 
Investigation Into Cancer and Nutrition 
in Norfolk cohort: a population-
based prospective study. Circulation. 
2007;116(25):2933–2943.

62. Blijdorp K, van den Heuvel-Eibrink 
MM, Pieters R, et al. Obesity is 
underestimated using body mass index 
and waist-hip ratio in long-term adult 
survivors of childhood cancer. PLoS One. 
2012;7(8):e43269.

63. Jitnarin N, Poston WS, Haddock CK, et 
al. Accuracy of body mass index-defined 
overweight in fire fighters. Occup Med 
(Lond). 2013;63(3):227–230.

64. Gallagher D, Visser M, Sepulveda D, et 
al. How useful is body mass index for 
comparison of body fatness across age, 
sex, and ethnic groups? Am J Epidemiol. 
1996;143(3):228–239.

65. National Heart Lung and Blood Institute. 
Clinical Guidelines on the Identification, 
Evaluation, and Treatment of Overweight and 
Obesity in Adults. Bethesda, Md: National 

Heart, Lung and Blood Institute-NHLBI 
Information Center; 1999.

66. Wadden TA, Bell ST. Obesity. In: 
Bellack AS, Hersen M, Kazdin AE, 
eds. International Handbook of Behavior 
Modification and Therapy. New York, NY: 
Plenum; 1990:449-473.

67. Wagner DR, Heyward VH. Techniques 
of body composition assessment: a 
review of laboratory and field methods. 
Res Q Exerc Sport. 1999;70(2):135–149.

68. Heymsfield SB, Lohman TG, Wang ZM, 
Going SB. Human Body Composition. 
Champaign, Ill: Human Kinetics; 2005.

69. Fields DA, Goran MI, McCrory MA. 
Body-composition assessment via air-
displacement plethysmography in 
adults and children: a review. Am J Clin 
Nutr. 2002;75(3):453–467.

70. Pollock ML, Wilmore JH. Exercise in Health 
and Disease: Evaluation and Prescription 
for Prevention and Rehabilitation. 2nd ed. 
Philadelphia, Pa: Saunders; 1990.

71. Martin AD, Ross WD, Drinkwater 
DT, Clarys JP. Prediction of body fat 
by skinfold caliper: assumptions and 
cadaver evidence. Int J Obes. 1985;9(suppl 
1):31–39.

72. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, et 
al. Implications of recent clinical trials 
for the National Cholesterol Education 
Program Adult Treatment Panel III 
guidelines. Circulation. 2004;110(2):227–
239.

73. National Cholesterol Education 
Program. Third Report of the National 
Cholesterol Education Program (NCEP) 
Expert Panel on Detection, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Cholesterol in 
Adults (Adult Treatment Panel III) Final 
Report. NHLBI, US Department of Health 
and Human Services; 2002. Available at: 
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/
cholesterol/atp3full.pdf 

74. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. 
Heart disease and stroke statistics—2013 



459CAPÍTULO 13 Avaliação de Saúde

update: a report from the American Heart 
Association. Circulation. 2013;127(1):e6–
e245.

75. Kannel WB, Castelli WP, Gordon 
T. Cholesterol in the prediction of 
atherosclerotic disease: new perspectives 
based on the Framingham study. Ann 
Intern Med. 1979;90(1):85–91.

76. Frick MH, Elo O, Haapa K, et al. Helsinki 
Heart Study: primary-prevention trial 
with gemfibrozil in middle-aged men 
with dyslipidemia: safety of treatment, 
changes in risk factors, and incidence 
of coronary heart disease. N Engl J Med. 
1987;317(20):1237–1245.

77. American Heart Association. What 
your cholesterol levels mean. 
Available at: http://www.heart.org/
HEARTORG/Conditions/Cholesterol/
A b o u t C h o l e s t e r o l / W h a t - Y o u r -
Cholesterol-Levels-Mean_UCM_305562_
Article.jsp. Accessed June 6, 2013.

78. Centers for Disease Control and 
Prevention. National Diabetes Fact Sheet: 
National Estimates and General Information 
on Diabetes and Prediabetes in the United 
States, 2011. Atlanta, Ga: US Department 
of Health and Human Services, Centers 
for Disease Control and Prevention; 
2011.

79. American Diabetes Association. 
Standards of medical care in 
diabetes-2011. Diabetes Care. 
2013;36(suppl 1):S11–S66.

80. Thompson WR, American College of 
Sports M, Gordon NF, Pescatello LS. 
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing 
and Prescription. 8th ed. Baltimore, MD: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2009.

81. McKiman MD, Froelicher VF. General 
principles of exercise testing. In: 
Skinner JS, ed. Exercise Testing and 
Exercise Prescription for Special Casts: 
Theoretical Basis and Clinical Application. 
Philadelphia, Pa: Lee and Febiger; 
1987:3-19.

82. Chou R, Arora B, Dana T, et al. Screening 
Asymptomatic Adults for Coronary 
Heart Disease With Resting or Exercise 
Electrocardiography: Systematic Review to 
Update the 2004 US Preventive Services 
Task Force Recommendation. Rockville, 
Md: Agency for Healthcare Research 
and Quality; 2011.

83. Balke B. A Simple Field Test for the 
Assessment of Physical Fitness. Oklahoma 
City, Okla: Civil Aeromedical Research 
Institute, Federal Aviation Agency; 1963.

84. Cooper KH. A means of assessing 
maximal oxygen intake: correlation 
between field and treadmill testing. 
JAMA. 1968;203(3):201–204.

85. Kline GM, Porcari JP, Hintermeister 
R, et al. Estimation of VO2max from 
a one-mile track walk, gender, age, 
and body weight. Med Sci Sports Exerc. 
1987;19(3):253–259.

86. President’s Council on Fitness, Sports 
& Nutrition. Available at: http://www.
fitness.gov/index.html. Accessed April 
15, 2013.

87. Erfurt JC, Foote A, Heirich MA, Gregg 
W. Improving participation in worksite 
wellness programs: comparing health 
education classes, a menu approach, 
and follow-up counseling. Am J Health 
Promot. 1990;4(4):270–278.

88. Erfurt JC, Foote A, Heirich MA. Worksite 
wellness programs: incremental 
comparison of screening and referral 
alone, health education, follow-up 
counseling, and plant organization. Am 
J Health Promot. 1991;5(6):438–448.

89. Heaney CA, Goetzel RZ. A review 
of health-related outcomes of multi-
component worksite health promotion 
programs. Am J Health Promot. 
1997;11(4):290–307.

90. Terry P, Thorson D, Wegleitner T, Linck 
E. Decision support for preventive 
services—developing a US Preventive 
Services Task Force-based computer 



460 CAPÍTULO 13 Avaliação de Saúde

assessment system for a group practice 
setting. Group Pract J. 1994;43(4):32–37.

91. Terry PE. A case for no-fault health 
insurance: from the “worried well” 
to the “guilty ill.” Am J Health Promot. 
1994;8(3):165.

92. Anderson D, Grossmeier J, Seaverson 
ELD, Snyder D. The role of financial 
incentives in driving employee 
engagement in health management. 
ACSMS Health Fitness J. 2008;12(4):18–22.

93. Seaverson EL, Grossmeier J, Miller TM, 
Anderson DR. The role of incentive 
design, incentive value, communications 
strategy, and worksite culture on health 
risk assessment participation. Am J 
Health Promot. 2009;23(5):343–352.

94. Taitel MS, Haufle V, Heck D, et al. 
Incentives and other factors associated 
with employee participation in health 
risk assessments. J Occup Environ Med. 
2008;50(8):863–872.

95. Wilhide C, Hayes JR, Farah JR. The use 
and influence of employee incentives 
on participation and throughput in 
a telephonic disease management 
program. Popul Health Manag. 
2008;11(4):197–202.

96. O’Donnell MP. Making the impossible 
possible: engaging the entire population 
in comprehensive workplace health 
promotion programs at no net cost to 
employers or employees. Am J Health 
Promot. 2010;24(6):iv–v.

97. Carnethon M, Whitsel LP, Franklin BA, 
et al. Worksite wellness programs for 
cardiovascular disease prevention: a 
policy statement from the American 

Heart Association. Circulation. 
2009;120(17):1725–1741.

98. American Heart Association. Position 
Statement on Financial Incentives 
Within Worksite Wellness Programs. 
Available at: http://www.heart.org/
idc/groups/heart-public/@wcm/@
adv/documents/downloadable/
ucm_428966.pdf. Accessed March 4, 
2013.

99. Hudson T, Hymel P, Loeppke R. ACOEM 
urges implementation of Affordable Care 
Act wellness provisions. Available at: 
http://www.acoem.org/Comments_
AffordableCareActWellnessProvisions.
aspx. Accessed March 4, 2013.

100. Terry PE, Anderson DR. Finding common 
ground in the use of financial incentives 
for employee health management: a call 
for a progress-based approach. Am J 
Health Promot. 2011;26(1):ev–evii.

101. Karavirta L, Hakkinen K, Kauhanen A, 
et al. Individual responses to combined 
endurance and strength training in 
older adults. Med Sci Sports Exerc. 
2011;43(3):484–490.

102. Guidance for a reasonably designed, 
employer-sponsored wellness program 
using outcomes-based incentives. 
Consensus Statement of the Health 
Enhancement Research Organization; 
American College of Occupational and 
Environmental Medicine; American 
Cancer Society and American Cancer 
Society Cancer Action Network; 
American Diabetes Association; 
American Heart Association. J Occup 
Environ Med. 2012;54(7):889–896.



Mark G. Wilson, Jennifer L. Gay, 
David M. DeJoy e Heather M. Padilla

INTRODUÇÃO
Os benefícios da atividade física têm sido 
bem documentadas em estudos clínicos e na 
comunidade durante um século ou mais.1 A 
atividade física tem mostrado diminuir o risco 
e/ou incidência de doença cardiovascular, 
acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2 e 
síndrome metabólica, osteoporose, obesidade, 
depressão, câncer de mama e de cólon.1–3 Como 
resultado, a atividade física tornou-se um dos 
pilares da prevenção de doenças e dos esforços 
de promoção da saúde.4 Programas de atividade 
física têm sido a base de programas de promoção 
da saúde no local de trabalho durante três décadas 
ou mais. Pesquisas nacionais têm documentado 
a prevalência de programas de atividade física, 
em 66% de grandes empresas que oferecem 
programas na pesquisa mais recente.5 Programas 
de atividade física devem ser parte integrante 
dos esforços para um programa de promoção de 
saúde no local de trabalho abrangente.

Este capítulo analisa elementos da condição 
física, prescrições de exercícios, e a prevalência de 
atividades físicas relacionadas ao trabalho, resume 
o impacto na saúde e financeiro de programas de 
atividade física no trabalho, e propõe estratégias 

de melhoria que incluem habilidade (individual) 
e oportunidade (ambiental). O capítulo termina 
com uma discussão sobre as novas tendências 
em programas de atividade física no trabalho.

ELEMENTOS DA BOA CONDIÇÃO 
FÍSICA
A boa condição física relacionada à saúde consiste 
nos seguintes elementos6–9: 1) a flexibilidade, 
capacidade de ter a amplitude de movimento, 2) 
a composição corporal, relação entre gordura e 
tecido isento de gordura e a comparação entre os 
dois, 3) a força muscular e resistência, capacidade 
de gerar força e fazer contrações repetidas, e 4) 
resistência cardiorrespiratória (potência aeróbia), 
a capacidade do corpo de transportar oxigênio 
e executar o trabalho de forma sustentada 
(Tabela 14.1). Estes componentes, além das 
dimensões de frequência, intensidade, tempo 
(duração) e tipo (princípios F.I.T.T.) fornecem a 
base para todos os programas de atividade física.

DIMENSÕES DA PRESCRIÇÃO DE 
EXECÍCIOS
As bases de qualquer programa de 
condicionamento físico são frequência, 
intensidade, tempo e tipo. Esses fatores devem 
ser considerados e incorporados a todas as 
prescrições de atividade física.

C A P Í T U L O
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Tabela 14-1: Benefícios para a saúde de componentes de uma boa condição física.

Componentes da 
boa condição física

Definição Exemplos de Programas Benefícios conhecidos para 
a saúde 

Resistência 
Cardiorrespiratória

Leva oxigênio 
e nutrientes 
para o corpo 

por uma 
quantidade 
de tempo 

continuada

Grupos de jogging ou 
corrida

Esportes internos, como 
basquete, softball ou 
beisebol, caminhada 

rápida, andar de 
bicicleta, fazer esteira, 
bicicleta ergométrica, 

elíptico
Exercícios em grupo 

(por exemplo, Zumba)

Resultados de doenças 
inversamente relacionadas 

com a atividade física 
regular incluem doença 
cardiovascular, acidente 

vascular cerebral 
tromboembólico, 

hipertensão, diabetes 
mellitus tipo 2, osteoporose, 
obesidade, câncer de cólon, 
câncer de mama, ansiedade 

e depressão.
Força Muscular Exercer força 

por um breve 
período de 

tempo

Levantamento de peso
Subir escadas

Saúde do osso (menor risco 
de osteoporose e fratura)

Independência 
(particularmente entre os 

adultos mais velhos)
Resistência Muscular Contrações 

repetidas ou 
força contínua

Andar de bicicleta, 
circuito com pesos, 

treino com pesos livres,
flexões, abdominais, 

pranchas

Independência 
(particularmente entre os 

adultos mais velhos)
Melhoria da força corporal/

redução do risco de dor 
lombar

Flexibilidade Ampla gama 
de movimento

Alongamento, aulas 
em grupo ou prática 
individual de ioga ou 

Pilates

Prevenção de lesões
Independência 

(particularmente entre os 
adultos mais velhos)

Composição 
Corporal

Massa magra 
e gordura

Combinação de 
atividade física 
e programas de 

alimentação saudável

Todas as causas de 
mortalidade

Doença cardiovascular
Diabetes mellitus tipo 2

Hipertensão
Algumas formas de câncer

AVC

Frequência.
Frequência refere-se ao número de sessões por 
semana. A quantidade de melhora no consumo 
de oxigênio aumenta com a frequência do 
treinamento aeróbico. Isso também pode 

ocorrer em sentido inverso com a diminuição 
do consumo de oxigênio ocorrendo durante 
períodos de nenhum exercício. Se um indivíduo 
perde uma sessão de treino, o melhor é tentar 
voltar para o regime de treino muito em breve.
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Intensidade.
A intensidade do exercício se refere ao nível de 
tensão atingido durante o período de exercício, 
e pode ser descrito em termos absolutos ou 
relativos. A intensidade absoluta normalmente 
é medida utilizando equivalentes metabólicos e 
avalia a quantidade de energia necessária para 
completar uma tarefa, independentemente da 
capacidade psicológica.10 A intensidade relativa 
é verificada através da frequência cardíaca, 
esforço percebido e capacidade aeróbia.

O equivalente metabólico da tarefa, ou do 
inglês, MET, quantifica a intensidade em termos 
de oxigênio e gasto calórico necessários para 
executar um certo nível de trabalho. Quanto 
maior for a MET, mais energia estará sendo 
utilizada para realizar a ação. Por exemplo, 
1 MET designa uma pessoa em repouso, 
geralmente sentada ou deitada, 3 METS para 
caminhadas a 4 km/h (ritmo médio), 5,5 
METS para cortar a grama com um cortador 
manual e 9,8 METS para correr em um ritmo 
de 10km/h. As diretrizes nacionais afirmam 
que, para alcançar benefícios de saúde a partir 
do exercício cardiorrespiratório, as pessoas 
devem se exercitar em intensidade moderada 
(4–6 METs) ou vigorosa (> 6 METs).

Um modo comum de medir a intensidade 
é pela frequência cardíaca. O método da 
frequência cardíaca assume que há uma 
relação entre a frequência cardíaca e o consumo 
de oxigênio. O American College of Sports 
Medicine recomenda exercícios com frequência 
cardíaca máxima entre 60% e 90% relacionada à 
idade.11 A frequência cardíaca máxima de uma 
pessoa é a contagem estimada de batimentos 
por minuto que uma pessoa pode alcançar sem 
experimentar reações adversas. A frequência 
cardíaca de repouso para adultos está entre 
60 e 100 batimentos por minuto. Ambas as 
frequências cardíacas máxima e de repouso 
dependem de vários fatores, incluindo idade, 
condicionamento e condições crônicas de saúde

Para a maioria dos entusiastas dos exercícios 
aeróbicos, esta forma de monitoramento da 
intensidade do exercício fornece uma maneira 

segura, eficaz e rápida de garantir que eles 
estão colhendo os benefícios de seu programa 
de exercícios para a saúde através de níveis 
de esforço adequados. Para determinar qual 
faixa de frequência cardíaca é a melhor para 
qualquer pessoa, as quatro etapas do processo 
Karvonen12 pode ser usado.

1. A frequência cardíaca máxima 
(FCM) é o número máximo de 
batimentos cardíacos por minuto 
que um indivíduo pode alcançar sem 
problemas graves através de exercícios 
de esforço e depende da idade. 
A forma mais precisa de medir a 
frequência cardíaca máxima é através 
de um teste de estresse cardíaco, mas 
estimativas mais grosseiras podem 
prever a frequência cardíaca máxima 
subtraindo a idade do indivíduo de 
220   (para as mulheres), ou subtraindo 
metade da idade de 205 (para os 
homens) . [Por exemplo, para uma 
mulher de 40 anos: 220 - 40 = 180]

2. A frequência cardíaca basal ou de 
repouso (FCbasal) é o número de 
batimentos cardíacos por minuto 
enquanto o indivíduo está relaxado, 
mas acordado. Ela pode ser medida 
facilmente com um relógio analógico. 
Subtraia a frequência cardíaca de 
repouso em batimentos por minuto da 
frequência cardíaca máxima prevista 
para calcular a reserva de frequência 
cardíaca máxima. A melhor hora 
para estimar a frequência cardíaca de 
repouso é pela manhã. [Continuação 
do exemplo: 180 - 60 = 120]

3. Para a maioria dos adultos saudáveis, 
estar entre 60% a 90% da frequência 
cardíaca máxima prevista é o intervalo 
ideal. Para determinar o intervalo 
para o indivíduo no exemplo, 
multiplique a taxa de reserva cardíaca 
máxima prevista (120) por 60% 
para determinar o limite inferior do 
intervalo e por 90% para determinar 
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o limite superior do intervalo. 
[120 x .60 = 72 e 120 x .90 = 108]

4. Por fim, adicione a frequência 
cardíaca de repouso de volta à faixa 
de frequência cardíaca no limite 
inferior e superior do intervalo para 
estimar a zona de treinamento aeróbio. 
[72 + 60 = 132 e 108 + 60 = 168]

A taxa de esforço percebido (EPR) é outro 
método simples que pode ser usado para 
determinar a intensidade. É realizada 
solicitando ao indivíduo que avalie os 
sentimentos de esforço causados por uma 
atividade aeróbica utilizando uma escala que 
varia 6–20 que descreve a intensidade do 
exercício.13 Nesta escala, uma classificação de 6 
a 7 seria considerada “muito, muito leve”, de 
12 a 13 “um pouco difícil”, 15 a 16 “difícil”, e de 
19 a 20 “muito, muito difícil”. Para se exercitar 
a uma frequência cardíaca máxima de 60% a 
80%, o indivíduo deve estar na faixa de 12 a 15.

Tempo
Duração refere-se ao tempo da sessão de 
atividade física. Para a maioria dos adultos, 
a intensidade e duração do exercício são, 
normalmente, inversamente proporcionais: 
quanto maior a intensidade do exercício, 
mais curta sua duração.10 Assim, a duração da 
atividade pode ser aumentada quando ela for 
realizada com intensidades mais baixas. Uma 
hora após o treino, o indivíduo deve se sentir 
descansado. Realizar muitos exercícios muito 
cedo pode levar a uma maior fadiga e lesões, e 
a taxas de adesão reduzidas.

Tipo
Modo refere-se ao tipo de atividade exercida 
durante uma sessão de atividade física. O 
modo depende das metas de atividade física do 
indivíduo. Por exemplo, para melhorar a força 
muscular e resistência, o treinamento com 
pesos pode ser o foco da atividade, enquanto 
objetivos centrados na redução de peso e 
melhora da resistência cardiorrespiratória 
incluirá atividades como corrida, ciclismo e 

natação. Uma variedade de atividades, tais 
como corrida, ciclismo, natação, caminhada e 
dança, são recomendados para permitir que 
uma pessoa possa maximizar os efeitos da 
atividade física na saúde (ou seja, resistência 
aeróbia, força e resistência muscular, 
flexibilidade, composição corporal).10,14

PREVALÊNCIA DE ATIVIDADE 
FÍSICA E SEDENTARISMO
Recomendações sobre os níveis ideais de 
atividade física continuam evoluindo ao 
longo do tempo. As Diretrizes de Atividade 
Física para Americanos de 200815 divulgadas 
pelo Departament of Health and Human 
Services fornece orientações em quatro áreas 
relacionadas à atividade física:

1) Evite o comportamento sedentário e a 
inatividade

2) Envolva-se em pelo menos 150 
minutos de atividade física que seja 
de intensidade moderada ou 75 
minutos de exercícios com intensidade 
vigorosa, ou uma combinação deles a 
cada semana

3) Participe de atividades físicas em 
períodos de pelo menos 10 minutos

4) Envolva-se em atividades que 
fortaleçam os músculos

Utilizando estas diretrizes como normas, 
cerca de um terço dos adultos se envolve em 
níveis recomendados de qualquer atividade 
física moderada - ou de intensidade vigorosa. 
Um quarto dos adultos não realiza nenhuma 
atividade física no tempo livre.16 Estas taxas 
são significativamente piores do que as 
metas estabelecidas como objetivos para a 
nação apresentadas no Healthy People 2020 
(Tabela-14.2).17

Uma importante limitação dessas diretrizes 
e da maioria das medições amplas de atividade 
física na população é o foco no “exercício” 
de intensidade vigorosa a moderada por si 
só e não na atividade física durante o dia, 
inclusive durante o trabalho. Por exemplo, 
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Tabela 14-2: Objetivos do Healthy People 2020 para a nação relevantes para locais de 
trabalho.

Número 
do objetivo

Objetivo Nível da Meta

PA 1 Reduzir a proporção de adultos que não se envolvem em 
nenhuma atividade física no tempo livre

32.6%

PA 2 Aumentar a proporção de adultos que atendem às 
diretrizes federais atuais de atividade física para atividade 

física aeróbica e para atividades de fortalecimento muscular

PA 2.1 Aumentar a proporção de adultos que praticam atividade 
física aeróbica de intensidade pelo menos moderada 

por pelo menos 150 minutos / semana, ou 75 minutos 
/ semana de intensidade vigorosa, ou uma combinação 

equivalente

47.9%

PA 2.2 Aumentar a proporção de adultos que praticam atividade 
física aeróbica de intensidade pelo menos moderada por 
mais de 300 minutos / semana, ou mais de 150 minutos 
/ semana de intensidade vigorosa, ou uma combinação 

equivalente

31.3%

PA 2.3 Aumentar a proporção de adultos que realizam atividades 
de fortalecimento muscular em 2 ou mais dias da semana

24.1%

PA 2.4 Aumentar a proporção de adultos que atendam os 
objetivos para a atividade física aeróbia e para a atividade 

de fortalecimento muscular

20.1%

PA 12 Aumentar a proporção de adultos empregados que têm 
acesso a, e participam de, instalações para exercícios no 

trabalho e programas de exercícios

Em 
desenvolvimento*

PA 15 Aumentar as políticas legislativas para o ambiente 
constituído que melhorem o acesso e a disponibilidade de 

oportunidades de atividade física

Em 
desenvolvimento

PA 15.1 Aumentar as políticas no âmbito da comunidade para 
o ambiente constituído que melhorem o acesso e a 

disponibilidade de oportunidades de atividade física

Em 
desenvolvimento

PA 15.2 Aumentar as políticas de âmbito geral para o ambiente 
constituído que melhorem o acesso e a disponibilidade de 

oportunidades de atividade física

Em 
desenvolvimento

PA 15.3 Aumentar as políticas de transporte e viagens para 
o ambiente constituído que melhorem o acesso e a 

disponibilidade de oportunidades de atividade física

Em 
desenvolvimento

*Objetivo é novo e não possui um nível de meta 
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Caban-Martinez e seus colaboradores18 

examinaram a atividade física no tempo livre 
por ocupação em um estudo com mais de 150 
mil trabalhadores nos EUA, mas esqueceram 
de medir a atividade física relacionada ao 
trabalho. Em todos os setores de trabalho a 
quantidade de atividade física no tempo livre 
foi menor do que o necessário para atender 
às diretrizes. Apenas 31% dos homens e 36% 
das mulheres alcançaram as diretrizes para 
atividade física no tempo livre determinadas 
pela Healthy People 2010 e estes níveis variam 

significativamente de acordo com a ocupação 
(Tabela 14.3).18 Todavia, não se sabe muito 
sobre a extensão da atividade física relacionada 
ao trabalho.

O uso crescente da tecnologia e as 
preocupações com a segurança no local de 
trabalho levou a uma diminuição da atividade 
física relacionada ao trabalho nas empresas. Da 
mesma forma, mais trabalhadores nos Estados 
Unidos são empregados em ocupações do setor 
de serviços, que não exigem tanto trabalho 
manual como aqueles relacionados à produção 

Tabela 14-3: Percentual de trabalhadores norte-americanos por gênero que cumprem 
os níveis de atividade física no tempo livre recomendados para trabalhadores norte-
americanos pelo Healthy People 2010 da National Health Interview Survey de 1997–2004a.

Ocupação Homens Mulheres
População 

estimada de 
trabalhadores 

norte-americanos 

% 
Exercício b

População 
estimada de 

trabalhadores 
americanos

%  
Exercício b

Total 67,295,584 36 58,028,885 31

Oficiais e administradores 
públicos

403,134 43 369,713 31

Gerentes administradores, 
exceto administração pública

7,272,533 41 5,048,892 36

Ocupações relacionadas a 
gerenciamento

2,145,080 42 2,940,700 35

Engenheiros 1,770,314 44 202,275 45

Arquitetos e pesquisadores 185,286 47 39,178 43

Cientistas matemática natural 
/ computadores

1,828,875 46 787,830 42

Ocupações de medicina 
diagnóstica

757,642 51 293,948 46

Ocupações de avaliação / 
tratamento de saúde

431,252 45 2,869,192 38

Professores, bibliotecários, 
conselheiros

2,143,317 52 4,665,859 41
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Ocupação Homens Mulheres
População 

estimada de 
trabalhadores 

norte-americanos 

% 
Exercício b

População 
estimada de 

trabalhadores 
americanos

%  
Exercício b

Escritores, artistas, atletas 1,169,655 47 1,110,940 44

Outras ocupações de 
especialidade profissional

1,481,366 48 1,438,179 38

Tecnólogos Saúde / técnicos 368,284 42 1,468,113 32

Tecnólogos, técnicos exceto de 
saúde, 

1,786,063 39 833,058 36

Supervisores e proprietários 2,273,853 36 1,521,792 27

Representantes de vendas, 
commodities e finanças

2,618,251 43 1,562,285 39

Outras vendas 2,326,746 37 3,769,708 26

Operadores de equipamentos 
de informática

168,339 35 203,739 28

Secretários, datilógrafos e 
estenógrafos

58,321 34 2,572,932 29

Ocupações de processamento 
de registros financeiros 

212,772 36 1,866,976 28

Covrreios e distribuição de 
mensagens

503,481 34 368,265 27

Outro apoio administrativo 2,952,905 37 8,254,599 28

Serviços domésticos privados 33,520 41 643,231 27

Polícia e bombeiros 1,199,680 55 216,625 42

Outras ocupações de serviços 
de proteção

692,925 37 263,074 28

Serviço de alimentação 2,169,299 34 3,131,848 26

Serviço de Saúde 283,035 40 2,330,125 25

Serviços de limpeza e 
construção 

1,633,057 27 1,400,367 20

Serviço pessoal 479,408 41 2,241,124 32

Tabela 14-3: Continuação
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Ocupação Homens Mulheres
População 

estimada de 
trabalhadores 

norte-americanos 

% 
Exercício b

População 
estimada de 

trabalhadores 
americanos

%  
Exercício b

Operadores de fazendas e 
gestores

700,736 25 139,259 33

Trabalhadores rurais e outros 
trabalhadores agrícolas

1,575,327 25 360,481 26

Ocupações de silvicultura e 
pesca 

134,988 27 4708 c

Mecânica e reparadores 4,398,967 32 200,529 31

Construção e comércio 
extrativista

5,563,509 31 147,746 35

Ocupações de produção com 
precisão

2,548,881 31 802,467 21

Operadores de máquinas / 
proponentes, exceto precisão

2,842,681 27 1,471,483 16

Fabricantes, montadores, 
inspetores,amostrista

1,622,158 29 987,253 18

Operadores de veículos motor 3,426,034 28 495,220 27

Outro transporte, exceto 
veículos automotores

181,507 39 3421 a

Operadores de equipamentos 
de movimento de material 

1,078,483 28 74,679 18

Trabalhadores da construção 1,006,417 26 24,992 29

Frete, estoque, movimentação 
de materiais

2,867,505 30 902,081 20

a	Intervalos	de	confiança	e	erros	padrão	para	cada	estimativa	de	prevalência	são	fornecidos	no	
Miami NIOSH Research Website: http://www.rsmas.miami.edu/groups/nichs/niosh/.

b Tamanho da amostra com base em participantes que autorrelataram atividade física no tempo 
livre.  

c Prevalência não informada quando o tamanho da amostra do subgrupo é inferior a 25

 Tabela adaptada de Caban-Martinez et al. 2007.  Níveis de atividade física no tempo livre da 
força de trabalho norte-americana.  Medicina Preventiva 44: 432–436.

Tabela 14-3: Continuação
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de bens, como a indústria e construção.19 O 
aumento das oportunidades para a atividade 
física no local de trabalho pode permitir que 
mais pessoas alcancem os níveis recomendados 
de atividade física. Intervenções no local de 
trabalho para aumentar a atividade física não 
são novas. No entanto, estas intervenções têm-
se centrado quase exclusivamente no aumento 
da atividade física através do exercício formal, 
em vez de integrar a atividade no trabalho ou 
vida diária.

Atividade Física e Trabalho
Poucos estudos examinaram diretamente a 
quantidade de atividade física relacionada ao 
trabalho em populações de trabalhadores. A 
atividade física relacionada ao trabalho tem 
sido muitas vezes estimada indiretamente por 
meio da revisão de cargos ou descrições destes. 
Uma revisão da literatura sobre atividade física 
ocupacional relatou consistentemente baixos 
níveis de atividade física no trabalho, mesmo 
em ocupações classificadas como altamente 
ativas.20 Um outro estudo documentou a 
prevalência de atividades físicas relacionadas 
ao trabalho, mostrando uma diminuição ao 
longo das últimas cinco décadas (Figura 14.1)19

Uma limitação dos estudos sobre atividade 
física ocupacional é a dependência de 
instrumentos de autorrelato que podem levar 
a superestimar as atividades de intensidade 
moderada a vigorosa e a subestimar atividades 
de leve intensidade, do tipo normalmente 
realizado em ambientes de trabalho. Em um 
passo rumo a classificações padronizadas da 
atividade ocupacional, Tudor-Locke e seus 
colaboradores21 atribuíram valores MET para 
cada ocupação no sistema de classificação 
ocupacional do censo (Tabela 14.4). Eles 
descobriram que um terço dos trabalhadores 
tinham ocupações completamente 
sedentárias, e outros 47% estavam envolvidos 
essencialmente em atividades de intensidade 
leve durante o trabalho. Há uma oportunidade 
para envolver os trabalhadores em mais 
atividades físicas durante o trabalho, por meio 

de meios de transporte ativos e conduta geral 
da vida.

Um desenvolvimento mais recente em 
estudos de atividade física ocupacional é a 
noção de compensação. Mais especificamente, 
os pesquisadores estão se perguntando se há 
uma relação inversa entre a atividade física 
ocupacional e a atividade física realizada 
no tempo livre, de modo que quanto mais 
atividade uma pessoa faz no trabalho, menos 
ele/ela irá fazer durante o tempo livre. Embora 
isso possa ser uma preocupação, as evidências 
até agora não têm apoiado um efeito de 
compensação. Pelo contrário, a análise realizada 
por Wolin e Bennett22 descobriu que os dois 
tipos de atividade física foram positivamente 
associados; quanto mais atividades 
ocupacionais realizadas, maior quantidade de 
atividade física no tempo livre. Esta descoberta 
tem sido apoiada pelo autorrelato e realizado 
medições de dados relacionados à atividade 
física de forma objetiva.23,24

Uma tendência atual em estudos sobre 
atividade ocupacional é o exame do tempo 
sedentário, geralmente avaliado como o tempo 
sentado, como um comportamento e fator de 
risco para a saúde independente da atividade 
física. O comportamento sedentário é prevalente 
entre funcionários que trabalham em escritórios, 
constituindo mais de 80% do tempo de 
trabalho.25 Além disso, os funcionários são mais 
propensos a se tornarem sedentários durante o 
período de trabalho do que quando não estão 
trabalhando.26 O tempo sentado está associado 
ao aumento da circunferência abdominal e 
perfis de risco metabólicos, incluindo pressão 
arterial, colesterol e glicose.27 Todavia, o risco 
pode ser reduzido quando o tempo sentado 
é interrompido por pausas frequentes, mas 
breves para caminhadas em um ritmo normal.28 
Enquanto a pesquisa sobre o impacto do 
sedentarismo na saúde é relativamente nova, 
descobertas recentes apoiam a noção de que a 
atividade física, mesmo em uma intensidade 
baixa, é melhor do que ser sedentário em 
relação ao risco de doenças crônicas.
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Figura 14-1: METs ocupacionais e gasto de energia desde 1960.
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Figura de Church et al. 2011. Tendências ao longo de 5 décadas de atividade física relacionada à 
ocupação e suas associações com a obesidade.PLoS 6: e19657.
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Tabela 14-4:  Códigos de atividade e valores MET atribuídos ao Sistema de Classificação 
Ocupacional do Censo de 2002.

Título do grupo de ocupação do sistema de 
Classificação Ocupacional do Censo de 2002

Códigos 
do Censo 
de 2002

Faixa de 
valores 
MET 

atribuídos

Resumo 
valores* 

MET

1 Gestão 0010–0430 1.5–3.0 1.73

2 Operações comerciais e financeiras 0500–0950 1.5–2.5 1.67

3 Matemática e Informática 1000–1240 1.5–2.5 1.58

4 Arquitetura e engenharia 1300–1560 1.5–2.5 1.64

5 Ciências da vida, física e sociais 1600–1960 1.5–2.5 2.03

6 Serviços sociais e comunitários 2000–2060 1.5–2.5 2.08

7 Jurídico 2100–2150 1.5 1.50

8 Educação, formação e biblioteca 2200–2550 2.5 2.50

9 Artes, design, entretenimento, esportes, mídia 2600–2960 1.5–3.5 2.13

10 Profissional e técnico de saúde 3000–3540 1.5–3.0 2.22

11 Apoio ao cuidado de saúde 3600–3650 2.0–4.0 2.83

12 Serviço de proteção 3700–3950 2.0–5.0 2.56

13 Preparação de alimentos e serviços relacionados 4000–4160 2.0–3.5 2.58

14 Construção e serviços de limpeza e manutenção 4200–4250 2.5–4.5 3.58

15 Higiene pessoal e serviço 4300–4650 1.5–3.0 2.53

16 Vendas e ocupações relacionadas 4700–4960 1.5–2.5 2.00

17 Apoio de escritório e administrativo 5000–5930 1.5–4.5 1.83

18 Agricultura, pesca e silvicultura 6000–6130 2.5–8.0 3.67

19 Construção e extração 6200–6940 2.5–8.0 4.29

20 Instalação, manutenção e reparação 7000–7620 1.5–8.0 3.19

21 Produção 7700–8960 1.5–4.0 2.69

22 Transporte e movimentação de materiais 9000–9750 1.5–7.5 2.68

*Publicado anteriormente7.
Tabela adaptada de Tudor-Locke et al. 2011. Atribuição de valores metabólicos equivalents ao 
sistema	de	classificação	ocupacional	do	censo	de	2002.	J	Phys	Act	Health	8:	581–586.
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IMPACTOS NA SAÚDE E 
FINANCEIROS DE PROGRAMAS 
DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
A pesquisa National Worksite Health 
Promotion indicou que 20% das organizações 
estavam oferecendo programas de atividade 
física ou atividades em geral em 2004.5 Como 
em estudos nacionais anteriores, este variou 
consideravelmente com base no tamanho 
da organização, com 66% das grandes 
organizações (750+ empregados), 29 % e 24% 
das organizações de médio porte (250–749 e 
100–249), e 9% das pequenas empresas (50–99) 
reportando seus programas.

Impacto de Programas de 
Condicionamento Físico na Saúde
O impacto dos programas de atividade física 
no local de trabalho foi examinado ao longo 
das últimas três décadas. Centenas de estudos 
resumidos em várias críticas da literatura 
conduzidos por vários investigadores têm 
apoiado a eficácia dos programas realizados 
no local de trabalho. Shephard29 analisou   
52 estudos de 1974 a 1994 e descobriu que 
programas de condicionamento físico no 
local de trabalho bem desenhados podem 
ser eficazes para melhorar os resultados de 
saúde em participantes do programa. Proper 
e seus colaboradores30  analisaram  15 estudos 
randomizados controlados e 11 estudos 
controlados não randomizados de 1980 a 2000 
e relataram forte evidência do efeito positivo 
de programas focados em atividade física e 
distúrbios músculo-esqueléticos no local de 
trabalho.

Conn e colaboradores31 conduziram uma 
meta-análise de 138 estudos envolvendo 
38.231 participantes de 1969 a 2007 e 
relataram efeitos significativamente positivos 
sobre comportamentos de atividade física 
e condicionamento físico, os resultados de 
saúde (lipídios, medidas antropométricas) 
e resultados organizacionais (estresse e 

frequência no trabalho). Este foi atualizado 
com uma meta-análise de 358 estudos de 
intervenção de 1960 a 2007, que concluiu que 
as intervenções desenvolvidas para aumentar 
a atividade física em locais de trabalho foram 
moderadamente eficazes.32 Hutchinson e 
Wilson conduziram uma meta-análise de 29 
estudos de 1999 a 2009 e constataram que o 
local de trabalho é um ambiente adequado para 
realizar mudanças relacionadas à atividade 
física, nutrição e saúde dos funcionários.33 

Finalmente, a Community Preventive Services 
Task Force recomendou a criação ou melhoria 
do acesso aos locais direcionados à atividade 
física no local de trabalho com base em fortes 
evidências da sua eficácia no aumento da 
atividade física e melhoria da condição física.34 
Todos estes estudos examinaram o impacto do 
aumento de exercícios ao invés de incorporar a 
atividade no trabalho ou vida diária.

Atividade Física e Resultados 
Relacionados ao Trabalho
Os pesquisadores normalmente examinam a 
atividade física e os resultados relacionados 
ao trabalho sob uma de duas perspectivas. 
Em primeiro lugar, a atividade física pode ser 
vista como um aspecto ou característica de 
um emprego ou ocupação em particular. A 
partir desta perspectiva, quase todo resultado 
relacionado à saúde ou segurança poderia 
estar ligado ao nível e tipo de atividade física 
associada a um determinado tipo de trabalho 
ou ocupação. Essencialmente, a atividade física 
é tratada como uma condição de trabalho ou 
exposição ocupacional. Características do 
trabalho, tais como levantamento de peso, 
movimentos repetitivos, posturas inadequadas, 
ou ficar de pé ou sentado por longos períodos, 
podem ser vistos como exigências do trabalho 
ou exposições que podem afetar a saúde e bem 
estar do funcionário. A segunda perspectiva 
implica ver a atividade física como um 
componente do estilo de vida, com a ideia de 
que a atividade física em momentos de lazer 
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ou sedentarismo pode melhorar ou prejudicar 
a saúde e a produtividade do funcionário. 
Curiosamente, grande parte das primeiras 
pesquisas sobre atividade física e saúde 
concentrou-se na atividade física relacionada 
ao trabalho praticamente excluindo a atividade 
física não relacionada ao trabalho.

Esse padrão mudou abruptamente por volta 
de 1970, quando a maioria dos pesquisadores 
voltaram sua atenção para a atividade física 
realizada em momentos de lazer e o exercício 
formal.35 Parte dessa mudança pode ter sido 
relacionada a uma diminuição da atividade 
física relacionada ao trabalho causada pela 
disseminação onipresente da tecnologia da 
informação no local de trabalho e a transição 
para uma economia baseada em serviços. 
Em muitas empresas, tem havido um esforço 
combinado para “construir” a atividade física 
a partir do trabalho na esperança de reduzir 
lesões e aumentar a produtividade. A mudança 
para a atividade física no tempo livre também 
se assemelha de certa forma ao surgimento da 
prevenção de doenças e promoção da saúde 
como principais prioridades de saúde pública.

Atividade Física Ocupacional
Em um dos primeiros estudos, Morris e seus 
colaboradores36 na Inglaterra analisaram 
dados de mortalidade para uma variedade de 
diferentes ocupações que eles classificaram 
segundo três níveis de atividade física: 
pesado, intermediário ou leve. Seus resultados 
mostraram que a morte por doença arterial 
coronariana na faixa de 45 a 64 anos eram 
mais que duas vezes mais comuns entre os 
trabalhadores com ocupações “leves” em 
comparação com aqueles em ocupações 
“pesadas”. Quando essas análises foram 
expandidas para incluir outras causas de 
morte, os trabalhadores “leves”, mais uma vez 
apresentaram taxas mais elevadas para uma 
variedade de outras doenças, incluindo câncer 
de pulmão, diabetes, úlcera duodenal e cirrose 
do fígado.37 Acidentes fatais foram a principal 

exceção a esse padrão, com níveis muito mais 
altos entre trabalhadores na categoria de 
atividade “pesado”.

No entanto, alguns pesquisadores não 
encontraram os mesmos efeitos positivos para 
a saúde associados a trabalhos fisicamente 
ativos.38,39 Para ajudar a aliviar a possível 
confusão devido a fatores socioeconômicos e 
outras diferenças entre as ocupações, alguns 
pesquisadores procuraram comparar os 
trabalhadores ativos e inativos, com os mesmos 
empregos ou similares. Por exemplo, Kahn40 
comparou carteiros e funcionários do correio, 
e Morris e seus colaboradores36 compararam os 
motoristas de ônibus e cobradores de ônibus. 
Em ambos os estudos, as taxas de mortalidade 
por doenças coronarianas foram maiores 
entre aqueles com atividades de trabalho mais 
sedentárias. Estudos modernos e sofisticados 
mais recentes continuam a mostrar resultados 
conflitantes.41,42

No geral, empregos e ocupações 
consideradas fisicamente exigentes têm 
maiores taxas de acidentes e lesões do que 
empregos e ocupações menos ativas.43 Este 
padrão é talvez o mais evidente para as lesões 
não fatais com as maiores taxas ocorrendo em 
recursos naturais e mineração, transporte/
armazenamento e construção (Figura 14.2) Os 
setores de assistência médica e assistência social 
também tiveram taxas relativamente altas de 
lesões, com muitos dos acidentes envolvendo 
transporte e levantamento de pacientes. Não é 
possível confirmar que as taxas mais elevadas 
de lesões são causadas pelo nível de atividade 
física, porque as pessoas nesses trabalhos são 
expostas a uma variedade de riscos, incluindo 
o trabalho em locais altos ou em confinamento, 
riscos mecânicos e elétricos, e condições 
ambientais adversas. O quadro de fatalidades 
é complicado, de certa forma devido ao 
grande número de acidentes de trabalho fatais 
envolvendo veículos automotores. Acidentes 
de trânsito são responsáveis   por cerca de um 
terço de todos os acidentes fatais relacionados 
ao trabalho.44
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Estratégias de prevenção de lesões no 
local de trabalho geralmente se encaixam em 
três categorias: 1) risco direto ou controles de 
engenharia que buscam eliminar ou controlar 
o próprio risco, muitas vezes através da 
engenharia ou do desenho de equipamentos 
e processos; 2) controles administrativos, 
tais como a capacitação de trabalhadores 
ou agendamento; e 3) o fornecimento de 
equipamentos de proteção ou dispositivos 
individuais. De acordo com a hierarquia de 
controle de risco tradicional,45 controles de 
risco são geralmente preferidos sem detrimento 
de controles administrativos e, por outro lado, 
controles administrativos são geralmente 
preferíveis às abordagens de proteção 
individual. Estratégias de prevenção de lesões, 
tem geralmente focado em fazer modificações 
ergonômicas em ferramentas, equipamentos 

e nos postos de trabalho, e/ou limitando a 
magnitude ou a duração da exposição, como 
através da introdução de trabalho ou pausas 
para exercícios durante a jornada de trabalho. 
Grande parte da pesquisa sobre prevenção de 
lesões tem se concentrado em tarefas de trabalho 
relacionadas ao uso do computador e queixas 
músculoesqueléticas e lesões. Intervenções 
ergonômicas podem ser bastante eficazes, 
principalmente quando prevê a participação 
ativa dos trabalhadores na identificação de 
problemas e atividades de controle.46,47with at 
least one health outcome, published in English 
in peer reviewed literature A pesquisa também 
apoia a utilidade de exercícios e períodos de 
descanso na redução das lesões e ausências, 
mas não mostra um como sendo mais benéfico 
do que o outro.48,49 Outras abordagens de 
prevenção de lesões, tais como educação para 

Figura 14-2: Faixas de incidência de lesões e doenças ocupacionais não fatais envolvendo dias 
for a do trabalho, indústrias selecionadas, 2010.
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levantamento seguro e suportes para as costas, 
têm mostrado benefícios muito limitados.50

Programas de exercícios por si só ou 
em combinação com outras modalidades 
de intervenção de são frequentemente 
usados   como reabilitação ou estratégias 
de retorno ao trabalho para trabalhadores 
lesionados, particularmente aqueles com 
lesões músculoesqueléticas. Estes esforços 
são muitas vezes referidos como programas 
de reabilitação e fortalecimento. Há várias 
revisões sistemáticas dessa literatura, e essas 
análises geralmente têm rendido resultados 
mistos relacionados a eficácia.51–53 Conclusões 
sobre os benefícios de diferentes tipos ou 
doses de exercícios são particularmente 
difíceis de desenhar. Programas intimamente 
ligados a empregos e ambientes de trabalho 
específicos tendem a ser mais eficazes do 
que os programas gerais ou com exercícios 
feitos em casa. Intervenções multimodais, que 
combinam exercícios com outras estratégias de 
intervenção, são muitas vezes mais eficazes do 
que as intervenções de modalidade simples. A 
dificuldade em tirar conclusões sólidas sobre os 
benefícios específicos dos exercícios em relação 
ao retorno ao trabalho após uma lesão pode 
ser devido ao fato de que retorno ao trabalho 
é, em última instância, um processo complexo 
que envolve uma série de fatores médicos, 
psicossociais, organizacionais e econômicos.54 
Deixando estas complexidades de lado, a 
evidência é bastante consistente, mostrando 
que o retorno ao trabalho, por si só tem efeitos 
benéficos sobre a saúde do funcionário. 55

Evidência Econômica
Há pesquisas muito limitadas sobre o impacto 
econômico de programas de atividade 
física como programas separados que são 
independentes de programas abrangentes 
relacionados à promoção da saúde.56 Shephard57 
analisou 14 programas de condicionamento 
físico patrocinados pela empresa e informou 
relações custo-benefício variando de US$ 1,07 
a US$ 5,58. Proper et al.58 encontrou evidências 

para o absenteísmo reduzido associado a 
programas de atividade física no local de 
trabalho, mas sem impacto na produtividade. 
Recentemente, um estudo com funcionários de 
um consultório dentário na Suécia envolvidos 
em 2,5 horas de atividade física durante 
o horário de trabalho experimentou uma 
diminuição no número de dias ausentes em 
decorrência de doenças e períodos de ausência 
por doença. Em geral, houve uma redução de 
22% nos custos por funcionário.59 Em um estudo 
de coorte, Tuomi et al.60 relatou aumentos na 
produtividade associados à atividade física 
realizada em momentos de lazer.

Com frequência, os programas de 
promoção da saúde no local de trabalho 
envolvem múltiplos componentes consistentes 
com o modelo sócio-ecológico. Programas com 
múltiplos componentes que incluem atividade 
física têm demonstrado efeitos positivos e 
gerado impacto econômico.61–64 Muitos destes 
programas são discutidos em outros capítulos 
neste texto.

FUNDAMENTO CONCEITUAL 
PARA INTERVENÇÕES DE 
ATIVIDADE FÍSICA
O alicerce conceitual para programas de 
atividade física eficazes é o mesmo fundamento 
que tem sido discutido por outros programas 
de promoção da saúde e é destacado por 
estudos realizados por Goetzel e Terry. Goetzel 
e colaboradores65 conduziram um inventário 
de práticas promissoras de 39 grandes 
organizações identificadas como sendo líderes 
em oferecer programas de gestão de saúde 
e produtividade para seus funcionários. 
Eles encontraram sete práticas promissoras 
que incluem: programas 1) Integrar os 
programas nas operações da organização, 
2) tratar simultaneamente fatores individuais, 
ambientais, políticos e culturais, 3) ter como 
alvo vários problemas de saúde, 4) adaptar 
os programas para atender às necessidades 
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específicas, 5) atingir participação elevada, 
6) avaliar os programas de forma rigorosa, 
e 7) comunicar os resultados aos principais 
interessados.

Terry e seus colaboradores66 analisaram 
22 organizações de um grupo de 111 que 
ofereciam programas amplos de promoção da 
saúde com os dados completos do programa 
para identificar componentes de melhores 
práticas do programa. Eles identificaram 
nove componentes abrangentes de qualidade 
do programa que distinguiam os programas 
de “melhores práticas” dos programas de 
“práticas-comuns”. Estes componentes 
incluem: 1) desenho abrangente do programa, 
2) apoio à gestão, 3) incentivos integrados, 
4) comunicações abrangentes, 5) equipe 
dedicada no local, 6) várias modalidades do 
programa, 7) programas de conscientização 
de saúde, oito) exames de saúde biométricos e 
9) integração de fornecedores.

Programas com o objetivo de aumentar 
a atividade física nas empresas terão maior 
impacto se forem multinível, adaptados às 
necessidades do grupo ou dos indivíduos, 
visando vários problemas de saúde, juntamente 
com atividade física (por exemplo, alimentação 
saudável, controle de peso, redução do 
estresse) e incorporar estratégias baseadas 
em evidências. Estratégias multinível podem 
maximizar a eficácia do programa incluindo 
estratégias de aprimoramento de habilidades e 
melhoria de oportunidades.

ESTRATÉGIAS DE 
APRIMORAMENTO DE 
HABILIDADES

Diretrizes do Programa de 
Atividade Física
Programas de atividade física devem ser 
orientados para impactar o elemento de 
condicionamento físico que é relevante para o 
público-alvo e para o resultado. Por exemplo, 

aos trabalhadores que apresentam maior 
risco de lesão nas costas deve ser oferecido 
treinamento de força ou programas de 
flexibilidade. Os trabalhadores que desejam 
perder peso, devem ser dirigidos para 
programas de treinamento aeróbio. O restante 
desta seção discute sugestões adicionais para 
programas nessas três áreas.

Resistência Cardiorrespiratória (Treino 

aeróbico).

O exercício aeróbico é definido como qualquer 
atividade que ritmicamente utiliza grandes 
grupos musculares por um período contínuo. 
A seleção da modalidade de exercício deve 
estar subordinada às metas do indivíduo, 
experiências passadas com exercícios, o 
orçamento, nível atual de condicionamento 
físico e preferências.6 As modalidades mais 
comuns de exercícios aeróbicos incluem 
caminhada, corrida, natação e ciclismo. 
A resistência cardiorrespiratória pode ser 
o componente relacionado à saúde mais 
importante da atividade física devido ao 
seu impacto sobre os fatores de risco de 
doença cardíaca coronariana e outras doenças 
crônicas.67

Força e Resistência Muscular (Treino de 

força).

A performance muscular envolve a eficácia 
de como os nossos músculos usam energia e 
implica tanto a força muscular (o nível máximo 
em que um músculo pode exercer uma força) 
e resistência (capacidade do músculo de fazer 
contrações repetidas contra resistência). Em 
relação a força, um conceito chave por trás 
do desempenho muscular é o princípio de 
resistência ou sobrecarga. A resistência pode 
vir sob a forma de uma força externa, tal 
como um haltere, ou do próprio peso corporal 
de uma pessoa. O objetivo é aumentar a 
carga que um músculo pode suportar a fim 
de que essa área do corpo torne-se maior, 
mais forte, e trabalhe de forma mais eficiente 
contra tal força. Por meio do treinamento 
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de resistência progressivo, aumentar a força 
ou “sobrecarregar” o músculo irá, por sua 
vez, aumentar a força. Para a resistência, o 
treinamento em intervalos, que envolve tempos 
curtos de esforço que são seguidos por períodos 
de recuperação, pode ser usado. A resistência 
é construída por meio do aumento do número 
de vezes que um indivíduo pode executar 
as repetições. O treinamento para o adulto 
saudável inclui a realização de contrações em 
velocidade moderada a lenta, através de uma 
gama completa de movimentos, e usando 
um padrão normal de respiração durante os 
movimentos de elevação.

Flexibilidade.

A flexibilidade é definida como a capacidade 
do corpo de se mover livremente ao longo de 
uma ampla gama de movimentos sem rigidez 
e resistência. Músculos flexíveis são menos 
propensos a dores e lesões e podem ajudar 
a melhorar o desempenho muscular geral 
devido à capacidade de alongar e estender. O 
alongamento pode ser realizado quantas vezes 
como um indivíduo desejar e deve se concentrar 
na (s) área (s) do corpo que precisam de 
aprimoramento na amplitude de movimento. 
De cinco a dez minutos de alongamento antes 
do exercício pode ajudar a reduzir o risco de 
lesões durante sessões de exercícios vigorosos, e 
o alongamento no final do treino pode prevenir 
dores musculares. A melhor maneira de 
trabalhar a flexibilidade de um músculo é por 
meio do alongamento lento, suave, sem saltos. 
Manter o alongamento lento e controlado ao 
longo de todo o movimento é importante para 
evitar a hiperextensão ou forçar uma junta além 
de seus limites. A “envergadura sentada“ é 
um exemplo de alongamento que examina a 
flexibilidade da parte inferior das costas e ísquio-
tibiais. Este teste pode ser usado para avaliar a 
flexibilidade da parte inferior do corpo de um 
indivíduo e como um meio de desenvolver 
um programa de exercícios que pode ajudar a 
melhorar a rigidez destes músculos e prevenir 
futuras lesões ou dores na lombar.

Programas de Atividade Física
A tabela 14.5 apresenta uma variedade de 
estratégias de programas de atividade física 
comumente implementadas nos locais de trabalho 
e seus benefícios para o condicionamento físico 
(discutido acima). A adaptação de estratégias 
para alcançar os objetivos de cada indivíduo 
aumenta a participação e adesão aos programas. 
Por exemplo, alguém que quer aumentar a força 
e a massa muscular tem maior probabilidade de 
alcançar esses objetivos com um programa de 
treinamento de força do que com um programa 
de alongamento.

Ao mesmo tempo, os programas 
abrangentes destinados a alcançar vários 
benefícios de condicionamento físico (ex., 
resistência cardiorrespiratória e flexibilidade) 
podem impactar vários riscos à saúde, obtendo 
benefícios que vão além das expectativas 
individuais. Desde que o custo dos programas 
não exceda os benefícios, os programas multi 
estratégia podem motivar as pessoas a serem 
mais ativas fisicamente no longo prazo.

Superando Barreiras
Estudo após estudo, tanto nos Estados Unidos 
e internacionalmente, adultos identificam 
barreiras semelhantes à participação em 
atividades físicas: motivação, falta de 
energia ou força de vontade, cansaço, falta 
de assistência para cuidar das crianças e não 
terem locais seguros para se exercitarem.68–74 
Como resultado, as estratégias para o 
desenvolvimento de competências são 
essenciais para a mudar o comportamento, 
especialmente para superar barreiras.75

Habilidades que são importantes para 
aumentar o nível de atividade incluem gestão do 
tempo, estabelecimento de metas, planejamento 
e prevenção de recaídas, prestação de contas e 
aprendizagem experiencial. Essas habilidades 
são derivados de várias teorias em promoção 
da saúde, incluindo a Teoria Social Cognitiva76 
e Teoria da Autodeterminação.77 Ambas as 
teorias postulam que os ambientes construídos 
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Tabela 14-5: Estratégias do programa de atividade física e benefícios do condiciona-
mento físico.

Estratégias Fortalecimento 
cárdio 

respiratório

Aumento 
de força 

muscular

Resistência 
muscular

Flexibilidade Composição 
corporal

Basquetebol X X

Caminhada rápida X

Treino em circuito com 
pesos 

X X

Crossfit X X X
Dança X

Treino funcional X X X
Golf X

Aulas de 
condicionamento em 
grupo (e.g. Zumba)

X X X

Grupos de jogging ou 
corrida

X X

Pilates X
Flexões, abdominais, 

pranchas
X

Andar de bicicleta X X X X
Futebol X X

Softball / baseball X X
Subir escadas X X
Exercícios de 
alongamento

X

Natação X X X X
Tênis X

Vôleibol X X
Andar até o trabalho X

Levantamento de peso X
Ioga X

e sociais influenciam comportamentos de 
saúde. Sob a perspectiva de autodeterminação, 
o contexto social dos ambientes de trabalho 
podem facilitar escolhas para serem mais 
ativos durante os intervalos de trabalho, bem 
como a camaradagem entre os trabalhadores. 

Proporcionar autonomia e sentimentos de apoio 
social entre os funcionários pode aumentar 
a motivação e, portanto, a participação em 
atividades físicas.

O estabelecimento de metas é outro 
componente frequentemente usado em 
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intervenções de atividade física e tem sido 
utilizado com sucesso em hospitais, academias 
de ginástica, e nas residências com uma 
variedade de populações.78-81 O conteúdo 
da definição de metas pode ser entregue 
presencialmente, para grupos ou utilizando 
um sistema baseado em computador.78,79,81 
O estabelecimento de metas pede que um 
indivíduo defina meta(s) para uma atividade 
que é específica quanto ao tempo (quando 
irá acontecer), local (onde irá acontecer), e 
estratégia específica (como irá acontecer). Um 
indivíduo que estabelece uma meta de “levar 
o seu cachorro para passear ao redor do bairro, 
todas as noites após o jantar por ½ hora” tem 
muito mais probabilidade de atingir esse 
objetivo do que alguém que estabelece a meta 
de “caminhar mais após o trabalho’. Concordar 
em caminhar com um parceiro aumenta a 
responsabilidade e a probabilidade de que a 
meta seja alcançada.

O uso de modelos e de aprendizagem 
experiencial, bem como a prestação de 
contas, também são estratégias comumente 
utilizadas para aumentar o comportamento 
de atividade física. O uso de modelos é uma 
técnica em que os indivíduos que têm sucesso 
em manter estilos de vida fisicamente ativos 
são apresentados como exemplos do que é 
possível. Isso pode ser usado sozinho ou em 
conjunto com a aprendizagem experiencial, 
em que os participantes do programa são 
capazes de experimentar diferentes atividades 
e experimentar como é se sentir ativo. O uso de 
modelos pode ser apresentado pessoalmente 
ou por telefone, internet ou mídia impressa, 
enquanto a aprendizagem experimental 
é conduzida presencialmente. Outras 
habilidades, tais como a prestação de contas, 
planejamento direcionado para a recaída, 
auto monitoramento e gestão do tempo são 
geralmente incorporados em uma intervenção 
como parte de um programa que envolve 
múltiplas habilidades. Uma combinação de 
programas motivacionais personalizados 
enraizadas na teoria da mudança de 
comportamento e estímulos ambientais têm 

mostrado resultados um pouco melhores do 
que qualquer estratégia por si só.82

ESTRATÉGIAS DE 
APERFEIÇOAMENTO DE 
OPORTUNIDADES
Locais de trabalho são um cenário único porque 
a organização possui um controle considerável 
sobre o ambiente em que seus funcionários 
trabalham. Isso inclui o ambiente social e 
organizacional, bem como o ambiente físico. 
Isto proporciona ao empregador uma grande 
oportunidade para melhorar o ambiente a fim 
de incentivar os funcionários a se tornarem 
mais ativos fisicamente. Mesmo para aqueles 
funcionários que trabalham em ambientes não 
tradicionais, tais como policiais que patrulham 
uma área ou equipes que reparam as linhas de 
energia, surgem oportunidades para promover 
a atividade física.

Uma ampla gama de estratégias pode ser 
utilizada para aumentar as oportunidades para 
que as pessoas sejam mais ativas fisicamente. 
Estas estratégias de melhoria de oportunidades 
variam de abordagens tradicionais, como a 
disponibilização de academias de ginástica no 
local e aumentando a atratividade das escadas 
a partir da criação de políticas e normas 
relacionadas ao tempo sentado ou de pé pela 
empresa. Todas estas estratégias podem ser 
classificadas em duas grandes categorias: a) 
projetar ou modificar o local de trabalho para 
impactar os funcionários que trabalham no local 
ou b) instituir políticas em toda a organização 
que afetem todos os funcionários em todos os 
setores da empresa. A primeira categoria se 
concentra em engenharia do local de trabalho e 
a segunda em engenharia da organização.

Projetando o Local de Trabalho
O espaço de trabalho individual do 
funcionário influencia a sua atividade física. 
Por exemplo, uma ocorrência cada vez mais 
comum em muitos espaços de trabalho é 
a mesa que permite trabalhar de pé. Elevar 
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o nível da mesa do funcionário obriga-os 
a ficar de pé por períodos mais longos do 
dia, despender níveis maiores de energia e a 
evitar os efeitos debilitantes de permanecer 
sentado. O benefício geral para o funcionário 
depende do tempo gasto nesse espaço de 
trabalho e do período de tempo em que eles 
permanecem nas cadeiras. Alguns locais de 
trabalho permitem que os funcionários de 
incorporem equipamentos de ginástica em 
seu espaço de trabalho. Isto pode acontecer 
sob a forma de bicicletas ergométricas, 
esteiras, dispositivos de piso, etc, que 
permitem ao indivíduo movimentar-se sem 
sair de seu espaço de trabalho. Embora alguns 
destes possam ser caros e utilizar um espaço 
considerável, há evidências de sua eficácia 
no aumento do gasto total de energia.83 Um 
software de computador que poderia servir 
como uma sugestão para a atividade física 
está sendo desenvolvido. Este software 
solicita que o indivíduo fique de pé a cada 
30 minutos, reduzindo os longos períodos de 
comportamento sedentário ininterrupto.68

Há também oportunidades em salas de 
descanso, corredores, salas de conferência ou 
reuniões, escadas, etc. Modificações destes 
espaços têm o potencial de afetar uma parte 
maior da força de trabalho. Pesquisas mostram 
que locais de trabalho com maior apoio a 
atividade física no que se refere ao ambiente 
e políticas estabelecidas pela empresas 
(academias de ginástica no local, instalações de 
chuveiros, armários, armazenamento seguro 
de bicicletas, escadas, etc) apresentam níveis 
mais altos de atividade física entre os seus 
funcionários.69

Talvez o apoio ambiental mais comum para 
a atividade física seja uma academia de ginástica 
no local. Instalações com uma equipe de 
profissionais treinados que ofereça programas 
de condicionamento físico (ou seja, aulas de 
spinning, Zumba, etc) aumentam a sua eficácia 
em alcançar os trabalhadores sedentários.72,76 
Trabalhar com academias localizadas 
na comunidade (por exemplo, YMCA) e 

providenciar descontos para funcionários 
ou horas alternativas de funcionamento 
pode proporcionar oportunidades para os 
funcionários se tornarem fisicamente mais 
ativos próximo de suas casas.

Escadas que são atraentes, com localização 
central e bem iluminadas têm maior propensão 
a serem utilizadas. Avisos em pontos de 
decisão (ou seja, placas, cartazes) fixados 
em escadas são eficazes para aumentar a 
porcentagem de pessoas que as utilizam.71,72 
Alguns locais de trabalho estão começando 
a colocar fotocopiadoras e impressoras em 
locais centrais (salas de trabalho) para que os 
funcionários tenham que andar para pegar seu 
documento impresso. Outras organizações 
estão agendando reuniões de caminhadas em 
que a reunião acontece em uma caminhada 
ao invés de em uma mesa e a duração da 
reunião é a distância percorrida, em vez do 
tempo propriamente dito. Empresas tem 
organizado pausas para exercícios em que 
os empregados deixam a sua estação de 
trabalho para participar de uma sessão de 
atividade organizada ou participar de uma 
reunião agendada regularmente.73 Estes 
tipos de intervalos breves em que todos os 
funcionários participam juntos têm sido 
eficazes na redução de peso, IMC e pressão 
arterial.74

Algumas empresas alteraram o seu espaço 
ao ar livre para incluir áreas de passeio ou 
trilhas, mudaram o estacionamento para mais 
longe dos edifícios, descontinuaram serviços 
de transporte de um prédio para outro e/ou 
criaram áreas de reunião ao ar livre. A cidade 
de Nova York desenvolveu diretrizes de design 
ativo para incentivar arquitetos e designers 
de construção a criar edifícios e ruas mais 
saudáveis (http://www.nyc.gov/html/ddc/
html/design/active_design.shtml) e algumas 
empresas tem adotado estas estratégias 
em seus prédios. Isso pode ser coordenado 
com os esforços da comunidade para criar 
comunidades mais ativas que estimulam a 
atividade física para todos ao longo do dia 
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(http://www.activelivingresearch.org). No 
entanto, para obter o máximo de eficácia, estas 
estratégias devem ser parte de um esforço 
maior da organização para promover uma 
cultura de trabalho ativa e saudável.

PROJETANDO A ORGANIZAÇÃO
Criar uma cultura organizacional que valorize 
a atividade física complementa o ambiente 
físico e torna atividade física uma escolha fácil. 
O ambiente organizacional engloba todos os 
funcionários, onde quer que eles estejam. Pronk 
e Kottke75 recomendam o desenvolvimento 
de uma “cultura humana centrada”, que 
promove o respeito, abrange a diversidade, 
envolve trabalhadores, desenvolve a confiança 
e otimiza uma cultura que melhora a saúde 
e a produtividade por meio da inclusão de 
estratégias de atividade física.

As políticas têm uma forte influência 
sobre a cultura de uma organização. Sallis e 
seus colaboradores76 recomendam políticas de 
apoio à atividade física que giram em torno 
de 1) segurança (ou seja, lugares seguros para 
andar, design de ciclovia), 2) disponibilidade/
acesso a instalações e programas (para todos 
funcionários), 3) apoio para o transporte 
pessoal (ou seja, andar de bicicleta, caminhar), 
4) apoio à atividade incidental em locais 
fechados (isto é, escadas), e 5) incentivos 
para a atividade física. Embora seja difícil 
de implementar, às vezes, políticas podem 
mostrar o compromisso da organização com 
a saúde e a segurança de seus empregados. 
As políticas que incentivam os funcionários 
a caminhar, andar de bicicleta, e utilizar o 
transporte público para o trabalho podem 
impactar positivamente os níveis de atividade, 
bem como a moral dos funcionários.

Finalmente, os incentivos têm o poder de 
criar oportunidades. Os incentivos muitas 
vezes incluem fornecer ao funcionário um 
objeto (isto é, camiseta, lancheira, garrafa 
de água) para se inscrever, participar e/ou 
concluir um programa específico, embora a 

eficácia deste tipo de incentivo na mudança de 
comportamento não seja comprovada. Outros 
incentivos podem incluir dar aos funcionários 
tempo para se dedicar a atividade física por 
meio de estratégias como horário flexível 
ou permissão para que os funcionários se 
exercitem no período de trabalho.

NOVAS TENDÊNCIAS E QUESTÕES 
NÃO RESPONDIDAS
É hora de reavaliar como vemos e medimos 
a atividade no trabalho. Como podemos re 
projetar a atividade de volta ao nosso dia a 
dia de trabalho sem comprometer a segurança 
na empresa? Como podemos mudar a cultura 
do local de trabalho de modo que utilizar 
as escadas seja preferível a usar o elevador? 
Como incentivamos funcionários a estacionar 
mais longe de seu prédio? Podemos usar 
computadores para aumentar, em vez de 
diminuir? Estas e outras questões estão sendo 
tratadas por profissionais do local de trabalho 
a partir de uma variedade de disciplinas. Por 
exemplo, pesquisadores de segurança do 
trabalho examinaram formas de impactar 
positivamente o clima de segurança78,84 e os 
economistas estão pesquisando como incentivar 
os indivíduos a executar comportamentos 
positivos no crescente campo da economia 
comportamental.85,86

O modelo ecológico pode fornecer 
uma estrutura que pode orientar futuras 
pesquisas. O modelo ecológico fornece uma 
estrutura abrangente para compreender os 
múltiplos fatores interativos que determinam 
condutas de saúde. Estes múltiplos níveis de 
influência incluem intrapessoal, interpessoal, 
organizacional, comunitária e políticas 
públicas.87 Oportunidades para estudar e 
impactar tendências emergentes relacionadas a 
atividade física no local de trabalho existem em 
todos os níveis.

No nível intrapessoal, a tecnologia 
está fornecendo aos indivíduos acesso a 
quantidades incríveis de informação. O 
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smartphone de um funcionário pode funcionar 
como um acelerômetro documentando 
sua atividade a partir do momento em que 
acorda até a hora que dorme. Seu relógio 
acompanha sua frequência cardíaca e pressão 
arterial. Seus sapatos podem registrar o 
número de passos que dão a cada dia. Estes 
dispositivos de rastreamento de pessoal 
podem ser baixados diariamente (ou por 
hora) em um aplicativo de computador que 
fornece feedback instantâneo sobre a sua 
atividade. Aplicativos nos smartphones dos 
funcionários permitem que eles tirem uma 
foto de seu almoço e recebam feedback sobre 
as calorias e nutrientes daquela refeição. 
Qual é o impacto destes níveis crescentes de 
feedback sobre o comportamento individual e 
como eles poderiam ser usados para aumentar 
a atividade física? Como eles afetam a nossa 
capacidade de medir a atividade no trabalho?

No nível interpessoal, as mídias sociais estão 
se tornando padrão com a proliferação de 
sites de mídia social relacionadas ao trabalho. 
Estes sites fornecem um mecanismo para se 
comunicar com uma variedade de indivíduos 
que podem trabalhar para outra organização 
ou em outro estado (ou país!). As mídias 
sociais permitem que as pessoas compartilhem 
informações sobre suas atividades e 
monitorarem as atividades dos outros 
colegas. Pesquisas documentaram o impacto 
das normas sociais sobre o comportamento, 
mas pouco se sabe sobre o impacto desses 
mecanismos tecnológicos de entrega (celulares, 
tablets, computadores, etc) sobre os níveis 
de atividade física. Podemos usar as mídias 
sociais da mesma forma que competições da 
equipe para aumentar os níveis de atividade 
dos funcionários?

No nível organizacional, muitas 
organizações se comprometeram a realizar 
modificações no ambiente físico para 
fomentar a atividade (como discutido acima). 
No entanto, muito pouco trabalho está 
sendo realizado com o intuito de redesenhar 
trabalhos específicos para torná-los mais 

ativos. Pesquisas consideráveis têm sido 
conduzidas sobre como redesenhar ocupações 
para torná-las mais seguras, qual seria o 
impacto se as organizações redesenhassem os 
tipos de trabalho para torná-los mais ativos? 
Como aumentos nos níveis de atividade física 
no trabalho afetariam os níveis de atividade 
física fora do trabalho ou em casa?

Ao nível de comunidade, a ideia de uma 
comunidade com estilo de vida ativo está 
atraindo uma atenção considerável, embora 
haja pouca evidência para apoiar impacto de 
tal comunidade na atividade física. Desafios 
importantes   giram em torno de trazer 
grupos diferentes (transporte, planejamento 
urbano, lazer, desenvolvimento econômico, 
saúde ambiental, etc) para a mesa para 
discutir estratégias para a construção de uma 
comunidade ativa, sem falar em determinar 
a forma de pagar por isso. O objetivo seria a 
criação de comunidades de estilo de vida ativo 
onde os indivíduos poderiam trabalhar, viver e 
jogar em um cenário que apoiasse, em vez de 
desencorajar, atividades durante todo o dia. 
Como essas comunidades ativas afetaria o crime, 
a habitação, o transporte, as receitas fiscais ou a 
qualidade de vida de seus moradores?

Finalmente, a nível da política pública, 
as disposições da lei federal americana 
Patient Protection and Affordable Care Act 
estão servindo como um incentivo para as 
organizações examinarem de perto o desenho 
do plano e como ele pode afetar a saúde 
do funcionário, acelerando esta tendência. 
Como resultado, muitas organizações estão 
modificando seu plano de benefícios para 
oferecer descontos em prêmios de seguro 
saúde para aqueles que participam em 
programas de promoção de saúde, incluindo 
programas de atividade física. Qual será o 
impacto destes novos planos na participação 
em programas de atividade física do local 
de trabalho? Podemos ter um impacto 
significativo sobre as taxas de atividade física 
em todo o país através de programas do local 
de trabalho?
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CONCLUSÕES
O local de trabalho oferece um cenário único 
que pode ser explorado para promover a 
atividade física em uma série de níveis por 
um longo período de tempo. Como tal, as 
empresas devem considerar cuidadosamente 
como integrar a promoção de atividade física 
em seu processo geral de planejamento de 
negócios. Esforços bem sucedidos podem 
melhorar significativamente a saúde e a 
produtividade e diminuir as lesões em seus 
funcionários,81 impactando positivamente o 
resultado final. Adaptar estratégias testadas 
em outros ambientes, com outras populações 
e outros riscos para a saúde, pode estimular 
uma mudança de paradigma que poderia abrir 
novos caminhos para promover a atividade 
física entre os funcionários.

Glossário
Meios de Transporte Ativos: O uso de meios 
de locomoção movidos por força humana, tais 
como caminhadas, ciclismo, patinação, esqui e 
cadeiras de rodas manuais.

Capacidade Aeróbia: A capacidade máxima 
para o consumo de oxigênio pelo organismo 
durante o máximo esforço. Também conhecida 
como VO2max.

Metabolismo Aeróbio: Um processo que ocorre 
nas mitocôndrias e que utiliza oxigénio para 
produzir energia (ATP). Também conhecido 
como respiração celular.

Resistência Cardiorrespiratória: A capacidade 
do corpo de sustentar exercícios prolongados.

Hierarquia de Controle de Riscos: Um método 
para proteger os trabalhadores de lesões que 
inclui eliminação, engenharia (ventilação 
extra ou isolamento), advertências (displays, 
alarmes e luzes), administrativas (políticas/
procedimentos) e equipamentos de proteção 
individual (máscaras, protetores auriculares 
e luvas). A eliminação de riscos deve ser 

concluída, e se isso não acontecer, as demais 
etapas devem ser seguidas em ordem com 
equipamentos de proteção individual, como 
último recurso.

Atividade de intensidade leve: Qualquer 
atividade física mais extenuante do que dormir 
e menos árdua do que uma rápida caminhada.

Síndrome metabólica: Um grupo de fatores de 
risco que aumenta o risco de doença cardíaca e 
outros problemas de saúde, tais como diabetes 
e acidente vascular cerebral. Você deve ter pelo 
menos três fatores de risco metabólico para ser 
diagnosticado com síndrome metabólica. Esses 
fatores de risco incluem: obesidade abdominal, 
alto nível de triglicérides, baixo nível de 
colesterol HDL, pressão arterial elevada e alto 
nível de glicose em jejum.

METs (Metabolic Equivalent of Tasks): Uma 
unidade usada para estimar o custo metabólico 
(consumo de oxigênio) da atividade física. Um 
MET é igual à taxa metabólica de repouso de 
aproximadamente 3.5 ml of O2 x kg-1 x min-1.

Força muscular: A habilidade de um músculo 
de exercer força.

Resistência muscular: Habilidade de músculo 
de resistir à fadiga.

Distúrbios musculoesqueléticos: Uma 
lesão dos músculos, tendões, ligamentos, 
nervos, articulações, cartilagens, ossos, 
vasos sanguíneos nos braços, pernas, cabeça, 
pescoço ou costas, que é causada ou agravada 
por tarefas de trabalho, tais como levantar, 
empurrar e puxar.

Atividade física de intensidade moderada: Em 
uma escala absoluta, é a atividade física feita 
de 3,0 a 5,9 vezes a intensidade de descanso. 
Em uma escala relativa à capacidade pessoal de 
um indivíduo, a atividade física de intensidade 
moderada é geralmente de 5 ou 6 numa escala 
de 0 a 10.
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Lesões ocupacionais: Segundo a Occupational 
Safety and Health Administration uma lesão 
ou doença é relacionada com o trabalho, 
se um evento ou exposição no ambiente de 
trabalho causou ou contribuiu para a condição 
resultante ou agravou significativamente uma 
condição pré-existente.

Esforço percebido: Uma medida subjetiva do 
grau de dificuldade em que uma pessoa acredita 
que seu corpo está funcionando. É baseado nas 
sensações físicas que uma pessoa experimenta 
durante a atividade física, incluindo aumento 
da frequência cardíaca, aumento da frequência 
respiratória, aumento da transpiração, e fadiga 
muscular.

Teoria Social Cognitiva (TSC): Aborda ambas 
as dinâmicas psicossociais que influenciam 
o comportamento de saúde e métodos para 
promover a mudança de comportamento. 
Dentro da TSC, o comportamento humano 
é explicado em termos de comportamento, 
fatores pessoais (incluindo cognições) e 
influências ambientais todas interagindo. Os 
fatores pessoais cruciais são as capacidades 
do indivíduo para simbolizar comportamento, 
para antecipar os resultados do comportamento, 
para autorregular um comportamento e para 
refletir e analisar a experiência.

Sedentário: Estar ou passar muito tempo 
sentado; não fisicamente ativo

Teoria da Autodeterminação (TAD): Uma 
ampla estrutura para o estudo da motivação e 
personalidade humana. A TAD se concentra em 
como os fatores sociais e culturais facilitam ou 
prejudicam o senso de vontade e iniciativa das 
pessoas, além de seu bem-estar e a qualidade 
de seu desempenho. Condições que apoiam 
a experiência de autonomia, competência e 
relacionamento do indivíduo são discutidas 
para promover as formas de motivação que 
despertam maior vontade e que tenham maior 
qualidade, incluindo melhor desempenho, 
persistência e criatividade.

Modelo socioecológico: Uma abordagem 
para a promoção de saúde, que oferece 
uma perspectiva ampla para enfrentar 
os desafios de saúde pública. O Modelo 
Sócioecológico reconhece que os desafios 
da saúde pública são complexos demais 
para serem compreendidos adequadamente 
e tratados a partir de análises de nível 
único, e esta abordagem integra múltiplos 
níveis de influência. Os níveis de influência 
incluem intrapessoal (conhecimento, crenças, 
atitudes), interpessoal (família, amigos, 
interações entre pares), organizacionais 
(normas, regulamentos, e as estruturas 
informais), comunidade (normas sociais de 
um grupo formal ou informal).

Atividade física de intensidade vigorosa: Em 
uma escala absoluta, a atividade física que 
é feita em 6,0 ou mais vezes a intensidade de 
descanso. Em uma escala relativa à capacidade 
pessoal de um indivíduo, a atividade física de 
intensidade vigorosa é normalmente de 7 ou 8 
em uma escala de 0 a 10.

Programas de reabilitação e fortalecimento - 
Um programa de atividade interdisciplinar, 
individualizado, específico da função com o 
objetivo de voltar ao trabalho. Estes programas 
utilizam tarefas de trabalho reais ou simuladas 
e exercícios de condicionamento graduados 
progressivamente que são baseados na 
mensuração de tolerâncias do indivíduo. 
O programa fornece uma transição entre 
cuidados intensos e o retorno bem sucedido 
ao trabalho e é desenvolvido para melhorar o 
funcionamento biomecânico, neuromuscular, 
cardiovascular e psicossocial do funcionário.

Objetivos de Aprendizado
Após este capítulo, o leitor será capaz de:

1. Descrever a prevalência da atividade 
física em populações de funcionários

2. Discernir a diferença entre atividade 
física relacionada ao trabalho e ao 
tempo livre
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3. Relacionar os benefícios de 
saúde e financeiros da atividade 
física para o funcionário e para a 
organização

4. Descrever estratégias de aumento de 
competências que possam ser eficazes 
em sua organização

5. Descrever estratégias de aumento de 
oportunidades que possam ser eficazes 
em sua organização

Questões para Discussão
1. Por que pouca atenção tem sido dada 

a atividades relacionadas ao trabalho 
por profissionais de promoção da 
saúde no local de trabalho?

2. Quais estratégias poderiam ser mais 
eficazes em seu local de trabalho para 
aumentar a atividade física?

3. Quais estratégias poderiam ser 
usadas   para mudar a cultura e 
tornar a sua empresa um local de 
trabalho ativo?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
O levantamento realizado pelo Ministério da 
Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) denominado 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) em 2013 
(acesso em http://www.ibge.gov.br/home/
estatistica/populacao/pns/2013/default.
shtm) revelou que quase metade dos adultos 
(46%) são sedentários, ou seja, não fazem esforço 
físico nem no trabalho nem nos deslocamentos 
e também não praticam ao menos 150 minutos 
de atividade física por semana. No Brasil, entre 
as mulheres, 51,5% são sedentárias, contra 
39,8% dos homens.

Com relação à atividade física no lazer, 
27,1% dos homens com 18 anos ou mais 
praticavam o nível recomendado de atividade 
física no lazer enquanto para as mulheres este 
percentual foi de 18,4%. A média brasileira foi 

de 22,5% incluindo a área urbana e rural do 
país.

São considerados indivíduos fisicamente 
ativos no trabalho aqueles que andam a 
pé, fazem faxina pesada, carregam peso ou 
realizam outra atividade que requeira esforço 
físico intenso. No país, 14,0% das pessoas de 
18 anos ou mais eram fisicamente ativas no 
trabalho.

Por outro lado, são considerados 
indivíduos que praticam atividade física no 
deslocamento aqueles que se deslocam para 
atividades habituais, como o trabalho ou 
escola de bicicleta ou caminhando. No Brasil, a 
proporção foi de 31,9%. Finalmente, 12,1% das 
pessoas de 18 anos ou mais praticam atividade 
física nas atividades domésticas.

Por outro lado, o estudo Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do 
Ministério da Saúde realizado em 2013 indica 
que 33,8% dos brasileiros praticam algum 
tipo de atividade física regularmente – um 
aumento de 12,6% nos últimos cinco anos. O 
estudo aponta ainda que a prática de exercícios 
em academias foi a que mais cresceu no país, 
superando o futebol. De acordo com os dados, 
o percentual de entrevistados que disseram 
praticar musculação cresceu 50% entre 2006 
e 2013, enquanto o índice dos que jogam bola 
caiu 28% no mesmo período. No conjunto das 
27 cidades pesquisadas, a frequência de adultos 
fisicamente inativos foi de 16,2%, sendo de 
16,8% entre homens e de 15,7% entre mulheres. 
O percentual de indivíduos fisicamente inativos 
aumenta a partir de 55 anos, para ambos os 
sexos. Os adultos com menor escolaridade (até 
oito anos de estudo) apresentaram os maiores 
percentuais de inatividade física. Além disso, 
constatou que a frequência do hábito de ver 
televisão por três ou mais horas diárias foi de 
28,6%, sendo semelhante entre homens (28,1%) 
e mulheres (29,0%).

No Brasil, merece destaque a iniciativa 
“Agita São Paulo/Agita Mundo” lançado em 
1996 que é uma iniciativa em vários níveis 
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para a promoção da atividade física e visa 
transmitir uma mensagem clara e simples para 
a comunidade, tendo três alvos principais: os 
estudantes, os trabalhadores e os idosos. O 
movimento realiza eventos de sensibilização de 
grande porte, publica material informativo e de 
comunicação baseado em evidências científicas 
e busca formar profissionais capacitados 
na promoção da saúde, particularmente na 
mudança de comportamento para estilos de 
vida saudáveis. Maiores informações podem 
ser obtidas no endereço eletrônico - http://
www.portalagita.org.br.

As ações no ambiente de trabalho têm 
incluído ações individuais (aconselhamento 
e orientação, pedômetros), em grupo 
(academias corporativas, ginástica laboral, 
caminhadas e corridas) e no ambiente 
(intervenções em escadas, pistas para 
caminhada, bicicletários).

Observa-se um aumento na disponibilidade 
de ferramentas on line e dispositivos que 
permitem monitorar a atividade física, 
compartilhar em redes sociais e estimular a 
manutenção na mudança de comportamento.

As organizações terão que preparar 
programas que reduzam o tempo sentado 
durante o expediente, que abordem diferentes 
formas de trabalho (teletrabalho, home office, 
etc) e que integrem as ações na empresa 
com os sistema de saúde e os programas na 
comunidade.
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INTRODUÇÃO
As qualidades nutricionais dos alimentos que 
comemos têm um impacto profundo sobre 
nosso risco de desenvolver problemas de 
saúde como hipertensão, hipercolesterolemia, 
câncer, doenças cardíacas, diabetes, obesidade 
e mortalidade em geral. Programas de nutrição 
em empresas podem educar os funcionários 
sobre escolhas de alimentos e estilos de vida 
saudáveis  , e pode suportar as mudanças de 
comportamento, tanto a nível individual 
quanto familiar. Programas de nutrição do 
local de trabalho têm ajudado a aumentar 
o consumo de frutas e vegetais,1 aumentar 
a conscientização ou o conhecimento de 
hábitos alimentares saudáveis  ,2 proporcionar 
melhorias a curto prazo no peso corporal3 e 
reduzir os custos de cuidados de saúde.4

Este capítulo aborda componentes eficazes 
de estratégias de educação nutricional no local 
de trabalho, a variabilidade dos programas 
de educação nutricional nas empresas e 
descobertas feitas em pesquisas sobre avaliações 
do programa de educação nutricional no local 
de trabalho. (Programas de controle de peso são 
discutidos em profundidade no Capítulo 17) 

As seções do capítulo resumem diretrizes 
nutricionais atuais e sua relação com doenças 
crônicas, identificam as práticas e pesquisas 
atuais sobre programas de nutrição no local 
de trabalho, fornecem as bases teóricas para 
os programas de nutrição no local de trabalho 
e descrevem vários tipos de programas de 
nutrição nas empresas. Este capítulo tem 
como objetivo estimular aplicações criativas e 
avanços na pratica de educação nutricional no 
local de trabalho e em pesquisas. A melhoria 
no consumo de alimentos em populações de 
funcionários exige desenvolver e ampliar os 
esforços anteriores nesta área.

NUTRIÇÃO E SAÚDE: IMPACTO 
DA NUTRIÇÃO NA SAÚDE
Estima-se que 80% das doenças crônicas são 
causadas pelos comportamentos pessoais dos 
indivíduos. Estes incluem uso de tabaco e 
álcool, escolhas alimentares pouco saudáveis, 
falta de atividade física e má gestão do estresse 
psicológico crônico. Além disso, 75% dos 
custos de assistência médica são devido a 
doenças crônicas.5,6 Embora ainda haja muito 
a ser aprendido sobre o papel de nutrientes 
específicos na diminuição do risco de doenças 
crônicas e no alcance da saúde ideal, um grande 
corpo de evidências suporta o valor cada vez 
maior para a saúde de dietas compostas de 
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grãos integrais, legumes, verduras e frutas, e 
um consumo limitado de amidos refinados, 
carnes vermelhas, produtos lácteos com 
muita gordura e alimentos e bebidas ricos em 
açúcares e sal. Essas dietas foram associadas a 
uma diminuição do risco de uma variedade de 
doenças crónicas.7

Apesar dos benefícios comprovados de uma 
dieta nutritiva para a saúde, muitos americanos 
têm maus hábitos alimentares e consome 
calorias em excesso, o que leva à obesidade e ao 
aumento do risco de várias doenças crônicas. 
As taxas de obesidade mais que dobraram 
nos últimos 30 anos,8 aumentando as taxas de 
doenças crônicas associadas à obesidade o que 
leva ao aumento dos custos de cuidados de 
saúde. Mais de um terço dos americanos são 
obesos.9 Em 2008, os custos médicos associados 
à obesidade foram estimados em US$ 147 
bilhões; despesas médicas com pessoas obesas 
foram US$ 1.429 maior do que aquelas com 
pessoas de peso normal.10 Várias tendências 
podem explicar esse aumento dramático nos 
níveis de obesidade, incluindo a diminuição 
dos níveis de atividade física, aumento na 
disponibilidade de opções de alimentos 

rápidos, processados e aumentos no tamanho 
das porções. Se essa tendência continuar, quase 
metade de todos os americanos devem se 
tornar obesos até o ano de 2030.11 A obesidade 
relacionada a nutrientes e as doenças crônicas 
associadas a ela têm custos pessoais e sociais 
elevados, reduzindo a qualidade de vida e a 
produtividade no trabalho, aumentando os 
custos com a saúde, invalidez prematura e 
morte.

Nos Estados Unidos e em muitos outros 
países desenvolvidos, programas para 
promover padrões alimentares saudáveis   se 
tornaram prioridades de saúde pública. Isto 
porque cinco das dez principais causas de 
morte (doenças coronárias, doenças renais, 
câncer, acidente vascular cerebral e diabetes 
em adultos) estão relacionadas com nutrição 
(ver Tabela 15-1)12. Se incluirmos o consumo 
de álcool como um comportamento alimentar, 
então acidentes, suicídio e cirrose do fígado 
também seriam consideradas algumas das 
principais causas de morte, que poderiam ser 
evitadas por meio de mudanças na dieta.

As principais conclusões da rápida 
evolução de pesquisas laboratoriais, clínicas e 

Tabela 15-1: Número de Mortes das Principais Causas de Morte 2010 Dados Finais.

Doença Cardíaca 597,689

Câncer 574,743

Doenças respiratórias inferiores crônicas 138,080

AVC (doenças cerebrovasculares) 129,476

Acidentes (lesões não intencionais) 120,859

Doença de Alzheimer 83,494

Diabetes 69,071

Nefrite, síndrome nefrótica, e nefrose 50,476

Gripe e Pneumonia 50,097

Automutilação intencional (suicídio) 38,364

Fonte: National Center for Health Statistics.
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epidemiológicas que relacionam a dieta com 
as principais doenças crônicas são analisadas   
a seguir. Avanços em biologia molecular e 
uma expansão no número de grandes estudos 
epidemiológicos sobre dieta e doenças estão 
produzindo um fluxo constante de novas, 
e muitas vezes, inesperadas descobertas. 
Com o aumento da cobertura da mídia sobre 
estudos em saúde, muitas novas descobertas 
recebem atenção imediata e exagerada, sem 
o benefício de anos adicionais ou décadas de 
acompanhamento de pesquisas para confirmar 
ou refutar sua precisão. Assim, a primeira 
metade deste capítulo foca em associações 
entre dieta e doença sobre a qual existe uma 
concordância substancial entre os cientistas 
nutricionais, médicos e autoridades de saúde 
pública.

Doença Cardiovascular
A relação direta entre dieta e doenças 
cardiovasculares é bem documentada. 
Evidências demonstram níveis mais elevados 
de risco de doença cardiovascular e acidente 
vascular cerebral com várias condições 
crônicas relacionadas à alimentação, tais 
como hiperlipidemia, diabetes, hipertensão e 
síndrome metabólica. Os fatores relacionados à 
dieta que afetam diretamente o risco incluem 
o tipo de gordura consumida na dieta - 
especificamente gordura saturada, bem como 
a quantidade de sódio, carboidratos refinados 
e calorias totais. Um estudo descobriu que 
a substituição de gorduras saturadas por 
gorduras poliinsaturadas poderia prevenir 
contra o risco de doença cardíaca.12 O consumo 
de ácidos graxos ômega 3, presente em peixes 
gordurosos, em oposição a suplementação,13 e 
aderência a dieta Mediterrânea, rica em frutas, 
vegetais, grãos integrais e consumo moderado 
de álcool14 também podem oferecer proteção. 
O consumo de ácidos graxos ômega 3 à base 
de plantas, também tem sido associado a uma 
diminuição do risco de morte cardíaca súbita.15 
Fontes do ácido alfa-linolénico ômega 3 à base 
de plantas incluem nozes, soja e linhaça.

Uma dieta rica em sódio, essencialmente 
de alimentos processados  , está associada a 
um maior risco de doença cardíaca e acidente 
vascular cerebral.16 Além disso, o consumo 
excessivo de açúcar17 e adoçantes artificiais18 
parece aumentar o risco de eventos vasculares.

Câncer
O câncer é uma das principais causas de morte 
no mundo, sendo responsável por 7,6 milhões 
de mortes (cerca de 13% de todos os óbitos) 
em 2008. O câncer de pulmão, estômago, 
fígado, cólon e o câncer de mama causam o 
maior número de mortes por câncer a cada 
ano.19 Apesar de fatores genéticos e ambientais 
serem responsáveis   por muitos tipos de câncer, 
a dieta desempenha um grande papel no 
desenvolvimento desta doença. A descoberta 
mais consistente, em relação a muitos tipos 
de câncer, é o efeito preventivo dos vegetais, 
especialmente os não amiláceos como verduras 
e vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, 
couve de bruxelas e couve. A alta ingestão de 
vegetais folhosos,20 bem como alimentos ricos 
em carotenóides, como cenouras, batatas doces 
e tomates,21 pode reduzir o risco de câncer. 
Além disso, embora ainda seja controverso, 
evidências esmagadoras mostram que fontes 
integrais de soja na dieta podem levar a uma 
redução no risco de câncer de mama também.22 
Alimentos ricos em fibras, como cereais 
integrais, frutas e verduras estão associados 
a uma diminuição do risco de câncer de 
próstata,23 cólon24 e câncer de esôfago.25 Além 
disso, evidências recentes sugerem que dietas 
ricas em gorduras saturadas como carne 
vermelha e carnes processadas26 aumentam o 
risco de câncer de pâncreas e de mortalidade 
por câncer.27 Evidências também ligam 
alimentos fritos ao aumento do risco de câncer 
de próstata.28 Por fim, pesquisa atuais sobre o 
consumo de álcool sugere que o risco de tipos 
específicos de câncer, como o de mama29 e 
endométrio30 pode estar mais estreitamente 
ligado aos níveis de consumo do que se pensava. 
O guia US Dietary Guidelines for Americans 
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2010,31 assim como a American Cancer Society32 
recomenda não mais que um drinque por dia 
para mulheres ou dois drinques por dia para 
homens.31

Obesidade
A obesidade é definida como o peso que é 
maior do que o que é geralmente considerado 
saudável para uma dada altura.33 As taxas 
de obesidade adulta têm crescido de 15 por 
cento em 1980 para 34 por cento em 200833 e 
continuam sendo um dos problemas de saúde 
pública atuais mais críticos. A obesidade é uma 
condição complexa, mas é o resultado final do 
excesso de ingestão crônica de energia. Manter 
um equilíbrio entre a ingestão e o gasto de 
energia pode ser difícil para pessoas com estilos 
de vida sedentários, especialmente se levarmos 
em consideração a disponibilidade alimentos 
de preço baixo, processados e com alto teor 
calórico. No entanto, estudos recentes têm 
mostrado que muitos fatores além do consumo 
e gasto de energia são responsáveis pela 
epidemia de obesidade atual. Dietas ricas em 
frutas, vegetais, grãos integrais e fontes magras 
de proteína estão associados a uma melhor 
adesão a manutenção do peso saudável.34 
Além disso, as dietas de baixo carboidrato 
também têm se mostrado tão eficazes quanto 
as dietas com baixo teor de gordura,35 que têm 
sido historicamente uma opção popular para 
perda de peso. Todavia, pesquisas recentes 
indicam que em geral o consumo excessivo 
de calorias pode ser mais responsável do que 
a fonte destas calorias de macronutrientes 
específicos.36 Americanos estão consumindo 
mais calorias fora de casa, um fator que os 
pesquisadores acreditam que possa aumentar 
significativamente o risco de obesidade.37 Isto 
é especialmente verdadeiro com o aumento 
da disponibilidade de restaurantes de “fast 
food”.38 Além disso, o consumo excessivo 
de bebidas adocicadas está associado a um 
aumento da obesidade infantil39 e aumento do 
consumo de adoçantes artificiais está associado 
a um maior risco de ganho de peso.40

Como para a maioria das demais associações 
entre dieta e doença, há uma variabilidade 
considerável entre os indivíduos na sua 
susceptibilidade à obesidade. No entanto, é 
evidente que uma vez que uma pessoa torna-
se obesa, é muito difícil perder peso e manter 
a condição de maneira significativa. A perda 
de peso tem sido associada tanto à prevenção 
de certas doenças crónicas, tais como 
hipertensão, como ainda pode ter um papel na 
reversão das condições, tais como a diabetes 
e hiperlipidemia.41 Assim, a prevenção da 
obesidade é uma meta relacionada a uma dieta 
adequada para todos.

Diabetes
A prevalência de diabetes nos Estados Unidos 
aumentou drasticamente nos últimos 20 anos 
e pesquisadores acreditam que se a tendência 
continuar, 1 em cada 3 americanos adultos 
terá diabetes em 2050.42 Uma pesquisa mais 
recente do Centers of Disease Control (CDC) 
indica que 25,8 milhões de pessoas no Estados 
Unidos têm diabetes, o que representa 8,3% 
da população. Destas, cerca de 7 milhões de 
pessoas são diagnosticadas.43 A composição da 
dieta, gestão de peso e nível de atividade física 
desempenham um papel fundamental, tanto 
na prevenção e tratamento da diabetes.44 O 
Programa de Prevenção de Diabetes (PPD), um 
estudo de prevenção amplo de pessoas com alto 
risco de diabetes, mostrou que as intervenções 
no estilo de vida que se concentram na perda de 
peso e aumento da atividade física reduziram a 
probabilidade de desenvolvimento de diabetes 
tipo 2 em 58% durante um período de 3 anos. 
A redução foi ainda maior (71%), entre os 
adultos com 60 anos ou mais.45,46 Do ponto de 
vista alimentar, o controle rigoroso da glicose 
no sangue é essencial para a gestão da diabetes 
tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. A dieta 
Mediterrânea parece ser consistentemente 
eficaz para a prevenção de diabetes, além 
de ser útil na gestão da doença,47 devido ao 
alto consumo de legumes,48 frutas, verduras 
e grãos integrais.49 Comidas típicas da dieta 
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Mediterrânea também podem desempenhar 
um papel na redução do risco de doenças 
cardiovasculares e certos tipos de câncer.

Osteoporose
A osteoporose é um enfraquecimento dos 
ossos que pode fazer com que os ossos 
fiquem frágeis e quebrem facilmente. Esta 
doença afeta principalmente mulheres na pós-
menopausa, mas pode também afetar homens. 
O risco de osteoporose pode ser causado por 
uma série de fatores, incluindo o excesso de 
peso, falta de exercício, o uso de cigarros e 
de estrogénio.50 Muitas medidas para reduzir 
os riscos de osteoporose estão relacionadas 
com a alimentação, no entanto, a ingestão de 
nutrientes deve ser acompanhada de atividade 
física.51 A ingestão inadequada de cálcio e 
vitamina D podem ser fatores de risco para 
osteoporose. As melhores fontes de cálcio na 
dieta incluem produtos lácteos com baixo teor 
ou sem gordura tais como leite, iogurte e queijo 
cottage. O cálcio também pode ser consumido 
por meio de alimentos à base de plantas 
que inclui brócolis, couve, leite de soja52 e 
leguminosas. A vitamina D é necessária para a 
absorção adequada de cálcio e é melhor obtida 
por meio da exposição solar. Além disso, 
alimentos ricos em vitamina D incluem peixes 
gordurosos,53 leite com baixo teor de gordura, 
cereais fortificados e ovos. Mais evidências são 
necessárias para determinar se a vitamina D 
ou o cálcio de suplementos alimentares ajuda a 
reduzir o risco global da osteoporose.54

Outras Preocupações 
Relacionadas à Dieta para Adultos 
que Trabalham
Para os adultos que trabalham e suas famílias, 
os padrões de consumo de alimentos devem 
ser uma preocupação mais geral para uma série 
de razões. Por exemplo, para as mulheres em 
idade fértil, a nutrição ideal desempenha um 
papel tanto na fertilidade quanto nos resultados 
da gravidez. A saúde bucal, crescimento 

e desenvolvimento infantil, e até mesmo 
resultados de cirurgias podem ser afetados 
pela dieta e estado nutricional. A segurança dos 
alimentos, através da qual podem ser evitadas 
algumas doenças infecciosas, também pode 
contribuir para a saúde em geral. Finalmente, 
os padrões alimentares são parte integrante 
da cultura, refeições compartilhadas são um 
método de coesão social e os alimentos podem 
proporcionar grande prazer.

Consequências Econômicas de 
Doenças Relacionadas à Nutrição
Os Estados Unidos gastam mais em assistência 
médica do que qualquer outro país no 
mundo55,56 com doenças cardiovasculares, 
câncer e diabetes sendo responsáveis por 
75% destes custos.57 Além disso, especialistas 
acreditam que, enquanto 16% do PIB dos EUA 
em 2005 foi gasto em cuidados de saúde, mais 
de 20% serão gastos em 2015 se essa tendência 
continuar.58

Há consequências econômicas substanciais, 
tanto para os indivíduos e para a sociedade em 
geral, de práticas alimentares não saudáveis. 
Para os indivíduos, o nível socioeconômico, 
educação e acesso a cuidados médicos 
pode influenciar escolhas alimentares e o 
desenvolvimento de condições crônicas. Para 
os empregadores, as consequências de práticas 
alimentares não saudáveis dos funcionários 
incluem absenteísmo, produtividade reduzida, 
inaptidão, e alta utilização de assistência 
médica. Embora seja difícil calcular a 
proporção exata de doenças atribuíveis a 
práticas alimentares não saudáveis, os custos 
econômicos totais de doenças relacionadas à 
alimentação são enormes. Veja a tabela 15-2 
e 15-3.59,60 Os Estados Unidos gasta $ 150 
milhões por ano em cuidados médicos ligados 
à obesidade.59 Além disso, as perdas de 
produtividade relacionadas a problemas de 
saúde pessoal e familiar custam às empresas 
americanas US$ 1.685 por funcionário por ano, 
ou US$ 225.8 bilhões por ano.60
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Tabela 15-2: Custos Diretos e Indiretos Estimados das Principais Doenças Cardiovasculares, 
Estadoss Unidos, 2010.

Doença Cardíaca 
Coronária

Doença
Hipertensiva

AVC

Insuficiência
Cardíaca

Custo em Bilhões

Fonte: Heldenrelch PA, Trogdon JG, Khavjou OA, Butler J, Dracup K, Ezekowitz MD, et al. 
Forecasting the future of cardiovascular disease in the United States: a policy statement from the 
American Heart Association. Circulation 2011;123(8):933–944.

Tabela 15-3: Snapshot de Custos Relacionados à Obesidade.

País Custos Relacionados à Obesidade 
(% do total gasto em cuidados com a saúde)

Ano de 
Publicação

Brasil 3.0–5.8 2007
China 3.4 2008
Canadá 2.9 2001
França 0.7–1.5 2000
Japão 3.2 2007
Suécia 2.3 2005
U.S. 20.6 2012

Fonte: Cawley J, Meyerhoefer C. The medical care costs of obesity: an instrumental variables 
approach. J Health Econ. 2012; 31:219–30;
Withrow D, Alter DA. The economic burden of obesity worldwide: a systematic review of the 
direct costs of obesity. Obes Rev. 2010. DOI: 10.1111/j.1467-789X.2009.00712.x.
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DIRETRIZES PARA PADRÕES 
ALIMENTARES SAUDÁVEIS
O desenvolvimento de diretrizes alimentares 
pode ser controverso. Isto é especialmente 
verdadeiro quando os dados científicos não são 
conclusivos ou quando interesses econômicos 
significativos estão em jogo. Agências 
governamentais, organizações profissionais e 
científicas e organizações voluntárias de saúde 
desenvolveram e divulgaram recomendações 
e orientações sobre dietas saudáveis. Desde o 
início dos anos 1900, o governo elaborou um 
guia alimentar para traduzir as orientações 

científicas em uma ferramenta educacional 
para o público em geral.

O guia alimentar, desenvolvido pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), mudou ao longo das décadas 
para refletir a mudança na oferta de alimentos nos 
Estados Unidos. Em 2010, o USDA apresentou o 
ícone My Plate.61 O MyPlate é dividido em seções 
de aproximadamente 30 por cento de grãos, 30 
por cento de legumes, 20 por cento de frutas e 
20 por cento de proteína, acompanhado por um 
pequeno círculo representando laticínios. Essas 
diretrizes são recomendadas para a população 
adulta em geral. Ver Figura 15-1.

Figura 15-1: Diretrizes de Dieta para Norte-Americanos.

Frutas    
Grãos      

La�cínios

Vegetais     
Poteína    

ChooseMyPlate.gov

Para desenvolver diretrizes alimentares que 
estão ligadas à prevenção e gestão de doenças 
crônicas, painéis de especialistas convocados pelo 
Departamentos de Agricultura e Saúde e Serviços 
Humanos dos Estados Unidos chegaram a um 
consenso sobre sete recomendações gerais na 
“Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines 
for Americans’”.62 Desenvolvidas pela primeira 
vez em 1980 e revistas a cada cinco anos, estas 
diretrizes fornecem mensagens consistentes, 

atuais e compreensíveis para educar o público 
sobre nutrição e saúde.62 Esta diretriz fornece ao 
público a ligação de nutrientes específicos com 
condições crônicas. As dez diretrizes, e detalhes 
sobre cada uma das recomendações, estão 
listados na Tabela 15-4. 62

Uma terceira ferramenta de educação 
nutricional, as Informações Nutricionais nos 
rótulos dos alimentos, incorporam as diretrizes 
alimentares e as mensagens do ícone MyPlate 
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(veja a Figura 15-1)61 em relação a um alimento 
específico e seus ingredientes.63

Os conceitos a seguir podem orientar o 
desenvolvimento de programas de nutrição no 
local de trabalho.

 ● Abordar fatores de risco alimentares 
importantes e bem estabelecidos 
relacionados às principais doenças 
graves

 ● Ser geralmente aplicável   a adultos 
saudáveis   e estar preparado 
para envolver nutricionistas que 
prescrevem dietas específicas para 
diabetes ou doenças cardiovasculares

 ● Ser consistente com as normas 
culturais da população de funcionários

 ● Evitar modismos populares e pontos 
de vista científicos extremos

 ● Ser viável para implementação no 
local de trabalho

 ● Fornecer conhecimento e educação 
que seja consistente com os alimentos 
disponíveis no local de trabalho

Para tratar de forma eficaz as principais causas 
de doenças crônicas, as seguintes áreas são as 
mais importantes para a promoção da saúde do 
local de trabalho:

 ● Controle de Peso (abordado no 
Capítulo 17)

 ● Redução de gordura total, gordura 
saturada e colesterol

 ● Redução de sal e sódio
 ● Redução de grãos refinados
 ● Redução de alimentos com adição de 

açúcares ou de densidade mínima de 
nutrientes

Tabela 15-4: Diretrizes de Dieta para Norte-Americanos: Alimentos e nutrientes a serem 
aumentados.

Os indivíduos devem atender às seguintes recomendações como parte de um padrão alimentar 
saudável, ao mesmo tempo em que permanecem dentro de suas necessidades calóricas. 

1. Aumentar o consumo de frutas e vegetais.

2. Consumir uma variedade de legumes, especialmente vegetais e verduras verde-escuro, 
vermelhas e laranja e feijões e ervilhas.

3. Consumir pelo menos metade de todos os grãos como cereais integrais. Aumentar a ingestão 
de grãos integrais, substituindo grãos refinados pelos grãos integrais.

4. Aumentar a ingestão de leite e produtos lácteos sem gordura ou com pouca gordura, tais 
como leite, iogurte, queijo, ou bebidas de soja fortificadas.6

5. Escolher uma variedade de alimentos ricos em proteína, que incluem frutos do mar, carnes 
magras e aves, ovos, feijões e ervilhas, produtos de soja e frutas oleaginosas sem sal e sementes.

6. Aumentar a quantidade e variedade de frutos do mar consumidos escolhendo frutos do mar 
no lugar de um pouco de carne e de aves.

7. Substituir alimentos ricos em proteínas com níveis mais elevados de gorduras sólidas por 
escolhas que tem níveis mais baixos de gorduras sólidas e/ou são fontes de óleos.

8. Usar óleos para substituir gorduras sólidas, sempre que possível.

9. Escolher alimentos que forneçam mais de potássio, fibras, cálcio e vitamina D, que são 
nutrientes de preocupação em dietas norte-americanas. Esses alimentos incluem vegetais, 
frutas, grãos integrais e leite e produtos lácteos.
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 ● Aumento do consumo de frutas 
frescas, legumes, leguminosas, 
gorduras saudáveis  , grãos integrais e 
fontes de proteína magra

 ● Aumento do consumo de cálcio

Tendências de Dietas Atuais
Alguns progressos têm sido feitos nas últimas 
décadas para melhorar a qualidade da dieta 
americana. Estes incluem o aumento na 
disponibilidade de frutas frescas e legumes e 
escolhas alimentares com grãos integrais, menor 
teor de gordura ou teor de açúcar, bem como a 
eliminação de gorduras trans nos alimentos.64 
Outras mudanças positivas são a rotulagem 
de gorduras trans,65 e do cardápio66 em 
algumas cadeias de restaurantes. No entanto, 
as mudanças negativas no ambiente alimentar 
incluem aumento dos alimentos classificados 
como alimentos com mínima densidade de 
nutrientes, e aumento dos alimentos com teor 
de açúcar, gordura e sódio mais elevados em 
relação ao valor calórico total.67

O consumo médio de energia foi de 2.504 
quilocalorias (kcal) para homens e 1.771 kcal 
para as mulheres em 2007-2008. Estes níveis se 
mantiveram relativamente estáveis   na última 
década. A ingestão média de carboidratos foi 
de 47,9% do total de quilocalorias (% kcal) para 
os homens e 50,5% para as mulheres, enquanto 
a ingestão de gordura foi de 33,6% e 33,5% do 
total de quilocalorias para homens e mulheres, 
respectivamente.68

Em 2009, estima-se que 32,5% dos 
adultos americanos consumiam a quantidade 
recomendada de frutas (3-5 porções por dia) 
e 26,3% dos adultos consumiam a quantidade 
recomendada de legumes (2-4 porções por 
dia). Este índice manteve-se relativamente 
inalterado ao longo da última década.69

A mudança na saúde mais alarmante 
relacionada com a nutrição da população 
americana tem sido o profundo aumento da 
obesidade, que é considerada um fator de risco 
para doenças cardiovasculares, certos tipos de 
câncer e diabetes. O status de peso é baseado 

no índice de massa corporal (IMC). O excesso 
de peso é definido por um IMC de 25-29,9 e 
a obesidade definida por um IMC de 30 ou 
superior. As taxas de obesidade aumentaram 
de 22,9 em 1988-1994 para 30,5% em 1999-2000. 
A prevalência do excesso de peso também 
aumentou durante o mesmo período, de 55,9% 
para 64,5%.70 As razões para este aumento 
acentuado são complexas e multidimensionais, 
mas certamente envolvem tanto o aumento da 
ingestão total de energia quanto a diminuição 
da atividade física. (O capítulo 17 explora a 
obesidade e esses fatores em mais detalhes.)

Desde o início dos anos 90, mais atenção tem 
sido dada ao desenvolvimento dos programas 
e infraestrutura necessárias para promover a 
mudança saudáveis de hábitos alimentares 
Os primeiros exemplos de campanhas de 
marketing social incluem o programa “5 A Day 
for Better Health”, um esforço amplo, nacional 
para promover o aumento do consumo de 
frutas e legumes,71 o desenvolvimento e a 
disseminação de tais materiais de educação 
nutricional como o ícone My Plate, como o 
guia Dietary Guidelines for Americans, e a 
rotulagem nutricional dos alimentos.61-63 Como 
parte de um amplo programa para melhorar 
a saúde pública em geral, o projeto Healthy 
People 2020 identifica metas específicas de 
educação nutricional no local de trabalho. Estes 
objetivos atestam que programas de nutrição e 
atividade física no local de trabalho devem ser 
desenvolvidos para melhorar comportamentos 
e resultados relacionados à saúde. Um objetivo 
associado ao desenvolvimento é aumentar a 
proporção de empresas que oferecem aulas ou 
aconselhamento de “nutrição ou gerenciamento 
de peso”. Programas de educação nutricional 
no local de trabalho estão se tornando mais 
comuns; em 2004, 22,7% das empresas 
pesquisadas em um programa de pesquisa 
nacional relataram oferecer programas de 
educação nutricional e 21,4% ofereceram um 
programa de gerenciamento de peso.72

Programas de intervenção nutricional no 
local de trabalho devem seguir as diretrizes 
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de saúde e nutrição estabelecidas e refletir 
uma compreensão rigorosa e oportuna das 
tendências econômicas e sociais que afetam 
as escolhas alimentares dos funcionários e 
outros comportamentos relacionados à dieta. 
As escolhas alimentares e alimentação são 
comportamentos muito complexos, com vários 
controladores, incluindo, mas não limitado a, 
conveniência, custo, sabor, disponibilidade 
e nutrição. Uma tendência que influencia as 
escolhas alimentares e consumo de calorias é 
o número de refeições realizadas fora de casa. 
Em média, 41% do orçamento alimentar típico 
das famílias americanas passou a ser alocado 
para comida obtida fora de casa (um aumento 
de 25% em 1970).73 A percentagem de energia 
diária obtida a partir de alimentos preparados 
em casa diminuiu de 77% no final da década de 
1970 para cerca de 65% em meados dos anos 90. 
Quarenta por cento dos indivíduos consomem 
pelo menos três refeições fora de casa a cada 
semana e 40% consomem quatro refeições ou 
menos em casa a cada semana.73

Empresas, escolas, restaurantes (incluindo 
os de fast food) e supermercados oferecem 
uma variedade de refeições aos consumidores. 
Infelizmente, a comida servida nos restaurantes 
tende a ter mais açúcar, gordura e sódio e menos 
frutas, legumes e grãos integrais. Felizmente, 
a indústria de alimentos desenvolveu um 
pequeno mercado de produtos que estão em 
conformidade com as diretrizes alimentares 
saudáveis  , especialmente em termos de conter 
menos gordura total e gordura saturada. 
Além disso, os novos rótulos de informações 
nutricionais dos alimentos tornam mais fácil 
para os consumidores realizarem comparações 
entre as marcas e tipos de alimentos de 
conveniência. Isto os ajuda a serem capazes 
de escolher alimentos com características 
nutricionais superiores. Esta é uma área em 
que os programas de nutrição no local de 
trabalho podem afetar diretamente a qualidade 
da dieta de seus funcionários: disponibilizando 
refeições e lanches saborosos e convenientes 
que sejam consistentes com as diretrizes 

alimentares saudáveis   nas cantinas para 
funcionários, máquinas de venda automática e 
refeições oferecidas pela empresa.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA 
PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO NO 
LOCAL DE TRABALHO
Enquanto muitos relatos iniciais de 
intervenções nutricionais no local de trabalho 
não citam uma teoria ou modelo em particular 
como base para as estratégias empregadas, 
a aplicação de sólidas teorias científicas do 
comportamento em programas de nutrição no 
local de trabalho está se tornando uma prática 
cada vez mais comum.74-76 De fato, pesquisas 
de intervenção conduzidas em ambientes 
profissionais tem sido uma força importante 
no avanço da compreensão dos fundamentos 
teóricos do comportamento alimentar e de 
métodos para medir constructos teóricos 
relevantes.77-86 Programas de intervenção 
nutricional de sucesso evoluíram para refletir 
estas abordagens ao longo das últimas décadas.

Programas nutricionais no local de trabalho 
que empregam uma perspectiva ecológica para 
a promoção da saúde têm maior probabilidade 
de serem eficazes.87-88 Intervenções nutricionais 
não devem visar apenas os fatores individuais, 
mas também deve afetar fatores organizacionais 
e ambientais que influenciam o comportamento 
alimentar.89 Nas décadas de 1980 e 1990, 
os programas de educação nutricional nas 
empresas focavam primordialmente no 
indivíduo, usando um modelo tradicional face-
a-face com ênfase no conhecimento nutricional; 
mais recentemente, há um foco em abordagens 
organizacionais e ambientais para atingir um 
público mais amplo.

Várias teorias de mudança de 
comportamento são particularmente úteis para 
explicar os processos de mudança dos padrões 
alimentares em ambientes de trabalho: Teoria 
Social Cognitiva, o Modelo Transteórico, o 
Modelo de Crenças em Saúde e o Modelo 
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Socioecológico. Os elementos centrais de cada 
teoria e como eles podem ser usados   para 
formular programas nutricionais no local de 
trabalho são descritos abaixo.

Teoria Social Cognitiva 
Os princípios da Teoria Social Cognitiva, 
versão contemporânea de Bandura da teoria 
da aprendizagem social, afirma que existem 
relações dinâmicas entre os fatores pessoais, os 
ambientes social e físico e o comportamento.90 
O constructo chave da teoria social cognitiva 
do determinismo recíproco significa que 
uma pessoa pode ser tanto um agente de 
mudança quanto um respondente a mudança. 
Assim, as mudanças no ambiente, exemplos 
de modelos de comportamento, e reforços 
podem ser manipulados para promover 
um comportamento mais saudável. Além 
disso, a auto eficácia, ou a autoconfiança de 
uma pessoa sobre a capacidade de executar 
com sucesso um comportamento, mesmo 
quando confrontados com desafios,91 pode 
ser aprimorada por meio de atividades do 
programa que incorporam o estabelecimento de 
metas, feedback, recompensas externas e auto 
recompensa.92 Atividades de capacitação, tais 
como demonstrações de culinária, discussões 
para resolução de problemas, leitura de rótulos 
de alimentos e auto monitoramento estão 
enraizadas na Teoria Social Cognitiva. (Veja o 
capítulo 11 para obter mais detalhes sobre auto 
eficácia.)

Uma habilidade que merece mais atenção 
em programas de educação nutricional no 
local de trabalho é a habilidade de seleção 
de alimentos, que está se tornando mais 
desafiadora tendo em vista que o marketing 
na frente das embalagens e a rotulagem está 
aumentando. A organização governamental 
Food and Drug Administration(FDA) regula 
o painel de informações nutricionais exigido 
em todos os produtos alimentares nos Estados 
Unidos. Esta informação é padronizada em 
todos os alimentos para fornecer aos clientes 
uma maneira rápida e fácil de comparar 

produtos semelhantes. Recentemente, as 
mudanças de marketing estão resultando em 
rótulos na frente das embalagens que incluem 
mensagens do fabricante de alimentos, o ícone 
das próprias lojas de alimentos que rotulam 
itens saudáveis, ou outras associações que 
endossam produtos que seguem diferentes 
orientações. Rótulos de fabricação de alimentos 
podem incluir mensagens como a do salgadinho 
“Cheerios” sobre redução do colesterol, ou o 
sistema de “Rotulagem Nutricional Simples” 
da empresa Safeway baseado em determinadas 
diretrizes do governo, ou a “rubrica” da 
American Heart Association(AHA) que 
endossa produtos que têm níveis de gordura 
saturada, gordura e sódio mais baixos. Outras 
competências, como a seleção de alimentos em 
restaurantes ou preparação de alimentos, pode 
ser facilmente incorporado em programas 
de nutrição no local de trabalho. Este tipo de 
ensino oferece aos funcionários informação 
nutricional prática sob medida para seu estilo 
de vida. Vários programas de nutrição recentes 
em empresas aplicaram constructos da teoria 
social cognitiva em seus programas, incluindo 
a auto regulação, auto eficácia, expectativas de 
resultado e apoio social.93-95

Modelo Transteórico de Mudança 
de Comportamento
O Modelo Transteórico de Mudança de 
Comportamento (MTT) pode ser útil na 
elaboração, entrega e avaliação de intervenções 
para ajudar os funcionários a adotar dietas mais 
saudáveis  . Um elemento importante dentro da 
MTT é o constructo de estágios de mudança, um 
modelo heurístico que descreve uma sequência 
de passos na mudança de comportamento de 
sucesso: pré contemplação (sem intenção de 
mudar); contemplação (pensando em mudar); 
preparação (planejamento para a mudança); 
ação (adotando novos hábitos); e manutenção 
(prática contínua de um comportamento novo, 
mais saudável).96 O constructo dos estágios de 
mudança sugere que as intervenções devem 
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ser desenvolvidas para corresponder ao estado 
de prontidão dos funcionários para mudar. 
Além do constructo da fase de mudança, 
outros constructos da MTT são os processos de 
mudança, equilíbrio de decisão, tentação e auto 
eficácia. (Veja o capítulo 9 para uma discussão 
detalhada sobre o Modelo Transteórico de 
Mudança de Comportamento.)

Nos últimos 15 anos, houve um aumento 
substancial de pesquisas aplicando o modelo 
de estágios de mudança ao comportamento 
alimentar.97 Os algoritmos dos estágios de 
mudança foram validados para o consumo 
de frutas e vegetais, gorduras, fibras, cálcio. 
Estudos populacionais apoiam-se mais sobre o 
constructo de estágios de mudança, no entanto 
equilíbrio de decisão, auto eficácia, e processo 
de mudança têm sido estudados. Pesquisas 
usando uma intervenção alimentar baseada 
em fases parece apoiar uma abordagem 
baseada em estágios para melhorar os 
comportamentos alimentares. Esta pesquisa foi 
feita principalmente utilizando o consumo de 
frutas e vegetais e, em menor medida, outros 
comportamentos de nutrição.

Modelo de Crenças em Saúde
Desenvolvido cerca de 60 anos atrás, o Modelo 
de Crenças em Saúde (MCS) foi um esforço de 
psicólogos sociais do Serviço de Saúde Pública 
dos Estados Unidos para melhor compreender a 
relutância generalizada das pessoas em acessar 
serviços de prevenção de doenças.98 A MCS é 
descrita como uma teoria de valor-expectativa, 
porque sugere que o comportamento resulta do 
valor que um indivíduo atribui ao resultado do 
comportamento e da expectativa que uma ação 
em particular, ou ações, levará ao resultado. 
Os constructos da MCS são suscetibilidade 
percebida, severidade, benefícios e barreiras, 
auto eficácia, e pistas para a ação. Muitos 
programas em empresas começam com a 
identificação de riscos para a saúde por meio 
de um instrumento de avaliação de risco de 
saúde em seguida remetem os indivíduos a 
programas educacionais com base nestes riscos. 

Esta abordagem se alinha com este modelo 
por iniciar com a identificação de riscos e da 
severidade percebida, benefícios e barreiras 
à mudança de comportamento. Estudos têm 
demonstrado que, por meio da implementação 
de programas baseados no MCS, foram 
realizadas mudanças nutricionais positivas 
com foco nos riscos de doença cardiovascular 
e câncer.99-100

Modelo Socioecológico
A Teoria Socioecológica do Planejamento é 
baseada nas inter relações dos seres humanos 
e seus ambientes,101 reconhecendo que dentro 
do ambiente existem forças físicas, sociais, 
econômicas e culturais que têm o potencial de 
alterar os resultados de saúde. O ambiente é 
importante, mas não a exclusão do indivíduo. 
Esta teoria inclui os atributos individuais, como 
genética, comportamentos e conhecimento; 
outros fatores sociais e ambientais também 
são reconhecidos na teoria, como cenários 
ambientais, setores de influência, e normas e 
culturas na sociedade. A Teoria Socioecológica 
fez uma contribuição importante para o campo 
da promoção da saúde, particularmente no que 
diz respeito à concepção de intervenções para 
melhorar os comportamentos de saúde. Os 
programas já não são mais concebidos apenas 
com o indivíduo em mente; planejadores do 
programa devem avaliar outros fatores no 
ambiente de trabalho que podem ou dificultar 
ou facilitar o processo de mudança de 
comportamento.

Medição de Comportamentos de 
Nutrição
Comportamentos em alimentação são um 
conjunto complexo de comportamentos. 
Pode ser desafiador medir o grau em que 
uma intervenção está tendo o(s) resultado(s) 
pretendido(s). Existem várias abordagens 
diferentes para medir o comportamento 
nutricional, incluindo observações, compra ou 
registros de vendas, diários alimentares, estudos 
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alimentares, aplicativos ou recordatórios de 24 
horas. A seleção do método apropriado para a 
intervenção de educação nutricional dependerá 
de pessoal, bem como outros recursos. Primeiro, 
os planejadores do programa devem identificar 
qual nutriente ou item alimentar o programa 
tem como alvo de mudança, por exemplo, se o 
programa visa aumentar o consumo de frutas 
e vegetais, a seleção de um aplicativo ou um 
estudo alimentar que só recolhe dados sobre 
frutas e vegetais é uma boa abordagem. No 
entanto, se o programa visa alterar o consumo 
total de nutrientes, um diário alimentar ou um 
recordatório de 24 horas seria recomendado. 
Independentemente do método escolhido, cada 
um tem suas limitações. Uma grande limitação 
para a maioria destes métodos é a questão 
do auto relato obtido. Outras limitações 
incluem o tempo de pessoal, treinamento para 
alguns métodos tais como a realização de um 
recordatório de 24 horas, o uso de instrumentos 
validados, e análise do consumo de nutrientes, 
por exemplo, ao usar um programa de 
análise de alimentos. A medição da mudança 
relacionada a alimentos ou nutrientes como 
resultado de uma intervenção pode fornecer 
evidências sobre o impacto do programa de 
educação nutricional.

PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO NO 
LOCAL DE TRABALHO
Estratégias de Aprimoramento de 
Habilidades
Teoria e pesquisa sugerem que os programas 
mais eficazes de promoção da saúde no local 
de trabalho são aqueles que usam múltiplas 
estratégias e procuram atingir vários níveis 
de consciência, transmissão de informações, 
desenvolvimento de habilidades e ambientes e 
políticas de apoio.102 Os programas diferem de 
acordo com as metas e objetivos da organização, 
equipe disponível e recursos financeiros 
destinados ao programa. Normalmente, os 
programas de nutrição são implementados 

como parte de um programa de promoção de 
saúde no local e trabalho mais amplo, com 
múltiplos componentes e enfoques múltiplos, 
muitas vezes combinados com intervenções de 
atividade física.

Ao longo das últimas décadas, muita coisa 
mudou na maneira como os programas de 
nutrição são entregues nas empresas, mas pouca 
coisa mudou no conteúdo das mensagens de 
educação nutricional. Os programas evoluíram 
para incorporar novos canais de mídias sociais, 
na entrega do conteúdo do programa e há uma 
ênfase crescente em mudanças ambientais e 
no uso de vários elementos do programa (isto 
é, aconselhamento, exercício, apoio social, 
exames de saúde). Em meio a estas mudanças, o 
conteúdo de educação nutricional permaneceu 
relativamente estável, com ênfase no aumento 
do consumo de frutas e legumes, enquanto 
diminui a gordura, gordura saturada, açúcares 
simples e sódio.

A maioria das avaliações publicadas de 
programas de nutrição no local de trabalho 
examina quatro tipos de intervenções: 
educação em grupo, educação em grupo 
com aconselhamento individual, programas 
baseados no ambiente e educação em grupo 
combinado com suportes ambientais.88 Entre 
estes tipos de programas, algumas questões 
emergentes e tendências merecem consideração. 
Estas questões dizem respeito a escolhas 
em relação à abordagem de intervenções 
nutricionais no local de trabalho e contrastam 
metodologias “tradicionais” com modelos 
mais inovadores. Estas abordagens, descritas 
abaixo, tem como foco o desenvolvimento de 
habilidades e conhecimento para melhorar 
as escolhas alimentares e a criação de 
oportunidades dentro do ambiente para tornar 
mais fácil para os funcionários realizarem 
escolhas saudáveis.

As abordagens individuais para programas 
de nutrição no local de trabalho estavam 
entre algumas das primeiras intervenções 
nutricionais introduzidas nas empresas e 
foram, de longe, a mais comum na década 
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de 1990. Estes programas eram focados 
principalmente em indivíduos com alto 
risco de problemas de saúde relacionados à 
alimentação, ou em grupos auto selecionados 
de pessoas motivadas e interessadas. Estas 
abordagens tendiam a empregar intervenções 
intensivas, incluindo triagem, aconselhamento 
individual, e aulas, muitas vezes envolvendo a 
equipe médica.

Recentemente, há o reconhecimento de que 
programas de nutrição no local de trabalho 
devem ser mais amplos, tendo como alvo todos 
os funcionários. Com esta mudança, muitos 
programas de promoção da saúde no local de 
trabalho incluem exames de saúde e o uso de 
avaliações de risco à saúde para identificar o 
perfil de saúde de cada indivíduo. Triagens 
muitas vezes incluem pressão arterial, índice 
de massa corporal (medição de altura e peso), 
exame de colesterol e esforços de educação/
aconselhamento. Incentivos financeiros 
associados a estas triagens são muitas 
vezes utilizados para aumentar os níveis de 
participação dos funcionários.103

O foco de saúde principal de muitos 
programas de educação nutricional no local de 
trabalho (após controlo de peso) é a redução do 
risco cardiovascular.104-105 Os componentes do 
programa incluem aumento de conhecimento 
sobre nutrição, habilidades comportamentais, 
estabelecimento de metas, automonitorização, 
demonstrações de culinária, e apoio social. 
Embora os componentes do programa 
sejam semelhantes à décadas anteriores, 
diferentes estratégias são implementadas 
para se concentrar em reduzir fatores de risco 
cardiovascular. Levin et al (2010)106 colocou 
os participantes em uma dieta vegetariana 
com baixo teor de gordura e forneceu 
instrução alimentar semanal e apoio em grupo 
enquanto Thorndike et al (2011)105 utilizou 
uma abordagem baseada na competição, que 
incluiu tanto orientação nutricional quanto 
um programa com o uso de pedômetro. 
Mais estudos relatam o uso de um enfoque 
comportamental sobre dieta e exercícios que 

é consistente com a mensagem de que uma 
alimentação saudável e exercício físico regular 
trabalham em sinergia para reduzir o risco 
cardiovascular.104-106

Outra abordagem para fornecer 
intervenções de aprimoramento de habilidades 
é por meio de uma plataforma baseada na 
internet. Intervenções com base na internet 
têm expandido os locais disponíveis para o 
fornecimento de intervenções de educação 
nutricional. Franklin et al (2006),107 usou uma 
intervenção somente via e-mail para aumentar a 
atividade física e consumo de frutas e legumes. 
Os resultados indicam que a participação 
continuada documenta a viabilidade, amplo 
alcance, aceitação do funcionário e valor 
potencial da utilização de comunicações 
eletrônicas para a promoção da saúde no 
local de trabalho. Outro estudo demonstrou 
o impacto de uma intervenção nutricional 
por e-mail no local de trabalho, que mostrou 
modesta, mas significativa melhora em estágios 
de mudança e consumo de frutas e legumes.107 
O programa era entregue semanalmente aos 
participantes via e-mail e incluiu informações 
nutricionais, dicas alimentares sob medida 
para cada indivíduo, e estratégias de definição 
de objetivos. Embora ainda em fase de inicial 
de concepção, implementação e avaliação, a 
utilização de e-mails para alcançar populações 
empregado tem um grande potencial, 
especialmente devido ao aumento no número 
de funcionários que trabalha em casa. Além 
disso, as intervenções por e-mail podem 
oferecer uma oportunidade para alcançar 
dependentes.

Intervenções de Aprimoramento 
de Oportunidades
Para complementar as intervenções individuais, 
as abordagens de aprimoramento de 
oportunidades ou ambientais estão se tornando 
reconhecidas como componentes essenciais 
para efetivamente mudar o comportamento 
de saúde. Uma vez que o comportamento 
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alimentar dos funcionários é determinado por 
escolhas conscientes e processos inconscientes, 
mudar o ambiente físico dos colaboradores tem 
o potencial de influenciar comportamentos e 
hábitos conscientes e inconscientes que levam 
a melhores escolhas nutricionais.108 Programas 
menos intensos, mas com alcance mais amplo 
podem atingir pequenas e grandes mudanças 
em um grande público e, portanto, resultar em 
um impacto mais amplo sobre a população. O 
contexto ambiental e organizacional também é 
importante na formação, manutenção e reforço 
da mudança individual. A modificação de 
lanchonetes, refeitórios, lanches servidos, e 
máquinas de venda automática, juntamente 
com outras políticas de apoio e incentivos, 
são cada vez mais o foco de programas para 
incentivar padrões alimentares saudáveis.109-112 
Coletivamente, estas estratégias visam reduzir 
barreiras ou aumentar as oportunidades de 
escolhas saudáveis  , tornando as escolhas 
saudáveis   mais acessíveis e restringindo o 
número de escolhas não saudáveis  .

Três tipos gerais de políticas de 
nutrição e intervenções ambientais podem 
ser implementadas no local de trabalho: 
estratégias de acesso aos alimentos (melhorar 
a qualidade dos alimentos disponíveis, 
diminuindo o número de produtos não 
saudáveis  , estabelecendo políticas de provisão 
de alimentos saudáveis), política e estratégias 
de informação nutricional (rotulagem de 
alimentos, informações nutricionais no ponto de 
escolha), e estratégias econômicas (incentivos, 
preços para incentivar escolhas saudáveis  ).109-112 
Uma das principais características de cada uma 
destas intervenções é o potencial de atingir 
todos os funcionários no momento da compra 
ou no momento da seleção. Esta abordagem 
é consistente com Edington (2010)113, que 
recomenda que os programas não se concentrem 
apenas na área de alto risco, mas na promoção da 
saúde de todos os funcionários.

Estratégias de acesso aos alimentos 
aumentam a disponibilidade de alimentos 
nutritivos em lanchonetes e máquinas de venda 

automática, utilizam modificações na receita 
para melhorar a composição dos alimentos 
que já estão disponíveis, ou estabelece a 
política de diretrizes para alimentos servidos 
em eventos da empresa. Programas de ponto 
de escolha fornecem informação nutricional 
para indivíduos no momento da seleção ou 
compra de alimentos, aumentando assim a 
conscientização e levando as pessoas a escolher 
alimentos mais saudáveis.114-116

A lei americana Affordable Care Act 
agora exige que certas cadeias de restaurantes 
e estabelecimentos de varejo de alimentos 
similares com 20 ou mais filiais divulguem 
certas informações sobre nutrientes para os 
itens padrão do menu.117 Eles são obrigados a 
listar calorias, teor de gordura e níveis de sódio 
dos itens no menu no momento da compra. 
Um estudo avaliou o impacto da rotulagem do 
menu na vida real após novas regulamentações 
serem implementadas e encontrou algumas 
melhorias, embora a maioria das entradas 
continuem a exceder as diretrizes nutricionais 
recomendadas.118 Embora o impacto da 
rotulagem de menu não tenha sido avaliada no 
local de trabalho como uma intervenção para 
melhorar o consumo de alimentos saudáveis  
, esta ação federal pode liderar o caminho 
para a informação nutricional se tornar mais 
disponível em outros locais onde os alimentos 
são adquiridos, como na cafeteria da empresa.

Muitas grandes organizações terceirizam 
seus serviços de nutrição para empresas 
de alimentação e têm pouco ou nenhum 
envolvimento na seleção. Profissionais de 
promoção de saúde precisam estar envolvidos 
na escolha de um provedor de serviço de 
alimentação que esteja ciente e comprometido 
em fornecer opções saudáveis de nutrição. 
Alguns provedores de serviços de alimentação 
começaram a tornar opções mais saudáveis   
mais disponíveis para os funcionários, no 
entanto, as empresas devem conduzir este 
movimento e continuar a desenvolver o escopo 
e a variedade de ofertas de alimentos mais 
saudáveis   para os funcionários.
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Estratégias econômicas que reduzam 
os preços de escolhas mais saudáveis   em 
comparação com produtos não saudáveis   
foram avaliadas como uma abordagem 
ambiental. As alterações de preços podem 
ser aplicadas nos refeitórios das empresas ou 
máquinas de venda automática. Kottke et al 
(2013)119 reduziu o preço do buffet de salada em 
50% por um mês e utilizou dados das vendas 
para medir o efeito. Usando dados das vendas 
para detectar uma mudança nas vendas do 
buffet de saladas como resultado da mudança 
de preço, os dados indicam que as vendas do 
buffet de saladas aumentaram em peso cerca de 
366%. Os dados sugerem que os esforços para 
aumentar o consumo de saladas reduzindo o 
preço pode ser uma estratégia eficaz. French 
(2010)120 promoveu uma mudança de preço 
para escolhas de alimentos disponíveis em 
máquinas de venda automática diminuindo 
o custo de itens de baixo teor de gordura 
em 10%, 25% e 50%. Este estudo relatou um 
aumento significativo nas vendas de lanches 
com menor teor de gordura como resultado da 
redução do preço. Além disso, como os preços 
foram reduzidos, o percentual de vendas de 
lanches com baixo teor de gordura aumentou. 
Ambos os estudos sugerem que a diminuição 
do custo de opções de alimentos saudáveis   
parece promover o consumo desses alimentos.

IMPACTO DOS PROGRAMAS 
DE NUTRIÇÃO NO LOCAL DE 
TRABALHO
Informações sobre o impacto de programas de 
nutrição no local de trabalho estão cada vez 
mais disponíveis a partir de grandes pesquisas 
de campo que abordam a nutrição e outros 
fatores de risco. Em meados da década de 1990, 
houve vários novos testes de programas de 
nutrição no local de trabalho para reduzir os 
riscos de doenças cardiovasculares e câncer e 
diminuir os níveis elevados de colesterol dos 
funcionários. (Como observado anteriormente, 

as intervenções de controle de peso são 
descritas no Capítulo 17). Esses grandes 
estudos utilizaram uma variedade de medidas 
e desenhos e unidades de análise. Esses testes 
apresentaram, de modo geral, resultados 
positivos incluindo o aumento do consumo de 
frutas, legumes e fibras e o consumo de menor 
nível de gordura.121-124

Uma revisão rigorosa e abrangente da 
literatura de programas de nutrição no local 
de trabalho publicada em 2007, descobriu 47 
estudos de nutrição nas empresas que relataram 
os resultados de nutrição e de saúde.125 O 
grande número de estudos é uma prova da 
crescente disponibilidade de programas de 
educação nutricional oferecidos e avaliados em 
empresas. Para serem incluídos na revisão, os 
estudos tiveram que (1) incluir dieta, atividade 
física, ou ambos, (2) ser oferecidos no local de 
trabalho, e (3) fornecer dados sobre pelo menos 
um resultado de peso (isto é, IMC) aferido 
por pelo menos 6 meses a partir do início do 
programa.

Os estudos foram divididos por períodos 
de tempo com um terço sendo inferior a seis 
meses, um terço de 6-9 meses, e o período final 
superior a 12 meses. Os participantes do estudo 
foram principalmente funcionários da área 
administrativa, com um pouco mais mulheres 
do que homens. Destes estudos, cerca de um 
terço foram direcionados para reduzir os 
fatores de risco cardiovascular por meio de 
intervenções de habilidades comportamentais 
e transmissão de informação.

Estes estudos investigaram programas 
de nutrição no local de trabalho, utilizando 
diferentes tipos de intervenções: autoinstrução, 
educação em grupo, estudos com base no 
ambiente utilizando estratégias de preços 
e a combinação de diferentes elementos do 
programa. O objetivo da intervenção em 34% 
dos estudos foi a redução do risco de DCV, 
controle de peso em 26% e 19% tinham como 
foco a melhoria do condicionamento físico. 
A intensidade do programa, definida como o 
número de contatos com os participantes do 
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programa, variou de dois a cinco em 43% e mais 
de cinco contatos em 55% dos estudos. O foco 
comportamental era sobre dieta e atividade 
física em 57% dos estudos, dieta apenas em 
21%, e atividade física somente em 21%. Os três 
tipos de intervenções foram codificados como 
informativas, competências comportamentais e 
política ou ambiental. Sessenta e nove por cento 
ofereceu tanto habilidades informacionais 
quanto comportamentais, enquanto apenas 
quatro estudos incluíram um componente 
relacionado à política ou ao ambiente. As 
avaliações usaram uma variedade de medidas 
e desenhos e variaram em relação ao fato 
de indivíduos ou locais de trabalho serem a 
unidade de análise.

A análise dos resultados, utilizando todos 
os desenhos de estudo foram relatados por três 
resultados: peso em quilos, IMC e mudança 
na porcentagem de gordura corporal. Quinze 
estudos utilizaram o status de peso como uma 
medida de resultado e a síntese agrupada dos 
efeitos na variação de peso favoreceu o grupo 
de intervenção. Entre os estudos que utilizam 
o IMC como uma medida de resultado, os 
resultados favoreceram o grupo de intervenção. 
Em ambos os grupos, houve uma modesta, 
mas consistente, variação positiva na redução 
de peso. Doze estudos relataram mudança na 
porcentagem de gordura corporal, coerente 
com os outros estudos, uma redução modesta 
de 1% foi relatada em todos os estudos em 12 
meses.

Na segunda etapa da análise, 31 estudos 
controlados randomizados compararam um 
grupo de tratamento com um grupo controle 
sem tratamento. Dos 31 estudos, apenas 17 
estudos foram usados   na meta-análise, devido 
a variância adequada dos dados ou ao pequeno 
número de medidas de resultados. Mudanças 
no status de peso foram relatadas seja por meio 
de mudanças em quilos ou IMC. O resultado da 
meta-análise, utilizando um modelo de efeitos 
aleatórios, indica uma mudança de -2,8 libras 
(95% CI = -4,63, -0,96) em favor do grupo de 
intervenção de 6 a 12 meses. O efeito combinado 

de três dos estudos controlados randomizados 
que teve como foco a atividade física por si  
só era de -2,24 libras (95% CI = -6,39, 2,00), em  
comparação com -3,18 libras (95% CI = -5,88, -0,50)  
em cinco estudos controlados randomizados 
onde a intervenção focava na dieta e atividade 
física.

A oferta de vários componentes do programa 
pareceu resultar em maior perda de peso, no 
entanto os resultados não foram consistentes. 
Programas estruturados de desenvolvimento 
de competências comportamentais ou de 
atividade física mostraram mais benefícios 
do que as abordagens não estruturadas ou 
autodirigidas.

Mudanças Ambientais
Duas revisões sistemáticas sobre intervenções 
ambientais no local de trabalho foram 
realizadas.109,114 Engbers et al (2005)109 revisaram 
10 estudos que foram conduzidos para 
provocar uma mudança de dieta saudável. 
Estes estudos alcançaram um número maior 
de funcionários, em torno de 250 a 2800. As 
modificações ambientais incluíram estratégias 
tais como a promoção e maior disponibilidade 
de alimentos saudáveis   no refeitório da 
empresa, rotulagem de alimentos, mudanças 
nas máquinas de venda automática, e cartazes 
e boletins educacionais. Estes programas 
tiveram duração entre 12 e 24 meses. Os 
resultados indicam efeito significativo no 
conhecimento nutricional e consumo de frutas, 
legumes e ingestão de gordura.109 No entanto, 
devido à natureza de múltiplos componentes 
destas intervenções, não é possível atribuir os 
efeitos exclusivamente a alterações ambientais.

Matson-Koffman et al (2005)114 focou 
em intervenções ambientais para a saúde 
cardiovascular em vários locais. Doze dos 
estudos ocorreram no local de trabalho. 
Os estudos envolveram oferecer escolhas 
alimentares mais saudáveis   e informações 
nutricionais nos pontos de venda, em menus, 
cartazes ou panfletos de mesa. Quatro dos 
estudos mostraram que a rotulagem e redução 
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de preço dos alimentos saudáveis   para o 
coração levou a um aumento das compras pelos 
funcionários. Dois dos estudos mostraram 
uma diminuição significativa no auto relato da 
ingestão de gordura na dieta, quatro mostraram 
um aumento significativo no consumo de frutas 
e legumes, e um estudo mostrou um aumento 
significativo no consumo de fibras.

Novas Tendências e Perguntas Não 
Respondidas
Pesquisas fornecem evidências de que os 
programas de nutrição no local de trabalho 
podem aumentar o consumo de frutas/legumes, 
diminuir o consumo de gordura, e aumentar as 
compras de alimentos saudáveis   que resultam 
em diminuição do IMC. No entanto, muitas 
questões permanecem. A continuação das 
pesquisas é necessária para entender como 
engajar com sucesso todos os funcionários 
na prática consistente de comportamentos 
de nutrição para melhorar a qualidade de 
sua saúde e controlar os custos de assistência 
médica. Além disso, todos os funcionários, 
da população de baixo risco àqueles que têm 
múltiplas condições crônicas, precisam ser 
envolvidos em programas de nutrição no local 
de trabalho. Além do estado de saúde, outras 
variáveis   relacionadas ao funcionário, tais como 
idade, tipo de trabalho, raça/etnia, localização, 
devem ser integrados em trabalhos de pesquisa 
para entender a melhor forma de alcançar a 
população de funcionários. Dependentes são 
um outro público-alvo que poucos estudos 
têm incluído, mas que contribuem para o custo 
total assistência médica de uma organização.

Cinco das dez principais causas de morte e 
invalidez estão ligadas a padrões alimentares, 
com consumo de nutrientes selecionados acima 
ou abaixo. Pesquisas continuam a confirmar o 
papel extremamente importante da nutrição 
para alcançar e manter uma boa saúde física. 
Pesquisas atuais investigam a correlação entre 
dieta e cognição, bem como a compreensão 
da relação entre atividade física e dieta e 

demência e o mal de Alzheimer126 e se certos 
alimentos causam dependência.127 No entanto, 
as recomendações nutricionais para reduzir 
a gordura total, gordura saturada, sódio e 
açúcar na dieta têm sido consistentes ao longo 
dos anos, aumentando o consumo de frutas, 
legumes e fibras. Mais pesquisas vão continuar 
a fornecer evidências sobre o impacto da 
nutrição sobre uma doença específica. Utilizar 
esta pesquisa como base para programas de 
educação nutricional será importante para 
conectar nutrição e saúde.

Programas de educação nutricional 
continuarão a ser avaliados e questões ainda 
permanecem sobre a melhor forma de medir 
o seu impacto; status de peso, redução do 
colesterol no sangue, ou pressão arterial são 
medidas de resultados desejáveis. No entanto, 
ainda existem questões sobre a melhor forma 
de medir o consumo de alimentos ou nutrientes 
para entender o impacto de programas de 
educação nutricional. Como observado 
anteriormente, muitas destas medidas são 
os questionários de auto relato que são uma 
limitação para avaliar o efeito da intervenção.

Intervenções nutricionais, ambas as 
estratégias de aprimoramento de habilidades 
e oportunidades, mudaram ao longo das 
últimas décadas. Primordialmente, mais 
intervenções de habilidade e comportamento 
tendem a ser entregues com menos ênfase 
no conhecimento por si só. Questões que 
estão surgindo envolvem a melhor forma 
de entregar este conteúdo dada a rápida 
evolução da tecnologia e das mídias sociais. 
Profissionais de promoção da saúde precisam 
entender como incorporar estas ferramentas 
na concepção dos programas para continuar 
a alcançar as pessoas onde elas trabalham, 
seja em um ambiente de escritório tradicional, 
a sua casa, ou na estrada. As estratégias de 
aprimoramento de oportunidade são uma 
área que tem presenciado maior crescimento 
na última década e tem muitas perguntas sem 
resposta, com grande potencial para atingir 
um público mais amplo. Questões emergentes 
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incluem: pode o custo de alimentos saudáveis   
ser modestamente reduzido, aumentando o 
custo de alimentos densos com um mínimo de 
nutrientes? Podemos limitar a quantidade de 
bebidas com açúcar disponível para a compra 
em uma organização? Qual é o papel da feira 
livre na promoção do acesso e consumo de 
frutas e legumes locais, quando disponível no 
complexo corporativo? Como pode a cultura 
alimentar dentro de uma organização apoiar 
seu objetivo de criar uma cultura de saúde para 
apoiar a missão da empresa, enquanto gestora 
de benefícios de saúde?

Profissionais de promoção da saúde no 
local de trabalho precisam entregar programas 
abrangentes que incorporem a educação 
nutricional. As estratégias são necessárias para 
identificar a melhor forma de incorporar temas 
de nutrição em outras intervenções em vez de 
ensinar sobre saúde como se fossem tópicos 
separados.

Muitas questões permanecem sobre a 
melhor forma de oferecer programas de 
educação nutricional no local de trabalho para 
melhorar ou manter a saúde dos funcionários. 
Em meio a todas estas perguntas, é evidente que 
os programas de nutrição são um componente 
importante de um programa de promoção da 
saúde no local de trabalho em geral, e estes 
programas são uma estratégia comprovada 
para as organizações gerenciarem seu pacote 
de benefícios de saúde.

SUMÁRIO DO CAPÍTULO
Conforme discutido neste capítulo, as questões 
de saúde relacionadas com a nutrição estão entre 
as questões mais importantes e desafiadoras no 
que se refere à saúde pública hoje. Este capítulo 
identifica alguns dos dilemas que desafiam os 
profissionais de promoção da saúde ao longo 
de seu trabalho neste campo. Para enfrentar 
esses desafios, uma ampla gama de programas 
de educação nutricional no local de trabalho 
tem sido desenvolvida, implementada e 
testada com diferentes graus de sucesso. 

Os esforços de promoção da saúde no local de 
trabalho na década de 1990 e início do século 21 
contribuíram significativamente para o nosso 
conhecimento de desenho, implementação e 
avaliação eficaz dos programas de nutrição no 
local de trabalho. Embora não haja nenhum 
programa de aprimoramento da nutrição no 
local de trabalho universalmente aceitável, 
viável e eficaz que seja adequado para qualquer 
ambiente de trabalho, há orientações para 
programas eficazes que devem ser seguidos.

Em primeiro lugar, as intervenções 
nutricionais devem ser direcionadas para o 
público a que o programa serve, e deve levar em 
conta fatores contextuais. Decisões relacionadas 
à seleção de alimentos são feitas por muitas 
outras razões que não apenas nutrição: 
gosto, custo, conveniência e fatores culturais 
também desempenham papéis significativos. 
A concepção e implementação de programas 
de nutrição no local de trabalho deve levar 
essas questões em consideração. Incluir o 
público alvo nas discussões sobre mudanças 
no ambiente de alimentos ou na elaboração 
de programas de educacionais levará a uma 
maior aceitação dessas intervenções. O lema da 
promoção de saúde “conheça o seu público” 
tem um significado verdadeiro e valioso.

Em segundo lugar, a mudança ocorre em 
etapas incrementais e até mesmo pequenas 
mudanças fazem a diferença no estado de 
saúde. Muitas pessoas têm praticado um estilo 
de vida em relação à nutrição que está longe 
do ideal. Não é razoável esperar que mudanças 
significativas ocorrerão durante o curso de um 
programa que dura apenas alguns meses. Os 
programas têm que puxar a força de trabalho 
ao longo do contínuo de mudança, tendo a 
certeza de estar à frente daqueles que estão mais 
dispostos a mudar com ofertas inovadoras, 
atrativas. Criar uma cultura de saúde dentro da 
organização irá ampliar o alcance do programa 
para todos os funcionários.

Em terceiro lugar, a filosofia subjacente 
do programa não deve culpar a vítima. Para 
muitos funcionários, o acesso a alimentos 
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frescos, saudáveis   e nutritivos é bastante 
limitado. Em alguns casos, por exemplo, 
produtos lácteos com baixo teor de gordura não 
são encontrados no refeitório. Nesses casos, o 
valor de adotar um programa exclusivamente 
voltado para modificar escolhas individuais 
é limitado, como por exemplo, ensinar e 
persuadir os funcionários a escolher produtos 
lácteos com baixo teor de gordura. Uma 
estratégia mais produtiva incluiria também 
esforços de mudança ambiental, como ampliar 
a disponibilidade de opções de alimentos mais 
nutritivos. Quando isso é feito em conjunto 
com o treinamento de habilidades individuais, 
mudanças duradouras e significativas podem 
ser esperadas.

Em quarto lugar, os programas de nutrição 
no local de trabalho deve envolver e prender a 
atenção do público para sustentar o sucesso do 
programa. O engajamento pode ser conseguido 
por meio da utilização de humor, competição, 
desenvolvimento de habilidades (por exemplo, 
aulas de culinária) ou atividades divertidas que 
os funcionários possam desfrutar e lembrar. 
Os funcionários irão participar e encaminhar 
colegas de trabalho para o próximo evento, se 
eles puderem se divertir enquanto aprendem 
novos comportamentos de nutrição e 
habilidades que são alcançáveis. Tecnologias 
de comunicação emergentes estão abrindo 
novos canais para envolver o interesse dos 
funcionários em uma melhor nutrição. Apoio 
via e-mail e sistemas de motivação no local de 
trabalho, “amigos virtuais”, e as abordagens 
baseadas na Web interativos podem ser usadas   
de forma criativa para promover a alimentação 
saudável. A comunicação de informações 
nutricionais, não importa o quão importante 
elas são para uma boa saúde, é secundário para 
atrair e manter o interesse e o entusiasmo do 
público alvo.

Glossário
Índice de massa corporal (IMC) é um número 
calculado a partir da altura e do peso de uma 
pessoa que indica o status do peso.

Doença Cardiovascular é um grupo de 
doenças que acometem o coração ou os vasos 
sanguíneos

Dietary Guidelines for Americans é um 
conjunto de diretrizes de dieta que equilibra 
calorias e atividade física e é a pedra 
fundamental da política federal de nutrição.

Rotulagem de alimentos é utilizada para 
informar os consumidores sobre os nutrientes 
presentes nos alimentos.

Hipertensão é uma condição em que a força 
do sangue contra a parede da artéria é alta o 
bastante para que possa causar problemas de 
saúde.

Rotulagem de menu é as informações sobre os 
nutrientes nos alimentos que estão listados no 
cardápio.

Ícone Myplate é o gráfico de alimentos da USDA 
que fornece orientações sobre alimentação 
diária.

Recomendação de Nutrientes é a quantidade 
recomendada de cada nutriente para manter e 
promover a saúde.

Habilidades nutricionais são a aplicação 
de conhecimentos de nutrição e seleção de 
alimentos ou preparação.

Osteoporose é uma doença dos ossos, na qual 
os ossos se tornam frágeis e podem levar a um 
aumento de fraturas.

Informações de ponto de venda encontradas 
no momento em que um consumidor compra 
um item e informam sobre a composição 
nutricional dos alimentos.

Gordura saturada é um triglicerídeo que 
não tem ligações duplas entre as cadeias 
de carbono. As gorduras saturadas são 
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encontradas principalmente em alimentos de 
origem animal.

Gordura total representa a quantidade de 
gordura que um indivíduo consome durante 
um período de tempo.

Programas de nutrição no local de trabalho 
são atividades individuais e ambientais que 
promovem práticas de alimentação saudável.

Objetivos de Aprendizado
1. Descrever a natureza e magnitude de 

problemas de saúde, econômicos e de 
qualidade de vida devido à má nutrição.

2. Descrever as diretrizes atuais para 
padrões de alimentação saudável   e 
as principais barreiras e suporte para 
uma boa nutrição.

3. Delinear as bases teóricas e gama de 
opções para intervenções eficazes de 
nutrição no local de trabalho.

4. Rever estratégias recentes e atuais para 
os programas de nutrição no local de 
trabalho, as evidências sobre o seu 
impacto, e “melhores estratégias” 
contemporâneas.

5. Introduzir a concepção e a realização 
de avaliação do programa de nutrição 
no local de trabalho.

Questões para Discussão
1. Identificar a relação entre nutrients e 

as condições a seguir:
a. Doença cardiovascular
b. Hipertensão
c. Osteoporose
d. Câncer

2. Descreva como os padrões alimentares 
mudaram ao longo do tempo e como 
essas mudanças influenciaram os 
padrões de doenças.

3. Descreva o ícone MyPlate e as Dietary 
Guidelines for Americans. Qual é a 
relação entre estas duas orientações 
nutricionais?

4. Identifique as seguintes teorias e 
modelos
a. Teoria Social Cognitiva
b. Modelo de Crenças de Saúde
c. Modelo Transteórico de Mudança 

de Comportamento
d. Modelo Socioecológico

5. Descreva a diferença entre 
aperfeiçoamento de competências 
e estratégias de melhoria de 
oportunidades.

6. Identifique como as empresas estão 
implementando estratégias de 
aprimoramento de habilidades e 
estratégias de melhoria oportunidades 
para promover práticas de nutrição de 
sólidas.

7. Quais são os resultados que 
conhecemos sobre o impacto 
destas estratégias na melhoria de 
comportamentos nutricionais e 
resultados de saúde?

8. Identifique questões emergentes e 
perguntas não respondidas.

9. Quais são as diretrizes para programas 
de educação nutricional no local de 
trabalho?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
A pesquisa Vigitel 2013 (Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico) do Ministério da 
Saúde considerou o consumo regular de 
frutas e hortaliças quando tanto frutas quanto 
hortaliças eram consumidas em cinco ou mais 
dias da semana. A frequência de adultos que 
consomem frutas e hortaliças variou entre 
26,4% em São Luiz e 47,5% em Florianópolis. No 
conjunto, a frequência do consumo regular de 
frutas e hortaliças foi de 36,0%, sendo menor em 
homens (29,6%) do que em mulheres (41,5%).  
A frequência de adultos que consomem cinco 
ou mais porções diárias de frutas e hortaliças 
(consumo recomendado pela OMS) foi modesta 
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na maioria das capitais, com uma média de 
23,6%, sendo menor em homens (19,3%) do que 
em mulheres (27,3%). Além disso, cerca de um 
terço (31%) das pessoas declarou na pesquisa 
ter o hábito de consumir carnes com excesso 
de gordura, sendo essa condição duas vezes 
mais frequente em homens (41,2%) do que em 
mulheres (22,2%). A maioria dos brasileiros 
ainda tem o hábito de consumir leite integral 
(53,5%), sendo maior entre homens (56,6%) do 
que entre mulheres (50,9%). Sabe-se que no 
Brasil o consumo de alimentos doces, ao lado 
do consumo de refrigerantes, é responsável 
por parte substancial do consumo de açúcar 
adicionado no Brasil. No conjunto das cidades 
pesquisadas constatou-se que 19,5% das 
pessoas relataram consumo de alimentos doces 
em cinco ou mais dias da semana e que quase 
um quarto dos participantes (23,3%) relataram 
consumir refrigerantes em cinco ou mais dias 
da semana.

O Guia Alimentar para a População 
Brasileira produzido pelo Ministério 
da Saúde em parceria com o Núcleo de 
Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e 
Saúde da Universidade de São Paulo e com 
o apoio da Organização Pan-Americana da 
Saúde e substitui a versão anterior de 2006 
apresenta quais cuidados e caminhos para 
alcançar uma alimentação saudável, saborosa 
e balanceada. A nova edição, ao invés de 
trabalhar com grupos alimentares e porções 
recomendadas, indica que a alimentação 
tenha como base alimentos frescos (frutas, 
carnes, legumes) e minimamente processados 
(arroz, feijão e frutas secas), além de evitar os 
ultraprocessados (como macarrão instantâneo, 
salgadinhos de pacote e refrigerantes). Além 
de orientar sobre qual tipo de alimento comer, 
a publicação traz informações de como comer e 
preparar a refeição, e sugestões para enfrentar 
os obstáculos do cotidiano para manter um 
padrão alimentar saudável, como falta de 
tempo e inabilidade culinária. O Guia pode 
ser obtido no endereço eletrônico - http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_
alimentar_alimentacao_saudavel.pdf.

O Serviço Social da Indústria (SESI) possui 
um programa chamado Cozinha Brasil (acesso 
em http://www.portaldaindustria.com.br/
sesi/canal/canalcozinhabrasil/) que oferece 
recursos úteis para a promoção de alimentação 
saudável, como receitas, material informativo e 
suporte técnico.

Atualmente, no Brasil, a abordagem no 
ambiente de trabalho tem envolvido, em 
muitas empresas a parceria com os operadores 
de refeitórios e restaurantes corporativos, 
com empresas de nutrição e planos de saúde. 
Ainda há baixa disponibilidade de alimentos 
saudáveis em máquinas automáticas (“vending 
machines”), nas lanchonetes e nos cardápios 
dos “coffee breaks” oferecidos em eventos. 
Algumas empresas têm subsidiado programas 
preparados por organizações como Vigilantes 
do Peso e incluído a questão da alimentação 
saudável nos programas de saúde ocupacional. 

Conforme o capítulo apresentou, há o 
desafio de se preparar programas que integrem 
as diferentes abordagens, estimule fortemente 
a participação e monitore os resultados. Ainda 
hoje, muitos programas estão restritos às 
atividades de informação (palestras, material 
educativo) e precisam incluir no planejamento 
ações que envolvam o ambiente (cardápios nos 
refeitórios, subsídios a alimentos saudáveis nas 
lanchonetes, feiras com produtores orgânicos 
locais na empresa, etc), o aconselhamento 
individualizado ou em grupo utilizando 
as técnicas atuais de coaching em saúde e 
a integração da alimentação com as áreas 
assistencial e ocupacional.
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Sokratis Dinos, Richard Citrin, e 
Kamaldeep Bhui

INTRODUÇÃO
Embora o trabalho ofereça uma série de 
benefícios, como aumento da renda, contato 
social, e senso de propósito, ele também pode 
ter efeitos negativos sobre a saúde mental, 
particularmente na forma de stress. Estimativas 
do National Institute of Occupational Safety and 
Health (NIOSH) dos Estados Unidos1 indicam 
que 40% dos trabalhadores americanos relatam 
que seu trabalho é muito ou extremamente 
estressante, 25% veem seu trabalho como o 
fator de stress número um em suas vidas, e três 
quartos dos funcionários americanos acreditam 
que os trabalhadores têm mais stress no dia a 
dia de trabalho hoje do que uma geração atrás. 
Uma tendência semelhante foi encontrada no 
Reino Unido, onde doenças relacionadas ao 
stress no trabalho resultaram em cerca de 10,4 
milhões de dias de trabalho perdidos entre 
2011 e 2012.2 Os custos econômicos estimados 
como resultado do stress no trabalho são 
consideráveis.3 No Reino Unido, o custo 
em 2007 foi estimado em cerca de 0,9% do 
Produto Interno Bruto.4 O stress no trabalho 
pode levar a doenças físicas, bem como a 

angústia psicológica e doenças mentais.2 Há 
vários tipos de estressores relacionados a 
diferentes contextos de trabalho, e estes podem 
ser exclusivos de uma organização ou uma 
indústria.

Este capítulo discute abordagens para a 
compreensão e combater do stress relacionado 
ao trabalho e seu impacto na saúde, com ênfase 
na saúde mental e bem estar. Ele começa 
com uma breve discussão sobre os fatores 
associados ao stress, em seguida, descreve 
os modelos teóricos de stress responsáveis 
pelas respostas fisiológicas e psicológicas 
dos individuais aos estressores, e a interação 
entre o indivíduo e o ambiente.5  Em seguida, 
o capítulo se concentra em descrever os 
programas de intervenção de gerenciamento 
de stress que (1) têm como alvo o indivíduo 
(por exemplo, treinamento de conscientização 
do stress, técnicas de relaxamento e terapia 
cognitivo-comportamental [TCC]) ou a 
organização (por exemplo, ajustes no local 
de trabalho ou abordagens para a gestão de 
conflitos em uma organização específica), 
e (2) são entregues nos níveis primário, 
secundário ou terciário.6–12 Abordagens mais 
recentes sobre o stress no trabalho enfatizam 
a necessidade dos funcionários de melhorar a 
sua saúde e bem estar fora do local de trabalho 
como uma forma de gerenciar ambientes de 
trabalho estressantes. O conceito de resiliência, 
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manutenção da saúde e bem estar, apesar das 
adversidades, está se tornando popular porque 
estabelece responsabilidades proporcionais 
para os próprios funcionários. Esta abordagem 
incentiva os funcionários a adotar abordagens 
de gerenciamento do stress para a saúde e bem 
estar, e administrá-las em situações de trabalho, 
o que por vezes pode ser inerentemente 
estressante. Por exemplo, o volume de trabalho 
e as demandas crescentes são inevitáveis   se há 
menos pessoas na força de trabalho. É claro 
que a maneira como as pessoas administram 
suas vidas e o trabalho, e o equilíbrio entre os 
dois, é tão importante quanto os esforços dos 
empregadores para se protegerem do stress 
no trabalho. O capítulo discute então grupos 
específicos que podem estar em maior risco 
de desenvolver stress no trabalho e também 
discute como as organizações atualmente veem 
programas de gerenciamento de estresse e como 
eles adotaram estes programas a favor de seus 
empregados. Finalmente, uma discussão sobre 
evidências de programas de gerenciamento de 
estresse aponta lacunas nas evidências a fim de 
incentivar futuras pesquisas.

FATORES ASSOCIADOS AO 
STRESS
Um vasto número de pesquisas documenta 
os fatores associados ao stress no trabalho. 
A maioria das pesquisas sugere que fatores 
como tensão no trabalho, trabalhos altamente 
exigentes, longas horas de trabalho, funções 
que envolvem falta de envolvimento na 
tomada de decisões e baixo apoio social dos 
gestores e / ou colegas, desequilíbrio entre 
esforço e recompensa, e alta insegurança no 
trabalho, (que se torna ainda mais proeminente 
em tempos de crise financeira global ou local) 
têm um impacto significativo sobre o stress no 
trabalho – ansiedade e doenças depressivas 
relacionadas.13 Uma revisão sistemática 
encontrou uma relação significativa entre 
distúrbios relacionados ao stress e alta demanda 
de trabalho, pouco apoio da liderança e do 

colega de trabalho, a falta de controle sobre 
o trabalho, e um desequilíbrio elevado entre 
esforço e recompensa. O trabalho repetitivo 
não foi considerado um fator de risco.14

Alguns fatores adicionais mais específicos 
que estão implicados em distúrbios mentais 
comuns relacionados ao trabalho envolvem 
conceitos como injustiça organizacional,15 
assédio moral16 e discriminação.17,18 Este tipo 
de pesquisa está relacionada a práticas de 
trabalho que são percebidas como injustas 
e discriminatórias.19 Além disso, a ligação 
entre stress no trabalho e doença cardíaca 
coronária tem sido bem documentado na 
pesquisas anterioes.16,20 Por exemplo, Kivimaki 
et al.16 descobriu que as pessoas que vivenciam 
situações de stress no trabalho têm um risco 
50% maior de doença cardíaca do que pessoas 
que não sofrem de stress.

Um vasto número de pesquisas também 
tem documentado que alguns grupos 
sociais são mais vulneráveis   do que outros 
a vivenciar situações de stress no trabalho, 
levando ao comprometimento da saúde 
mental e problemas de comportamento no 
local de trabalho para estes grupos. Esta 
investigação centrou-se principalmente na 
exposição a experiências de discriminação 
e estigmatização.21 A maioria das pesquisas 
sobre grupos vulneráveis   no trabalho tem se 
concentrado em gênero, etnia ou condição de 
minoria étnica, sexualidade, idade, doença 
mental e dificuldade de aprendizagem. Estes 
fatores, tais como idade e gênero, também 
podem interagir, com as mulheres mais velhas 
apresentando maior risco de discriminação e 
estereotipação.22-25 A pesquisa descobriu, por 
exemplo, que mulheres negras afro-caribenhas 
podem estar particularmente em risco de stress 
no trabalho e suas consequências devido a 
propensão em potencial relacionada ao sexo e 
/ ou raça, o que tem sido evidente há algum 
tempo.18 Pesquisas mostram que experiências 
de discriminação, assédio e estigmatização 
no trabalho podem ter efeitos prejudiciais e 
levar a grande vulnerabilidade, transtornos 
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depressivos e de ansiedade, angústia, 
baixa autoestima, e abuso de álcool e de 
substâncias.21,26 Interações negativas no local 
de trabalho vivenciadas rotineiramente, e que 
parecem ser menores quando consideradas 
isoladamente, em conjunto têm sido até mesmo 
associadas a um maior risco de problemas de 
saúde mental, induzidos por stress do que 
os principais acontecimentos de vida.27 Há 
uma série de semelhanças entre os diferentes 
grupos vulneráveis   sobre como o assédio e 
/ ou discriminação no trabalho impacta  na 
saúde mental, que se manifesta, por exemplo, 
por meio do gênero em casos de assédio sexual, 
raça ou etnia, no caso de discriminação racial , e 
assim por diante.28

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
SOBRE O IMPACTO DE FATORES 
DE RISCO PSICOSSOCIAIS NO 
TRABALHO
A literatura sobre o stress relacionado ao 
trabalho propõe uma série de modelos para 
explicar a presença e as consequências de 
fatores de risco psicossociais para o stress no 
trabalho. Muitas intervenções ou programas 
de gerenciamento de stress são baseados 
nestes modelos. Modelos de stress no trabalho 
apresentam o stress como um estímulo no 
ambiente, tal como lidar com um trabalho 
exigente (por exemplo, stress situacional) 
ou como uma resposta a um estímulo do 
ambiente (por exemplo, avaliação subjetiva da 
situação). Alguns modelos apresentam o stress 
relacionado ao trabalho como uma transação 
entre o estímulo e a resposta (ou seja, os 
modelos transacionais) e posicionam o estresse 
como uma transação entre o indivíduo e seu 
ambiente.29

Grande parte das pesquisas sobre o stress 
no trabalho refere-se ao equilíbrio entre 
controle e demanda ou tensão no trabalho30 
e o desequilíbrio entre esforço e recompensa 
(ERI).31 Estes modelos de stress consideram 

fatores como características do trabalho, por 
exemplo, um papel exigente, baixo controle e 
apoio social; e experiências de vida negativas 
e demandas fora do trabalho, tais como 
as responsabilidades de cuidar de outras 
pessoas.8,9,12,32

O modelo de tensão no trabalho apresenta 
o stress como uma interação entre as pressões 
reais no ambiente de trabalho, tais como a carga 
de trabalho excessiva e ambientes de trabalho 
altamente exigentes, e liberdade ou poder do 
indivíduo na tomada de decisão (por exemplo, 
a habilidade de controlar ou estar envolvido 
na tomada de decisão).33 Portanto, de acordo 
com este modelo, empregos com alta indução 
de stress são aqueles que exigem muito do 
indivíduo, sem permitir oportunidades para 
o envolvimento ou elaboração da estrutura 
de trabalho. O modelo de tensão no trabalho 
foi, mais tarde, desenvolvido ainda mais 
para incluir o conceito de apoio social dos 
gestores e colegas.34 O apoio social atua como 
um moderador na interação entre demanda e 
controle e minimiza o impacto de um trabalho 
altamente exigente, que tem baixo poder de 
decisão. Este modelo sugere que o controle 
sobre a tomada de decisão e maior apoio 
social no trabalho pode melhorar o bem estar 
no ambiente de trabalho.13 Por outro lado, o 
modelo ERI postula que um desequilíbrio entre 
a quantidade de esforço que é despendido no 
trabalho e as recompensas recebidas pode 
resultar em stress relacionado ao trabalho.31,35 
Portanto, o stress pode ser descrito como 
uma manifestação da má adequação entre as 
expectativas de uma pessoa e seu ambiente.6 
Percebe-se então o surgimento do stress devido 
a uma discrepância entre os inputs e outputs 
e a avaliação mediadora de stress, habilidades 
pessoais para controlá-lo, e as exigências 
e recompensas do ambiente. Uma revisão 
sistemática recente investigou a tensão no 
trabalho e o modelo ERI em relação ao stress no 
trabalho e doença cardiovascular.36 Resultados 
meta-analíticos baseados na tensão do trabalho 
e no modelo ERI mostraram uma relação entre 
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stress no trabalho e doença cardiovascular. Em 
especial, os fatores psicossociais no trabalho, 
incluindo os fatores individuais (por exemplo, 
enfrentamento, comprometimento excessivo) e 
as condições de trabalho (por exemplo, a carga 
de trabalho, a pressão do tempo, organização 
do trabalho), mostraram uma associação 
significativa com a morbidade e mortalidade 
cardiovascular.

Teorias transacionais refinaram ainda 
mais os modelos de interação, a fim de torná-
los mais dinâmicos e de que pudessem dar 
conta da relação contínua entre os indivíduos 
e seus ambientes de trabalho.13,32,37 Os modelos 
transacionais, como aqueles propostos por 
Lazarus38 e Cox e Ferguson,39 conceituam o 
stress como algo que se desdobra ao longo do 
tempo dentro de uma série de transações entre 
uma pessoa e seu ambiente. O stress é, portanto, 
induzido e mantido pelas ações e percepções 
do indivíduo, bem como as características do 
ambiente de trabalho. As teorias transacionais 
incorporam elementos estruturais a um 
relatório de stress baseado em processos.40

INTERVENÇÕES DE 
GERENCIAMENTO DE STRESS E 
SEU IMPACTO NA SAÚDE
As intervenções para combater o stress 
dependem de conceituações específicas de 
stress adotadas. Cahill,7 Cooper et al.,10 e Marine 
et al.11 descrevem categorias de intervenções de 
gerenciamento de stress que têm como alvo 
o indivíduo ou a organização e se estes estão 
atuando nos níveis de prevenção primária, 
secundária, ou terciária (ver Tabela 1).

Intervenções individuais incluem elementos 
tais como o treinamento de conscientização 
de stress ou CBT para o stress psicológico e 
emocional. Intervenções organizacionais são 
aquelas que afetam populações inteiras ou 
grupos de pessoas e incluem ajustes no local 
de trabalho ou abordagens de gerenciamento 
de conflitos em uma organização específica. 

Algumas intervenções têm como alvo 
tanto o indivíduo quanto a organização e 
podem incluir, por exemplo, políticas para 
garantir um melhor equilíbrio entre vida 
profissional e pessoal e grupos de apoio. Por 
isso, as intervenções podem introduzir a 
implementação de novas políticas de recursos 
humanos, reformular as práticas de gestão para 
envolver os funcionários na tomada de decisão, 
bem como focar em programas clássicos de 
promoção de saúde.42

Intervenções de gerenciamento de stress 
ainda especificam as ações de prevenção 
a nível primário, secundário ou terciário.41 
Intervenções primárias visam prevenir os fatores 
causais de stress, intervenções secundárias 
visam reduzir a gravidade e duração dos 
sintomas, e as intervenções terciárias ou 
reativas tem como objetivo proporcionar a 
reabilitação e maximizar o funcionamento 
entre aqueles com condições crônicas de 
saúde.43 Intervenções de gerenciamento de 
stress individuais e organizacionais, que foram 
avaliadas empiricamente, são descritas abaixo.  
É importante observar que as intervenções de 
gerenciamento de stress, não necessariamente 
visam eliminar o stress no local de trabalho 
porque o stress no trabalho pode ser resultado de 
uma série de fatores, alguns dos quais podem ser 
inevitáveis (por exemplo, um trabalho altamente 
exigente). Portanto, os objetivos são apresentar 
as intervenções e sugerir programas que irão 
auxiliar a gestão do stress e aumentar o bem estar.

INTERVENÇÕES INDIVIDUAIS 
DE GERENCIAMENTO DE 
STRESS: ESTRATÉGIAS PARA 
O APRIMORAMENTO DE 
HABILIDADES
Intervenções individuais visam o empregado 
individualmente. Tais intervenções geralmente 
tomam a forma de técnicas de autogestão. É 
importante notar que estas intervenções são, 
por vezes, implementadas pela organização 
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Nível Prevenção
Primária

Prevenção
Secundária

Prevenção
Terciária

Medidas de 
Resultados

Organizacional Melhorar o 
conteúdo de 
trabalho, boa 
condição física, 
programas de 
desenvolvimento 
de carreira

Melhorar a 
comunicação 
e tomada 
de decisão, 
gerenciamento de 
conflitos

Reabilitação 
professional, 
recolocação

Produtividade, 
rotatividade, 
absenteísmo, 
reivindicações 
financeiras

Interface 
Individual e
organizacional

Gestão de tempo,
melhora das 
habilidades 
interpessoais,
equilíbrio 
vida pessoal e 
profissional

Grupos de apoio, 
treinamento,
planejamento de 
carreira

Programas 
de assistência 
a stress pós-
traumático, 
psicoterapia 
em grupo

Estressores do 
trabalho tais 
como exigências, 
controle, apoio, 
papel, ambiguidade, 
relacionamentos, 
mudanças, 
esgotamento

Individual Exame médico 
admissional,
Educação em 
gerenciamento 
do stress

Técnicas 
cognitivo-
comportamentais

Reabilitação 
após licenças 
médicas,
Gestão de 
deficiência, 
gerenciamento 
de caso, 
psicoterapia 
individual

Estados de 
humor, queixas 
psicossomáticas, 
experiência subjetiva 
de stress, parâmetros 
psicológicos, 
distúrbios do sono, 
comportamentos de 
saúde

Adaptado de De Jonge J and Dollard MF. Stress in the Workplace: Australian Master OHS and 
Environment Guide. Sydney, Australia; CCH; 2002.41

* Intervenções de interface individual e organizacional e os resultados foram somados no âmbito 
de intervenções e percepções individuais dos funcionários com exceção da provisão de apoio ou 
treinamento de habilidade fornecidos pela organização.

Tabela 16-1: Modelo para Categorização de Intervenções de Gerenciamento de Stress*.

e, por vezes adotadas pelo indivíduo, 
independentemente da organização. Como já 
discutimos, estas podem ser implementadas 
no nível primário (por exemplo, treinamento 
de habilidades organizacional e/ou 
gerenciamento de stress destinado a evitar 
o stress), no nível secundário (por exemplo, 
exercícios, dieta saudável, ou meditação, todos 
projetados para minimizar o stress), e no nível 
terciário (por exemplo, terapias psicológicas 
individuais, tais como CBT, com o intuito de 
remediar os níveis de stress).

Atividade Física
A relação entre atividade física e stress tem 
sido estudada extensivamente. No entanto, 
o impacto da atividade física sobre o stress 
no trabalho é menos estudado. Promover a 
atividade física e incentivar as pessoas a se 
apropriarem de comportamentos de risco e 
decisões sobre saúde, bem estar e família fora 
do trabalho pode ser uma intervenção de gestão 
de stress promissora para o stress relacionado 
ao trabalho. A síntese de várias análises44 
mostrou que as medidas organizacionais para 
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aumentar a atividade física trazem resultados 
promissores. Por exemplo, Cancelliere et 
al.45 descobriu que o exercício (por exemplo, 
programas de exercícios para dor nas costas, 
exercícios supervisionados no local de 
trabalho, tais como aeróbica, e exercícios 
autodirigidos no local de trabalho) tem um 
impacto positivo na melhoria do presenteísmo. 
Além disso, Bhui et al.44 descobriu que a única 
intervenção organizacional que mostrou 
efeitos convincentes sobre o absenteísmo 
foram programas de atividade física,46 
enquanto técnicas adicionais individuais de 
gerenciamento de stress (ou seja, imagem 
mental, CBT, e exposição in vivo) têm um papel 
mais útil na prevenção secundária.44

Intervenções de Relaxamento
Intervenções de relaxamento podem assumir 
várias formas e envolver uma série de técnicas, 
incluindo a redução de stress baseada na atenção 
plean, meditação, ioga, técnicas de imagem, 
música, dança, entre outros. Estas intervenções 
visam reduzir pensamentos estressantes, bem 
como respostas somáticas, incluindo aumento 
da frequência cardíaca, pressão arterial, 
músculos tensos e dores que poderiam estar 
relacionadas ao stress ou agravadas pelo 
stress. Yung e Keltner47 e Yung et al.48 testaram 
o impacto de um programa de relaxamento 
sobre a saúde mental de enfermeira(o)s. Isto 
consistia em técnicas de relaxamento dos 
músculos, bem como técnicas de relaxamento 
cognitivas usando imagens mentais de cenas 
tranquilas. Os resultados mostraram que 
os grupos de tratamento que receberam 
treinamento em relaxamento muscular e 
cognitivo relataram níveis significativamente 
mais baixos de ansiedade e de sintomas de 
saúde mental no período de acompanhamento 
de 1 mês do que o grupo controle que não 
recebeu nenhuma intervenção. A meditação 
também está aparecendo com mais frequência 
na literatura como forma de intervenção 
individual de gerenciamento de stress. Em 
particular, a redução do stress baseada na 

consciência plena (MBSR) é um programa 
estruturado com base na meditação. Grossman 
et al.49 conduziu uma revisão sistemática para 
investigar a relação entre MBSR e problemas 
relacionados com a saúde e descobriu que a 
MBSR está significativamente relacionada ao 
enfrentamento de problemas clínicos e não 
clínicos, incluindo o stress.   Da mesma forma, 
Gelderloos et al.50 realizou uma revisão sobre 
os benefícios da meditação transcendental 
no tratamento e prevenção de abuso de 
substâncias. A revisão encontrou 24 estudos 
que incluíram pesquisas bem como estudos 
controlados randomizados e longitudinais. 
Todos os 24 estudos mostraram um efeito 
positivo significativo sobre o bem estar, a 
autoestima e o senso de controle percebido.50

Aconselhamento no Local de 
Trabalho, CBT e Programas de 
Assistência a Empregados (EAPs)
Aconselhamento, CBT, e EAPs tendem a ser 
o foco no nível terciário. O objetivo dessas 
intervenções é tratar e / ou reduzir os sintomas 
relacionados com possíveis sintomas de 
saúde mental que podem ser vivenciados pelo 
empregado. Estas intervenções são muitas 
vezes fornecidas por profissionais externos 
contratados pela organização e podem ser 
dirigidas para aliviar os sintomas a nível 
individual ou remover os estressores no local de 
trabalho.51 Há relativamente pouca informação 
sobre como intervir no nível organizacional 
a fim de prevenir ou reduzir a ocorrência de 
consequências relacionadas ao stress de trabalho.

CBT é uma intervenção muitas vezes usada 
para fornecer ao indivíduo as ferramentas e / 
ou treinamento necessários para lidar com ou 
gerenciar o stress e é principalmente usada como 
uma terceira forma de apoio. Técnicas de CBT 
incluem pensamentos negativos desafiadores, 
técnicas físicas e de relaxamento e treinamento 
com foco em solução e orientado para a meta. 
Em uma revisão recente, Bhui et al.44 concluiu 
que programas cognitivo-comportamentais 



527CAPÍTULO 16 Gerenciamento de Stress no Local de Trabalho

produziram consistentemente efeitos maiores 
a nível individual do que outros tipos de 
intervenções, como por exemplo, relaxamento. 
Particularmente, Murphy52 concluiu que as 
intervenções multimodais ou estratégias de 
combinação que envolveram CBT (juntamente 
com uma ou mais técnicas diferentes como 
relaxamento, meditação e biofeedback) 
produziu os resultados mais consistentes e 
significativos, um resultado que não foi apoiado 
por uma revisão meta-analítica.53 É necessário 
notar que a CBT e as intervenções de atividade 
física são mais bem definidas na literatura do 
que intervenções de gerenciamento de stress 
para reduzir o stress e, portanto, são mais 
cientificamente mensuráveis. Isto pode explicar 
a taxa de sucesso relativamente mais elevada 
da CBT. Da mesma forma, a duração ideal das 
intervenções e tempo de medição dos resultados 
não estão bem definidos na literatura.44

INTERVENÇÕES ORGANIZACIONAIS 
DE GERENCIAMENTO DE STRESS: 
ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DE 
OPORTUNIDADES
Intervenções de gerenciamento de stress 
organizacionais são implementados em grupos 
de pessoas dentro de uma organização ou em 
toda a organização com o objetivo de reduzir 
os fatores de risco psicossociais que podem ter 
impacto na saúde mental dos funcionários.54 
Tais intervenções podem ser implementadas 
ao nível da política de recursos humanos, bem 
ao nível de estrutura de trabalho / natureza 
/ tarefa.42 Intervenções organizacionais 
também podem ser classificadas segundo 
sua implementação, nos níveis primário, 
secundário ou terciário.55 As intervenções a 
nível de organização são discutidas abaixo.   .

Avaliação de Risco e Estratégias 
Organizacionais
As estratégias de avaliação de risco são 
consideradas intervenções primárias, 

normalmente envolvendo toda uma 
organização, e têm o objetivo de criar uma 
cultura de bem estar. Elas se esforçam para 
oferecer uma ampla gama de abordagens 
para proteger contra o desenvolvimento de 
problemas de saúde mental. Tais estratégias de 
avaliação podem incluir elementos tais como 
redefinição de funções, mudança de cultura 
organizacional, melhoria da comunicação 
entre os níveis de gestão e departamentos, 
liberdade de controle, tomada de decisão 
coletiva, políticas de conciliação entre a vida 
profissional e pessoal e horários de trabalho 
flexíveis. Em uma revisão sistemática de tais 
estratégias de avaliação, e, em particular, da 
redefinição de funções, gestão participativa 
por meio do trabalho em equipe e tomada 
de decisão coletiva, Bambra et al.56 descobriu 
que muitos estudos não relataram nenhum 
impacto real. Por exemplo, as intervenções 
de redefinição de funções tiveram impactos 
positivos e negativos. O impacto positivo estava 
relacionado à variedade que elas adicionaram 
ao trabalho. No entanto, a variedade aumentou 
as demandas de trabalho sem aumentar o 
controle sobre o trabalho. Portanto, qualquer 
efeito sobre a saúde mental foi pequeno ou 
estatisticamente não significativo. Da mesma 
forma, a gestão participativa melhorou o apoio 
social no local de trabalho, mas os indicadores 
relacionados à saúde não tiveram mudanças 
significativas.

Outras estratégias de desenho 
organizacional podem assumir a forma de 
programas de intervenção psicossocial57 
com o objetivo de reduzir ou controlar o 
stress por meio de estratégias relacionadas 
com a comunicação e apoio social, clareza 
do seu papel na organização e liberdade 
de controle sobre tarefa. As intervenções 
psicossociais podem mais especificamente 
envolver pesquisa ação participativa (PAR) e 
intervenções “sócio-técnicas”.57,58 Os métodos 
PAR envolvem a identificação de estressores 
no local de trabalho e planos subsequentes para 
sua remoção ou redução. Assim como o nome 
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sugere, tanto a identificação de fatores de stress 
quanto os planos para removê-los por meio 
de intervenções, só podem ter sucesso com a 
participação de todos os funcionários dentro de 
uma organização, independentemente do seu 
status e senioridade. Um exemplo bem sucedido 
de PAR para reduzir o stress e melhorar o bem 
estar foi o envolvimento de motoristas de ônibus 
na Escandinávia na mudança do desenho do 
trabalho, tais como rotas de ônibus, corredores 
de ônibus, pontos de ônibus, etc.59 Outros 
estudos de revisão também têm sugerido 
que a PAR parece ser uma das intervenções 
organizacionais mais bem sucedidas.60-62 
Intervenções sócio-técnicas concentram-se 
principalmente nas alterações das condições 
de trabalho ou ambientes de trabalho, tais 
como horários de trabalho, carga de trabalho 
e os processos de trabalho. As evidências 
de pesquisas sugerem que tais intervenções 
são benéficas.58 Além disso, tais intervenções 
podem incluir melhorias tecnológicas,58 bem 
como ergonomia, tal como postura,63 mas os 
resultados da pesquisa sobre seu impacto no 
stress e saúde mental são escassos e mistos. 
Ambos a PAR e as intervenções sócio-técnicas 
são amplamente baseadas na demanda-
controle30 e / ou demanda-controle-apoio ou 
modelo de isotensão.34 Embora os resultados 
da pesquisa mencionados acima59-62 suportem 
os componentes individuais do modelo (ou 
seja, controle, demanda e suporte), resultados 
adicionais de sua interação são escassos.

Programas de Promoção de Saúde 
Organizacionais
Conforme documentado em outros capítulos 
deste livro, oferecer programas de promoção 
de saúde abrangentes no nível organizacional 
para reduzir o stress e aumentar a satisfação 
no trabalho tem se tornado cada vez mais 
popular nas últimas 3 décadas. Programas de 
promoção de saúde podem envolver um único 
componente relacionado à saúde (por exemplo, 
academia de ginástica na empresa ou matrícula 

em uma academia externa, nutrição, aulas 
de redução de stress) ou uma combinação 
de componentes (por exemplo, academia, 
seminários sobre nutrição saudável), com o 
objetivo promover atividades relacionadas 
à saúde64 e reduzir o stress indiretamente, 
melhorando a saúde mental em geral. 
Estudos empíricos têm utilizado uma série 
de metodologias para avaliar o impacto dos 
programas de promoção da saúde sobre o 
stress, e na maioria dos casos, apresentaram 
resultados mistos ou foram inconclusivos.64,65 
Duas revisões meta-analíticas46,66 concluíram 
que a participação em programas de promoção 
de saúde organizacional foi associada à 
diminuição do absenteísmo e maior satisfação 
no trabalho.

Em uma pesquisa norte-americana 
concluída recentemente sobre o bem estar 
no local de trabalho pela Towers Watson e o 
National Business Group on Health,67 os autores 
relataram que há um maior reconhecimento do 
papel dos programas de promoção de saúde 
organizacional nas corporações. No entanto, 
eles também identificaram que ainda há uma 
diferença significativa entre o reconhecimento 
por parte dos empregadores da carga de stress 
suportada por seus colaboradores e da eficácia 
das ações que estão tomando para resolver 
problemas de stress no local de trabalho. 
Enquanto os empregadores reconhecem que 
cargas de trabalho excessivas, desequilíbrio 
entre vida profissional e pessoal e acesso à 
tecnologia 24/7 provocam altos níveis de stress, 
eles estão descobrindo que as ações que eles 
podem tomar para tratar destas preocupações 
produziram pouco ou nenhum benefício 
relacionado ao stress. De fato, os autores relatam 
que menos de 10% das empresas que trabalham 
para resolver questões relacionadas ao stress no 
local de trabalho reportam qualquer benefício 
significativo de seus esforços. O papel da 
tecnologia na criação de uma nova arquitetura 
de conexões trabalho-casa precisa ser mais 
investigado, especialmente no que se refere 
à tomada de decisão. O papel da deliberação 
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e consulta está diminuindo a medida que as 
decisões são esperadas mais imediatamente, e 
seu número em um dia de trabalho aumenta.

Resiliência Organizacional
Como mencionado acima, as estratégias de 
resiliência têm o potencial de tratar questões de 
stress no local de trabalho, examinando ambas 
as abordagens individual e organizacional 
em relação a acontecimentos estressantes 
e adversos. As abordagens de resiliência 
mudam a conversa em torno do stress a partir 
do conceito de “gerenciamento” do stress 
para identificar e reconhecer que eventos 
desafiadores irão ocorrer no local de trabalho. 
Portanto, funcionários e empregadores 
devem se preparar, navegar, e se recuperar 
rapidamente de tais eventos.

Em meados dos anos 70, Salvatore Maddi,68 
que foi consultor de psicologia para Illinois 
Bell, abordou um líder sênior da empresa, Carl 
Horn, sobre o início de um estudo de como 
a saúde e desempenho do funcionário seria 
afetado durante períodos de stress corporativo. 
Ambos Maddi e Horn anteciparam que a 
desregulamentação federal mandatória da 
indústria de comunicação levaria à uma 
separação de todas as empresas Bell Telephone 
locais da American Telephone and Telegraph 
Corporation (AT & T). Ambos Maddi e Horn 
reconheceram que este evento iria fornecer um 
campo de testes para identificar as questões 
relevantes em torno de como os funcionários 
lidam com situações estressantes no trabalho.

Maddi desenvolveu um protocolo de 
pesquisa para estudar o impacto deste evento 
sobre o bem estar dos funcionários. Seu plano 
era desenvolver um estudo naturalístico 
que forneceria dados longitudinais sobre o 
impacto do stress causado pela separação das 
empresas e o stress associado a esta operação 
na saúde e no desempenho dos funcionários 
da Illinois Bell. Começando em 1975, os 
funcionários foram convidados a participar 
de um estudo sobre bem estar. Eles não 
receberam detalhes específicos sobre o foco do 

estudo. Aproximadamente 450 funcionários 
se voluntariaram e foram testados usando 
uma variedade de avaliações psicológicas 
que mediram personalidade, stress, níveis de 
motivação e padrões de interação social. Além 
disso, os pesquisadores coletaram relatórios 
de desempenho no trabalho, juntamente com 
dados de avaliação médica, os quais foram 
obtidos a partir de exames médicos físicos 
anuais, fornecidos pela empresa durante esse 
período.

Os pesquisadores haviam coletado 6 anos 
de dados em 1981, quando a tão esperada 
reestruturação da AT & T ocorreu. Mais da 
metade da força de trabalho, composta por 
26.000 funcionários, foi demitida. Nos primeiros 
anos a empresa passou por dificuldades 
organizacionais no estabelecimento de 
estratégias e objetivos claros sobre como 
gerenciar os funcionários. Foi relatado, por 
exemplo, que vários funcionários tinham 
10 ou mais gestores de diferentes durante o 
primeiro ano de alienação. Os pesquisadores 
continuaram a coletar dados por mais 6 anos 
após a dissolução da empresa, fornecendo 12 
anos de dados longitudinais.

Os pesquisadores descobriram que 
aproximadamente dois terços dos funcionários 
vivenciaram uma diminuição da capacidade 
psicológica, médica e decréscimos de 
desempenho, como resultado dos desafios no 
local de trabalho. Condições médicas graves, 
tais como ataques cardíacos, derrame e suicídio, 
juntamente com doenças psicológicas, tais como 
depressão, divórcio e dificuldades relacionadas 
a drogas, também foram relatados por este 
grupo. O desempenho no trabalho diminuiu, 
e muitos funcionários neste grupo relataram 
sentirem-se indiferentes, desinteressados e 
sem comprometimento com o seu trabalho. 
O terço restante dos participantes do estudo 
demonstrou abordagens bem sucedidas em 
relação as mudanças. Se eles tivessem decidido 
ficar na empresa, eles tenderiam a assumir 
responsabilidades adicionais de liderança e 
gestão. Seu desempenho também melhorou 
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e eles relataram entusiasmo e apreciação 
dos desafios que confrontaram diariamente. 
Estes funcionários pareciam prosperar no 
ambiente com altos níveis de stress com sua 
saúde, desempenho e bem estar psicológico 
relatado como excelente. Os pesquisadores 
determinaram que os funcionários com alto 
desempenho eram resilientes diante do stress 
no trabalho e que poderiam ser descritos como 
alguém que possui “resistência», o que eles 
viam como base fundamental para a resiliência.

Finalmente, Maddi e sua equipe 
identificaram três constructos-chave como 
importantes para os funcionários que 
conseguiram gerenciar com sucesso as 
mudanças organizacionais. Estes incluíam 
a capacidade de (1) se comprometer com o 
projeto em mãos e se empenhar plenamente 
nos desafios que eles estavam enfrentando, (2) 
identificar maneiras de controlar as situações 
tanto quanto possível e evitar cair em situações 
em que eram impotentes, e (3) ver a situação de 
trabalho como um desafio, o que representaria 
uma oportunidade para novos aprendizados.

DISCUSSÃO:  NOVAS 
DESCOBERTAS E QUESTÕES NÃO 
RESPONDIDAS
Em uma análise de revisões sistemáticas, 
Bhui et al.44 verificou que, em geral, 
as intervenções individuais mostram 
efeitos maiores do que as intervenções 
organizacionais ou intervenções mistas; 
benefícios foram observados principalmente 
no nível individual através de intervenções 
um para um, tais como CBT, embora alguns 
estudos mostrem benefícios organizacionais.44 
Em particular, intervenções organizacionais, 
tais como treinamento de habilidades de 
gestão e apoio à equipe, juntamente com 
métodos para lidar com o stress no trabalho, 
todos parecem componentes importantes 
para programas de gerenciamento de stress. 
Onde foram observados impactos positivos 

em níveis individuais, os resultados não foram 
totalmente convincentes sobre seu benefício, 
porque o efeito não pode ser totalmente 
atribuído a padrões de gestão aprimorados 
ou relações de trabalho.11,51 Por outro lado, 
algumas intervenções organizacionais, tais 
como programas de promoção de saúde, 
mostram evidências mais consistentes para a 
saúde mental positiva e na redução das taxas 
de absenteísmo.69,70

Uma das principais razões para a 
insuficiência de evidências sobre os efeitos 
de intervenções e / ou programas no local de 
trabalho sobre o stress está relacionada com a 
concepção e implementação de tais estudos. 
Na maioria das vezes, os prazos utilizados na 
pesquisa de avaliação deste tipo de estudo são 
demasiadamente curtos para detectar a eficácia. 
Por exemplo, as avaliações de intervenções 
individuais podem parecer mais benéficas, 
porque elas são muitas vezes limitadas 
pela falta de dados de acompanhamento51 
e dependência de habilidades subjetivas de 
classificação. Os benefícios podem ser de curta 
duração e superestimados pelos participantes. 
Por outro lado, as intervenções organizacionais 
podem parecer menos benéficas, pois elas 
podem levar mais tempo para alcançar efeitos 
positivos do que a maioria das pesquisas tem 
permissão para fazer.51,53 Portanto, os benefícios 
podem ocorrer, mas não são detectados porque 
eles não são medidos. Além disso, a maioria 
destas intervenções e / ou programas não 
são implementados para fins de pesquisa 
e não permitem desenhos experimentais, 
como ensaios clínicos controlados. Portanto, 
a escolha aleatória de funcionários ou testes 
cegos são muito difíceis de implementar, se de 
todo possíveis.71

Algumas limitações adicionais podem ser 
encontradas no nível de medição de resultados 
e, em particular, na diversidade das ferramentas 
utilizadas para medir o stress e transtornos 
mentais mais comuns. Por exemplo, em uma 
recente análise de revisões44 para ambas as 
intervenções organizacionais e individuais 
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no local de trabalho, apenas 23 revisões 
foram selecionadas das 7.845 publicações 
potenciais identificadas para inclusão. Estas 
incluíam 499 estudos primários. A maioria das 
análises concluiu que tirar conclusões meta 
narrativas ou meta-analíticas foi difícil devido 
a esta diversidade de resultados, intervenções 
e métodos. Além disso, uma pequena melhora 
nas estatísticas e / ou medições de faltas por 
motivo de doença pode trazer benefícios 
substanciais para a viabilidade e prestação de 
serviços.45 Embora muitas revisões de valor 
nominal têm avaliado as mesmas evidências, 
nem todas identificam os mesmos estudos 
primários e, portanto, nem sempre chegam às 
mesmas conclusões.44 O viés de seleção pode 
ser uma explicação importante para isso. Por 
exemplo, as organizações com os ambientes 
de trabalho mais estressantes são menos 
propensas a participar de uma pesquisa do 
que organizações com pouco stress entre 
os funcionários. Consequentemente, as 
organizações com baixos níveis basais de 
stress fariam quaisquer efeitos de intervenções 
direcionadas mais difíceis de capturar. No 
entanto, suporte preliminar foi encontrado em 
uma revisão meta-analítica de intervenções 
realizadas com funcionários em altos níveis 
basais de stress, parecendo ser, no mínimo, tão 
eficaz quanto as intervenções realizadas com os 
funcionários em baixos níveis basais de stress.53 
Para estabelecer o que funciona para quem e a 
manutenção destes efeitos são necessárias mais 
pesquisas.62

Finalmente, há uma relativa falta de 
estudos com os funcionários que tenham sido 
tratados por problemas relacionados ao stress 
ou saúde mental, bem como profissionais 
de saúde e agentes policiais que talvez 
necessitem de atenção específica, dadas as 
circunstâncias únicas e estressores aos quais 
estão expostos no trabalho. Os poucos estudos 
metodologicamente rigorosos que têm sido 
realizados com pacientes não incluíram grupos 
de controle sem tratamento, mas, em vez disso, 
comparou dois tipos de tratamento.44

Melhorando a Saúde Pública
Muitas políticas de gerenciamento de stress 
têm como foco o trabalhador individual que 
assume responsabilidade pessoal pela saúde 
em geral, exercício, nutrição; redução do 
consumo de álcool uso de nicotina; ser parte 
da comunidade; e permanecer envolvido em 
oportunidades de aprendizagem. O impacto 
previsto de tais intervenções é aumentar a 
resiliência, que por sua vez pode permitir 
que as pessoas continuem a trabalhar por 
mais tempo sem o efeito adverso do emprego, 
resultando em stress no trabalho ou problemas 
físicos de saúde relacionados.

A Public Health England72 já começou a 
utilizar uma abordagem diferente em relação 
às políticas e planos relacionados ao stress no 
trabalho. Ela foi criada em abril de 2013 e consiste 
principalmente de cientistas, pesquisadores 
e profissionais de saúde pública. A ênfase da 
Public Health England é na psicologia positiva 
e desempenho elevado, em vez de apenas em 
doenças, stress no trabalho, e patologia. O 
combate ativo à obesidade, tabagismo, uso de 
álcool, inatividade e falta de oportunidades de 
aprendizagem é parte desta abordagem, mas 
será necessária uma avaliação metodológica 
para determinar se possuir uma abordagem 
mandatória para educar os funcionários sobre 
o stress trará melhor saúde e desempenho no 
trabalho.

CONCLUSÕES
Em geral, os programas de promoção da 
saúde abrangentes e terapia cognitivo-
comportamental parecem ser as intervenções 
direcionadas a nível organizacional e 
individual mais eficazes, respectivamente, 
para ambos os resultados organizacionais 
e individuais relacionados ao stresse.44 
O incentivo à atividade física em nível 
organizacional parece reduzir o absenteísmo. 
As intervenções precisam ser desenvolvidas a 
fim de proporcionar efeitos consistentes e mais 
sólidos sobre os resultados organizacionais, 
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tais como o absentismo. Há uma série 
de lacunas na literatura, particularmente 
estudos que investigam a influência de 
ocupações específicas, organizações de 
diferentes tamanhos e diferentes setores das 
organizações (públicas, privadas e sem fins 
lucrativos). Estudos de práticas de gestão não 
demonstraram efeitos consistentes, mas ainda 
há estudos insuficientes nesta área.

A pesquisa deve levar em conta fatores 
como gênero, sexualidade, etnia, idade e status 
sócioeconômico em relação às intervenções 
de gestão do stress. A discriminação no local 
de trabalho pode assumir diferentes formas e 
pode acontecer com base em sexo, sexualidade, 
raça / etnia ou idade, para citar alguns. 
Embora possa haver uma interação entre 
gênero, raça / etnia e idade, outras fontes de 
discriminação (por exemplo, orientação sexual) 
merecem atenção futura. Portanto, múltiplos 
status sociais, tais como sexo, sexualidade, 
idade e raça / etnia (e educação e renda, que 
não foram abordados nesta seção), podem 
influenciar cumulativamente vulnerabilidades 
psiquiátricas específicas entre os indivíduos no 
local de trabalho de maneiras que ainda não 
são compreendidas.

Glossário
Terapia Cognitivo-comportamental (CBT): 
Uma abordagem psicoterapêutica que lida 
com emoções perturbadoras, comportamentos 
e cognições através de técnicas para enfrentar 
ou gerenciar estas emoções, comportamentos e 
cognições

Modelo demanda-controle-apoio: O apoio 
social atua como moderador na interação entre 
demanda e controle e minimiza o impacto de 
um trabalho altamente exigente, que tem baixo 
poder de decisão

Modelo do desequilíbrio esforço-recompensa 
(ERI): Apresenta o stress relacionado ao 
trabalho como um desequilíbrio entre a 
quantidade de esforço que é gasto no trabalho 
e as recompensas percebidas recebidas.

Programas de Assistência a Empregados 
(EAPs): Programas tais como serviços de 
aconselhamento oferecidos pelos empregadores 
para ajudar os funcionários a lidarem com 
problemas que possam ter impacto no seu 
desempenho no trabalho e bem estar

Redefinição de funções: Iniciativas por parte 
dos empregadores para redesenhar como o 
trabalho é realizado, e que ele envolve, a fim de 
reduzir o stress relacionado ao trabalho

Modelo de tensão no trabalho: Apresenta 
o stress relacionado ao trabalho como uma 
interação entre pressões objetivas no ambiente 
de trabalho, tais como sobrecarga de trabalho 
e ambientes de trabalho altamente exigentes e 
a liberdade ou poder do indivíduo na tomada 
de decisão

Prevenção primária: Intervenções com o 
objetivo de evitar os fatores causais de sintomas 
relacionados ao stress no trabalho

Programas de intervenção psicossocial: 
Programas com o objetivo de reduzir ou 
controlar o stress por meio de estratégias 
relacionadas à comunicação e apoio social, 
clareza da função e liberdade de controle sobre 
tarefas

Intervenções de relaxamento: Intervenções 
que envolvem uma série de técnicas (por 
exemplo, meditação, yoga, dança) para reduzir 
os sintomas relacionados ao stress

Resiliência: A habilidade de se recuperar 
rapidamente de uma doença relacionada ao 
stress

Retorno ao trabalho: Retornar ao trabalho após 
um período de ausência devido a doença

Prevenção secundária: Intervenções com o 
objetivo de reduzir a gravidade ou duração de 
sintomas relacionados com stress no trabalho
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Prevenção terciária: Intervenções com o 
objetivo de proporcionar a reabilitação e 
maximizar o funcionamento entre aqueles com 
condições crônicas relacionadas ao stress ou à 
saúde que impactam no trabalho

Modelos transacionais: A conceituação do 
stress como algo que se desenvolve ao longo 
do tempo em uma série de transações entre 
a pessoa (por exemplo, ações individuais e 
percepções) e seu ambiente (por exemplo, 
características do trabalho)

Objetivos do aprendizado
1. Esboçar os conceitos tradicionais e 

teorias sobre a origem do stress e as 
intervenções.

2. Identificar a prevalência do stress 
relacionado ao trabalho e seu impacto 
na saúde

3. Descrever modelos de stress 
ocupacional e a evidência disponível 
sobre as aplicações no ambiente de 
trabalho.

4. Identificar programas baseados em 
evidências em âmbito individual e 
organizacional que são utilizados 
para minimizar e gerenciar o stress 
ocupacional.

5. Identificar os programas de prevenção 
primária, secundária e terciária, 
baseados em evidência para o 
gerenciamento do stress ocupacional.

6. Comparar as teorias e conceitos 
tradicionais com as novas 
abordagens que incluem as 
abordagens em bemestar, resiliência 
esaúde pública.

7. Propor novos caminhos para a 
pesquisa sobre intervenção e avaliação.

Questões para discussão
1. Qual a prevalência do stress 

relacionado ao trabalho e como ele traz 
impacto à saúde e bem-estar?

2. Qual a efetividade das intervenções 
no gerenciamento do stress individual 

e organizacional na redução do stress 
ocupacional?

3. Quais são os programas de prevenção 
primária, secundária e terciária no 
stress ocupacional ?

4. Como o tipo de trabalho e as 
características sócio demográficas 
influenciam o stress no trabalho?

5. Qual o impacto das intervenções 
em gerenciamento do stress em 
organizações de diferentes portes e 
setores (por exemplo, público, privado 
e sem fins lucrativos)?

6. É possível desenhar testes controlados 
robustos para medir o impacto das 
intervenções em gerenciamento do 
stress no ambiente de trabalho? 

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
O stress é uma questão cada vez mais relevante 
nas empresas brasileiras. A pesquisa “Working 
Well” da empresa Buck Consultants, publicada 
em 2014 constatou que o stress é o segundo 
tópico mais relevante no planejamento dos 
gestores de programas de promoção da saúde 
na América Latina. Da mesma maneira, dados 
da Previdência Social no Brasil revelam que as 
questões emocionais e mentais se constituem 
na segunda principal causa de afastamentos 
prolongados (acima de 15 dias).

Atualmente, há uma ampla gama de 
ações e programas oferecidos no campo do 
gerenciamento do stress em diferentes esferas:

- individual – informação e educação, 
avaliação, aconselhamento, psicoterapia, 
relaxamento, meditação, atenção plena

- coletivo – programas de assistência ao 
empregado (EAP), atividades em grupo, 
programas virtuais e em dispositivos móveis, 
ações em estilo de vida (atividade física, 
nutrição, gestão do tempo, gestão financeira, 
bem-estar), programas de melhoria do clima 
organizacional e equilíbrio vida pessoal e 
profissional (teletrabalho, home office e horário 
flexível).
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Oberva-se que o stress tem, cada vez mais, 
sido inserido na formação profissional na área 
da saúde.

No entanto, frequentemente se observa 
a oferta de ações isoladas, pontuais, focadas 
principalmente na transmissão de informações 
(palestras, folhetos, e-mails), eventos 
comemorativos (SIPATs, sessões de massagem, 
etc) que não estão integradas a um programa 
amplo da organização, baseado em evidências 
científicas e mensurado com indicadores 
corporativos.

Apesar do problema ser identificado, 
muitas vezes o stress não faz parte do 
planejamento das áreas de saúde ocupacional 
ou dos sistemas de saúde público (SUS) ou 
privado (planos de saúde).

Conforme foi apresentado neste capítulo, 
o stress tem impactos importantes na 
performance individual, no uso do sistema 
de saúde e na produtividade. Assim, é 
fundamental inserir o stress como tópico 
estratégico no planejamento dos programas no 
Brasil, desde a avaliação (exames periódicos 
de saúde, pesquisas de clima organizacional), 
intervenção (ações integradas – RH, saúde 
ocupacional, saúde assistencial, fornecedores 
de serviços em saúde) e avaliação (absenteísmo, 
produtividade, rotatividade de mão-de-
obra, comprometimento e engajamento, 
presenteísmo, uso do sistema de saúde).
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INTRODUÇÃO
Atualmente, nos Estados Unidos, mais de 
um terço dos adultos são obesos, e as taxas 
de obesidade adulta mais que duplicaram 
desde o final da década de 1970. Além disso, 
17% das crianças e adolescentes são obesos, 
e as taxas de obesidade infantil triplicaram 
durante o curso de uma única geração.1 Alguns 
pesquisadores projetam um crescimento 
continuado da prevalência de obesidade 
nos Estados Unidos entre 2010 e 2030, com a 
prevalência de obesidade talvez aumentando 
em até 33% para um recorde de 51% em 
2030.2 Tal aumento, em comparação com a 
manutenção da prevalência nas taxas de 2010, 
aumentaria as despesas de assistência médica 
anuais em até US$ 550 bilhões. No entanto, 
outros dados mais recentes indicam que a 
prevalência da obesidade nos Estados Unidos 
parece estar se tornando mais estável.3,4 As 
razões por trás deste patamar observado, 
no entanto, permanecem desconhecidos e 
parecem ser independentes do tratamento 
atual ou estratégias de prevenção. As opções de 
tratamento, apesar de apresentarem resultados 

estatisticamente significativos em estudos, 
não foram capazes de conter a tendência da 
população para o aumento de peso. Programas 
de tratamento de obesidade no local de trabalho 
não são uma exceção. Apesar de algumas 
evidências de programas bem sucedidos, a 
obesidade permanece largamente resistentes 
a soluções programáticas destinadas a tratá-la 
ou preveni-la.

Citando Albert Einstein: “Os problemas 
significativos que enfrentamos não podem ser 
resolvidos no mesmo nível de pensamento que 
foi utilizado quando os criamos.”5 A solução 
adequada não é necessariamente impulsionada 
pelo que ou quem causou o problema, ou até 
mesmo por definições teóricas limitadas do 
problema em si. Por exemplo, até bem pouco 
tempo, a obesidade tem sido amplamente 
tratada como um problema a nível individual 
com a necessidade de tratamento centrado 
no indivíduo. Isto continua verdadeiro se os 
tratamentos são realizados no formato um-
para-um ou um-para-muitos (ou seja, grupo). 
Os ajustes esperados em comportamentos de 
estilo de vida, processos psicológicos, ou até 
mesmo o ambiente ao redor, frequentemente 
permanecem em grande parte sob a 
responsabilidade de cada indivíduo adulto. 
Mas é possível esperar que o foco individual, 
não importa se entregue como uma intervenção 
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um-para-um ou um-para-20 ou mesmo de 1 
para 30, dê conta do trabalho? Na verdade, não é 
provável que se tenha sucesso em face das taxas 
de excesso de peso e obesidade combinadas de 
mais de 65% nos Estados Unidos. É altamente 
duvidoso que mais de 65% de nós estão 
“quebrados” em nível individual, seja biológica 
ou psicologicamente, e, portanto, capazes de ser 
consertados apenas com tratamentos baseados 
no indivíduo. É mais provável que as soluções 
surjam de uma grande variedade de alterações 
feitas a nível familiar, de grupos, forças de 
trabalho, comunidades, da nação, e até mesmo 
do mundo que vai impactar coletivamente a 
forma como as pessoas se comportam e tomam 
decisões.

A obesidade exerce um forte impacto 
sobre os indivíduos, populações, e a sociedade 
como um todo. Cawley6 resume as percepções 
extraídas de diversas linhas de pesquisa da 
obesidade a partir de uma grande variedade 
de perspectivas, incluindo a antropologia, 
economia, governo, psicologia e sociologia. 
As conclusões de Cawley ecoam aquelas 
realizadas pelo Instituto de Medicina, que 
reconhecem que a obesidade traz estigma e 
está associada com:

 ● baixa qualidade de vida e desempenho 
no trabalho,

 ● aumento do ônus de doenças crônicas 
e custos de assistência médica,

 ● redução da funcionalidade física, 
social e emocional

 ● perda dos custos de produtividade,
 ● redução da longevidade, e
 ● mortalidade prematura.6,7

A obesidade impõe uma carga significativa 
sobre os empregadores. Quase dois terços do 
aumento dos gastos nacionais em cuidados 
com a saúde ao longo das últimas duas 
décadas podem ser atribuídos ao aumento 
das taxas de obesidade.8 Apesar do fato de 
que a maior parte, se não todo, do aumento 
dos custos são eventualmente custeadas pelos 

próprios trabalhadores enquanto que os custos 
são repassados a eles por meio de ganhos não 
cobrados,9 os empregadores ainda precisam 
gerenciar aumentos no custo total de assistência 
médica; lidar com os desafios financeiros 
associados ao fato de os funcionários não 
estarem no trabalho ou serem menos 
produtivos que o ideal; e enfrentar os desafios 
administrativos associados à substituição 
de trabalhadores e retenção. O excesso de 
custos relacionados com a obesidade, quando 
combinado com o absenteísmo, são estimados 
na faixa de US$ 400 para mais de US$2.000 
por funcionário por ano.10 Por exemplo, em 
uma fábrica, absenteísmo e presenteísmo 
relacionados à obesidade, indicadores de 
custos indiretos, foram associados a uma perda 
de produtividade de 4,2%, o que foi convertido 
em um prejuízo de US$ 506 (em dólares 
de 2008) por funcionário por ano.11 Outros 
indicadores de redução de desede trabalho têm 
sido associados com a obesidade ou fatores de 
saúde relacionados à obesidade (sedentarismo, 
baixa aptidão cardiorrespiratória), bem como, 
incluindo o desempenho geral no trabalho, 
qualidade ou quantidade de trabalho realizado, 
a qualidade das interações interpessoais com 
os colegas de trabalho, o esforço extra exercido 
e dias perdidos de trabalho.12 Além disso, a 
obesidade está associada com o aumento do 
risco de lesões no trabalho, asma, transtornos 
músculo esqueléticos, reações do sistema 
imunológico, neurotoxicidade, stress, doenças 
cardiovasculares e câncer.13 Tomados em 
conjunto, estes dados sugerem que a obesidade 
cobra um preço muito caro dos funcionários e 
suas empresas. Este custo resulta da redução 
da saúde física, mental e emocional, e é cobrado 
como excesso de gastos com assistência médica, 
redução da produtividade e desempenho geral 
no trabalho prejudicado.

A justificativa para tratar a obesidade no 
local de trabalho é convincente. Como um 
sistema social complexo, o local de trabalho 
pode alcançar um grande número de pessoas, 
direta ou indiretamente, com frequência, 
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e durante longos períodos de tempo.14,15 O 
contexto organizacional pode ser aproveitado 
para fins de melhoria da saúde por meio 
da utilização de políticas organizacionais, 
papéis de liderança, projetos de benefícios, 
funções de recursos humanos, estratégias 
de incentivo, e comunicações. Ao considerar 
essas oportunidades cuidadosamente 
e estrategicamente, normas ou culturas 
favoráveis à saúde podem ser criadas16-19 e 
aproveitadas para tratar a obesidade desde 
a prevenção até perspectivas de tratamento/
gestão.

Propósito, Escopo e Formato
O objetivo deste capítulo é apresentar uma 
discussão abrangente sobre a obesidade e 
sua relação com o ambiente de trabalho e da 

comunidade em geral, com ênfase especial 
nas preocupações do empregador. Como tal, a 
revisão da base de evidências para intervenções 
individuais ou com pequenos grupos bem 
sucedidas é limitada. O leitor interessado 
pode encontrar outros exemplos destas 
análises em outros lugares.20–27 O capítulo não 
pretende ser um manual para a implementação 
de iniciativas de obesidade. Para isso, nós 
fornecemos recursos selecionados para ajudar 
os interessados a aplicar nossas recomendações 
(ver Tabela 17-1). O escopo deste capítulo é 
intencionalmente amplo. Ele inclui uma revisão 
e discussão de:

 ● estrutura conceitual para redução da 
obesidade;

 ● tendências em prevalência

Tabela 17-1 Recursos na internet sem custos disponíveis para os programas de obesidade 
no ambiente de trabalho.

Topico Fonte

CDC LEAN Works program http://www.cdc.gov/leanworks/

CDC Nutritious Eating Toolkits http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/
toolkits/nutrition.htm

CDC Steps to Wellness: A Guide 
to Implementing the 2008 Physical 
Activity Guidelines for Americans in 
the Workplace

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/
toolkits/pa-toolkit.htm

CDC increasing fruit and vegetable 
consumption

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/
toolkits/gardenmarket/index.htm

CDC stairwell walking http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/
toolkits/stairwell/index.htm

CDC walkability audit http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/
toolkits/walkability/index.htm

CDC lactation support program http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/
toolkits/lactation/index.htm

State of Iowa being active and eating 
smart tools

http://www.idph.state.ia.us/iowansfitforlife/
common/pdf/healthy_worksites_toolkit.pdf
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 ● mudanças em comportamentos 
relacionados ao equilíbrio de energia 
no trabalho;

 ● o impacto da obesidade nos resultados 
de saúde e custo; 

 ● o case de negócios para a prevenção 
e tratamento da obesidade a partir da 
perspectiva do empregador;

 ● considerações sobre elementos de 
desenho ou princípios de programas 
bem sucedidos; e

 ● obesidade no contexto do complexo 
sistema social do local de trabalho e da 
grande comunidade da qual faz parte.

Para orientar a discussão, apresentamos uma 
estrutura conceitual que ilustra os componentes 
e elementos mais importantes.

Uma Estrutura Conceitual
Tratar da obesidade no local de trabalho é 
promissor, mas deve ser considerada com 
cuidado e estrategicamente, a fim de garantir 
resultados ideais de saúde, a equidade 

entre funcionários e dependentes, e evitar 
consequências indesejadas. Portanto, a 
delimitação de uma abordagem global é bem 
aconselhada. A figura 17-1 apresenta uma 
estrutura conceitual desenvolvida para guiar 
a estratégia global e implementação para a 
obesidade no local de trabalho, como discutido 
neste capítulo. A estrutura é construída com 
base em evidências provenientes da literatura 
científica e informada por meio de percepções 
que resultam de melhores práticas e exemplos 
de casos. Esta estrutura também servirá 
como um guia para o restante deste capítulo. 
Resumidamente, o modelo apresenta, da 
esquerda para a direita, atividades, resultados, 
impactos e efeitos. As atividades se enquadram 
em três categorias principais: (1) atividades 
multinível que podem influenciar indivíduos, 
grupos, a organização como um todo e a 
comunidade; (2) atividades que abordam 
visão e engajamento, envolvendo liderança, 
normas e valores culturais e o envolvimento 
dos trabalhadores; e (3) as atividades que 
melhoram o ambiente de trabalho através de 

Topico Fonte

State of North Carolina Eat Smart, 
Move More

http://www.eatsmartmovemorenc.com/Worksites.
html

New Hampshire Healthy Worksite 
toolkit

http://www.dhhs.nh.gov/dphs/nhp/worksite/
index.htm

State of Minnesota Healthy Minnesota 
Toolkit

http://www.health.state.mn.us/divs/hpcd/
NGAtoolkit/toolkit.pdf

NIH weight management resources http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/
heart/obesity/wecan/tools-resources/weight-
management.htm

Harvard School of Public Health–The 
Obesity Prevention Source

http://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-
source/obesity-prevention/worksites/worksites-
obesity-prevention-recommendations-complete-list/

NIOSH Total Worker Health program http://www.cdc.gov/niosh/twh/
*Observe que algumas atividades podem se encaixar em mais de um tipo de combinação tipo/
foco/nível.

Tabela 17-1 Contínuo



543CAPÍTULO 17 Abordando a Obesidade no Local de Trabalho

mudanças nos ambientes físico, psicossocial 
e socioeconômico, bem como os esforços nos 
níveis de política e defesa. Coletivamente, 
essas atividades se destinam a melhorar os 
comportamentos relacionados ao peso que 
por sua vez afetam positivamente o equilíbrio 
energético dos indivíduos, bem como da 
população. Uma vez que essas forças coletivas 
estão gerando melhorias, uma variedade de 
resultados pode ser observada, incluindo a 
melhoria da saúde, mais bem estar, aumento 
da função, melhor desempenho no trabalho e 
produtividade, redução na utilização e custos 
dos cuidados de saúde, e aprimoramento da 
cultura e imagem corporativas.

O que Será Necessário para Gerar 
Casos de Sucesso no Curto e 
Longo Prazo?
É importante reconhecer que a obesidade é o 
resultado de um complexo conjunto de fatores 
interligados que vão muito além do funcionário 
e do local de trabalho. Ela é afetada pelo 
marketing de alimentos, pela televisão, uso 
de videogames, políticas públicas, os preços 
dos alimentos, a economia comportamental, 
a disponibilidade de alimentos, preconceito, 
estigma e discriminação, apenas para citar 
alguns. Sucesso no curto prazo pode ser 
alcançado, por exemplo, no envolvimento 
de funcionários com sobrepeso ou obesos em 
desafios de perda de peso ou competições da 
equipe. Ao mesmo tempo, para alcançar uma 
perda de peso mais significativa, a longo prazo 
e a manutenção da perda de peso vai exigir o 
uso de estratégias e incentivos adequados para 
esses objetivos.

Dada a natureza geralmente intratável da 
obesidade,28 enfrentá-la de forma eficaz exigirá 
dos programas e serviços esforços continuados, 
em vários níveis e abrangentes. Intervenções 
do local de trabalho têm demonstrado a 
capacidade de influenciar a obesidade no curto 
prazo. Por exemplo, uma meta-análise de 80 
estudos com períodos de acompanhamento 

de pelo menos um ano ou mais apresentaram 
perdas de peso de 5 a 8 quilos e manutenção 
de peso de 3 a 5,9 quilos.29 Apesar de não ser 
trivial, estes valores representam um sucesso 
limitado para alguém que está com 30 a 50, 
ou até mais quilo, acima do peso. Como tal, 
é pouco provável que eles representem uma 
solução significativa para o problema da 
obesidade. Em uma revisão sistemática dos 
resultados resumidos de 11 ensaios clínicos e 
11 estudos observacionais envolvendo 480.142 
participantes, Hutfless e seus colaboradores27 
descobriram que a perda de peso a curto prazo 
foi conseguida a partir de dietas com baixo teor 
de gordura, menos refeições realizadas fora 
de casa, maior consumo de frutas e legumes, 
monitoramento da frequência cardíaca durante 
os exercícios, e participando de sessões de 
estilo de vida em grupo com lembretes via 
mensagens de texto, mas também que a força 
da evidência é baixa. Realisticamente, o sucesso 
tanto a curto quanto a longo prazo pode 
ser esperado somente quando as atividades 
seguem a abordagem básica delineada na 
estrutura conceitual (Figura 17-1). No que se 
refere a atividade, é necessário que programas 
de nível individual sejam apoiados por colegas 
e outros que fazem parte de uma equipe, 
enquanto a organização fornece políticas de 
apoio e um ambiente no qual os funcionários 
possam participar de atividades de promoção 
de saúde. Seus esforços individuais e de grupo 
também precisam ser reforçados por meio 
do envolvimento de recursos baseados na 
comunidade, como trilhas para caminhadas, 
academias de ginástica locais e acesso a opções 
de alimentos saudáveis. Os líderes da empresa 
podem apoiar atividades de gerenciamento de 
peso, que também podem ser inseridas dentro 
de um contexto mais amplo de opções de 
programas de promoção da saúde que abordam 
outros fatores de risco. Esta abordagem 
enquadra opções de gerenciamento de peso 
como uma melhoria da saúde entre muitas, 
e permite que os funcionários tenham mais 
liberdade para fazer escolhas relacionadas a 
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sua participação em vez de serem escolhidos 
por apresentarem um risco específico (ou 
seja, obesidade). Essa estratégia promove a 
criação de uma cultura corporativa que apoia 
a saúde e bem estar. Além disso, o sucesso na 
gestão de outros riscos para a saúde também 
são susceptíveis a ter um impacto benéfico no 
controle de peso. Finalmente, mudanças na 
política organizacional e em ambientes físico 
e psicossocial que apoiam um peso saudável 
podem ser os fatores mais importantes a 
serem considerados quando se trata de 
sucesso de longo prazo. Quando as políticas 
organizacionais que apoiam a saúde e o bem 
estar são documentadas, implementadas e 
cumpridas, mais especificamente promovendo 
a atividade física, reduzindo longos 
períodos de trabalho sentado, e auxiliando 
os funcionários a fazer escolhas alimentares 
saudáveis, é altamente provável que um 
ambiente de apoio físico e psicossocial vai 
surgir no local de trabalho. Ou seja, a política 
de saúde organizacional irá moldar o ambiente 
de trabalho.

Por si só, os programas a nível individual 
não são susceptíveis a se tornarem uma 
intervenção adequada. O custo do tratamento 
individual é muito alto e os resultados a longo 
prazo muito inferiores. Estas observações são 
apoiadas por Heinen e Darling30 e Yancey et 
al.31 Ambas as extensas revisões de abordagens 
relacionadas à obesidade no local de trabalho 
provam que, embora o local de trabalho 
seja um cenário particularmente importante 
para tratar da obesidade e da saúde, é 
necessária uma ênfase em políticas e culturas 
da empresa, ou seja, abordagens em nível 
organizacional. Heinen e Darling afirmam 
especificamente que “o desenvolvimento de 
políticas é necessário para acelerar a mudança, 
especialmente para os pequenos empregadores 
(aqueles com menos de 500 empregados), que 
representam a maioria dos empregadores 
norte-americanos. …”30

Antes de apresentar recomendações que 
abordam a questão do excesso de peso e 

obesidade na força de trabalho, será benéfico 
colocar essas recomendações em um contexto, 
descrevendo a extensão do problema e seu 
impacto sobre a saúde e os custos. O leitor pode 
também ver a versão anterior deste capítulo 
para obter detalhes adicionais.32

O PROBLEMA

Definindo Sobrepeso e Obesidade
A obesidade é uma condição definida como 
um excesso de gordura corporal, acima dos 
níveis desejáveis. Ela tornou-se o centro das 
discussões como um problema de saúde 
nacional devido a sua relação com um amplo 
espectro de problemas de saúde. Esta relação 
tem sido reconhecida há décadas e continua 
a ser aperfeiçoada. Além disso, o debate 
continua sobre a melhor métrica, ou métricas, 
a ser utilizada quando se discute a obesidade 
e sua relação com a saúde e cuidados de saúde 
e os custos de produtividade. As métricas 
que foram consideradas incluem peso; peso 
ajustado em relação à altura; porcentagem 
de gordura corporal; e vários índices do tipo 
de gordura corporal como a razão entre 
cintura-quadril, diâmetro abdominal sagital 
(a distância da parte inferior das costas até a 
parte superior do abdómen) e circunferência 
da cintura. Apesar de debates acadêmicos, no 
entanto, o excesso de peso e a obesidade têm 
sido tradicionalmente definidos pelo índice de 
massa corporal (IMC), uma métrica definida 
como peso em quilogramas dividido pela 
altura em metros ao quadrado. O IMC tem sido 
extensivamente pesquisado e foi, há muito 
tempo, estabelecido como uma abordagem 
válida para estratificar os indivíduos em 
relação ao risco representado pelo seu peso 
para sua saúde física e emocional.33 A figura 
17-2 mostra as atuais definições para as 
variações do IMC. O IMC não é uma métrica 
perfeita, particularmente na faixa de 25 a 29,9, 
onde aqueles classificados como acima do peso 
nem sempre estariam com excesso de gordura 
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segundo critérios de porcentagem de gordura 
corporal. IMCs de 30 ou superiores são muito 
menos propensos a resultar em tais erros. 
Apesar de tudo isso, o IMC tem a vantagem 
de ser fácil e barato de se obter através de uma 
variedade de cenários. Deste modo, continua 
sendo a métrica de escolha para estratificar o 
peso no que diz respeito a riscos para a saúde 
e metas da população nos Estados Unidos34 
e em todo o mundo.35 Por estas razões, o 
IMC fornece uma métrica razoável para uso 
pelos empregadores que enfrentam decisões 

sobre oferecer intervenções e incentivos para 
seus funcionários. Ele também funciona no 
estabelecimento de metas e demonstra o 
impacto de seus programas de bem estar na 
saúde e produtividade do funcionário.

O Aumento da Prevalência do 
Sobrepeso e da Obesidade
Desde a década de 1900, o predomínio do sobrepeso 
e obesidade têm aumentado drasticamente nos 
Estados Unidos36 e globalmente.37 Pesquisas 

Figura 17-2 Classificações de Indice de Massa Corpórea (National Institutes of Health,33 1998).

< 18.5 kg/m2 Abaixo do peso

18.5-24.9 kg/m2 Peso desejável

25.0-29.9 kg/m2 Sobrepeso

30.0-34.9 kg/m2 Obesidade (Classe 1)

35-39.9 kg/m2 Obesidade (Classe 2)

>= 40.0 Obesidade Extrema (Classe 3)

recentes estimam que dois terços dos adultos 
americanos têm IMC superior a 24,9 kg/
m2 (sobrepeso) e aproximadamente um 
terço ultrapassa 29,9 kg/m2 (obesos).36 
Wang e colaboradores avançam dizendo 
que se tendências passadas continuassem, 
a prevalência da obesidade entre adultos 
passaria de seu nível atual de cerca de 32% 
para aproximadamente 50% em 2030.38 
Embora existam dados recentes que sugerem 
que nos Estados Unidos os aumentos podem 
estar se estabilizando,3,4,39,40 estes fornecem 
pouca confiança dado os altos níveis atuais de 
sobrepeso e obesidade.

Tendências semelhantes se aplicam à 
situação do local de trabalho. Tanto a pesquisa 
Medical Expenditure Panel Survey (MEPS) 
de 2006 quanto a U.S. National Health and 
Wellness Survey (NHWS) de 2008 refletem 
as populações em idade ativa e, portanto, são 

representativas de funcionários e situações no 
local de trabalho em todo o país. Finkelstein 
et al. analisou os dados dessas pesquisas e 
descobriu que a prevalência de sobrepeso 
seria de 38,0% e 35,6% e de obesidade seria 
de 28,5% e 34,8% para a MEPS e NHWS, 
respectivamente.41 Consequentemente, a 
gestão de peso representa uma importante 
oportunidade de melhoria da saúde entre 
os funcionários e um fator crítico de risco a 
ser considerado ao abordar as preocupações 
relacionadas a custos com a saúde entre os 
empregadores.

Os Perigos para a Saúde do 
Sobrepeso e Obesidade
Os riscos da obesidade para a saúde têm 
sido estudados extensivamente e são bem 
reconhecidos.33,42 De acordo com a organização 
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federal americana National Institutes of 
Health, o sobrepeso ou a obesidade aumentam 
substancialmente o risco de morbidade 
devido a hipertensão arterial, dislipidemia, 
diabetes tipo 2, doença coronariana, acidente 
vascular cerebral, doença da vesícula biliar, 
osteoartrite, apneia do sono, problemas 
respiratórios e alguns tipos de câncer, 
incluindo endometrial, de mama, de próstata 
e de cólon.33 Alguns exemplos servirão para 
ilustrar esta situação. Landsberg et al. cita a 
American Heart Association ao estimar que 
pelo menos 75% da incidência de hipertensão 
está relacionada diretamente à obesidade.43 
Geiss et al.44 descobriu que a obesidade seria 
um fator importante em novas incidências de 
diabetes tipo 2. Jensen et al.45 descobriu que 
o sobrepeso ou obesidade estava associada 
com um risco significativamente maior de 
eventos coronarianos agudos em todos os 
níveis de risco comportamentais de estilos de 
vida (sedentarismo, tabagismo, alimentação 
inadequada). Anandacoomarasamy et al.46 
documentam as associações entre obesidade e 
uma variedade de lesões músculoesqueléticas. 
Eles também observam a importância da perda 
de peso na abordagem destes problemas. Além 
desses efeitos sobre a saúde física, a qualidade 
de vida dos indivíduos obesos é menor do que 
a de não-obesos,47 e eles continuam a vivenciar 
a estigmatização e a discriminação social.48 
Análises recentes apoiam a conclusão geral de 
que a obesidade aumenta os riscos de saúde. 
A organização International Associação for the 
Study of Obesity (IASO) forneceu recentemente 
uma análise sobre a força das associações 
entre excesso de peso e uma série de doenças 
resultantes. Estas incluem a doença isquêmica 
do coração, acidente vascular cerebral, diabetes 
mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
e vários tipos de câncer (pulmão, mama, cólon 
e reto, boca e orofaringe, esôfago, endométrio 
[útero], rins e vesícula biliar).49

A obesidade também está associada com 
o aumento da mortalidade por qualquer 
causa.33,49 Em 1998, o National Institutes of 

Health reconheceu o sobrepeso e a obesidade 
como um dos principais contribuintes 
para mortes que poderiam ser evitadas 
nos Estados Unidos, considerando-os um 
grande desafio para a saúde pública. Eles 
também continuam a ser ponto focal na 
lista de recomendações publicadas pelo 
Surgeon General para melhorar a saúde dos 
americanos.34 A associação da obesidade 
com a mortalidade é encontrada em todas as 
faixas etárias,50 sugerindo que nunca pode 
ser tarde demais para abordar este problema 
de saúde. Greenberg estima que jovens e 
adultos de meia idade obesos reduzirão sua 
expectativa de vida em 9,44 anos.51 Embora 
haja alguma discordância sobre o risco de 
mortalidade representado pelo sobrepeso - 
com alguns encontrando tal relação,52 mas 
outros não53 - há menos controvérsia sobre o 
aumento do risco de morbidade representado 
pelo excesso de peso.54,55 Infelizmente, muitos 
estudos relatando o impacto do sobrepeso e da 
obesidade sobre a mortalidade não se ajustam 
adequadamente à aptidão cardiorrespiratória. 
Como resultado, não está claro se os efeitos 
preventivos da boa condição física podem 
compensar o impacto negativo do excesso de 
peso. Um estudo recente realizado por Sui e 
colaboradores fornece algumas ideias sobre 
esta questão.56 Suas conclusões indicam que a 
boa condição física tem uma forte associação 
inversa com a mortalidade. Este padrão sofre 
poucas mudanças por ajustes de adiposidade 
ou distribuição de gordura. Por isso, o preparo 
físico e o IMC representam fatores de risco 
fortes e independentes de todas as causas de 
mortalidade. Além disso, eles descobriram 
que os níveis mais elevados de preparo físico 
proporcionavam um efeito preventivo sobre 
a mortalidade, tanto nos subgrupos com peso 
normal quanto com excesso de peso. Este 
não era o caso para as categorias de obesos; 
todavia, eles notaram que seus tamanhos de 
amostra e as taxas de mortalidade observadas 
não foram suficientes para tirar conclusões 
definitivas para os grupos obesos (IMC ≥ 30).
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Felizmente, a perda de peso proporciona 
benefícios consistentes para a saúde de pessoas 
que são obesas. Juonala et al.57 descobriu que 
os indivíduos que eram obesos na infância 
e permaneceram obesos quando adultos 
possuíam risco elevado de diabetes tipo 2, 
hipertensão, dislipidemia e aterosclerose da 
artéria carótida. Por outro lado, aqueles que 
alcançaram o status de peso desejável enquanto 
adultos não apresentaram maior risco para 
estas condições do que aqueles que nunca 
tinham sido obesos.57 Outra pesquisa também 
mostra que as intervenções que reduzem o 
IMC com sucesso e mantem essas reduções 
estão associadas à melhoria dos parâmetros de 
saúde (ou seja, redução da morbidade).58 Além 
disso, sabe-se que benefícios podem ocorrer 
mesmo com perdas de peso modestas, na 
ordem de 5% a 10% do peso corporal inicial.59,60 
Tem-se observado que a perda de peso 
intencional é difícil de manter para a maioria 
das pessoas61,62 e há uma preocupação de que 
o efeito sanfona possa aumentar os riscos para 
a saúde.63 Todavia, pesquisas recentes indicam 
que esta última não é o caso.64,65 Por fim, uma 
análise recente de coorte longitudinal de 8 
anos indicou que entre os funcionários que 
reduziram com sucesso seu peso corporal, de 
um IMC acima de 30 kg/m2 para menos de 30 
kg/m2, nos primeiros quatro anos do estudo, 
a probabilidade de desenvolver diabetes 
foi reduzida em 78%. Por outro lado, entre 
aqueles que ganharam peso e se tornaram 
obesos nos primeiros quatro anos do estudo, 
a probabilidade de desenvolver diabetes nos 4 
anos de estudo seguintes aumentou em 885%.66 
Portanto, os esforços para reduzir o peso 
corporal não devem ser abandonados devido 
à dificuldade associada com a perda de peso e 
manutenção da perda de peso.

A Etiologia da Obesidade
Não é a intenção deste capítulo apresentar 
uma nova versão de teorias da etiologia da 
obesidade. Autoridades concordam que 
as causas para o aumento dramático na 

prevalência de sobrepeso e obesidade ao 
longo das últimas décadas são multifatoriais 
e interativos. Eles incluem fatores genéticos, 
hormonais, ambientais, comportamentais, 
sociais, e até mesmo políticos. A partir desta 
compreensão geral da natureza do problema, 
torna-se claro que as soluções também deverão 
ser amplas, multifatoriais e interativas, como 
nossa estrutura conceitual ilustra.67 Este 
capítulo também pode lançar alguma luz sobre 
o impacto do empregador e do local de trabalho 
em um conjunto de intervenções que deverão 
ser aplicadas na busca de uma reversão da 
atual epidemia de obesidade.

OS CUSTOS DA OBESIDADE

Custos Sociais
A obesidade é um importante condutor dos 
custos de assistência à saúde nos Estados 
Unidos. Em comparação com indivíduos 
não obesos, pessoas obesas têm maior índice 
de utilização dos serviços de saúde, mesmo 
quando para controle do estado de saúde e 
variáveis sociodemográficas.68 Em uma análise 
de dados do estudo Health and Retirement, 
Andreyeva et al. constataram que os custos 
de saúde relacionados à obesidade eram mais 
elevados com o aumento do grau de obesidade, 
com a classe 1 (IMC = 30-35), classe 2 (IMC = 35-
40) e classe 3 (IMC> 40), mostrando aumentos 
de gastos com saúde de pessoas acima do peso 
normal de 25%, 50%, e 100%, respectivamente.69 
Arterburn et al. também constatou que os 
gastos agregados de saúde nos Estados Unidos 
relacionados com a obesidade entre adultos 
obesos mórbidos ultrapassou US$ 11 bilhões 
em 2000.70 Finkelstein et al. relatou um aumento 
nos custos médicos estimados da obesidade 
de US$78,5 bilhões em 1998, para US$147 
bilhões em 2008.71 Finalmente, dados da MEPS 
mostraram aumentos na despesa média anual 
de cuidados com a saúde da população de 
obesos (passando de US$ 3.458 para US$5.148) 
e da população com excesso de peso (indo de 
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US$2.792 para US$3.636) na comparação entre 
os anos de 2001 e 2006. As despesas totais 
com cuidados médicos aumentaram em 82% 
e 36% para adultos obesos e com sobrepeso 
respectivamente, em comparação com apenas 
25% para os adultos com peso normal, 
também refletindo o aumento da prevalência 
de sobrepeso e obesidade na população.72 
Com base em suas estimativas de aumentos 
projetados na incidência de diabetes, doenças 
cardiovasculares e câncer devido ao aumento 
da obesidade ao longo das próximas duas 
décadas, Wang et al. prevê o aumento dos 
custos de cuidados com a saúde de US$48 
bilhões para US$66 bilhões por ano nos 
Estados Unidos.38 Isso ressalta a importância 
da prevenção da obesidade. A perda de peso 
também pode ajudar a reverter esta tendência. 
Por exemplo, Dall et al. relatou que entre 4,6 
milhões de militares beneficiários, US$1,1 
bilhões de dólares em despesas médicas de 
2006 foi atribuído à obesidade; com base em 
sua modelagem preditiva, eles ainda estimam 
que entre os beneficiários com sobrepeso e 
obesidade, despesas médicas ao longo da vida 
declinariam em US$ 440 para cada redução 
permanente de 1% do peso corporal.73 A 
validação desta projeção ainda aguarda a 
confirmação por outros estudos.

O Custo para os Empregadores
Estudos publicados são uniformes ao 
demonstrar que os trabalhadores obesos 
custam às empresas significativamente mais 
do que seus colegas não obesos, tanto em 
termos de custos médicos diretos quanto 
em perdas de produtividade.74 Kaplan et al. 
resumiu pesquisas anteriores,32 e estudos mais 
recentes continuam a demonstrar os custos que 
a obesidade representa para os empregadores. 
Por exemplo, em um estudo de empregadores 
auto segurados que incluiu 88.984 funcionários, 
Durden et al. estimou que o incremento 
combinado de custos médicos diretos e 
indiretos para os trabalhadores com excesso 
de peso, obesos e obesos mórbidos foram de 

US$ 1.550,92, US$2.223,58 e US$3.391,52 por 
ano, respectivamente.75 Mais uma vez, em 
uma análise transversal da MEPS de 2006 e da 
NHWS de 2008, Finkelstein et al.41 encontrou 
um custo anual atribuível a obesidade entre 
os funcionários em tempo integral de US$73,1 
bilhões. Ele também encontrou um aumento 
nas despesas relacionadas ao aumento do 
IMC e que as pessoas com um IMC> 35 
representavam 37% da população obesa, mas 
foram responsáveis por 61% dos custos em 
excesso.

Efetivamente, é provável que abordar 
a obesidade entre os funcionários resulte 
em redução de custos. Por exemplo, Carls 
et al.76 mostrou que em um período de seis 
anos, os funcionários que mudaram para um 
estado elevado de risco (IMC ≥ 30) tiveram 
aumentos nos custos anuais de 9,9% a mais em 
comparação com aqueles que permaneceram 
em um estado de menor risco. Além disso, 
aqueles que mudaram para um estado de 
menor risco tiveram aumentos de custos 
anuais 2,3% menores do que aqueles que 
permaneceram em um estado de alto risco.76 
Mesmo com mudanças pendentes na forma 
como os empregadores fornecem cobertura 
de assistência médica para seus funcionários, 
a obesidade continuará a ser uma questão 
econômica devido a sua associação com os 
custos de produtividade.77–80

ATIVIDADES
Não há discordância de que as prevalências 
populacionais de sobrepeso e obesidade têm 
continuado a subir ao longo dos últimos 30 a 
40 anos.2,36,37,81 Além disso, parece não haver 
nenhum tratamento baseado no indivíduo 
para a obesidade que possa, de forma rápida, 
confiável e econômica, atingir a maioria das 
pessoas que necessitam dela. Em vez disso, 
parece que temos uma questão populacional, 
cultural e ambiental com a qual temos que lidar 
por meio do desenvolvimento e utilização de 
uma abordagem substancialmente diferente. 
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As seguintes categorias serão utilizadas para 
organizar os tipos de estratégias necessárias 
para essa abordagem: Conscientização, 
Motivação, Competências e Oportunidade.82

Conscientização
Programas de conscientização são aqueles que 
ajudam os funcionários a compreender o impacto 
de vários comportamentos, e da tomada de 
decisão, no sucesso em manter um peso corporal 
saudável. Comportamentos como escolhas 
alimentares, atividade física, sono e consumo de 
álcool têm impactos diretos sobre o metabolismo 
e regulação de peso. Especificamente no que se 
refere a atividade física e escolhas alimentares, 
atividades promocionais desenvolvidas para 
sensibilizar incluem o uso de panfletos, folhetos, 
cartazes e sinalização para saturar o local de 
trabalho com mensagens.83 E-mails, mensagens 
instantâneas, textos e tweets também podem 
ampliar o alcance de tais comunicações. Alertas 
e lembretes também têm se mostrado altamente 
eficazes no aumento da conscientização, assim, 
aumentando a probabilidade de as pessoas 
mudarem seu comportamento (ver os resultados 
da Community Preventive Services Task Force 
em http://www.thecommunityguide.org/
worksite/index.html). Especificamente no que se 
refere ao comportamento relacionado a atividade 
física, alertas provaram ser uma tática eficaz e 
de baixo custo para aumentar o comportamento 
positivo.84 Exemplos destas abordagens para 
aumentar a conscientização em relação ao 
comportamento de atividade física incluem 
a marcação de percursos para caminhada no 
interior e no exterior do prédio da empresa, a 
criação de avisos para que as pessoas utilizem as 
escadas em vez de escadas rolantes ou elevadores, 
e o fornecimento de equipamentos para 
monitoramento do peso (por exemplo, balanças 
colocadas nos banheiros). Outros exemplos mais 
especificamente adaptados ao comportamento 
alimentar incluem escolha de alimentos com 
rótulos saudáveis nas cantinas das empresas, 
equipamentos (balanças) para pesar os alimentos 
e controlar os tamanhos das porções e mensagens 

de texto recebidas pouco antes da hora do almoço 
a fim de lembrar as pessoas de selecionar opções 
de alimentos saudáveis (programa yumPower 
em www.yumpower.com). Em um estudo 
recente, os avisos nas escadas foram associados 
a uma probabilidade aumentada de 3,21 de 
utilização das escadas.85

Motivação
O que é motivação? O Dicionário Oxford define 
motivação como “a razão ou razões que uma 
pessoa tem para agir ou se comportar de uma 
maneira em particular.”86 O(s) motivo(s) que 
uma pessoa tem para se comportar de maneiras 
específicas podem ter um impacto direto 
sobre o sucesso ou a falta dele em mudanças 
de comportamento, incluindo perda de peso 
e manutenção do peso. As razões para agir 
podem ser internas ou externamente focadas. 
A motivação intrínseca refere-se a motivação 
baseada internamente que é impulsionada por 
um interesse ou satisfação relacionados à tarefa 
em si ou que se segue a partir de seus resultados 
ocorridos naturalmente. A motivação extrínseca 
surge do exterior do indivíduo. Motivadores 
extrínsecos comuns são recompensas externas 
(por exemplo, dinheiro ou reconhecimento) por 
mostrar o comportamento desejado, ou a ameaça 
de punição após um mau comportamento. 
Motivadores intrínsecos e extrínsecos, ou 
recompensas, não devem ser confundidos com 
os reforços operantes (que aumentam a taxa do 
comportamento ocorrido pouco antes de o reforço 
ser realizado) ou punições (que diminuem a taxa 
do comportamento que ocorreu pouco antes 
de a punição ser entregue). As coisas a que nos 
referimos como motivadores ou recompensas, 
pelo menos no que se refere a programas de 
promoção da saúde, geralmente aumentam a 
participação no programa. Embora a participação 
seja fundamental para o sucesso do programa, a 
participação em um programa não é equivalente 
a uma mudança de comportamento de sucesso. 
Por exemplo, embora a participação em um 
programa de perda de peso possa ser um pré-
requisito para uma perda de peso bem sucedida 
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e manutenção do peso para muitas pessoas, 
desenvolver os comportamentos necessários com 
foco no peso e sustentá-los ao longo do tempo é 
um requisito adicional que vai além da simples 
participação no programa.

A motivação intrínseca pode ser estimulada 
fazendo com que as pessoas reflitam sobre 
questões que são importantes para elas, por 
exemplo, fazendo a pergunta: “Enquanto 
você pensa sobre a sua saúde, considere o 
que importa para você. Agora, como você 
pode conseguir as coisas que você quer? “Um 
indivíduo pode ser capaz de descobrir essas 
coisas que permitem que ele ou ela busquem a 
melhoria da saúde devido ao seu interesse em 
fazê-lo, não por causa da agenda de qualquer 
outra pessoa ou de alguma outra razão externa. 
Exemplos específicos de como estimular a 
ação sobre a obesidade utilizando a motivação 
intrínseca podem incluir aconselhamento 
pessoal de saúde, aconselhamento virtual de 
saúde, seminários, programas de assistência ao 
funcionário, ou encaminhamento para recursos 
da comunidade. Todavia, ser motivado por 
qualquer razão não é o mesmo que definir 
comportamentos saudáveis ou competências 
(comportamentos ou mais frequentemente 
grupos de comportamentos) e depois 
desenvolvê-los ou aumentar sua frequência se 
eles já existirem. O que está sendo motivado, 
se a motivação é intrínseca ou extrínseca? O 
resultado habitual da motivação em situações 
de perda de peso é a participação em um 
programa, projeto ou tratamento. Participação 
e eventualmente empenho pessoal são pré-
requisitos para a aprendizagem, mudança de 
comportamento, perda de peso, manutenção 
do peso e melhoria da saúde.

A motivação extrínseca pode incluir 
incentivos financeiros para que os indivíduos 
alcancem a partir da participação em um 
programa de promoção da saúde no local de 
trabalho. Tais incentivos podem ser integrados 
em um desenho de benefícios de assistência 
à saúde (por exemplo, a opção de redução 
da coparticipação), redução do prêmio de 

assistência à saúde, incentivos em dinheiro 
ou outras recompensas, incluindo bens 
materiais ou chances de ganhar como parte de 
uma loteria. Outros motivadores extrínsecos 
incluem competições, que são os motivadores 
extrínsecos porque incentivam o executor a 
ganhar, derrotando outros, não simplesmente 
para desfrutar as recompensas intrínsecas da 
atividade. No entanto, a motivação extrínseca 
é muito facilmente invocada a fazer todo o 
trabalho de levar as pessoas a mudarem seu 
comportamento. Ela só funciona enquanto as 
recompensas são empregadas, estão dispostas 
a fim de tirar proveito da forma que as pessoas 
respondem a estes sistemas de recompensa/
punição, e permanecem valorizadas quando 
equilibradas com os custos comportamentais 
necessários para manter comportamentos que 
podem exigir muito esforço durante períodos 
prolongados para gerar sucesso. Assim, muitas 
intervenções motivacionais extrínsecas têm 
a probabilidade de sucesso apenas no curto 
prazo. Isso não significa que elas não devem 
ser utilizadas, apenas que elas precisam ser um 
componente de uma estratégia de promoção da 
saúde mais ampla e mais abrangente.

Competências
Há uma série de estratégias para apoiar as 
pessoas na aquisição e implementação das 
competências necessárias para viver um estilo 
de vida mais fisicamente ativo, aumentar o 
acesso a opções de alimentos mais saudáveis e 
nutritivos, e otimizar as chances de sustentar 
essas habilidades ao longo do tempo. Os 
critérios finais para julgar o sucesso dos 
esforços de construção de competências são 
se déficits calóricos podem ser gerados a 
fim de perder peso e se o participante pode 
aprender a manter o equilíbrio de energia de 
longo prazo.32 Os dois capítulos anteriores 
deste livro abordaram as áreas da alimentação 
saudável e atividade física, e muito do que eles 
apresentam é relevante para o desenvolvimento 
de competências em programas de controle de 
peso. O desenvolvimento de competências pode 
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ocorrer no nível individual ou pessoal, mas 
também pode aplicar-se a grupos ou equipes no 
local de trabalho ou a unidade familiar em casa. 
Exemplos de tais esforços incluem a adoção de 
um diário e monitorar quando se experimenta 
um novo comportamento; pesquisar questões 
específicas relacionadas a problemas ou 
barreiras encontradas na tentativa de adotar 
um novo comportamento; e a criação de um 
grupo ou equipe de apoio no trabalho, em casa 
ou na comunidade, a fim de assegurar o apoio 
social suficiente para a adoção de um novo 
comportamento com sucesso. Tais esforços 
podem ser apoiados por diversas ferramentas 
e recursos. Por exemplo, o uso de pedômetros 
eletrônicos e acelerômetros está generalizada. 
Muitas destas ferramentas podem ser 
consideravelmente reforçadas por meio da 
utilização de programas com base na internet 
ou virtuais - por exemplo, o uso de aplicativos 
de internet ou de telefone para monitoramento 
a partir de dispositivos portáteis que medem 
e registram escolhas alimentares e atividades 
físicas. O monitoramento de peso utilizando 
balanças digitais conectadas à internet também 
pode ser aprimorado ligando-os a call centers 
de aconselhamento de saúde.87 O tratamento 
de obesidade requer uma ingestão e um gasto 
de calorias que permita um equilíbrio dinâmico 
de energia na meta de peso do participante.

Oportunidade
A oportunidade refere-se às maneiras pelas 
quais os empregadores podem apoiar os 
funcionários a serem mais ativos, ter melhor 
acesso a opções de alimentos saudáveis, e, em 
geral, estimular ambientes de trabalho mais 
saudáveis. As sugestões, apoios e recompensas 
físicas e sociais assumem uma ênfase muito 
importante. Em relação à atividade física, 
exemplos de oportunidade incluem a criação de 
escadarias convidativas tornando o ambiente 
propício à atividade física, o fornecimento de 
uma academia de ginástica na empresa ou 
descontos em academias próximas ao local, o 
fornecimento de bicicletários e de incentivos 

para quem vai de bicicleta ao trabalho e acesso 
a vestiários e chuveiros no local de trabalho. 
Outras evoluções mais recentes incluem o uso 
de dispositivos “senta-levanta” para reduzir 
o longo tempo que as pessoas permanecem 
sentadas no trabalho. Estudos recentes têm 
mostrado evidências de eficácia dessa estratégia 
para reduzir comportamentos sedentários 
e, no processo, melhorar o desempenho no 
trabalho.88,89

Em nutrição, exemplos de oportunidade 
incluem a rotulagem de escolhas alimentares 
saudáveis em máquinas de venda automática, 
oferecendo preços preferenciais para opções 
de refeições saudáveis,90 a organização de 
feiras livres no local de trabalho, políticas 
organizacionais para que seja possível servir 
alimentos saudáveis em eventos corporativos 
para apoiar o peso saudável e a atividade física 
na comunidade.

Outra importante área de oportunidade 
é a ação explícita por parte da liderança da 
empresa para definir uma visão de futuro para 
o programa de promoção da saúde, em seguida, 
fazer com que a empresa se comprometa com 
uma abordagem que garanta altos níveis de 
engajamento. Tais abordagens devem ser 
perseguidas em vários níveis da organização, 
de modo a certificar-se que a média gerência 
e funcionários da linha de frente estão 
envolvidos no programa global. A tabela 17-1 
dá exemplos de como as diferentes áreas de 
atividade podem ser operacionalizadas dentro 
do modelo mostrado na Figura 17-1.

RESULTADOS, IMPACTO E EFEITOS
A estrutura conceitual apresentada na figura 
17-1 ilustra como as estratégias globais 
implementadas no local de trabalho resultam 
em atividades e táticas que geram resultados 
específicos. Estes resultados impactam 
posteriormente o equilíbrio energético e conduz 
os efeitos relacionados à saúde, incluindo, mas 
não limitado a, um peso corporal mais saudável. 
A seção de resultados nesta estrutura descreve 
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inputs coletivos de todas as atividades - nível 
individual, atividades de gestão, liderança e 
mudanças no ambiente físico e psicossocial 
ou cultural. A melhoria dos comportamentos 
relacionados ao peso inclui altos níveis de 
atividade física e reduções do tempo que se 
passa sentado. Eles também incluem aumentos 
na escolha de alimentos mais saudáveis que 
resultam em um nível de ingestão calórica que é 
mais facilmente equilibrado ao gasto energético 
total. Além disso, outro comportamento 
intimamente relacionado ao input e consumo 
de energia também é aprimorado, incluindo 
o sono, habilidades de gerenciamento de 
stress, a capacidade de resolver problemas 
e habilidades de tomada de decisão.6 Estes 
comportamentos desempenham um papel 
importante na otimização das chances de que 
os indivíduos podem ter de sucesso na perda 
de peso a curto prazo e manutenção do peso a 
longo prazo.

Resultados bem sucedidos são uma 
consideração importante na criação de um caso 
de negócios para investimento em programas 
de obesidade pelo empregador. Através 
do uso eficiente e contínuo da avaliação, os 
seguintes exemplos de resultados podem ser 
monitorados e relatados:91-92

 ● Saúde e bem estar do funcionário
 ● Redução dos custos com assistência à 

saúde
 ● Melhoria da produtividade
 ● Melhoria do moral do funcionário
 ● Melhoria do desempenho da 

companhia
 ● Melhoria da cultura corporative
 ● Melhoria da imagem corporative na 

comunidade

Nenhum desses resultados, no entanto, irá 
ocorrer se houver pouca participação dos 
funcionários ou engajamento no programa. Os 
seguintes elementos do programa são exemplos 
de como as experiências dos participantes se 
manifestam em engajamento no programa a 
longo prazo93–101:

 ● Desenho de incentivos
 ● Opções de programas e atividades
 ● A forma como o programa é 

implementado
 ● A forma como a liderança participa e 

apoia o programa
 ● A maneira como os funcionários são 

representados na tomada de decisão 
relacionada ao programa

 ● A forma como a comunicação é 
desenhada para garantir que os 
funcionários permaneçam atualizados; e

 ● A maneira como todas as atividades 
programáticas são vivenciadas pelos 
usuários

Quais Recursos Estão Disponíveis 
por Meio de Acesso Livre?
Uma grande variedade de recursos de domínio 
público fornece informações sobre programas e 
serviços relacionados ao gerenciamento de peso. 
A maioria vem de fontes sem fins lucrativos, 
frequentemente fontes governamentais, e estão 
disponíveis sem nenhum custo na internet 
(ver Tabela 17-2). Em particular, a organização 
Center of Disease Control (CDC) oferece vários 
programas de promoção da saúde no local 
de trabalho com ênfase em obesidade. Além 
disso, o National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH) lançou o programa 
Total Worker Health (TWH), que se destina a 
integrar a proteção da saúde do trabalhador e a 
promoção de saúde. Muitos recursos excelentes 
estão disponíveis por meio deste programa 
também. A obesidade tem um impacto tanto 
sobre a saúde do trabalhador quanto em sua 
segurança e se qualifica como uma área especial 
de interesse do TWH.

CONCLUSÕES
Os capítulos sobre controle de peso nas 
três primeiras edições deste livro focaram 
principalmente em quais intervenções 
poderiam ser oferecidas no local de trabalho 
para os funcionários com sobrepeso/obesos 
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e seus cônjuges. Na última década, tornou-se 
cada vez mais evidente que esta abordagem 
é inadequada e severamente limitada em 
seu potencial para impactar o problema.32 As 
conclusões deste capítulo são objetivas, mas 
de amplo alcance. Elas podem ser resumidas 
como se segue:

 ● Sobrepeso e obesidade continuam 
a ser problemas significativos para 
os empregadores! Todos os países 
desenvolvidos têm testemunhado 
aumentos epidêmicos na prevalência de 
sobrepeso e obesidade, e isto também 
está se tornando um problema nos 
países em desenvolvimento.102,103 Isto é 
importante porque a força de trabalho 
em ambas as empresas nacionais e 
multinacionais, é cada vez mais uma 
força de trabalho acima do peso.

 ● Pesquisas continuam a demonstrar 
os impactos deletérios da obesidade 
à saúde. Além disso, a obesidade 
compartilha da causalidade comum 
com, e é um caminho etiológico para, 
as principais condições médicas 
crônicas que respondem pela maioria 
das mortes prematuras em países 
desenvolvidos, incluindo doença 
cardíaca, diabetes, acidente vascular 
cerebral, e muitas formas de câncer.7

 ● Estas consequências médicas 
traduzem-se em consequências 
financeiras significativas que, em 
última análise, são importantes para 
indivíduos, famílias, empregadores, 
os Estados Unidos e outros países 
em todo o mundo. Os indivíduos 
obesos têm redução da qualidade de 
vida, diminuição da produtividade 
e custos de cuidados médicos 
significativamente maiores. Estes 
efeitos persistem - muitas vezes 
durante anos.

 ● Em um mundo que está cada vez 
mais competitivo, a redução da 

produtividade e o aumento dos custos 
médicos para os empregadores são 
inaceitáveis.

 ● Sempre que uma maioria de uma 
população está acima do peso 
ou obesa, soluções baseadas em 
tratamento nunca serão adequadas. 
Os resultados desta abordagem são 
perdas de peso modestas de que não 
são mantidas. Dessa forma, qualquer 
impacto de longo prazo sobre a saúde, 
produtividade e custos de cuidados 
com a saúde serão provavelmente 
mínimos.

Então, o que será necessário para impactar 
significativamente a abrangência do sobrepeso 
e da obesidade? Que papel os empregadores 
precisam ter?

 ● A mudança significativa exige 
esforços contínuos. Assim como as 
empresas bem sucedidas têm metas 
anuais bem como metas de longo 
alcance e estratégias para fazer 
crescer o seu negócio, alcançar o 
sucesso no controle de peso requer 
tanto um foco de curto prazo quanto 
de longo prazo.

 ● Para ser maximamente eficaz, a 
estratégia deve ser multinível, 
abordando as influências sobre a 
obesidade individualmente, em 
grupos pequeno (interpessoal), e 
nos níveis organizacional (local de 
trabalho) e da comunidade. Isso é 
necessário porque a mudança de 
comportamento individual bem 
sucedida e sustentável, não só requer 
motivação e planejamento, mas na 
maioria das vezes também requer 
melhorias dos ambientes físico, 
psicossocial e organizacional. (Veja a 
Figura 17-1.)

 ● Os empregadores precisam expandir 
seu entendimento de que a criação 
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de um ambiente de apoio ao 
gerenciamento do peso saudável 
requer mais do que colocar alguns 
alimentos com baixo teor de gordura 
nas máquinas de venda automática ou 
mesmo providenciar uma agradável 
pista de caminhada. Embora tais 
intervenções façam parte de uma 
abordagem mais abrangente para o 
apoio ambiental, até hoje, muito do 
que se passa por apoio ambiental 
permanece fragmentado. Maximizar 
o suporte do ambiente de trabalho 
requer uma abordagem sistemática 
integrada. Incorporar a gestão do 
peso saudável na visão e missão 
corporativa da empresa, incluindo 
o desenvolvimento de uma cultura 
de saúde em que o engajamento em 
comportamentos de gerenciamento 
do peso saudável se torna normativo, 
é fundamental para o sucesso a longo 
prazo nesta área.104

 ● Também será útil, talvez até 
necessário, para os empregadores para 
chegar até a comunidade, entidades 
políticas e outros empregadores dentro 
da comunidade, para compartilhar 
iniciativas de gerenciamento de 
peso e reunir recursos. Atribuir 
valor e integrar com iniciativas 
organizacionais, comunitárias e até 
mesmo regionais e nacionais mais 
amplas ainda é em grande parte 
ausente do pensamento empresarial na 
área de gestão de peso. Este conceito 
está crescendo, e provavelmente irão 
florescer ao longo dos próximos 10 a 
15 anos.105

 ● Por fim, os empregadores devem 
adotar políticas como a linha 
de frente para alcançar a força 
de trabalho saudável, quer seja 
no nível corporativo ou em 
níveis governamentais locais e 
nacionais.106

Apesar de ajudar os funcionários a alcançar e 
manter o peso corporal saudável estar longe de 
ser uma tarefa simples, ela deve ser integrada 
na estratégia de negócios de curto e de longo 
prazo da empresa de tal forma que este objetivo 
possa, eventualmente, ser alcançado.

GLOSSÁRIO
Obesidade Abdominal: A circunferência da 
cintura de ≥88 cm em mulheres e ≥102 cm em 
homens. A obesidade abdominal é considerada 
um fator de risco cardiovascular nas diretrizes 
de obesidade mais recentes da American Heart 
Association/American College of Cardiology. 
Um índice de massa corporal (IMC) de 25 a 34,9 
e a presença de obesidade abdominal coloca a 
pessoa em maior risco cardiovascular do que o 
esperado se relacionado ao IMC apenas.

Absenteísmo: Dias ou partes do dia em que 
um funcionário não está presente durante o seu 
período esperado de trabalho.

Índice de Massa Corporal: O IMC é uma medida 
de peso ajustado para a altura. Ele é calculado 
dividindo o peso (em quilogramas) pelo 
quadrado da altura (em metros). É a métrica 
mais comum usada para definir sobrepeso e 
obesidade e para demonstrar a sua relação com 
os resultados de saúde, cuidados de saúde e os 
custos de produtividade.

Obesidade: Uma condição definida como 
excesso de gordura corporal acima dos 
níveis desejáveis. Todavia, é definida 
operacionalmente em termos de IMC. IMCs ≥ 
30 são considerados obesos. .

Sobrepeso: Definido operacionalmente como 
um IMC entre 25 e 29.9.

Presenteísmo: Período em que um funcionário 
está presente no trabalho, mas não é totalmente 
produtivo.

Fator de Risco: Um indicador médico ou 
comportamental mensurável que é preditivo 
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do estado de saúde. Quando elevados, fatores 
de risco preveem resultados de saúde mais 
pobres e aumento dos custos de cuidados de 
saúde. Os fatores de risco são divididos em dois 
tipos gerais: modificáveis e não modificáveis. 
Os fatores de risco não modificáveis incluem, 
mas não estão limitados a, idade, gênero, 
raça/etnia e histórico familiar e pessoal de 
saúde. Fatores de risco modificáveis incluem, 
mas não estão limitados a, comportamentos 
de estilo de vida, tais como o tabagismo, a 
atividade física, ou a composição da dieta, bem 
como indicadores médicos, tais como o peso, a 
pressão arterial, lípidos sanguíneos, ou glicose 
no sangue.

Objetivos De Aprendizado
Após a leitura deste capítulo, o leitor:

1. Será capaz de discutir os custos 
da obesidade para o indivíduo, o 
empregador e a sociedade.

2. Será capaz de articular a lógica e 
a importância de uma abordagem 
populacional em comparação com 
uma abordagem puramente clínica 
para o tratamento da obesidade no 
local de trabalho.

3. Será capaz de discutir o valor do 
tratamento e gestão da obesidade 
através de todas as atividades 
multinível que podem influenciar 
indivíduos, grupos, a organização 
como um todo, e a comunidade.

Questões Para Discussão
1. Como estratégias e táticas de base 

populacional diferem de uma 
abordagem clínica para gerenciamento 
e redução da obesidade?

2. Como o modelo AMSO se refere à 
abordagem de base populacional para 
gerenciamento e redução da obesidade 
neste capítulo?

3. Qual é o papel que os empregadores 
precisam ter para que a gestão da 

obesidade no local de trabalho tenha 
sucesso no futuro?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
No Brasil, a pesquisa Vigitel 2013 (Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico) realizada 
pelo Ministério da Saúde que entrevistou, por 
via telefônica aproximadamente 53 mil adultos 
em todas as capitais e também no Distrito 
Federal indica que 50,8% dos brasileiros estão 
acima do peso ideal e que, destes, 17,5% são 
obesos. A proporção de obesos entre homens 
e mulheres é a mesma: 17,5%. No entanto, 
em relação ao excesso de peso, os homens 
acumulam percentuais mais expressivos, 54,7% 
contra 47,4% das mulheres. A escolaridade 
se mostra um forte fator de proteção entre o 
público feminino. O percentual de excesso 
de peso entre as mulheres com até oito anos 
de estudo é de 58,3%. Já entre as mulheres 
com escolaridade de no mínimo 12 anos, esse 
percentual cai para 36,6%. A prevalência de 
obesidade também cai pela metade entre esses 
dois grupos de mulheres, atingindo 24,4% e 
11,8%, respectivamente. Há oito anos, os índices 
vinham apresentando crescimento médio de 
1,3 pontos percentuais ao ano e demonstrou 
estabilidade na última avaliação. A pesquisa 
revelou que 16,5% dos brasileiros (12,6% dos 
homens e 19,7% das mulheres) costumam 
trocar o almoço ou jantar por lanches como 
pizzas, sanduíches ou salgados, diariamente. 
Outro indicador que preocupa é o consumo 
excessivo de gordura saturada: 31% da 
população não dispensam a carne gordurosa e 
mais da metade (53,5%) consome leite integral 
regularmente. Os refrigerantes também têm 
consumidores fiéis: 23,3% ingerem esta bebida, 
no mínimo, cinco dias por semana.

A Associação Brasileira para os Estudos 
da Obesidade (ABESO - http://www.abeso.
org.br/) apresenta diretrizes e estudos para a 
abordagem da obesidade.
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Este contexto tem levado a aumento 
significativo no número de pessoas com 
obesidade mórbida e síndrome metabólica 
e número crescente de cirurgias bariátricas 
realizadas em todo o país, seja pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou pelas empresas 
de saúde suplementar. Este quadro leva 
a co-morbidades, doenças crônicas e 
aumento dos custos em assistência médica e 
comprometimento da produtividade.

A abordagem no ambiente de trabalho tem 
sido feita em vários níveis (individual, em grupo 
e na comunidade), mas, como apresentado neste 
Capítulo, há necessidade de abordagens mais 
integradas, efetivas e baseadas em evidências 
que envolvam os programas de qualidade de 
vida, os planos de saúde, os fornecedores de 
refeição na empresa e os profissionais de saúde. 
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Brian King

INTRODUÇÃO
O uso do tabaco é a principal causa de doenças 
que podem ser prevenidas, invalidez e morte 
nos Estados Unidos.1 No entanto, apesar dos 
riscos conhecidos para a saúde associados com 
o consumo de tabaco, aproximadamente um 
em cada quatro adultos americanos atualmente 
usa alguma forma de tabaco, enquanto que 
um em cada cinco utilizam cigarros.2,3 A 
gravidade deste problema de saúde pública é 
agravado pelo fato de que os efeitos nocivos 
do uso do tabaco não terminam com o 
usuário.4,5 Aproximadamente dois quintos dos 
americanos são expostos ao fumo passivo da 
queima de produtos feitos com tabaco, o que 
demonstrou causar efeitos adversos na saúde 
de adultos e crianças que não fumam.6

Dado que muitos adultos passam a maior 
parte do seu dia no ambiente de trabalho 
e a prevalência do uso do tabaco entre os 
funcionários é comparável à da população em 
geral,7 o trabalho representa um importante 
espaço para a implementação de estratégias 
baseadas em evidências para prevenir e controlar 
o uso do tabaco.8 Os principais objetivos das 
intervenções de controle do uso de tabaco no 

local de trabalho são tradicionalmente focadas 
em incentivar os fumantes a parar e reduzir a 
exposição ao fumo passivo entre os funcionários 
e o público em geral. Os objetivos secundários 
podem incluir a redução de iniciação do uso do 
tabaco e o comportamento de consumo entre 
outras subpopulações, tais como os visitantes 
do local de trabalho e membros da família do 
funcionário.7

Este capítulo fornece uma visão geral da 
prevalência do consumo de tabaco e exposição 
ao fumo passivo, nos Estados Unidos, o impacto 
destes comportamentos sobre os funcionários e 
a população em geral, e as melhores práticas 
e estratégias eficazes para lidar com este 
importante problema de saúde pública no local 
de trabalho. O capítulo também discute áreas 
emergentes no campo de controle do tabaco, 
bem como oportunidades para o futuro avanço 
e sustentação de intervenções de controle do 
tabaco no local de trabalho.

IMPACTO DO USO DE TABACO 
NA SAÚDE
O uso do tabaco impõe custos substanciais 
de saúde e financeiros a sociedade, os quais 
podem ser completamente evitados. Estes 
custos são particularmente pertinentes aos 
locais de trabalho, um cenário em que o uso 
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de tabaco e a exposição ao fumo passivo ainda 
persistem em muitos estados e municípios em 
todo os Estados Unidos.

Impacto sobre a saúde
O uso do tabaco causa significativa morbidade 
e mortalidade.1 Os efeitos adversos à saúde 
associados ao uso do tabaco incluem doenças 
cardíacas, vários tipos de câncer, doenças 
pulmonares, problemas de desenvolvimento 
e reprodução, e a exacerbação de múltiplas 
condições crônicas de saúde.1 Estima-se que 
mais mortes são causadas anualmente pelo uso 
do tabaco do que todas as mortes provocadas 
pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), 
uso ilegal de drogas, uso de álcool, incidentes 
com armas de fogo, agentes infecciosos e 
tóxicos, e lesões causadas por automóveis 
combinados.9 Estima-se que o tabagismo por si 
só foi a causa de 443 mil mortes, ou quase uma 
em cada cinco mortes, por ano, nos Estados 
Unidos.10 Esta estimativa inclui mortes por 
câncer de pulmão (128.900), doença isquêmica 
do coração (126.000), doença pulmonar 
obstrutiva crônica (92.900), outros tipos de 
câncer (35.300), acidente vascular cerebral 
(15.900), e outros diagnósticos (44.000).10

Os efeitos adversos para a saúde associados 
com o tabaco não se limitam ao usuário. A 
exposição ao fumo passivo da queima de 
produtos de tabaco causam doenças cardíacas 
e câncer de pulmão em adultos não-fumantes 
e síndrome da morte súbita infantil (SMSI), 
infecções respiratórias agudas, problemas de 
ouvido e asma mais grave em crianças.4 A cada 
ano, a exposição ao fumo passivo causa cerca de 
3.400 mortes por câncer de pulmão e mais de 46 
mil mortes por doenças cardiovasculares entre 
os adultos norte-americanos que não fumam.10 
Mesmo uma breve exposição ao fumo passivo 
pode ter efeitos adversos imediatos no sangue 
e nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de 
um ataque cardíaco.4,11 Em 2006, United States 
Surgeon General concluiu que não existe um nível 
livre de riscos no que se refere ao fumo passivo.4

Impacto Financeiro
O uso de tabaco e exposição ao fumo 
passivo também impõem custos financeiros 
substanciais a sociedade. Entre 2001 e 2004, 
o ônus econômico total do tabagismo adulto 
nos Estados Unidos foi de aproximadamente 
US$ 193 bilhões por ano, incluindo US$ 96 
bilhões em gastos diretos de saúde e de US$ 97 
bilhões em perdas de produtividade atribuídos 
a doenças causadas pelo tabagismo.10 Estima-
se que a exposição de não fumantes ao fumo 
passivo custe a economia dos Estados Unidos 
aproximadamente de US$ 10 bilhões por ano, 
incluindo US$ 5 bilhões em despesas médicas 
e um adicional de US$ 5 bilhões em perdas por 
invalidez.12 Por outro lado, os investimentos 
em programas abrangentes de controle do 
tabagismo em todo os estados, que podem 
levar a reduções substanciais na morbidade e 
mortalidade relacionada com o tabaco quando 
totalmente financiado em níveis recomendados 
pelos Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC) dos EUA,8 totalizaram apenas 
US$ 641,1 milhões em 2010.13 Também é 
importante considerar que as estimativas 
supracitadas de custos atribuídos ao fumo são 
provavelmente subestimadas, uma vez que não 
incluem as despesas relacionadas com o uso 
de outros produtos do tabaco além do cigarro, 
como charutos e cachimbos, ou os custos 
associados ao consumo de tabaco e exposição 
de crianças e adolescentes ao fumo passivo.

PREVALÊNCIA DO TABAGISMO E 
EXPOSIÇÃO AO FUMO PASSIVO

Uso de Tabaco
Pesquisas realizadas com a população têm 
sido amplamente utilizadas para documentar 
a prevalência e as tendências do consumo 
de tabaco, tanto em nível nacional quanto 
estadual nos Estados Unidos.8 Estas pesquisas 
tradicionalmente obtém dados a partir de 
entrevistas domiciliares ou por telefone, que 
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contam com o uso auto relatado do tabaco.14 
Embora a subnotificação possa ocorrer entre 
subpopulações para as quais há uma demanda 
social elevada relacionada a abstinência, tais 
como indivíduos com doença cardíaca ou 
mulheres grávidas, o impacto destas situações 
nas estimativas da pesquisa é pequeno e dados 
auto relatados tem demonstrado fornecer 
estimativas válidas sobre o uso do tabaco na 
população em geral.15,16

Cigarros são o produto proveniente do 
tabaco mais utilizado nos Estados Unidos.2 
Embora o consumo de cigarros tenha 
diminuído consideravelmente ao longo 
das últimas décadas (ver Figura 18-1),17 a 

magnitude do declínio desacelerou nos últimos 
anos e as disparidades na prevalência ainda 
existem entre os estados.18,19 Estima-se que 
19,0% (43,8 milhões) dos adultos americanos 
eram fumantes habituais de cigarro em 2011.3 
Destes, 77,8% (34,1 milhões) fumavam todos os 
dias, e 22,2% (9,7 milhões) fumavam em alguns 
dias.3  A prevalência do tabagismo em 2011 
foi de 21,6% entre os homens e 16,5% entre 
as mulheres. Por raça/etnia, a prevalência foi 
maior entre índios não-hispânicos americanos/
nativos do Alasca (31,5%), seguidos por brancos 
não-hispânicos (20,6%), negros não-hispânicos 
(19,4%), hispânicos (12,9%), e asiáticos não - 
hispânicos (9,9%). A prevalência foi menor 

Figura 18-1: Fumantes de Cigarros Atuais entre Adutos Norte-Americanos ≥18 anos, geral e por 
gênero, 1965–2011.

                                  Ano

Total                     Homens             Mulheres

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). National Health Interview Survey.
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entre os adultos com 65 anos ou mais (7,9%) 
e de 18 a 24 anos (18,9%) em comparação com 
aqueles com idade entre 25 e 44 (22,1%) e de 45 
a 64 (21,4%) anos. A prevalência foi maior entre 
os adultos que vivem abaixo do nível federal de 
pobreza (29,0%) em comparação com aqueles 
que vivem neste nível ou acima dele (17,9%), e 
maior entre as pessoas com deficiência (25,4%) 
em comparação com aqueles sem deficiência 
(17,3%). Por estado, a prevalência variou de 
11,8% em Utah, para 29,0% em Kentucky em 
2011.3

As disparidades no consumo de cigarros 
também existem entre adultos americanos 
que trabalham.20 Durante 2004 e 2010, a 

prevalência de tabagismo ajustada por idade 
entre os adultos que trabalham foi de 19,6%; a 
prevalência foi maior entre aqueles com nível 
educacional abaixo do ensino médio (28,4%), 
sem seguro de saúde (28,6%), que vivem abaixo 
do nível federal de pobreza (27,7%) e com idade 
entre 18 e 24 anos (23,8%).20  As diferenças na 
prevalência do tabagismo também existem 
entre diferentes grupos ocupacionais.20 Por 
exemplo, durante 2004 e 2010, a prevalência 
do tabagismo variou de 9,7% em serviços de 
educação para 30,0% na mineração; por grupo 
de ocupação, a prevalência variou de 8,7% em 
educação, treinamento e biblioteca para 31,4% na 
construção civil e extração (veja a Figura 18-2).20

Figura 18-2: Fumantes de Cigarros Atuais entre Trabalhadores Adultos Norte-Americanos ≥18 
anos , por grupo ocupacional, 2004–2010.
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Embora menos comum do que o cigarro, a 
prevalência de outras formas de utilização do 
tabaco tem aumentado nos Estados Unidos nos 
últimos anos.2 Durante 2009 a 2010, estima-se 
que 25,2% dos adultos americanos relataram 
utilização regular de qualquer forma de 
tabaco, incluindo cigarros, charutos, tabaco de 
mascar, bongs, snus, ou cachimbos. Por tipo de 
produto, o uso corrente entre os adultos norte-
americanos foi de 6,6% para os charutos, 3,4% 
para o tabaco de mascar, de 1,5% para os bongs, 
1,4% para o snus, e de 1,1% para cachimbos.21

Exposição ao Fumo Passivo
A exposição ao fumo passivo pode ser avaliada 
por meio de vários métodos, incluindo 
biomarcadores, pesquisas de auto relato e 
monitoramento ambiental.22-24 A medida mais 
válida cientificamente de exposição ao fumo 
passivo é um biomarcador conhecido como 
cotinina, um subproduto da nicotina que pode 
ser avaliado no sangue (soro), urina ou saliva.22 
A proporção de não fumantes nos Estados 
Unidos com níveis detectáveis   de cotinina sérica 
diminuiu ao longo do tempo, de 87,9% entre 
1988 e 1991 para 40,1% durante o período entre 
2006 a 2007.4,6 Esse declínio pode ser atribuído 
a vários fatores, incluindo a diminuição da 
prevalência do tabagismo, o aumento das 
leis locais e estaduais que proíbem o fumo no 
interior de empresas e locais públicos fechados, 
aumento das restrições voluntárias ao fumo em 
locais de trabalho e residências, e mudanças 
nas atitudes do público em relação à aceitação 
social do tabagismo.4 No entanto , apesar desta 
queda, cerca de 88 milhões de não fumantes 
americanos permaneceram expostos ao fumo 
passivo durante o período entre 2006 e 2007.6

Disparidades na exposição ao fumo passivo 
existem entre subpopulações.4,6 Por exemplo, 
os níveis de exposição são geralmente mais 
elevados entre os homens do que entre mulheres, 
entre os negros não-hispânicos do que brancos 
não-hispânicos e mexicanos-americanos, entre 
crianças de 3 a 11 anos e jovens com idades entre 
12 e 19 anos do que entre adultos com 20 anos 

ou mais e, entre aqueles que vivem abaixo da 
linha federal de pobreza do que que aqueles em 
nível igual ou superior ao de pobreza.6 Além de 
disparidades sociodemográficas, as variações na 
exposição também ocorrem por ocupação.25,26 
Durante 2001 e 2002, os níveis médios de cotinina 
foram mais elevados entre os trabalhadores 
braçais, seguidos por trabalhadores do 
setor de serviços e trabalhadores em cargos 
administrativos; os níveis eram mais baixos 
entre os trabalhadores rurais.25

Pesquisas realizadas com a população 
também são frequentemente utilizadas para 
avaliar a exposição ao fumo passivo.23 Ao 
contrário dos biomarcadores, as pesquisas 
permitem investigações sobre a frequência 
e duração da exposição ao fumo passivo 
em ambientes específicos, como locais de 
trabalho.23 Por exemplo, estima-se que 14,8% 
dos adultos com 20 anos ou mais relataram ser 
expostos ao fumo passivo em casa ou no local 
de trabalho durante 2003 e 2004, com 5,4% 
relatando exposição somente em casa e 8,5% 
apenas no local de trabalho.27 Da mesma forma, 
durante 2009 e 2010, 20,4% dos trabalhadores 
americanos não fumantes relataram terem sido 
expostos ao fumo passivo no local de trabalho 
nos últimos sete dias; entre aqueles com maior 
probabilidade de serem expostos ao fumo 
passivo no local de trabalho estavam homens, 
negros não-hispânicos e hispânicos, adultos 
jovens e aqueles com menor nível educacional.28

O monitoramento ambiental também pode 
fornecer informações úteis sobre a extensão 
do fumo passivo em locais de trabalho. 24 A 
medição de nicotina no ar, um componente 
específico do tabaco, é frequentemente usado 
para confirmar a presença e o nível acumulado 
de fumo passivo em uma variedade de locais de 
trabalho. 29 Uma revisão de estudos de nicotina 
no ar em locais de trabalho descobriu que os 
níveis em locais livres da fumaça de produtos 
do tabaco foram de aproximadamente 2 a 6 
vezes mais baixos do que em escritórios onde 
o fumo era permitido, 3 a 8 vezes menor do 
que restaurantes permitiam o fumo, e de 10 
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a 40 vezes menor do que em bares onde era 
permitido fumar. 30 As partículas em suspensão 
também são uma medida amplamente 
utilizada de exposição ao fumo passivo em 
locais de trabalho, em especial ambientes 
relacionados ao turismo, como restaurantes, 
bares e cassinos. 24 As partículas em suspensão 
no ar diferem da nicotina tendo em vista que 
podem ser medidas em tempo real, e podem 
ser utilizadas para determinar tanto a presença 
quanto a gravidade de exposição. 24 A classe 
específica das partículas em suspensão que 
é avaliada é a PM2.5, ou partículas inferiores 
a 2,5 micrómetros em diâmetro.24 A Agência 
de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 
estabeleceu uma média de 24 horas de 
exposição padrão PM2.5 de 35 microgramas 
por metro cúbico (µg/m3); níveis acima deste 
padrão são considerados insalubres.31 Para 
efeito de comparação, a pesquisa mostrou que 
os níveis de qualidade do ar no interior de 
bares onde é permitido fumar podem ter em 
média em torno de 329µg/m3.32

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
PARA INTERVENÇÕES DE 
CONTROLE DO TABACO NO 
LOCAL DE TRABALHO
Intervenções de controle do tabaco no local de 
trabalho podem ajudar a incentivar os fumantes 
a parar e reduzir a exposição ao fumo passivo 
entre os funcionários e o público em geral. No 
entanto, nem todas as intervenções de controle 
do tabaco nas empresas são igualmente bem-
sucedidas, e aquelas que são mais eficazes são 
baseadas em um entendimento claro do uso do 
tabaco, exposição ao fumo passivo, e do contexto 
ambiental de ambos os comportamentos. 8 Tais 
intervenções são mais bem desenvolvidas e 
implementadas usando estruturas teórico-
estratégicas e são recorrentemente melhoradas 
por meio de avaliação. Uma compreensão clara 
das teorias fundamentais de comportamento 
de saúde pode ajudar a facilitar este processo.

Há múltiplos modelos e referenciais 
teóricos para fins de promoção da saúde 
e podem ser aplicados na elaboração de 
intervenções de controle do tabaco no local 
de trabalho. 33-34 Identificar um modelo e/
ou estrutura teórica depende de fatores que 
devem ser abordadas e do cenário em que a 
intervenção ou programa acontecerá. Algumas 
das estruturas teóricas mais utilizadas no 
contexto do controle do tabaco incluem, mas 
não estão limitadas ao Modelo Transteórico,35-36 
Teoria do Comportamento Planejado,37 e ao 
Modelo Socioecológico.38 O desenvolvimento 
de intervenções de controle do tabaco no local 
de trabalho pode ser informado por um único 
modelo ou estrutura teórica, ou pode abranger 
mais de um modelo e/ou estrutura teórica.33-34

O Modelo Transteórico de mudança de 
comportamento de saúde é frequentemente 
utilizado no contexto do controle do tabaco no 
local de trabalho. 35-36 Um constructo importante 
dentro do modelo é a ideia de as pessoas 
estarem em diferentes estágios de motivação 
para mudar, ou “estágios de mudança.” A 
transição entre estágios é circular, não linear, e 
os indivíduos ou empresas podem entrar ou sair 
a qualquer momento no contínuo de mudança. 
Há seis estágios distintos (pré-contemplação, 
contemplação, preparação, ação, manutenção 
e cessação),35-36 e as intervenções mais eficazes 
são aquelas feitas sob medida para o ponto 
específico do contínuo de mudança em que 
um indivíduo reside atualmente. Deste 
modo, o modelo pode ser utilizado tanto para 
compreender a situação em questão, bem 
como para estabelecer metas realistas para 
facilitar o movimento para a próxima fase. 35-

36 O cenário seguinte fornece um exemplo da 
aplicação do modelo transteórico de mudança 
de comportamento no contexto de intervenção 
para do uso do tabaco no local de trabalho.

Exemplo de Cenário:
Uma empresa está interessada em implementar 
uma intervenção de controle do tabaco no local 
de trabalho com o objetivo final de estabelecer 
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uma cultura corporativa que apoia o abandono 
do tabaco para todos os funcionários. A empresa 
criou um grupo de trabalho para atingir este 
objetivo, que era composto por funcionários, 
gerentes e equipe do setor administrativo. Após 
discussões preliminares, o grupo de trabalho 
decidiu utilizar a abordagem de Estágios de 
Mudança para ajudar a compreender melhor 
por que os funcionários que usam produtos 
de tabaco não participaram dos últimos 
esforços de cessação iniciados pela empresa 
e desenvolver um programa de cessação que 
possa atingir mais usuários de tabaco. Para 
atingir o primeiro objetivo, eles utilizaram uma 
pesquisa com funcionários para identificar 
fumantes atuais e antigos, classificou-os de 
acordo com um estágio de mudança específico, 
e depois adaptou mensagens, estratégias 
e programas específicos para cada etapa. 
Uma visão geral de cada etapa, incluindo 
a abordagem intervencionista destinada ao 
grupo de trabalho, incluiu as etapas a seguir:

Pré-contemplação: Trabalhadores em 
fase de pré-contemplação incluem os atuais 
usuários de tabaco que relatam não ter 
nenhum interesse em parar de fumar. Esta 
fase é composta por aqueles que não estão 
cientes dos perigos do uso do tabaco ou que 
não foram levados a considerar a mudança 
de comportamento; esta fase também inclui 
aqueles que são usuários contínuos ou 
recalcitrantes de tabaco que não são receptivos 
a mensagens diretas sobre os riscos para a saúde 
relacionados ao uso do tabaco. Abordagens de 
intervenção significativas para indivíduos do 
primeiro grupo incluem direcionar esforços 
para educar os funcionários sobre os perigos 
do uso do tabaco e exposição ao fumo passivo 
e aumentar a conscientização e a necessidade 
de mudança de comportamento. Ao contrário, 
as abordagens de intervenção significativas 
entre os usuários contínuos ou recalcitrantes de 
tabaco podem incluir medidas indiretas, como 
a educação sobre os efeitos para a saúde da 
exposição ao fumo passivo em outras pessoas, 
os custos financeiros do uso do tabaco, ou o 

sucesso que outras pessoas tiveram em parar 
de fumar.

Contemplação: Funcionários no estágio 
de contemplação incluem usuários de tabaco 
que estão pensando em parar de fumar em um 
futuro próximo. Estes indivíduos necessitam 
de motivação e incentivo para ajudá-los a 
fazer planos de cessação específicos. Possíveis 
abordagens de intervenção para os funcionários 
no estágio de contemplação incluem o 
desenvolvimento de materiais e atividades 
focadas principalmente na motivação e que 
enfatizam os benefícios da cessação, incluindo 
avaliações de risco à saúde, feiras de saúde, 
ou seminários “amostra grátis” de abandono 
do tabaco para os funcionários que estão 
considerando parar.

Preparação: Funcionários no estágio de 
preparação incluem os usuários de tabaco que 
estão prontos para planejar uma tentativa de 
parar de fumar e necessitam de assistência no 
desenvolvimento de planos de ação concretos 
e objetivos. Abordagens intervencionistas para 
funcionários na fase de preparação incluem 
melhoria do acesso aos recursos do grupo 
de cessação, cobertura de medicamentos, ou 
créditos flexíveis em benefícios para financiar 
intervenções de cessação.

Ação: Funcionários em estágio de 
ação incluem os usuários de tabaco que já 
implementaram um plano de ação específico 
para a cessação. Estes indivíduos são mais bem 
assistidos com recursos que oferecem feedback 
relevante, resolução de problemas, apoio social 
e reforço relacionado a sua tentativa de parar. 
Intervenções significativas para funcionários 
na fase de ação incluem acesso a serviços no 
local de trabalho ou comunidade, intranet, ou 
aconselhamento por telefone.

Manutenção: Funcionários no estágio de 
manutenção incluem ex-usuários de tabaco 
que pararam de fumar com sucesso. Estes 
indivíduos alcançaram a mudança desejada 
e são mais bem assistidos com recursos que 
ajudam a enfrentar a falta do tabaco, lembretes 
e a evitar as recaídas. Possíveis abordagens de 
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intervenção para os funcionários na fase de 
manutenção incluem o acesso a serviços no 
local de trabalho ou comunidade, intranet, ou 
aconselhamento por telefone e cobertura para 
drogas terapêuticas comprovadas que auxiliam 
na sustentação da cessação em longo prazo.

Cessação: Funcionários no estágio de 
cessação incluem ex-usuários de tabaco que 
tenham, pelo menos, cinco anos livres de tabaco, 
têm 0% de tentação de utilizar novamente 
o tabaco, e 100% de auto-eficácia para 
permanecer livre de tabaco. 39 Embora as taxas 
de recaída entre ex-fumantes abstinentes por 
mais de cinco anos sejam de aproximadamente 
5% ou menos e as taxas de recaída diminuam a 
medida que a duração da abstinência aumenta, 
as flutuações entre abstinência e uso de tabaco 
não são incomuns. A utilidade de intervir com 
ex-fumantes que recaíram após 5 anos é incerta 
e tais intervenções devem ser direcionadas para 
aqueles que têm maior risco de uma recaída 
tardia, tais como pessoas com comorbidades 
(por exemplo, história de doença mental ou 
alcoolismo).39

Como este cenário demonstra, a abordagem 
dos Estágios de Mudança pode ser usada para 
tratar o tabagismo entre um conjunto diverso de 
funcionários em diferentes níveis de disposição 
para parar.

A Teoria do Comportamento Planejado 
também pode ser aplicada no âmbito de uma 
intervenção de controle do tabaco no local 
de trabalho. 37 A Teoria do Comportamento 
Planejado é uma extensão da Teoria da Ação 
Racional, 40 que afirma que o melhor indicador 
de comportamento é a intenção. Mais 
especificamente, a intenção é a representação 
cognitiva de disposição de uma pessoa para 
realizar um determinado comportamento, como 
o uso do tabaco, e é o antecedente imediato do 
comportamento. Esta intenção é determinada 
por três fatores: a atitude do indivíduo em 
relação ao comportamento, suas normas 
subjetivas, e seu controle do comportamento 
percebido. 40 No contexto do controle do tabaco 
no local de trabalho, as intervenções podem ser 

implementadas para influenciar cada um dos 
fatores, incluindo as atividades de informação 
e de estímulo à cessação entre os usuários de 
tabaco, a desnormalização do consumo de 
tabaco no local de trabalho, e para melhorar 
o acesso aos recursos de cessação a fim de 
aprimorar a percepção dos usuários de tabaco 
sobre sua capacidade de parar.

O Modelo Socioecológico também pode ser 
aplicado no contexto de intervenções de controle 
do tabaco no local de trabalho. 38 Modelos 
sócio ecológicos ajudam na identificação dos 
determinantes em diferentes níveis do sistema 
e sugerem relações entre estes níveis. Ao fazê-
lo, estes tipos de modelos levam em conta as 
complexidades dos determinantes de saúde e 
influências ambientais sobre a saúde, e ajudam 
a criar as condições ambientais que apoiam 
e promovem a mudança de comportamento 
eficaz e sustentável. 41 Por exemplo, intervenções 
no nível “intra”, que incluem fatores como 
idade, educação e renda, podem se concentrar 
na formação de competências e maior acesso 
a recursos de cessação entre os usuários de 
tabaco. No nível “inter”, as intervenções podem 
ser instituídas para aumentar a consciência 
e o conhecimento sobre os perigos do uso do 
tabaco e exposição ao fumo passivo entre todos 
os funcionários. Finalmente, no nível local de 
trabalho, iniciativas como políticas antitabaco 
podem ser implementadas para ajudar a 
alcançar uma cultura organizacional que apoia 
a prevenção e controle do tabagismo.

IMPACTO DAS INTERVENÇÕES DE 
CONTROLE DO TABAGISMO NO 
LOCAL DE TRABALHO
Pesquisas sugerem que as intervenções de 
controle do tabaco no local de trabalho podem 
ser eficazes na promoção da cessação do 
tabaco e melhora da produtividade entre os 
funcionários. No entanto, os benefícios destas 
intervenções não terminam com o usuário de 
tabaco. Intervenções de controle do tabagismo 
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no local de trabalho também podem levar a 
melhorias na saúde da população em geral 
e economia substancial de custos para os 
empregadores e a sociedade. 4,42,43

Trabalhadores
O uso de tabaco impacta a produtividade dos 
funcionários e  o nível de absenteísmo, aumenta 
a frequência de aposentadoria por invalidez, e 
aumenta os custos globais de assistência médica 
entre os funcionários.1 O uso do cigarro por si 
só custa cerca de US$ 97 bilhões em perdas de 
produtividade a cada ano nos Estados Unidos,10 
e estudos descobriram que os fumantes atuais 
perdem mais dias de trabalho e vivenciam 
maiores períodos de improdutividade no 
trabalho em comparação com ex-fumantes e 
aqueles que nunca fumaram.44 Por exemplo, 
homens que fumam utilizam 4 dias a mais de 
licença médica por ano do que os homens não 
fumantes, enquanto que mulheres que fumam 
utilizam 2 dias a de licença médica por ano do 
que mulheres não fumantes.44

Estudos têm demonstrado que a 
implementação de políticas anti fumo pode 
ter benefícios imediatos sobre a saúde dos 
funcionários. 7 Por exemplo, nos 3 meses após 
a aprovação de uma lei estadual abrangente 
de proibição ao fumo no estado de Nova 
York, a cotinina salivar de funcionários de 
um restaurante, bar e pista de boliche em 
uma amostra de conveniência diminuiu de 
3,6 ng/ml para 0,8 ng/ml, e a prevalência de 
sintomas de irritação sensorial autorelatados 
entre estes indivíduos diminuiu de 88% para 
38%.45 Da mesma forma, 78% dos profissionais 
que trabalham nestes estabelecimentos com 
sintomas sensoriais anteriores não relataram 
sintomas um mês após a aprovação da lei 
antifumo em bares na Califórnia.46 Além 
disso, políticas antifumo nas empresas podem 
reduzir o consumo de tabaco e aumentar a 
cessação.47-49 Um estudo com trabalhadores 
norte-americanos descobriu que aqueles que 
trabalhavam em locais onde era proibido 
fumar eram duas vezes mais propensos a parar 

de fumar do que aqueles que trabalhavam em 
locais onde era permitido fumar,47 enquanto 
que um estudo realizado em vários países 
descobriu que políticas antifumo no local 
de trabalho levaram a uma redução de 3,8% 
da prevalência do tabagismo e menos 3,1 
cigarros consumidos por dia entre os fumantes 
contínuos.49

Além de políticas antitabagistas, outras 
intervenções no local de trabalho para apoiar 
os funcionários que usam o tabaco também 
mostraram ser eficazes. Por exemplo, um 
programa de orientação de saúde por telefone 
para cessação do tabaco que foi fornecido como 
parte de um programa de promoção da saúde 
no local de trabalho por 10 grandes empresas 
dos EUA atingiu uma taxa de abandono de 
32% entre os participantes do programa, em 
comparação com 18% entre os não participantes, 
com a taxa de abandono  mais alta (44%) 
identificada entre aqueles que completaram o 
programa e que estavam dispostos a mudar 
no início do estudo.50 A eficácia de incentivos 
e competição no local de trabalho, quando 
aplicados isoladamente, não tem mostrado 
redução no uso do tabaco entre os funcionários.51 
No entanto, ainda há evidências suficientes 
para sugerir que incentivos e competições no 
local de trabalho em combinação com outras 
intervenções são eficazes no aumento do 
número de funcionários que abandonam o uso 
do tabaco.51 Estes resultados, além daqueles 
referentes a políticas antitabagistas, fornecem 
evidências de que intervenções de controle do 
tabaco no local de trabalho podem ser eficazes, 
principalmente para os funcionários que estão 
prontos para mudar seu comportamento de 
uso de tabaco existente.

O uso do tabaco aumenta os custos do 
negócio para a maioria dos empregadores. 
Os funcionários que fumam têm níveis 
significativamente maiores de absenteísmo, 
lesões, acidentes, e as taxas disciplinares em 
relação aos funcionários não-fumantes.44,52-54 
Um estudo com trabalhadores norte-
americanos descobriu que o custo médio anual 
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por perda de produtividade foi quase duas 
vezes maior para fumantes em comparação aos 
não-fumantes, sendo mais da metade destes 
custos resultado do tempo improdutivo no 
trabalho.44 No entanto, os custos associados com 
o consumo de tabaco entre os colaboradores 
se estende para além da produtividade; o uso 
do tabaco aumenta os custos de assistência 
médica tanto o empregador quanto para 
o empregado, incluindo mais internações 
hospitalares, maior tempo de internação, 
média elevada de pagamentos ambulatoriais 
e média elevada de pagamentos de seguros.55 
Além do uso do tabaco, a permissão do 
tabagismo no local de trabalho também pode 
levar à diminuição da produtividade e saúde 
dos funcionários como resultado da exposição 
ao fumo passivo, maiores prêmios de seguros 
relacionados a incêndios e aumento dos custos 
de manutenção.4

Vários estudos têm documentado 
potenciais economias de custos associados a 
redução do uso do tabaco entre os funcionários 
e a implementação de políticas antifumo. Por 
exemplo, um estudo que avaliou os potenciais 
custos para os empregadores evitados por meio 
da implementação de uma política  antifumo 
no local de trabalho na Escócia, constatou 
que o tabagismo entre os funcionários resulta 
em custos anuais de US$ 858 milhões em 
perda de produtividade, US$ 77 milhões 
em absenteísmo, e US$ 8 milhões em danos 
relacionados a incêndios.56 Da mesma forma, 
a Agência de Proteção Ambiental dos EUA 
concluiu que o benefício coletivo real de 
políticas antitabagistas variou de US $ 48 
bilhões  a US$ 89 bilhões por ano nos Estados 
Unidos em 1994, enquanto que um outro estudo 
realizado nos Estados Unidos descobriu que 
os empregadores poderiam potencialmente 
salvar US$ 10,246 por ano para cada fumante 
que para de fumar devido a uma política 
antifumo no local de trabalho.57,58 As economias 
de custo de políticas antitabagistas em relação 
a outras intervenções de controle do tabaco no 
local de trabalho não tem sido extensivamente 

estudadas; no entanto, um estudo descobriu 
que a política antifumo no local de trabalho em 
Minnesota foi aproximadamente 9 vezes mais 
rentável por fumante do que um programa 
de terapia de reposição livre de nicotina, com 
o estabelecimento da política antitabagista no 
local de trabalho influenciando 10.400 pessoas 
a parar de fumar, a um custo de US$ 799 por 
desistente e o programa de terapia de reposição 
fez com que 18.500 pessoas abandonassem o 
cigarro a um custo de US$ 7.020 por desistente.59

Alguns opositores de políticas 
antitabagistas nas empresas afirmam que 
tais restrições terão um impacto económico 
negativo sobre os negócios, particularmente 
aqueles relacionados a indústria do turismo.4 
No entanto, evidências de estudos revisados   
por especialistas que examinaram medidas 
objetivas, como receitas de vendas tributáveis 
e os níveis de emprego mostram que políticas 
e regulamentações antifumo não têm um 
impacto econômico negativo sobre a indústria 
do turismo, com alguns estudos até mesmo 
documentando um impacto positivo sobre 
estes indicadores após a implementação desta 
política.4,60

População em Geral
Os benefícios das intervenções de controle 
do tabaco no local de trabalho vão além de 
trabalhadores e empregadores. O público 
em geral é suscetível a exposição ao fumo 
passivo em empresas onde é permitido 
fumar. Pesquisas indicam que as leis antifumo 
reduzem a exposição ao fumo passivo auto 
relatada e medida objetivamente na população 
em geral de adultos não fumantes e crianças.61-63 
A implementação de tais políticas também 
mostrou levar a uma redução nas internações 
e atendimentos de emergência para ataques 
cardíacos e asma na população em geral.66-64 
Além de melhorar a saúde por meio de uma 
menor exposição ao fumo passivo, como 
resultado de políticas antitabagistas, o público 
em geral também se beneficia de economias 
de custos associados com a redução nas 
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despesas de saúde, aumento da produtividade 
e diminuição dos prémios de seguros de 
saúde.4,10

ESTRATÉGIAS DE 
APRIMORAMENTO DE 
HABILIDADES
Fornecer apoio para funcionários que desejam 
reduzir seu consumo de tabaco ou parar de 
usar completamente o tabaco é um componente 
crucial de qualquer intervenção de controle do 
tabaco no local de trabalho. Parar de fumar é 
benéfico para a saúde em qualquer idade, e os 
fumantes de cigarro que param antes dos 35 
anos têm taxas de mortalidade semelhantes 
àqueles que nunca fumaram.1,67 Desde 2002, 
o número de ex-fumantes nos EUA excedeu 
o número de fumantes,68 e em 2010 , 68,8% 
dos fumantes disseram que gostariam de 
parar de fumar completamente, e 52,4% já 
tentaram parar de fumar no último ano.69 Os 
empregadores podem recorrer a uma série 
de intervenções baseadas em evidências para 
ajudar os funcionários a interromper o uso 
do tabaco, incluindo melhorias no acesso ao 
aconselhamento para abandono do tabaco, 
medicamentos e programas e recursos para 
cessação no local de trabalho.

Aconselhamento para Cessação 
do Tabagismo
A triagem individualizada para o uso do tabaco 
e sessões de aconselhamento para o abandono 
do tabaco com um profissional de saúde são 
métodos eficazes para auxiliar os usuários de 
tabaco parar com sucesso. Até mesmo sessões 
breves de aconselhamento de três minutos 
durante as visitas clínicas têm demonstrado 
ser eficazes na redução das taxas de tabagismo, 
com aumento da eficácia de acordo com a 
duração da sessão e frequência.70 Por exemplo, 
as taxas de sucesso para aqueles que param de 
fumar sem ajuda (“de uma hora pra outra”, 
5%) são significativamente menores do que em 

comparação com as taxas relacionadas a sessões 
de aconselhamento breves (1 a 3 minutos, 
14,4%) e intenso (300 minutos, 25,5%).43,70 As 
Diretrizes de Prática Clínica do Serviço de 
Saúde Pública dos Estados Unidos, Treating 
Tobacco Use and Dependence, descreve uma 
abordagem de 5 etapas conhecida como os “5 
As”  para que  profissionais de saúde auxiliem 
seus pacientes a abandonar o uso do tabaco.70 
A abordagem incentiva os profissionais de 
saúde a perguntar aos pacientes se eles usam 
tabaco, aconselhá-los a parar de fumar, e avaliar 
a sua motivação para parar. Se o paciente 
está disposto a fazer uma tentativa de parar 
de fumar, o médico deve ajudá-lo, oferecendo 
medicamentos e fornecendo ou encaminhando 
o paciente para aconselhamento ou tratamento 
adicional, e providenciar para consultas de 
follow-up para prevenir recaídas. Um esforço 
considerável tem sido dispendido na última 
década para integrar o modelo 5A a prática 
clínica por meio da educação médica, melhoria 
da qualidade dos sistemas de saúde, e desenho 
do plano de benefícios de saúde.70,71

No entanto, apenas 3 em cada 5 adultos 
são testados devido ao uso do tabaco pelo 
prestador de cuidados de saúde, e entre 
os usuários de tabaco, apenas 1 em cada 5 
relatam receber aconselhamento sobre tabaco 
durante suas visitas ao médico.72 Assim, o 
local de trabalho oferece uma oportunidade 
única para identificar e ajudar os usuários 
de tabaco que possam não ter acesso a um 
profissional de saúde. Por exemplo, usuários 
de tabaco podem ser identificados por meio de 
avaliações de risco à saúde dos funcionários 
e a partir daí disponibilizar orientação e 
acompanhamento do tratamento. Abordagens 
de acompanhamento podem incluir referências 
a organizações externas ou linhas diretas para 
abandono do tabaco ou um convite para que 
um educador de saúde ou conselheiro para 
cessação do tabaco visite o local de trabalho. 
Linhas diretas de apoio ao abandono do tabaco, 
que podem iniciar e reforçar os esforços dos 
usuários de tabaco para parar de fumar, estão 
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localizadas em todos os 50 estados dos EUA.73 
No entanto, vários estados já consideraram 
interromper o financiamento e alguns 
restringiram a disponibilidade de serviços.74 
Por exemplo, a linha direta de Ohio já foi 
gratuita para todos os fumantes, mas agora 
presta serviços a apenas alguns indivíduos 
de forma gratuita, incluindo beneficiários da 
Medicaid e mulheres grávidas.75 Sessões por 
telefone normalmente seguem uma abordagem 
de aconselhamento padronizada, e podem ser 
combinadas com outras intervenções, tais como 
distribuição de materiais de cessação, sessões 
formais de aconselhamento individual ou em 
grupo, ou medicamentos para parar de fumar.

Medicamentos para Cessação do 
Tabagismo
A taxa média de sucesso quando se usa 
medicamentos para parar de fumar é de 25%, e 
a combinação de medicação e aconselhamento 
para a cessação do tabaco é 1,4 vezes mais eficaz 
do que a medicação por si só.70 Medicamentos 
antitabagismo eficazes incluem a terapia de 
reposição de nicotina e medicamentos sem 
nicotina sujeitos a receita médica. A terapia 
de reposição de nicotina trabalha fornecendo 
uma fonte substituta de nicotina, sem os 
componentes nocivos dos produtos do tabaco, 
e pode reduzir ou eliminar os sintomas de 
abstinência que muitos usuários de tabaco 
têm quando abandonam o fumo. A terapia de 
reposição de nicotina, como adesivos, goma de 
mascar e pastilhas podem ser comprados sem 
receita médica, enquanto inaladores de nicotina 
e spray nasal exigem receita. Ao contrário, 
medicamentos sem nicotina de liberação 
prolongada, como a bupropiona (Zyban®) e 
a vareniclina (Champix®), estão disponíveis 
somente sob prescrição médica.76 O órgão 
americano Food and Drug Administration 
aprovou todos os sete produtos acima 
mencionados para a cessação do tabagismo.76

Os empregadores podem melhorar o 
acesso dos funcionários aos medicamentos 
antitabagismo aprovados por meio da 

prestação de serviços ou cobertura, ou ainda 
reembolsando os custos associados a terapia de 
reposição de nicotina e medicações sem nicotina 
em sua composição. Maior acesso a esses 
medicamentos é melhor alcançado por meio da 
cobertura total nos planos de seguro saúde dos 
funcionários.70 Tais ações estão alinhadas com 
a recente iniciativa nacional para aumentar o 
número de pessoas nos Estados Unidos com 
acesso a medicamentos comprovados para 
cessação. Por exemplo, a partir de setembro 
de 2010, a lei americana Patient Protection and 
Affordable Care Act de 2010 requisitou que planos 
de saúde privados adquiridos após março de 
2010 oferecessem cobertura de cessação sem 
partilha de custos.77 A partir de janeiro de 2014, 
a Lei também proíbe programas estaduais da 
Medicaid de excluir medicamentos de cessação 
aprovados pelo FDA, incluindo medicamentos 
sem necessidade de prescrição médica, da 
cobertura de medicamentos Medicaid.77

Programa e Recursos de Cessação 
do Tabaco
Além de melhorar o acesso ao aconselhamento 
e medicação para o abandono do tabaco, 
outras iniciativas de apoio educacional e 
social também podem ser instituídas no 
local de trabalho para ajudar os funcionários 
que utilizam produtos do tabaco a parar. 
Por exemplo, os empregadores podem 
implementar programas e recursos de cessação 
em colaboração com parceiros de saúde pública, 
tais como representantes locais de Associações 
Americanas do Pulmão ou Coração, órgãos 
públicos de saúde, centros comunitários de 
saúde e hospitais e universidades locais. Tais 
programas podem ser desenvolvidos para 
atender o consumo de tabaco entre todos 
os funcionários, ou adaptados para atender 
um local de trabalho específico ou grupo, 
por meio da criação de comitês diretores de 
funcionários para fornecer aconselhamento e 
feedback. Eventos no local de trabalho também 
podem ser planejados para coincidir com os 
eventos de conscientização de saúde pública  
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ao longo do ano, como o programa “Great 
American Smokeout” da Sociedade Americana 
de Câncer (Novembro),78 ou o “Dia Mundial 
Sem Tabaco” da Organização Mundial de 
Saúde (maio).79 Competições e incentivos 
para a cessação do tabagismo também podem 
ser implementadas no local de trabalho; no 
entanto, o sucesso precoce destes programas 
tende a se dissipar quando as recompensas 
não são mais oferecidas, e tais esforços não 
mostraram melhoras das taxas de abandono do 
tabaco a longo prazo, quando implementadas 
isoladamente.51,80

Estratégias de Aprimoramento de 
Oportunidades
Os dois principais objetivos das intervenções 
de controle do tabaco no local de trabalho 
são incentivar os fumantes a parar e reduzir a 
exposição ao fumo passivo. Duas estratégias 
de melhoria oportunidades que podem 
levar à realização com êxito destes objetivos 
incluem o fornecimento de benefícios de 
saúde que apoiem o abandono do tabaco e a 
implementação de políticas antifumo.

Benefícios de Saúde de Apoio à 
Cessação do Tabagismo
Os esforços para tornar intervenções baseadas 
em evidências mais acessíveis podem aumentar 
o interesse na utilização destes tratamentos 
e promover a cessação do tabaco entre os 
funcionários.70 Uma forma de melhorar a 
acessibilidade destas intervenções no local 
de trabalho é reduzir os custos próprios dos 
usuários de tabaco, o que se mostrou eficaz em 
aumentar a utilização de terapias de cessação 
do tabaco, o número de pessoas que tentam 
parar de usar tabaco, bem como o número 
de pessoas que conseguem parar de utilizar 
o tabaco com sucesso.70 A redução dos custos 
pagos pelo próprio funcionário é melhor 
alcançada por meio da provisão ou melhoria 
de benefícios concedidos aos empregados, com 
os dois componentes mais importantes sendo a 

cobertura completa de aconselhamento clínico 
e medicamentos aprovados pela FDA para a 
cessação do tabagismo.81,82 Além de reduzir 
custos para os funcionários, a cobertura 
completa de medicamentos atenua as barreiras 
relativas à embalagem e venda de produtos 
de reposição de nicotina sem prescrição. Estas 
barreiras, incluindo restrições sobre os tipos 
de estabelecimentos que podem vender estes 
produtos, o custo elevado devido a requisitos 
relacionados embalagens grandes, e as 
preocupações com segurança resultante, em 
parte, dos extensos requisitos de rotulagem, 
todos contribuem para baixas taxas de 
utilização.83

A maioria dos usuários de tabaco são 
dependentes de nicotina, e pesquisas sugerem 
que a nicotina é tão viciante quanto a heroína 
ou a cocaína.84 Nesse sentido, abandonar o uso 
do tabaco é difícil e todos os usuários de tabaco 
podem precisar de várias tentativas antes que 
sejam finalmente bem sucedidos. Os usuários 
de tabaco muitas vezes sofrem recaídas 
devido a stress, ganho de peso e sintomas de 
abstinência, como irritabilidade, ansiedade, 
dificuldade de concentração e aumento do 
apetite.70 No entanto, usuários de tabaco podem 
aprender por meio de tentativas anteriores 
para abandonar o tabagismo e estarem melhor 
preparados para superar os desafios que 
resultaram na recaída. Além disso, diferentes 
medicamentos e métodos de aconselhamento 
funcionam para pessoas diferentes.70 Portanto, 
disponibilizar várias opções de cessação de 
forma recorrente permite que os funcionários 
que usam tabaco encontrem um tratamento 
específico ou combinação de tratamentos que 
melhor se adapta às suas necessidades e que 
aumenta a probabilidade de que eles parem de 
fumar de uma vez por todas.

Políticas Antitabagistas
A implementação de uma política antitabagista, 
que proíbe completamente o uso do tabaco de 
qualquer tipo em toda a localidade da empresa, 
é uma abordagem sustentável e baseada em 
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evidências para eliminar a exposição de não 
fumantes ao fumo passivo no local de trabalho 
e reduzir o tabagismo entre os funcionários.4,8 
Políticas antitabagistas podem ser 
estabelecidas por grupos e entidades privadas, 
não governamentais e governamentais, e são 
mais eficazes do que restrições do tabaco, que 
apenas limitam o uso em áreas designadas em 
vez de toda a propriedade onde está localizada 
a empresa.8

Os tipos de políticas antitabagistas 
implementadas com mais frequência são as 
políticas antifumo, que proíbem o uso do 
tabaco, ou o ato de fumar, em áreas internas 
da empresa.4 Políticas antitabagistas são 
implementadas com o intuito de proteger 
as pessoas da exposição ao fumo passivo em 
áreas públicas. Estas políticas podem variar 
de escopo e, em alguns casos, incluir isenções 
para locais específicos ou áreas ventiladas.4   
Políticas antifumo abrangentes, que proíbem 
o uso do tabaco em todos os espaços internos 
da empresa e locais públicos, incluindo 
restaurantes e bares, são as mais eficazes.4 Em 
2002, o estado de Delaware nos EUA tornou-
se o primeiro estado a implementar uma 
política de proibição total,85 e em 1 de janeiro 
de 2013, 26 estados e o Distrito de Columbia 
instituíram tais leis (ver Figura 18-3).86 Políticas 
abrangentes contra o fumo também foram 
instituídas em mais de 500 localidades, e cerca 
de 49% da população dos Estados Unidos 
(149,7 milhões de indivíduos) foi coberta 
por uma política antitabagista estadual ou 
local  a partir de 01 janeiro de 2013.87 No 
entanto, falhas de cobertura, especialmente 
na região sul dos EUA e em estados com leis 
que previnem restrições locais ao fumo, estão 
contribuindo para disparidades em relação a 
proteções contra o fumo passivo.88 Dados da 
pesquisa Current Population Survey sugerem 
que, embora três quartos dos americanos em 
cargos administrativos estivessem cobertos 
por políticas antitabagistas entre 1993 e 1999, 
apenas 43% dos 6,6 milhões de funcionários 
do país atuantes nos ramos de preparação 

de alimentos e serviços se beneficiaram deste 
nível de proteção.89

Políticas abrangentes contra o fumo 
estão associadas com a redução de sintomas 
respiratórios auto relatados e melhora da 
função pulmonar entre os funcionários 
não fumantes que trabalham no setor de 
hospitalidade, diminuição de internações e 
atendimentos de emergência para ataques 
cardíacos e de asma na população em geral, e 
não têm um impacto econômico negativo sobre 
indústria do turismo.4,90,91 Tais políticas também 
são populares entre o público; durante 2009 
e 2010, 81,6% dos adultos norte-americanos 
acreditavam que os locais de trabalho devem 
ser livres de tabaco, com prevalência específica 
do estado variando de 68,6% (Kentucky) 
até 89,1% (Califórnia).92  Estudos também 
mostram que as políticas antitabaco podem 
facilitar a cessação do tabagismo e a adoção 
de regras antifumo voluntárias em casa.4,90,91 
Independentemente destes benefícios, a adoção 
de políticas antitabagistas deve ser combinada 
com campanhas de abandono do tabaco e 
programas de referência, a fim de maximizar a 
eficácia da cessação.7

DESENVOLVIMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE 
INTERVENÇÕES DE CONTROLE DO 
TABACO
O processo de desenvolvimento e implementação 
de uma intervenção de controle do tabaco no 
local de trabalho envolve uma série de etapas 
sequenciais, que podem ser divididas em quatro 
fases principais: preparação, implementação, 
manutenção e avaliação.93 Embora distintas 
uma da outra, as etapas são interdependentes e 
cruciais para a realização bem sucedida de uma 
intervenção de controle do tabaco no local de 
trabalho eficaz e sustentável. Uma discussão 
mais detalhada pode ser encontrada nas seções 
deste capítulo sobre a concepção do programa 
(Capítulo 3) e avaliação (Capítulo 6).
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Preparação
O primeiro passo no desenvolvimento de 
uma intervenção de controle do tabaco no 
local de trabalho é garantir o compromisso 
da gerência, líderes sindicais, e quaisquer 
outras partes interessadas ou grupos. 
Métodos para aumentar o interesse e apoio 
entre estes indivíduos poderiam incluir o 
fornecimento de informações sobre os perigos 
do uso do tabaco e exposição ao fumo passivo, 
incluindo potenciais benefícios para a saúde 
e econômicos que poderiam ser alcançados 
por uma intervenção de controle do tabaco 
na empresa. Uma vez que o compromisso foi 
assegurado, um grupo de trabalho deve ser 
estabelecido com representantes de todos os 
setores da empresa, incluindo funcionários em 

cargos de gestão, representantes dos sindicatos 
e funcionários em geral. Dadas as disparidades 
conhecidas sobre o uso de tabaco e exposição 
ao fumo passivo na população, também 
devem ser feitos esforços para garantir que o 
grupo de trabalho abrange todos os grupos 
populacionais, incluindo homens e mulheres, 
minorias étnicas, e usuários de tabaco atuais, 
passados e aqueles que nunca fumaram.  O 
grupo de trabalho será finalmente encarregado 
de desenvolver a abordagem intervencionista, 
certificando-se de utilizar os recursos existentes 
no local de trabalho, quando necessário. Em 
alguns casos, a alta gerência pode também 
determinar a abordagem intervencionista 
antecipadamente e, em seguida, formar um 
grupo de trabalho para determinar a melhor 

Figura 18-3: Leis que Proibem o Fumo no interior de Locais de trabalho, por estado 2012.

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). State Tobacco Activities Tracking and 
Evaluation (STATE) System.
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forma de implementá-la. Independentemente 
da abordagem, a inclusão de uma avaliação 
de necessidades formal, ou de um processo 
sistemático de identificação de metas e 
estabelecimento de prioridades para a ação, é 
o ideal.

Durante o desenvolvimento de uma 
abordagem intervencionista, vários fatores 
importantes devem ser considerados, incluindo 
o objetivo da intervenção, o tipo de intervenção, 
como a cessação do tabagismo será abordada, e os 
prazos e procedimentos para a implementação 
da intervenção, execução e avaliação. Para 
ajudar a informar este processo, o grupo de 
trabalho deve considerar revisar as lições 
aprendidas e as melhores práticas de outras 
empresas que implementaram intervenções 
semelhantes, bem como a realização de uma 
pesquisa entre os funcionários para obter 
informações específicas do local de trabalho 
sobre a prevalência do consumo de tabaco e 
as atitudes, crenças e preferências em relação 
a uma intervenção de controle do tabaco. 
Por exemplo, se uma grande proporção de 
fumantes identificar o stress como a principal 
razão para usar o tabaco, o grupo de trabalho 
pode fazer um esforço para identificar as 
causas de stress no local de trabalho, atuar para 
remover ou modificar estas fontes, e oferecer 
seminários de gestão de stress na empresa 
em conjunto com o fornecimento de apoio 
a cessação do tabagismo. Uma vez que um 
plano de intervenção é desenvolvido, ele deve 
ser apresentado por escrito e aprovado pela 
administração, líderes sindicais, e quaisquer 
outras partes ou grupos interessados antes da 
implementação.

Implementação
Após a elaboração e aprovação da intervenção 
de controle do tabaco, uma data oficial de 
lançamento deve ser anunciada. Pelo menos de 
quatro a seis meses devem ser concedidos entre 
o momento do anúncio e a implementação, 
dependendo do tamanho da organização 
e da magnitude da mudança associada 

com a intervenção. Durante este “tempo 
de espera”, detalhes da intervenção podem 
ser reforçados por meio de mensagens nos 
meios de comunicação da empresa, incluindo 
inserções em holerites, boletins informativos 
da empresa, cartazes e e-mails. É fundamental 
que estes materiais fortaleçam a intervenção 
de forma que o foco esteja no ato de fumar, 
em vez de no fumante, bem como na saúde e 
segurança, em vez de nos direitos individuais. 
Detalhes da intervenção iminente também 
podem ser acompanhada por materiais sobre 
os perigos do uso do tabaco e fumo passivo, 
e informações sobre recursos para apoiar a 
cessação do tabaco entre os funcionários, tais 
como as linhas diretas.

Antes da data oficial de implementação, 
deve ser fornecido um treinamento para 
gerentes de nível médio e supervisores sobre 
a política de comunicação e execução, quando 
aplicável. Por exemplo, o treinamento pode 
incluir uma dramatização de cenários sobre 
como aconselhar os visitantes em relação a 
uma política antitabagismo e como abordar 
o descumprimento desta política. Para 
ajudar a marcar o início da intervenção, um 
evento de lançamento pode ser realizado na 
empresa, na data oficial de implementação, 
que funcionará como um pontapé inicial. Para 
ajudar a capitalizar os recursos existentes e 
serviços de apoio à cessação, o evento inicial 
poderia coincidir com um evento nacional 
de conscientização de saúde pública, como 
o “Great American Smokeout” ou o “Dia 
Mundial Sem Tabaco”.78,79

Manutenção
A execução justa de uma intervenção de controle 
do tabaco no local de trabalho é fundamental 
para garantir a sua sustentabilidade e eficácia a 
longo prazo. No caso das políticas antitabagistas, 
devem ser feitos esforços para garantir que a 
execução é equitativa entre as categorias de 
profissionais e que nenhuma diferenciação é 
feita entre pausas para fumar e outros tipos 
de pausas. O sucesso da manutenção de uma 
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política antitabagista também exige a provisão 
continuada de recursos e oportunidades de 
educação para cessação do tabagismo uma vez 
que a política foi implementada para apoiar 
totalmente os funcionários em suas tentativas 
de abandonar o tabaco e evitar uma recaída. 
No caso de outras formas de intervenção de 
controle do tabaco, como os benefícios de saúde 
para os funcionários, devem ser feitos esforços 
para assegurar que os funcionários tenham 
acesso pleno e contínuo a estes recursos após a 
data oficial de implementação.

Avaliação
Avaliar uma intervenção de controle do tabaco 
no local de trabalho pode fornecer informações 
úteis sobre a eficácia da intervenção e eficiência 
de custos, ajudar a manter a prestação de 
contas tanto para o empregador quanto para os 
funcionários, e ainda auxiliar na identificação 
de formas de melhorar a intervenção.94,95 Há 
três tipos de avaliações em potencial para 
desenvolver e implementar uma intervenção de 
controle do tabaco no local de trabalho sendo: 
formativa, processo e somativa. Avaliações 
formativas são utilizadas na fase introdutória 
do desenvolvimento da intervenção para 
identificar as estratégias mais adequadas para 
um local de trabalho em particular. Um exemplo 
de avaliação formativa seria uma pesquisa com 
funcionários sobre o uso e atitudes relacionadas 
ao tabaco, crenças e preferências em relação 
a uma intervenção específica de controle do 
tabaco no local de trabalho. Em contrapartida, 
as avaliações de processo se concentram em 
intervenções que estão em andamento para 
determinar se ajustes precisam ser feitos no que 
se refere à abordagem. Exemplos de avaliações 
de processo poderiam incluir avaliações 
sobre o número e tipos de funcionários que 
participaram de uma aula de cessação do 
tabagismo, ou a satisfação dos participantes 
ou reclamações relacionadas a aula. Por 
fim, avaliações somativas concentram-se na 
possibilidade de uma intervenção ter sido eficaz 
e alcançado os objetivos que inicialmente tinha 

a intenção de atingir. Exemplos de avaliações 
somativas poderiam incluir uma análise custo-
benefício ou uma avaliação das alterações no 
número de funcionários que utilizam o tabaco, 
a quantidade de tabaco utilizada e as intenções 
de parar entre usuários contínuos de tabaco.

As informações obtidas a partir da 
avaliação da intervenção devem ser, em última 
instância, utilizadas para revisar e melhorar 
a intervenção existente ou para informar 
melhor as estratégias para implementar tais 
intervenções no futuro. Os resultados da 
avaliação são melhor compilados na forma de 
um relatório escrito que descreve as principais 
lições aprendidas e melhores práticas para 
o desenvolvimento e implementação da 
intervenção específica de controle do tabaco no 
local de trabalho.

Temas Emergentes no Controle do 
Tabaco no Local de Trabalho
A ciência e a prática do controle do tabaco é 
dinâmica e continua a evoluir rapidamente 
ao longo do tempo. Assim, os esforços de 
prevenção e controle do tabagismo devem 
mudar ao longo do tempo para refletir o 
estado atual do conhecimento científico e da 
mudança das normas sociais relacionadas ao 
uso do tabaco. Há algumas décadas atrás, o 
foco principal das intervenções de controle 
do tabaco era educar as pessoas sobre os 
efeitos adversos à saúde do uso do tabaco e 
promover a cessação a nível individual, ao 
passo que a ênfase atual está em métodos 
relacionados a políticas para abordar o uso do 
tabaco e o fumo passivo a nível populacional.96 
Nos últimos anos, novas questões surgiram 
no campo de controle do tabaco que podem 
influenciar a promoção da saúde no local 
de trabalho, incluindo as disparidades na 
adoção e cobertura das intervenções de 
controle do tabaco, a proliferação de políticas 
de contratação antitabagistas, bem como a 
introdução de novos produtos do tabaco no 
mercado norte-americano.



584 CAPÍTULO 18 Prevenção e controle do tabagismo no ambiente de trabalho

Disparidades
O status socioeconômico está associado com o 
conhecimento relacionado ao tabaco, consumo 
e cessação,97,98 e disparidades na mortalidade 
de adultos também têm sido associadas aos 
efeitos do uso do tabaco.99 As possíveis razões 
para estas desigualdades incluem variações no 
desempenho educacional, propensão e auto 
eficácia relacionados a cessação do tabaco, e 
privação.100

Poucos estudos avaliaram a relação 
entre o nível socioeconômico e estratégias 
de intervenção para reduzir o uso de tabaco 
e exposição ao fumo passivo no local de 
trabalho. O número limitado de estudos que 
têm sido realizados sugere que a exposição ao 
fumo passivo e a não conformidade a políticas 
antitabagistas são desproporcionalmente 
maiores entre indivíduos com menor status 
socioeconômico, particularmente aqueles com 
menor renda, menor escolaridade, ou que 
vivem em áreas rurais.101-103 Fumantes habituais 
com maior nível socioeconômico, mostraram 
ser mais propensos a aceitar uma política 
antitabagista no local de trabalho; no entanto, 
o mesmo estudo não encontrou variações 
na prevalência de políticas antitabagistas 
em bares e restaurantes, ou na taxa de 
adoção de tais políticas, em todos os grupos 
socioeconômicos.104

As disparidades no acesso a programas 
de cessação do tabagismo patrocinados 
pela empresa também têm sido observadas 
na literatura. Dados da Current Population 
Survey de 2006 indicam que a percentagem de 
trabalhadores norte-americanos que relataram 
que suas empresas ofereceram qualquer ajuda 
aos funcionários que desejam parar de fumar 
foi maior para as ocupações administrativas 
(19,8%) em comparação com trabalhadores 
braçais (13,5%) e do setor de serviços (10,6%).105 
Estas disparidades no acesso a programas de 
cessação do tabagismo, além de variações na 
proteção de políticas antifumo, sugerem que 
são necessários esforços contínuos para garantir 
que as intervenções de controle do tabaco no 

local de trabalho alcancem a todos os subgrupos 
da população, em particular os trabalhadores 
com menores salários e populações em níveis 
socioeconômicos mais baixos.

Políticas de Contratação 
Antitabagistas
Além de políticas e restrições sobre o uso 
de tabaco no local de trabalho, um número 
crescente de organizações optou por estender 
a amplitude dos esforços de controle do 
tabaco nas empresas, instituindo políticas 
que excluem especificamente os usuários de 
tabaco das oportunidades de emprego.106 Em 
alguns casos, as empresas têm cumprido tais 
políticas por meio de testes de cotinina, que 
podem acusar positivo como resultado do uso 
do tabaco, exposição ao fumo passivo, ou uso 
de terapia de reposição de nicotina, como o 
adesivo de nicotina.106

Proponentes de políticas de contratação 
antitabagistas, muitos dos quais são 
organizações de saúde e de controle do 
tabaco, afirmam que tais políticas ajudam a 
tornar o tabagismo fora dos parâmetros da 
organização e garantir que os funcionários 
sejam capazes de atuar como defensores ou 
modelos na organização. A economia em 
potencial advinda da redução de custos com 
benefícios de saúde, também foi citada como 
uma vantagem em potencial de tais políticas.106 
Em contrapartida, opositores afirmam que as 
políticas de contratação antitabagistas limitam 
desproporcionalmente as oportunidades de 
emprego dos usuários de tabaco e podem 
agravar o desemprego e a insegurança no 
trabalho entre as subpopulações com maior 
prevalência do uso do tabaco,106 incluindo 
grupos socioeconômicos mais baixos e as 
minorias raciais, tais como índios americanos e 
nativos do Alasca.3

Em alguns estados, a adoção de políticas 
de contratação antitabagistas é proibida por 
uma legislação que impede os empregadores 
de discriminação contra os empregados devido 
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ao uso de produtos do tabaco. Em 01 de janeiro 
de 2013, 29 estados e o Distrito de Columbia 
promulgaram leis que protegem os usuários de 
tabaco de políticas de contratação antitabagistas 
(ver Figura 18-4).107 O âmbito destas “leis de 
proteção ao fumante” varia de estado para 
estado; todavia, elas proíbem explicitamente 
as empresas de demitirem um funcionário ou 
recusarem-se a contratar um candidato devido 
ao uso de tabaco fora do horário de trabalho 
e quando eles estão fora da propriedade da 
empresa. Em Nova York e no Colorado, não 
há nenhuma lei que trate especificamente 
do uso de tabaco por funcionários, mas os 
usuários de tabaco são protegidos por termos 

de uma legislação mais ampla, que proíbe a 
discriminação contra um funcionário que está 
envolvido em uma atividade lícita.107

Novos Produtos de Tabaco
Apesar dos declínios contínuos na prevalência 
do uso de cigarros entre os adultos nos Estados 
Unidos, o consumo de outros produtos 
estagnou (por exemplo, tabaco sem fumaça),2 
ou em alguns casos aumentou (por exemplo, 
charutos), nos últimos anos.108 Durante o 
mesmo período, diversos produtos do tabaco 
novos como o SNUS e cigarros eletrônicos, 
também foram introduzidos no mercado 

Figura 18-4: Leis que Proibem Empregadores de Discriminação contra Funcionários que Usam 
Tabaco, por estado, 2012.

Fonte: American Lung Association.



586 CAPÍTULO 18 Prevenção e controle do tabagismo no ambiente de trabalho

e ganharam popularidade.109 SNUS é um 
produto do tabaco, úmido e sem fumaça, 
que não precisa ser cuspido,110 enquanto que 
um cigarro eletrônico, ou e-cigarro, é um 
dispositivo alimentado por bateria que fornece 
ao usuário doses inaladas de nicotina e outros 
aditivos.111

Profissionais de saúde pública estão 
preocupados que o uso de produtos 
emergentes, como o SNUS e os e-cigarros 
venha a incentivar a iniciação do tabagismo, 
perpetuar o uso da nicotina entre os usuários de 
tabaco que poderiam de outra forma parar de 
fumar, além de ir contra a eficácia das políticas 
antitabagistas.111,112 Além disso, foi descoberto 
que o uso de SNUS pode causar certos tipos 
de câncer,113,114 e componentes potencialmente 
tóxicos foram identificados em alguns 
cartuchos de e-cigarro.115 Em contrapartida, 
os defensores destes produtos afirmam que 
eles são menos prejudiciais à saúde do que os 
produtos combustíveis do tabaco, tais como 
cigarros, e podem ajudar alguns fumantes a 
parar.116,117

Nos últimos anos, um número crescente 
de estados, municípios e instituições privadas 
têm feito esforços para lidar com o uso de 
novos produtos do tabaco no ambiente de 
trabalho. Por exemplo, a partir de janeiro de 
2013, mais de 740 faculdades e universidades 
americanas instituíram políticas antitabagistas 
que proíbem o uso de todos os tipos de tabaco, 
incluindo produtos sem fumaça como o SNUS, 
em seus campi.118 Várias organizações nacionais 
de saúde pública, incluindo a American 
Cancer Society, a American Heart Association 
e a American Lung Association também têm 
defendido a inclusão de e-cigarros na legislação 
antifumo existente e futura.119 Em janeiro de 
2010, Nova Jersey se tornou o primeiro estado 
dos EUA a aprovar uma legislação que proíbe 
expressamente o uso de e-cigarros em locais 
públicos e locais de trabalho,120 enquanto que 
o Departamento de Transportes dos Estados 
Unidos proibiu o uso de cigarros eletrônicos 
em voos comerciais desde fevereiro de 2011.121

CONCLUSÃO
O local de trabalho representa um cenário ideal 
para desenvolver e implementar intervenções 
que tratam o uso de tabaco e a exposição ao 
fumo passivo. Apesar dos progressos feitos 
ao longo das últimas décadas na redução 
do consumo de tabaco e implementação 
de políticas antitabagistas abrangentes em 
ambientes fechados, mais esforços ainda são 
necessários para reduzir o custo para a saúde 
e econômico do tabaco nos Estados Unidos. A 
pesquisa sugere que aproximadamente 20% 
dos adultos que trabalham nos EUA fumam 
cigarros, e o mesmo percentual relata serem 
involuntariamente expostos ao fumo passivo 
no local de trabalho.

Intervenções de controle do tabaco no local 
de trabalho, incluindo as políticas antifumo, 
benefícios de saúde concedidos aos funcionários 
para apoiar a cessação do consumo de tabaco e 
programas e os recursos de cessação do tabaco 
são mecanismos com bom custo-benefício 
com os quais é possível melhorar a saúde e a 
produtividade dos funcionários e do público 
em geral. Tais estratégias também podem 
resultar em economias significativas de custos 
para os empregadores e para a sociedade por 
meio da redução de doenças relacionadas 
ao tabaco, aumento da produtividade entre 
os funcionários, e declínio em gastos com 
manutenção e seguro. O apoio a funcionários 
que usam tabaco, incluindo benefícios de 
saúde completos, aconselhamento para a 
cessação e medicamentos aprovados pelo FDA, 
é um componente particularmente importante. 
Além de melhorar a saúde do usuário de 
tabaco e o resultado final para o empregador, 
fornecer este apoio demonstra o compromisso 
da empresa de melhorar a saúde de todos os 
colaboradores, bem como a compreensão da 
natureza altamente viciante da nicotina e da 
dificuldade relacionada ao abandono do uso 
do tabaco.

Intervenções de controle do tabaco no 
local de trabalho são melhor desenvolvidas e 
implementadas com a participação de todos os 
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setores da empresa, incluindo representantes 
da gerência, dos sindicatos e funcionários. 
A inclusão de todas as partes interessadas, 
em última instância ajudará a alcançar uma 
abordagem abrangente para a saúde no local 
valorize a saúde, a segurança e o bem estar.

Glossário
5A’s: Uma abordagem de cinco etapas para 
profissionais de saúde ajudarem seus pacientes 
a parar de fumar. A abordagem incentiva 
os profissionais de saúde a perguntarem aos 
pacientes se eles usam tabaco, aconselhá-los 
a parar de fumar, e avaliar a sua vontade de 
parar. Se o paciente estiver disposto a fazer 
uma tentativa para parar de fumar, o médico 
deve ajudá-lo, oferecendo medicamentos e 
fornecendo ou direcionando o paciente para 
o aconselhamento ou tratamento adicional, e 
providenciar contatos para follow-up a fim de 
prevenir recaídas.

Biomarcador: Um traço físico específico 
utilizado para medir ou indicar os efeitos 
ou o progresso de uma doença ou condição. 
A cotinina é um exemplo de um tipo de 
biomarcador utilizado para avaliar a recente 
exposição ao fumo passivo.

Política Antitabagista Abrangente: Uma 
política ou lei que proíbe completamente o 
uso de produtos de tabaco em todas as áreas 
internas da empresa e locais públicos, incluindo 
bares e restaurantes.

Cotinina: Um tipo de biomarcador que é 
a medida mais cientificamente válida de 
exposição recente ao fumo passivo. A cotinina 
é um subproduto da nicotina que pode ser 
aferido no sangue (soro), urina ou saliva de 
adultos e crianças.

Cigarro Eletrônico (E-cigarro): Um dispositivo 
alimentado por bateria que fornece ao usuário 
doses inaladas de nicotina e outros aditivos.

Monitoramento AmbientalA avaliação da 
exposição real ou potencial de um indivíduo  
a materiais que possam estar presentes no 
seu ambiente. Exemplos de monitoramento 
ambiental incluem a medição de nicotina no 
ar, um componente específico do tabaco, ou 
partículas transportadas pelo ar, ambos os 
quais podem ser usados para determinar a 
presença e magnitude do fumo passivo em um 
ambiente específico.

Nicotina: Uma substância altamente viciante, 
que está presente em produtos de Tabaco.

Terapia de Reposição de Nicotina: Produtos 
terapêuticos que fornecem uma fonte substituta 
de nicotina para o usuário, sem os outros 
componentes nocivos dos produtos do tabaco, 
e podem reduzir ou eliminar os sintomas de 
abstinência que muitos usuários de tabaco 
têm quando param de fumar. Alguns tipos 
de terapia de reposição de nicotina incluem 
adesivos, goma de mascar e pastilhas, que 
podem ser adquiridos sem prescrição médica, 
bem como inaladores e spray nasal, os quais 
exigem prescrição de um profissional de saúde.

Medicamentos não nicotínicos: Medicamentos 
terapêuticos, que não contêm nicotina e 
podemreduzir ou eliminar os sintomas de : 
abstinência que muitos usuários de tabaco 
têm quando param de fumar. Alguns tipos 
de medicamentos não nicotínicos incluem 
bupropiona (Zyban®) e a vareniclina 
(Champix®) de liberação prolongada, ambos 
os quais requerem uma prescrição de um 
profissional de saúde.

PM2.5: Material particulado encontrado 
no ar com menos de 2,5 micrômetros de 
diâmetro. A PM2.5 é frequentemente usada no 
monitoramento ambiental para determinar a 
presença e severidade de fumo passivo em um 
ambiente específico. A Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos estabeleceu 
uma média padrão de exposição de PM2.5 
em 24 horas de 35 microgramas por metro 
cúbico (µg/m3).
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Linha Direta de Apoio (Quitline): Um 
tratamento que oferece apoio via linha telefónica 
para o vício do tabaco. Algumas linhas diretas 
também oferecem acesso gratuito à terapia 
de reposição de nicotina, como adesivos de 
nicotina.

Fumo Passivo: A combinação de fumaça 
emitida a pela ponta acesa do cigarro ou outro 
produto de tabaco que possa ser fumado e a 
fumaça exalada dos pulmões dos fumantes. O 
fumo passivo é involuntariamente inalado por 
não fumantes, pode permanecer no ar por horas 
após os produtos do tabaco se extinguiram, e 
contém pelo menos 250 produtos químicos que 
são conhecidos por serem tóxicos para os seres 
humanos.

Snus: Um tipo de produto do tabaco, úmido e 
sem fumaça, que não precisa ser cuspido.

Política de Contratação Antitabagista Uma 
política que proíbe especificamente os usuários 
de tabaco de serem empregados. Em alguns 
estados, a adoção de políticas de contratação 
antitabagistas é proibida por uma legislação 
que impede as empresas de discriminação 
contra funcionários que utilizam produtos do 
tabaco.

Política Antitabagista: Uma política que 
proíbe completamente o uso do tabaco de 
qualquer tipo em um local específico, como 
uma empresa. Políticas antifumo podem ser 
estabelecidas por grupos e entidades privadas, 
não governamentais e governamentais, e são 
mais eficazes do que restrições ao tabaco, 
que apenas limitam o uso do tabaco em áreas 
designadas em vez de toda a propriedade.

Objetivos de Aprendizado
Após completar este capítulo, você deve ser 
capaz de:

1. Descrever os efeitos adversos à 
saúde associados ao uso de tabaco e 

exposição ao fumo passivo, bem como 
a prevalência destes fatores de risco 
entre os trabalhadores e a população 
em geral.

2. Identificar uma estrutura teórica e 
fornecer um exemplo de sua aplicação 
no contexto de uma intervenção 
de controle do tabaco no local de 
trabalho.

3. Discutir várias intervenções baseadas 
em evidências que podem ajudar as 
pessoas a parar de usar o tabaco.

4. Nomear uma intervenção de controle 
do tabaco no local de trabalho e 
descrever os passos para o seu 
desenvolvimento e implementação.

5. Listar três áreas emergentes no campo 
do controle do tabaco e explicar como 
cada uma pode influenciar a promoção 
da saúde no local de trabalho.

Questões para Discussão
1. Quais são os efeitos adversos à 

saúde associados ao uso de tabaco 
e exposição ao fumo passivo, e a 
prevalência destes fatores de risco 
entre os trabalhadores e a população 
em geral?

2. Dê um exemplo de modelo teórico e 
explique como ele pode ser aplicado 
no contexto de uma intervenção de 
controle de tabaco no local de trabalho.

3. Quais são as duas intervenções 
baseadas em evidências que podem 
ajudar as pessoas a parar de usar o 
tabaco?

4. Dê um exemplo de uma intervenção 
de controle do tabaco no local 
de trabalho e descreva os passos 
para o seu desenvolvimento e 
implementação.

5. Quais são as três áreas emergentes na 
área de controlo do tabagismo e como 
cada uma pode influenciar a promoção 
da saúde no local de trabalho?
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COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS) realizada pelo Ministério da Saúde em 
parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o número de fumantes no 
Brasil caiu de 18% (24,4 milhões de pessoas) 
em 2008 para 15% (21,9 milhões de brasileiros) 
em 2013. Dois fatores são relevantes para 
este fato, o primeiro é a legislação que proíbe 
o fumo em ambientes fechados. A outra é a 
divulgação de campanhas antitabaco, inclusive 
nos maços de cigarro. De acordo com esta 
pesquisa que envolveu 80.000 domicílios em 
1600 municípios visitados em 2013, mais da 
metade (51,1%) dos fumantes relataram que 
tentaram abandonar o vício no ano passado. 
Isso ocorreu mais com as mulheres (55,9%) 
do que com os homens (47,9%). Desse grupo 
que tentou parar de fumar, 8,8% procuraram 
tratamento com profissional de saúde. A 
pesquisa aponta percentual mais elevado de 
fumantes na população masculina: 19,2%, ante 
11,2% entre as mulheres. Ela mostra ainda que 
o percentual de ex-fumantes é maior (17,5%) 
do que o de fumantes (15%).

O tratamento do tabagismo no Sistema 
Único de Saúde (SUS) está regulamentado 
e garante o acesso da abordagem e 
tratamento do tabagismo a atenção básica e 
média complexidade da rede do SUS. Essa 
regulamentação define que o tratamento 
do tabagismo deve ser realizado através 
da abordagem cognitivo-comportamental 
obrigatória e apoio medicamentoso quando 
indicado, e poderá ser realizado por qualquer 
unidade de saúde pertencente ao SUS, de 
qualquer nível hierárquico.

No Brasil, a abordagem no ambiente 
de trabalho tem utilizado a metodologia 
proposta pelo Instituto Nacional do 
Câncer – INCA (http://www1.inca.gov.
br/tabagismo) ou programas aplicados 
por profissionais especializados com o 

uso de diversas abordagens. A Associação 
Médica Brasileira (AMB) em parceria com 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) publicou as Diretrizes Clínicas 
para o Tabagismo na Saúde Suplementar 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/
diretrizes/tabagismo.pdf) que orientam 
as ações no setor, baseadas em evidências 
científicas.
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INTRODUÇÃO
Ao longo de muitos séculos, àqueles que 
possuíam preocupações médicas ou de saúde 
raramente faltava acesso imediato a algum tipo 
de aconselhamento. Seja de um xamã ou com um 
médico, de donas de casa conversando sobre a 
cerca de um quintal, de comerciais informativos 
no fim de noite, ou de um membro da família 
que, por acaso é enfermeira (o), recomendações 
sobre como cuidar de uma gripe ou febre e 
remédios caseiros para dor nas costas ou gota 
têm sido sempre fáceis de encontrar. Avaliar se 
tais respostas tão prontamente disponíveis são 
seguras ou eficazes é uma outra história. De 
fato, a era da proliferação digital de conteúdo 
e acesso remoto e imediato à informação 
democratiza o apoio à decisão e autogestão por 
um lado enquanto propaga dilemas de cautela 
do comprador do outro. Ironicamente, tal 
abundância e acesso rápido a conselhos médicos 

e de saúde pode tornar a tomada de decisão 
apenas ligeiramente menos arriscada do que no 
passado, mas muito mais complicada.

O que não mudou é que o cidadão continua o 
árbitro final das decisões de saúde e a habilidade 
do consumidor de proteger seus interesses 
está ligada às dicas para ação deste indivíduo 
juntamente com sua motivação e habilidade. 
Estes são os domínios que os educadores de 
saúde lendo este capítulo precisam se tornar 
profissionalmente equipados para apoiar. O 
desenvolvimento, avaliação e implementação 
de sistemas de apoio à decisão e programas 
de autogestão de condições crônicas seguem 
a maioria dos dogmas encontrados ao longo 
deste livro sobre promoção de saúde no local 
de trabalho. Para abreviar, essas construções 
sobrepostas de autogestão de condições crônicas 
e cuidados de saúde ou de apoio médico à decisão 
são chamados de “apoio à decisão”. Para maior 
clareza, este capítulo está dividido em quatro 
partes principais:

I. Introdução
II. Evidências para sustentar o Uso de 

Apoio à Decisão

C A P Í T U L O

19
Apoio à Decisão de Saúde Apoio à Decisão de 
Saúde: Apoio à Decisão Médica e de Saúde e 

Autogestão de Condições Crônicas
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III. Orientação para Profissionais de Saúde 
no Local de Trabalho

IV. Programas de Apoio à Decisão para 
Condições Específicas

O interesse em aprimorar e apoiar a tomada 
de decisão do consumidor sobre cuidados de 
saúde tem gerado uma extraordinária profusão 
de pesquisas, programas, produtos e serviços ao 
longo das últimas duas décadas. A necessidade 
e o valor de ativar as pessoas para se tornarem 
utilizadores mais inteligentes de cuidados 
de saúde decorre de décadas de pesquisas 
aplicadas, “advocacy” e desenvolvimento de 
programas de educação em saúde. A revisão 
de estudos dos anos 90, e início dos anos 2000, 
neste capítulo demonstra como a pesquisa tem 
aumentado a clareza conceitual no que se refere 
ao significado de consumismo ativado e apoio à 
decisão. A partir daí, os melhores exemplos de 
programas de apoio à decisão bem desenhados 
da última década são fornecidos para ilustrar 
como tecnologias e ferramentas de apoio à 
decisão estão se tornando uma parte popular 
da gestão de promoção de saúde no local de 
trabalho e está transformando e contribuindo 
para inovar a prestação de cuidados de saúde. 
O profissional de promoção de saúde não é 
mais o educador que recolhe e dissemina a 
informação necessária. Ao invés disso, nossa 
responsabilidade é a mesma de um curador 
e técnico, apoiando clientes a fazer uma 
infinidade enorme de conteúdos de saúde 
úteis, acionáveis   e relevantes para necessidades 
pessoais, valores e objetivos do consumidor.

Definição de Apoio à Decisão
O conceito de apoio à decisão reside 
no cruzamento entre cuidado médico e 
gerenciamento pessoal da saúde. Nesse 
sentido, o apoio à decisão é definido utilizando 
preceitos destas áreas relacionadas. O lado 
médico da definição é o lado fácil de descrever 
porque ele simplesmente se refere à ciência de 
diagnosticar, tratar e curar a doença. A parte 
de autogestão da definição é um tanto mais 

difícil porque é um campo gerado a partir 
da necessidade do cidadão e do mercado, 
alimentado por empreendedores, substanciado 
por prestadores de serviços médicos e 
instigado pelo rápido crescimento das mídias 
sociais, aplicativos digitais e dispositivos de 
auto monitorização.

Dado que não há sociedades profissionais 
ou painéis de consenso entre especialistas 
dedicados a determinar uma definição para 
apoio à decisão de cuidados com a saúde, 
partes devem ser tomadas de empréstimo 
de disciplinas relacionadas para formular 
uma definição para apoio à decisão. Por 
exemplo, em um painel de consenso dedicado 
a definir educação para a saúde, Green e 
Kreuter1 definiram educação para a saúde 
como “qualquer combinação de experiências 
de aprendizado desenhada para facilitar 
ações voluntárias favoráveis à saúde”. Até o 
momento em que o apoio à decisão de saúde 
tem um painel autoritário dedicado à sua 
identidade, para este capítulo apoio à decisão 
será definido como qualquer combinação de 
experiências de aprendizado desenhada para 
facilitar o diagnóstico pessoal, tratamento, 
autogestão e cura de doenças.

Uma pessoa crítica sem conhecimento 
dos princípios da autonomia pessoal e 
responsabilidade individual poderia visualizar 
esta definição de apoio à decisão de cuidados 
com a saúde como praticar a medicina 
sem licença. Para resolver esta questão, é 
importante distinguir entre apoio à decisão de 
cuidados com a saúde para condições crônicas 
versus emergências graves versus condições de 
autolimitação. Ensinar outros a ter a habilidade 
de distinguir entre estas condições e discernir 
o que pode ser tratado sozinho e o que precisa 
de atenção profissional é o centro do apoio à 
decisão de cuidados com a saúde.

Condições graves, de emergência que 
requerem o benefício da atenção médica a 
partir do apoio à decisão que ensina as pessoas 
a identificar os problemas que ameaçam a vida 
e a agir rapidamente. Quando as condições 



599CAPÍTULO 19 Apoio à Decisão de Saúde Apoio à Decisão de Saúde

são auto limitadoras, eles irão embora sem 
intervenção médica e o apoio à decisão tem 
um papel no fornecimento de conforto. Para 
condições crônicas de saúde, ou seja, aquelas 
com duração de 6 meses ou mais, o apoio 
à decisão oferece benefícios terapêuticos, 
bem como benefícios de conforto. Envolver 
pacientes no autocuidado de problemas 
crônicos de saúde é, afinal, o componente mais 
importante do tratamento de problemas que 
não têm cura.

Naturalmente, se uma condição é crônica, 
aguda, ou auto limitadora, há um papel muito 
importante para os profissionais médicos. O 
apoio à decisão não se destina a preencher este 
papel, mas existe porque o cuidado com a saúde 
é necessariamente complexo e importante, 
e porque às vezes os pacientes precisam de 
ajuda para entender a melhor forma de lidar 
com qualquer que seja sua preocupação com a 
saúde.

Por que o Apoio à Decisão é 
Necessário?
O advento do apoio à decisão de cuidados 
com a saúde, com seus livros de assistência 
de autoatendimento, sessões de treinamento 
e meios subsequentes de apoio à decisão 
online e baseados em aplicativos, corresponde 
às mudanças nas prioridades da política de 
saúde nos Estados Unidos. Enquanto estilo 
de vida e responsabilidade individual eram as 
palavras de ordem dos anos 1980 e início dos 
anos 1990, na primeira década do século 21, 
tem havido um movimento em direção ao bem 
estar, à saúde da população, e aos modelos de 
“cuidado responsável” de utilização do plano 
de saúde.

Os formuladores de políticas públicas 
têm percebido que a promessa de cidadãos 
e pacientes terem o controle de seu estilo de 
vida não é apenas difícil, mas leva um tempo 
considerável para alcançar. Para lidar com uma 
pequena, mas cara parcela desta questão, os 
fornecedores de produtos de gestão de doenças 

começaram a oferecer programas de qualidade 
variável e os resultados demonstráveis. Os 
empregadores estavam ansiosos por uma 
ampliação para que uma gama de programas 
e intervenções seja oferecida para englobar 
um espectro mais amplo de serviços de saúde. 
Estes serviços foram identificados como um 
“contínuo de cuidados” que vai desde de bem 
estar por meio de níveis de risco à saúde e 
da carga de doenças. Hoje, os empregadores 
e outros compradores de cuidados de saúde 
veem a gestão da saúde da população como 
uma prática promissora para melhorar os 
resultados de saúde e para manter os custos 
globais de cuidados com a saúde.2

Nesse meio de políticas e programas de 
inovação que se esforçam para equilibrar a 
responsabilidade individual e social pela saúde, 
e o estilo de vida versus a gestão da condição, 
o apoio médico à decisão irá desempenhar um 
papel cada vez mais vital na gestão da saúde da 
população. A tabela 19-1 ilustra as diferenças 
entre os vários programas de gestão de saúde 
que estão normalmente disponíveis para os 
funcionários hoje.

Hoje, milhões de pessoas (35% dos adultos 
nos EUA) usam a Internet todos os dias 
para se autodiagnosticar e decidir sobre um 
curso de ação. De acordo com o Pew Internet 
Project, metade das pessoas que fazem este 
tipo de triagem online prosseguem com uma 
visita à clínica e 40% dos que procuram um 
profissional de saúde têm seu autodiagnostico 
confirmado.3 Da perspectiva de um profissional 
de saúde no local de trabalho, isso representa 
oportunidades e ameaças relacionadas à 
saúde e à produtividade da força de trabalho. 
Embora o senso comum não possa ser ensinado 
e a hipocondria não possa ser resolvida, os 
funcionários podem ser empoderados com 
orientações, incluindo cuidados, para a 
tomada de decisões de saúde. Claramente, o 
uso da internet, e outras ferramentas de apoio 
à decisão, aumenta a conveniência e reduz os 
custos relacionados com visitas presenciais 
com os profissionais de saúde, mas a busca de 
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informações irrestritamente pode gerar uma 
ansiedade desnecessária e uma oportunidade 
perdida para um diagnóstico ou tratamento 
correto. A saber, se 40% das situações de 
autodiagnóstico podem ser confirmadas por 
médicos, o que dizer sobre os outros 60% 
autodiagnósticos feitos através da internet?

A maioria dos programas de promoção da 
saúde no local de trabalho tornaram a melhora 
do autodiagnóstico online uma prioridade. 
No entanto, as prioridades significativas para 
a promoção da saúde no local de trabalho nos 
Estados Unidos incluem o objetivo principal de 
melhorar a saúde dos funcionários e um objetivo 
secundário de reduzir os custos de saúde. Esta 
tendência, juntamente com a proliferação de 
aplicativos e ferramentas relacionados à saúde 
e a dificuldade inerente de diagnóstico (60% 
dos autodiagnósticos são equivocados), aborda 
a necessidade de apoio à decisão. Assim 
como muitas clínicas estão respondendo à 
demanda online por informações médicas, os 
empregadores também estão reinvestindo em 
clínicas no local, aconselhamento de saúde 
por telefone e outros métodos eletrônicos 
ou virtuais que podem substituir de forma 
confiável a sala de espera de uma clínica.

Ao mesmo tempo, a qualidade da assistência 
médica tornou-se uma questão importante 
na avaliação de benefícios concedidos a 
empregados. Ferramentas de apoio à decisão 
têm frequentemente mostrado ter efeitos 
favoráveis   sobre a satisfação do consumidor e 
certos resultados de saúde. Além disso, para as 
condições que se resolverão por conta própria, 
o apoio à decisão e educação dos funcionários 
são provavelmente a forma mais amigável e 
rentável de reduzir o uso desnecessário de 
serviços de saúde, melhorando a qualidade 
geral do atendimento médico. O restante 
deste capítulo discute a evidência científica 
relacionada ao apoio à decisão nestes contextos, 
a começar com as táticas que têm mostrado 
ajudar os funcionários a desenvolverem suas 
habilidades de compreender seus problemas 
de saúde.

EVIDÊNCIAS PARA SUSTENTAR O 
USO DO APOIO À DECISÃO
Ativação do Paciente
Algumas pessoas são muito proativas sobre 
o gerenciamento de sua saúde e outras são 
bastante passivas. Dada essa variabilidade, 
os pesquisadores desenvolveram maneiras de 
medir a capacidade das pessoas e a vontade 
de se autogerir. Uma medida muito útil para 
isso é a ferramenta Patient Activation Measure 
(PAM).4

O que é Ativação ou Engajamento?

Engajamento do paciente e ativação são termos 
amplamente utilizados, mas eles são muitas 
vezes mal definidos e usados para denotar 
ideias diferentes. Nesta seção eles são usados   
alternadamente para indicar o mesmo conceito: 
os indivíduos que participam plenamente e 
são capazes de gerir sua saúde e o cuidado 
com a saúde de maneira eficaz. A definição 
completa de ativação é “o grau em que um 
indivíduo compreende o seu próprio papel na 
manutenção e promoção da saúde pessoal e a 
medida em que ele/ela possui o conhecimento 
necessário e um senso de autoeficácia para 
assumir este papel.”4 Este conceito mundial 
envolve crenças sobre o seu papel, bem como 
o conhecimento e autoeficácia para assumir a 
gestão da própria saúde.

Esta definição foi usada para criar um 
instrumento de medição, a PAM, que hoje 
é amplamente utilizada como uma métrica 
para avaliar a ativação do paciente ou o 
engajamento. A PAM é um questionário de 
13 itens que marca pacientes em uma escala 
de 0 a 100. A pontuação incorpora respostas 
às 13 afirmações sobre crenças, confiança 
na gestão de tarefas relacionadas à saúde, 
e conhecimento auto avaliado. Exemplos 
incluem “Quando tudo estiver dito e feito, eu 
sou a pessoa que é responsável por cuidar da 
minha saúde”; “Estou confiante de que consigo 
saber se preciso ir ao médico ou se posso cuidar 
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de um problema de saúde eu mesmo”; e “Estou 
confiante de que eu consigo dizer ao médico 
minhas preocupações, mesmo quando ele ou 
ela não me perguntar.” As respostas são graus 
de acordo ou discordância.5 A medida provou 
ser confiável e válida em diferentes línguas, 
culturas, grupos demográficos e estados de 
saúde.6-12 A PAM oferece oportunidades para 
a criação de formas inovadoras e eficazes 
de intervir e apoiar os indivíduos e, por fim, 
melhorar as decisões de saúde, comportamentos 
de saúde e resultados de saúde.

A Importância da Ativação

O valor nutricional da dieta, nível de atividade 
física, assim como a adesão aos regimes 
de tratamento irão determinar, em grande 
parte, os resultados de desfecho em saúde 
das pessoas. Por exemplo, estima-se que as 
pessoas com diabetes que são capazes de 
gerir a sua dieta, serem fisicamente ativas, 
e cumprir com regimes de medicação para 
manter níveis de açúcar no sangue próximos 
ao normal ganharão, em média, mais 5 anos 
de vida, 8 anos de visão e 6 anos livres de 
doença renal.13 Ao mesmo tempo, muitos dos 
comportamentos exigidos dos pacientes para 
manter sua saúde exigem a aquisição de novos 
conhecimentos e habilidades. Por exemplo, 
com novas abordagens farmacêuticas para o 
tratamento de doenças como diabetes e asma, 
os pacientes devem gerir regimes terapêuticos 
complexos por si mesmos. Da mesma forma, 
com menor tempo de internação, os pacientes 
muitas vezes voltam para casa doentes e devem 
gerenciar drogas pós-hospitalares, alimentação 
e as regras de tratamento de feridas por conta 
própria

Vários estudos transversais de uma 
variedade de configurações e diferentes 
grupos populacionais indicam que o 
engajamento ou ativação, medida pela PAM, 
está correlacionada com uma ampla gama de 
comportamentos de saúde e muitos resultados 
de saúde. Por exemplo, a pontuação PAM 
é significativamente correlacionada com 

muitos comportamentos preventivos (exames, 
vacinas, etc), comportamentos saudáveis, 
tais como dieta e exercício, comportamentos 
de procura de informações de saúde e 
comportamentos de autogestão de doenças 
específicas.14-19  Pontuações maiores de 
ativação também têm sido associadas com a 
redução do número de necessidades médicas 
não atendidas, tendo uma fonte regular de 
cuidados, e maior participação na fisioterapia 
após cirurgias na coluna.20,21 As descobertas 
que ligam comportamentos de ativação 
e de saúde permanecem estatisticamente 
significativas mesmo após o controle de fatores 
sociodemográficos e status do plano de saúde. 
Os resultados também foram replicados em 
estudos realizados em vários países.6-12 Além 
disso, pontuações de ativação são preditivos 
de resultados em grupos de pacientes em 
condições específicas, tais como aqueles 
com múltiplas condições crônicas e aqueles 
com um diagnóstico sério de saúde mental, 
doenças cardíacas, HIV, esclerose múltipla, 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 
câncer, síndrome inflamatória do intestino, 
hipertensão, asma, diabetes.22–28

Por outro lado, os resultados de ativação 
inferiores estão relacionadas ao uso de serviços 
de saúde caros, como o uso do serviço de 
emergência, internações e reinternações no prazo 
de 30 dias após receber alta.6,14,26,28 Um estudo 
realizado pela empresa Kaiser Permanente 
que examinou se os escores de ativação 
poderiam prever resultados comportamentais 
e de saúde futuros para pacientes com diabetes 
descobriu que pontuações iniciais da PAM 
eram indicadores significativos de múltiplos 
resultados relacionados à diabetes.26

Aumentando a Ativação do Consumidor

As intervenções destinadas a aumentar a 
ativação dos indivíduos têm se mostrado 
eficazes.28-33  Terry e seus colaboradores 
mostraram que uma intervenção no local de 
trabalho, com foco no desenvolvimento de 
habilidades, mudança das normas sociais e 
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do ambiente físico, incluindo treinamento 
de saúde para indivíduos de alto risco, 
aumentou os níveis de ativação e aprimorou 
comportamentos.32 Outros estudos mostram 
que a adaptação do apoio e educação ao nível 
de ativação do indivíduo é eficaz em aumentar 
a ativação e melhorar os resultados.28,33

O aspecto chave da pesquisa ativação do 
paciente é que, partir de onde o indivíduo está 
no contínuo de ativação e encorajar a mudança 
de comportamento que é realista e alcançável é 
uma abordagem eficaz para ajudar as pessoas 
a aumentar a ativação e melhorar a tomada de 
decisão e os resultados de saúde. Estratégias 
que segmentam uma população com base no 
nível de ativação e que utilizam diferentes 
intervenções para os diferentes segmentos 
também têm demonstrado ser bem sucedidas.

Porque o conceito de ativação ou 
engajamento é um elemento tão importante 
no apoio a decisões de saúde e mudança 
de comportamento, encontrar formas de 
aumentar a eficácia e eficiência de ativação em 
populações de funcionários e pacientes tornou-
se uma prioridade. Os empregadores que 
procuram aumentar a ativação entre os seus 
funcionários têm, sem dúvida, a esperança 
de melhorar a saúde dos funcionários, tornar 
a experiência de cuidados com a saúde mais 
eficiente, e incentivar a utilização adequada de 
serviços de assistência médica. A próxima seção 
discute outras intervenções de apoio à decisão 
que têm sido estudadas por sua capacidade de 
melhorar os padrões de utilização de serviços 
de assistência médica.

Apoio à Decisão e Utilização 
Adequada de Assistência à Saúde
Numerosos estudos ao longo de muitos anos 
mostram que educar os trabalhadores sobre 
autocuidado, particularmente sobre remédios 
caseiros para gerenciamento de sintomas de 
condições autolimitadoras, pode ser eficaz na 
redução de visitas desnecessárias a clínicas 
médicas.34-36 Apesar de programas de apoio 

à decisão nos últimos 10 anos terem tratado 
uma ampla gama de condições severas e 
crônicas, a razão primordial para seu tem 
sido manter as pessoas fora do consultório 
médico. Conseqüentemente, o apoio à 
decisão que ensina as pessoas a cuidar de 
condições autolimitadoras agudas – aquelas 
que desaparecem sem uma visita ao médico – 
tem estado entre os tipos de programas mais 
estudados e popularizados. Um enfoque neste 
aspecto do apoio à decisão decorre de estudos 
que mostram que educar consumidores a gerir 
condições autolimitadoras irá, em média, 
economizar dinheiro. Todavia, o apoio à 
decisão também pode ter um papel no aumento 
da utilização apropriada para certos tipos de 
condições de saúde.

Em um estudo randomizado com mais de 
14.000 membros de planos de saúde, Terry 
e Pheley descobriram que o uso de material 
de apoio à decisão reduziu a utilização 
desnecessária de serviços para determinadas 
condições (como gripes e resfriados), mas 
aumentou as visitas para condições tais como 
febre e dor de garganta.34 Este aumento seletivo 
na utilização teria sido um resultado positivo 
se fosse esta a finalidade da intervenção. 
Embora febres e dores de garganta possam 
ocasionalmente indicar problemas mais sérios, 
os autores sugeriram que um cuidado especial 
precisa ser tomado em como as mensagens de 
autocuidado são apresentadas para alcançar o 
resultado desejado.

O potencial do apoio à decisão para levar a 
utilização mais adequada do sistema de saúde, 
em vez de reduzir a utilização global, também 
foi demonstrado em um estudo com base 
na comunidade. Depois de uma intervenção 
em uma comunidade em que os residentes 
receberam um livro de autocuidado e foram 
aconselhados sobre o acesso a um serviço de 
enfermeiros por telefone, Hibbard relatou que 
o uso de um manual de autocuidado tinha tanto 
a probabilidade de aumentar a utilização como 
de reduzi-la.37 A comunidade de intervenção 
tinha maior probabilidade de acessar o livro 



604 CAPÍTULO 19 Apoio à Decisão de Saúde Apoio à Decisão de Saúde

de autocuidado, mas não houve diferenças 
significativas na utilização do serviço telefônico. 
O consumidor consciente, ao considerar 
riscos e benefícios, pode fazer uma escolha 
perfeitamente razoável de procurar um médico 
e descartar a possibilidade de ter uma doença 
mais séria. A educação, então, dependendo dos 
objetivos dos desenvolvedores do programa, 
pode ser um meio de aumentar a utilização.

Impacto dos Programas de Apoio 
à Decisão na Saúde e Satisfação
Vários estudos têm demonstrado a eficácia das 
intervenções de suporte à decisão na asma, 
sintomas respiratórios comuns (ex.; tosse, 
congestão), diabetes, insuficiência cardíaca e 
algumas doenças osteomusculares.38-42 Não está 
claro se intervenções de educação de apoio à 
decisão são eficazes para outras condições tais 
como artrite e DPOC.43,44

Esta discrepância, onde o apoio à decisão 
tem sido eficaz para algumas condições 
de saúde, mas não para outras, pode ser 
parcialmente explicada por estudos que 
mostram que os resultados de programas de 
apoio à decisão podem ser modificados por 
fatores a nível de paciente. Alguns fatores 
que têm mostrado influenciar a eficácia da 
intervenção de apoio à decisão são nível 
educacional, sintomas depressivos, situações 
de vida rural ou urbana, e idade.40,45–47 E, como 
discutido na seção sobre a PAM anteriormente, 
uma ativação pessoal a nível de paciente é 
uma variável que pode tanto ser testada como 
aperfeiçoada por meio de programas de apoio 
à decisão.48

O desafio de avaliar as razões da maior 
ou menor eficácia na oferta de apoio à decisão 
também é complicada pela interação entre 
o paciente, todas as suas características, e 
as características da própria intervenção. 
Uma intervenção de autogestão escrita em 
espanhol, obviamente, será menos eficaz 
em cidades como Portland, Maine, do que 
em El Paso, Texas onde há muitos latinos. 

Menos obviamente, uma intervenção de 
autogestão online pode ser menos eficaz para a 
osteoporose do que para a asma, não por causa 
da doença alvo, mas por causa da média de 
idade das pessoas com a doença. Entretanto, 
pelo menos um estudo demonstrou que 
adultos mais velhos (com idades entre 60 e 
75 anos) se beneficiaram de intervenções de 
autogestão para diabetes tanto quanto os mais 
jovens.49 Então é importante que o profissional 
de saúde no local de trabalho considere a 
população alvo, bem como evidências de 
pesquisa pra aquela população, antes de fazer 
deliberações sobre qual intervenção de apoio à 
decisão utilizar.

Outro indicador chave do sucesso da 
intervenção é a satisfação do paciente. Estudos 
têm demonstrado que a satisfação com o 
cuidado está fortemente associada com a 
quantidade e qualidade da educação que os 
médicos oferecem ao paciente, e que os pacientes 
ficam mais satisfeitos quando consideram o 
médico um parceiro na troca de informações, 
em vez de uma autoridade que controla o 
relacionamento.50-55 Infelizmente, embora a 
educação do paciente seja altamente valorizada 
pelos pacientes, eles raramente pedem aos 
médicos para fornecer instruções adicionais.56  

A incapacidade de pedir mais informações 
parece persistir independentemente do 
estado de saúde do paciente.57 Assim, o 
profissional de saúde no local de trabalho pode 
desempenhar um papel vital em capacitar os 
funcionários para melhor utilizar os serviços 
dos prestadores de saúde e os recursos de seu 
sistema de saúde. Muitos sistemas de saúde 
têm disponíveis departamentos de educação 
do paciente e instrução ao paciente baseada na 
internet, que se destina a aumentar e fortalecer 
a interação paciente/médico. Empresas que 
visam melhorar a tomada de decisões dos 
funcionários sobre cuidados com a saúde deve 
se conectar com os seus principais sistemas 
de saúde para garantir que os recursos de 
educação do paciente sejam bem comunicados 
e utilizados.
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Apoio à Decisão para Condições 
Agudas e Auto limitadoras
Algumas das razões mais comuns para visitar 
um prestador de cuidados com saúde incluem 
condições que se resolverão sem intervenção 
médica. Estas são chamadas de «condições de 
autolimitação” e podem incluir tosse, dor no 
joelho, e sintomas estomacais que podem ser 
tratadas por materiais de apoio à decisão.58 

Intervenções de apoio à decisão podem 
melhorar a utilização adequada de assistência à 
saúde de 7% a 17%, dependendo das condições 
de saúde sendo avaliadas.34-36 Portanto, faz 
sentido que muitas intervenções de apoio à 
decisão tenham foco em sintomas comuns e 
condições potencialmente auto limitadoras.

Um estudo de bronquite aguda sem 
complicações em adultos mostrou que um 
programa de educação abrangente voltado 
para uso desnecessário de antibióticos 
resultou em melhoras significativas.59 Certos 
comportamentos de autocuidado, tais como 
o uso de remédios para a tosse e analgésicos, 
não foram afetados pelo programa abrangente, 
mas houve uma queda significativa no uso 
de prescrição de antibióticos no local da 
intervenção abrangente. Devido à crescente 
resistência de muitos microorganismos ao 
tratamento, em grande parte atribuível ao 
uso excessivo e incorreto de antibióticos, os 
empregadores precisam estar tão preocupados 
quanto os profissionais de saúde sobre o uso 
desnecessário de antibióticos.

Um estudo exploratório realizado por 
Yardley e colaboradores avaliou o potencial 
de um “médico de internet” (isto é, uma 
ferramenta de apoio à decisão baseada na 
internet) para melhorar a capacidade dos 
pacientes para autogerir sintomas menores.42 

A ferramenta on line foi associada a níveis 
altos de satisfação e melhor compreensão do 
paciente sobre sua doença. Embora o estudo 
tenha sido exploratório, no sentido de que 
estudos de acompanhamento são necessários, 
os resultados sugerem que aconselhamentos 

médicos sob medida, baseados na internet 
podem ser capazes de ajudar os pacientes a 
entender e administrar sintomas agudos de 
forma mais eficaz.

Ainda assim, é difícil para muitos 
trabalhadores e outros pacientes determinar 
quando procurar cuidados médicos ou 
não, e os médicos temem que possam estar 
negligenciando uma potencial ameaça grave 
à saúde nos casos em que os consumidores 
são treinados em autogestão, mas sintomas 
da doença persistem, especialmente com 
condições que o consumidor/paciente acredita 
serem auto limitadoras. Para examinar esta 
preocupação, Vickery e seus colaboradores 
estudaram as práticas de utilização de 
participantes que tinham recebido educação 
para autocuidado e que tiveram menos vidas 
subsequentes a clínicas médicas.60 Ao rastrear 
dados de solicitações de reembolso  pós-
intervenção, este estudo demonstrou que os 
efeitos de curto prazo de redução da utilização 
por meio da educação não resultaram na 
busca tardia por atendimento em condições 
verdadeiramente problemáticas.

Apoio à Decisão para Condições 
Crônicas
Algumas destas condições problemáticas 
são realmente crônicas, e requerem o uso de 
serviços médicos. A evidência a favor e contra 
o apoio à decisão para condições crônicas 
predominantes como asma, artrite e diabetes 
é analisada mais tarde neste capítulo. Outras 
condições crônicas menos comuns são algumas 
vezes consideradas no âmbito de programas de 
apoio à decisão de saúde no local de trabalho, e 
algumas serão discutidas brevemente a seguir.

Talvez, o exemplo estudado com mais 
frequência de apoio à decisão de sucesso para 
autogestão médica intensiva sejam programas 
que foram desenvolvidos para apoiar pessoas 
vivendo com HIV/AIDS. Um exemplo icônico 
veio de Gifford e seus colaboradores, que 
estavam entre os primeiros a demonstrar 
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o enorme valor de tornar o paciente um 
parceiro na tomada de decisão relacionada a 
cuidados com a saúde.61 Em estudo controlado 
randomizado, 71 homens com HIV/AIDS 
sintomática receberam orientações amplas 
sobre autogestão de doenças e habilidades de 
comunicação médico-paciente. A principal 
medida de resultado comparando os grupos de 
intervenção e controle foi o status do sintoma. 
O grupo de tratamento teve significativamente 
mais sucesso no controle dos sintomas e 
mostrou aumento da auto eficácia na gestão 
dos sintomas que ocorreram

Efeitos positivos similares da educação 
para autogestão sobre a auto eficácia e a função 
psicossocial têm sido mostrados em pacientes 
com doenças cardíacas.62 Um estudo mostrou 
que além de aumentar a competência do 
paciente, o apoio à decisão por meio de uma 
farmácia de um sistema de saúde do Exército 
dos EUA aumentou significativamente o 
compromisso com a procura por serviços de 
prevenção e melhorou as opiniões sobre o 
sistema de saúde.63 Este estudo ofereceu um 
dos primeiros exemplos de que os funcionários 
que são os consumidores informados ativos 
tendem a ter melhores resultados e ver o 
sistema de saúde de forma mais positiva.

E, embora a doença cardíaca seja, 
infelizmente, uma condição muito comum, um 
exemplar estudo com pacientes com doença 
de Parkinson mostra como uma intervenção 
mínima em uma condição menos comum pode 
afetar positivamente decisões que mudam a 
vida.64 Este estudo randomizado controlado 
utilizou o e-mail como meio de abordagem 
para fornecer informações sobre o paciente, 
cartas personalizadas de médicos e avaliações 
de doenças geradas por computador. O grupo 
de intervenção teve um aumento significativo 
de exercícios, redução dos efeitos colaterais 
e diminuição dos sintomas de Parkinson. 
Tão importante quanto, do ponto de vista do 
empregador, os grupos de educação diminuíram 
seu tempo fora do trabalho e aumentaram sua 
pontuação de qualidade de vida.

Ao considerar o negócio para a oferta de 
apoio à decisão aos funcionários, o retorno 
financeiro sobre o investimento continuará a 
ser um desafio nas empresas, porque elas não 
são favoráveis a ensaios de randomização e 
pesquisa.65 Ainda, neste estudo de Parkinson, 
como aqueles sobre condições crônicas mais 
predominantes oferecidos acima, sugere 
que há uma validade substancial em fazer o 
investimento porque o valor total, não apenas 
o retorno financeiro, pode ser facilmente 
encontrado em funcionários mais saudáveis, 
mais felizes e mais produtivos.66,67  Profissionais 
de promoção de saúde no local de trabalho 
continuarão a ver as novas tecnologias como 
um método para promover mudanças de 
comportamento positivas a custos cada vez 
menores.

Prós e contras de Tecnologias 
Emergente de Apoio à Decisão
Programas de apoio à decisão têm sido 
tradicionalmente entregues diretamente ao 
consumidor como uma forma de oferecer 
informações padronizadas ao consumidor 
sobre a autogestão de problemas de saúde 
comuns.68-70 No entanto, muitos dos novos 
meios de comunicação para intervenções de 
apoio à decisão têm surgido nos últimos anos. 
Vários desses novos canais de mídia têm se 
mostrado promissores na melhoria da saúde 
individual,21,47,71-73 mas cada um deles deve ser 
considerado em um contexto de funcionários 
mais amplo se forem utilizados com o intuito 
de máxima eficácia.

A tabela 19-2 traz um esboço dos tipos 
de modalidades educacionais disponíveis e 
como elas se relacionam com os objetivos e 
necessidades de aprendizagem do programa 
de gestão de saúde do empregado. Os títulos 
das colunas da tabela, incluindo campanhas 
educativas em grupo, “flash mobs para a saúde” 
instigados pelas redes sociais, concursos no 
local de trabalho, e outras campanhas de mídia, 
são ingredientes no plano em andamento de 
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um programa de saúde do funcionário que 
envolve o consumo de assistência à saúde e de 
apoio à decisão.

Cada um destes ingredientes tem prós e 
contras associados ao seu uso e irá variar em 
eficácia para diferentes problemas de saúde. 
Muitas evidências até o momento são positivas 
na medida em que os participantes em grupos 
de intervenção mostraram melhorias em seus 
comportamentos de autocuidado, pelo menos 
no curto prazo. No entanto, a eficácia global de 
qualquer intervenção na população também 
é em grande parte uma função do número 
de pessoas que a intervenção pode atingir. 
A cada nova tecnologia geralmente há um 
atraso significativo entre o momento em que a 
tecnologia e a intervenção são introduzidos, e o 
tempo que a população em geral, ou seja, todos 
os funcionários, estará pronta para adotá-las.

As mais novas tecnologias, portanto, irão 
superar a capacidade dos pesquisadores de 
estudar seus efeitos na saúde. Pode levar 
vários anos até que essas tecnologias tenham 
sido estudadas o suficiente para extrair 
conclusões sobre quão bem elas promovem 
comportamentos de autocuidado entre 
funcionários, pacientes ou membros da 
comunidade. Isto é evidente a partir de uma 
análise do potencial de mensagens de texto 
para melhorar as intervenções para a gestão 
de doenças crônicas. Em um estudo, de Jongh 
et al.71 encontraram evidências positivas, mas 
muito limitadas, de que esta modalidade 
de intervenção pode ajudar as pessoas a 
gerenciar suas condições de maneira eficaz. Os 
autores concluíram que mais pesquisas eram 
necessárias, tendo em vista que apenas quatro 
estudos se enquadram nos critérios de inclusão 
do estudo.71

A Internet tem sido um lugar comum 
com um pouco mais do que mensagens de 
texto, e as informações estão disponíveis no 
que se refere à eficácia do ensino oferecido 
através deste formato. Em uma revisão de 
estudos sobre a eficácia do aprendizado pela 
internet para questões relacionadas à saúde, 

Chumley-Jones et al. concluíram que há pouca 
evidência para sugerir que a aprendizagem 
baseada na internet é superior a métodos 
mais tradicionais (por exemplo, presencial ou 
instrução em papel), mas deve ser utilizada 
como mais um instrumento na caixa de 
ferramentas do educador, e que tudo isso deve 
ser utilizado em um contexto adequado.74 Este 
estudo foi publicado em 2002 e a eficácia do 
ensino pela internet provavelmente melhorou. 
Ainda assim, outros estudos têm produzido 
resultados semelhantes e sugerem que a 
instrução pela internet não é inerentemente 
melhor do que os métodos tradicionais de 
aprendizagem. Uma pesquisa baseada em um 
local de trabalho, por exemplo, mostrou que as 
diferenças nos resultados entre aconselhamento 
via telefone e materiais de apoio à decisão se 
relacionam com a disposição dos consumidores 
para a mudança e outras características.75,76    
Lorig et al. conduziu um estudo randomizado 
com 958 participantes para avaliar uma 
intervenção com foco em condições crônicas 
múltiplas e utilizou muitas destas ferramentas 
educacionais (isto é, baseadas na web, pessoais 
e impressas).73  Os participantes neste grupo 
de intervenção tiveram menos falta de ar do 
que participantes do grupo não submetido à 
intervenção. Assim, parece que uma abordagem 
equilibrada, utilizando vários modos de 
educação, tais como online, pessoalmente e/
ou impressos, pode produzir o maior nível de 
melhoria na saúde da população.

A fim de melhorar a saúde por meio de 
qualquer intervenção, os cidadãos também 
devem ter um acesso imediato à intervenção 
tecnológica e, porque haverá inevitavelmente 
uma crescente lista de pré-requisitos para cada 
nova tecnologia, muitas considerações devem 
ser feitas. Por exemplo, as intervenções por 
mensagens de texto requerem um telefone 
celular que recebe mensagens de texto (de 
preferência gratuitas). As intervenções 
que usam aplicativos móveis exigem um 
smartphone e a capacidade de baixar o 
aplicativo, junto com todos os requisitos do 
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plano de dados e taxas associadas. Cada uma 
destas intervenções exige que a pessoa que 
usa a intervenção tenha a habilidade de usar a 
intervenção de forma adequada, por exemplo, 
sabe como usar o aplicativo móvel em questão.

Apesar destes desafios, muitas novas 
tecnologias são mais baratas do que as 
intervenções tradicionais, baseadas em cada 
participante, com materiais impressos, e o 
alcance dessas novas tecnologias é quase 
inimaginável. Por exemplo, muitos aplicativos 
para celular são gratuitos para baixar e já foram 
desenvolvidos, e as intervenções baseadas 
na internet têm escalabilidade praticamente 
ilimitada. Algumas intervenções de mensagem 
de texto são fornecidas gratuitamente a partir 
do fornecedor, mas o participante/funcionário 
pode precisar pagar uma taxa para receber 
as mensagens.77 O resultado final é que os 
profissionais de saúde do local de trabalho 
devem abraçar as novas mídias e considerar 
cuidadosamente como aproveitar essas 
oportunidades para melhorar o impacto total 
de suas ofertas de apoio à decisão.

ORIENTAÇÃO PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO 
LOCAL DE TRABALHO

Integração do Apoio à Decisão 
com Sistemas de Distribuição de 
Cuidados
O impacto potencial do apoio à decisão 
depende muito da estratificação de risco. 
Avanços em registos de saúde eletrônicos, 
conjuntos de dados de laboratório e sistemas de 
processamento de reivindicações de assistência 
à saúde têm reforçado a avaliação de saúde 
e capacidades de estratificação de risco que 
podem comunicar as intervenções de apoio à 
decisão. Isso provavelmente vai aumentar o 
envolvimento e participação dos funcionários, 
e resultar em melhores resultados de saúde e 
redução dos custos de assistência à saúde.

Ainda assim, o local de trabalho é apenas 
um aspecto do uso em potencial dessas novas 
tecnologias e como eles se relacionam com o 
apoio à decisão. Os dados coletados em clínicas 
instaladas em empresas ou consultórios médicos 
ou em níveis mais amplos, regionais, tais 
como organizações responsáveis por oferecer 
cuidados   ou residências médicas centradas 
no paciente, também podem ser usadas para 
identificar os indivíduos para as intervenções 
de apoio à decisão. Cada vez mais, dispositivos 
médicos para o usuário final, como smartphones, 
iPads, computadores pessoais e TVs digitais - 
todos utilizando aplicativos móveis - podem 
ser usados para aumentar o apoio à decisão e 
oferecer aos funcionários a capacidade de se 
comunicar com os médicos, cuidadores e outros 
participantes do programa.78

O crescente interesse em apoiar o papel do 
consumidor de saúde na tomada de decisão 
compartilhada em cuidados com a saúde é 
capturado por um novo campo de pesquisa mais 
frequentemente descrito como patient-centered 
outcomes research (PCOR). O Patient-Centered 
Outcomes Research Institute, a principal 
agência federal americana de financiamento 
desse tipo de pesquisa, utilizou uma abordagem 
de desenvolvimento consensual, incluindo 
a participação ativa dos consumidores, para 
desenvolver a seguinte definição: “Patient-
Centered Outcomes Research (PCOR) ajuda 
as pessoas e seus cuidadores a comunicar 
e tomar decisões de cuidado com saúde 
fundamentadas, permitindo que suas vozes 
sejam ouvidas na avaliação do valor de opções 
de cuidados de saúde”.79

Pesquisadores e pacientes defensores da 
PCOR estruturaram uma série de perguntas 
para capturar as necessidades de apoio à decisão 
dos pacientes e consumidores de cuidados 
com a saúde. Por sua vez, os pesquisadores 
usam essas questões como pano de fundo 
para avaliar se os interesses de pesquisa estão 
estreitamente alinhados com as necessidades e 
interesses dos pacientes. As perguntas PCOR 
também oferecem uma estrutura útil para 
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os profissionais de promoção da saúde na 
tentativa de organizar quais recursos de apoio 
à decisão devem estar disponíveis para os 
funcionários:79

1. “Dado minhas características pessoais, 
condições e preferências, o que devo 
esperar que aconteça comigo?”

2. “Quais são as minhas opções e quais 
são os benefícios e danos em potencial 
destas opções?”

3. “O que posso fazer para melhorar os 
resultados que são mais importantes 
para mim?

4. “Como os médicos e sistemas de 
assistência à saúde para os quais eles 
trabalham poderiam me ajudar a 
tomar as melhores decisões sobre a 
minha saúde e assistência médica?”

Várias ferramentas surgiram para ajudar os 
pacientes a responder estas questões e cumprir 
as metas da PCOR. Um exemplo elucidativo 
é o site popular nos Estados Unidos, Patients 
Like Me80 (http://www.patientslikeme.com/). 
Concebido como um lugar para “tornar os 
cuidados com a saúde melhor para todos através 
do compartilhamento, apoio e pesquisa”, 
este site gratuito permite que os pacientes se 
conectem com outras pessoas com condições 
semelhantes para acompanhar a história e 
progresso da sua condição e para saber mais, 
principalmente a partir de outros pacientes, 
sobre a vida com sua condição e o tratamento.

Defensores do cuidado centrado no 
paciente acreditam que sites como este 
“democratizam” a tomada de decisão e tornam 
a informação mais acessível e transparente. Os 
críticos desses sites estão preocupados com o 
compartilhamento irrestrito de orientações 
imprecisas, até mesmo perigosas, relacionadas 
à saúde e ao aconselhamento médico.

Encontrando Apoio à Decisão 
Eficaz para uma População
Considerando-se os benefícios potenciais e 
malefícios para novos e velhos meios de apoio 

à decisão, como um profissional de saúde do 
local de trabalho poderia identificar os recursos 
adequados? Em primeiro lugar, é necessário 
ter certeza de que o apoio à decisão e outras 
intervenções educativas estão integradas com 
a prestação de cuidados de saúde. As ideias 
relacionadas com a necessidade de integração 
de dados não são novas, e os méritos da 
integração entre o apoio à decisão e a prestação 
de cuidados de saúde têm sido estabelecidos 
há muito tempo.81  Os empregadores que 
procuram se diferenciar entre os prestadores 
de cuidados com a saúde e aumentar a 
qualidade do atendimento oferecido aos 
funcionários precisam ser pró-ativos na busca 
de sistemas de saúde com uma orientação para 
entender as necessidades de apoio à decisão e 
preferências dos funcionários. Fornecer aos 
consumidores apoio à decisão que seja atual 
e relevante, tal como discutido anteriormente 
neste capítulo, é muitas vezes uma variável 
ignorada em sua qualidade distintiva, mas 
pode ser uma das peças mais valiosas de 
interação dos funcionários com o sistema de 
saúde.

Se, em referência ao apoio médico à decisão 
ou programas de autogestão de doenças 
crônicas, há várias ações que profissionais de 
saúde em empresas podem usar para decidir 
sobre as abordagens de apoio à decisão:

 ● Avaliar estilos de aprendizagem 
dos funcionários, necessidades 
educacionais, riscos à saúde, interesses 
de saúde, estado de saúde, e os 
atributos individuais, como nível 
socioeconômico, as diferenças entre 
gerações, e as diferenças de raça, etnia 
ou orientação sexual.

 ● Desenvolver e testar o conteúdo 
educacional através de um processo 
iterativo que mede e se desenvolve 
a partir da experiência do usuário. 
Determinar como os sistemas de 
apoio à decisão de saúde e autogestão 
complementam, ou poderiam ser 
redundantes com, outras estratégias 
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de prestação de cuidados de saúde que 
visam educar e apoiar o consumidor.

 ● Avaliar a informação de apoio à 
decisão em múltiplas modalidades, 
como telefone, internet, com base em 
materiais, programas em grupo ou 
instrução individual, na melhoria da 
saúde e gestão de doenças.

 ● Usar métodos de melhoria contínua 
da qualidade para medir e melhorar 
a ativação dos consumidores, reduzir 
a utilização desnecessária de serviços 
de saúde, e aumentar a utilização 
adequada dos serviços de saúde.

 ● Implementar a avaliação do programa 
em intervalos regulares, pelo menos 
anualmente, para a garantia da 
qualidade e reformulação do sistema 
de educação.

Finalmente, existe a questão sempre presente 
no local de trabalho sobre o equilíbrio custo-
benefício. Ao decidir sobre os tipos de programas 
que melhor apoiam os funcionários, há sempre 
uma troca entre os requisitos de tempo de um 
programa de intervenção, a intensidade da 
oferta, e a realidade de uma força de trabalho 
ocupada. Um programa de menor intensidade 
que atrai e retém muitos participantes 
provavelmente trará maiores benefícios para 
a saúde do que um programa abrangente em 
que apenas algumas pessoas estão dispostas 
a participar. Para os empregadores que fazem 
referência a seus funcionários para o serviço ou 
que prestam esses serviços no local de trabalho, 
a intensidade da abordagem educativa e o custo-
benefício do aumento dos níveis de intensidade 
devem ser cuidadosamente considerados.

Da mesma forma, muitos estudos mostram 
a eficácia de uma abordagem educacional 
abrangente, enquanto deixando de mostrar as 
taxas de desgaste. Simplificando, quanto menos 
tempo for necessário para chegar ao fim de um 
programa, maior a probabilidade de que os 
funcionários completem o programa e, assim, 
melhorem sua saúde e seus comportamentos de 
saúde. A próxima seção apresenta uma revisão 

de programas para as condições crônicas mais 
comuns de preocupação para uma força de 
trabalho contemporânea, com foco naquelas 
intervenções que podem ser realisticamente 
patrocinadas por empresas, dado o fato de 
que empregadores e funcionários têm uma 
quantidade de tempo limitada para se dedicar 
a tais intervenções.

PROGRAMAS DE APOIO À 
DECISÃO PARA CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS
Asma
A asma está ganhando uma atenção 
considerável por parte das empresas e dos 
sistemas de saúde por causa de sua alta 
prevalência e dos custos muito elevados 
associados a ela quando é mal administrada. 
Aumentos de morbidade e mortalidade 
por asma têm sido responsabilizados, em 
parte, por histórias de não conformidade 
do paciente com os regimes de tratamento 
recomendados. Educar os pacientes e torná-
los parceiros ativos na equipe de cuidados 
com a saúde é fundamental para o êxito da 
gestão da asma. O National Asthma Education 
Program identificou quatro componentes de 
gerenciamento da asma que são necessários para 
um programa eficaz: terapia farmacológica, a 
mensuração da função pulmonar, educação 
do paciente e modificações ambientais.82 Estes 
componentes formam a base da abordagem 
step care, que é um termo amplamente utilizado 
na educação para a asma para descrever como 
o nível de tratamento deve corresponder ao 
nível de gravidade da doença.83 A educação do 
paciente é considerada fundamental em cada 
uma das etapas, pois a adesão ao tratamento 
é considerada a melhor maneira de evitar a 
utilização desnecessária de serviços médicos 
por funcionários com asma. Do ponto de vista 
de um programa de promoção da saúde no 
local de trabalho, a melhoria da gestão da asma 
também está relacionada com as melhorias na 
produtividade do funcionário e presenteísmo.
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Dada a ampla aceitação entre prestadores 
de saúde e defensores dos consumidores de que 
a educação para a asma é vital para melhorar 
os resultados, não é de se estranhar que a 
autogestão da asma seja um foco popular entre 
empresas “startups” que oferecem aplicativos 
para a doença. Um desafio geralmente 
relacionado à educação do paciente, e ao uso 
de aplicativos em particular, é a necessidade 
de adaptar o conteúdo educacional com as 
necessidades muito diversas dos indivíduos. 
Por exemplo, em uma análise de aplicativos 
móveis especificamente orientados para 
ajudar pacientes a administrar sua asma, 
Huckvale et al. concluiu que “[nenhum] 
dos aplicativos..., combinou informações 
confiáveis e abrangentes ... com ferramentas 
de apoio para a autogestão.”72 Os autores 
observaram que não houve único aplicativo 
que se destacou; cada um tinha seus benefícios 
e pontos negativos. Isto não é uma surpresa, 
dado que a abordagem step care na asma precisa 
tratar os sintomas únicos para cada indivíduo 
e deve ajustar o conteúdo educacional para as 
diferentes necessidades de aprendizagem dos 
indivíduos.

Uma série de estudos demonstraram 
claramente uma abordagem mais tradicional e 
mais próxima para trabalhos de apoio à decisão 
relacionados à asma. Um estudo controlado 
amplamente reconhecido comparando a 
educação individual e em grupo foi realizado 
visando melhorar as práticas ruins de 
autogestão entre os pacientes.84 Pacientes com 
asma moderada a grave foram aleatoriamente 
designados para um dos três grupos com seis 
a oito membros por grupo. O primeiro grupo 
recebeu instruções em sala de aula, apoio 
em grupo, a contratação comportamento, e 
atividades em casa. O segundo grupo recebeu 
instrução individual oferecida em três a cinco 
sessões de aconselhamento customizadas com 
o mesmo conteúdo recebido pelo pequeno 
grupo de educação. O terceiro grupo era um 
grupo de controle, e recebeu um livro sobre 
asma, ou nenhum apoio. Foram alcançadas 

melhorias significativas no uso de um inalador 
com dosador pelos grupos um e dois em um 
acompanhamento de 5 meses, e melhorias nas 
medições de sintomas para esses dois grupos 
ocorreram em um acompanhamento de 1 ano.     
Uma avaliação médica dos participantes do 
estudo indicou que o status da asma melhorou 
para 52% das pessoas no grupo de educação 
em comparação com 44% e 42% de melhora no 
grupo de aconselhamento individual e grupo 
controle, respectivamente. O estudo mostrou 
que a sessão de educação para pequenos 
grupos foi um pouco mais eficaz do que o 
aconselhamento individual e que ambas as 
formas de educação foram significativamente 
mais eficazes do que os grupos de controle. 
Ambos os grupos de tratamento tiveram 
menos dias de sintomas (19% do grupo de 
tratamento contra 27% do grupo de controle), 
uma redução nas ocorrências agudas por ano, e 
menores taxas de hospitalização.

Apesar de muitos estudos indicarem os 
benefícios da instrução para o autocuidado 
no tratamento da asma, o efeito da educação 
sobre mudanças na morbidade e mortalidade 
permanece controverso. Para resolver esta 
questão, um estudo teve como foco o papel 
da autogestão da asma no comportamento 
dos pacientes durante as crises agudas de 
asma.85 Este estudo transversal utilizou 
um questionário abrangente para associar 
o conhecimento sobre a asma com o 
comportamento auto relatado durante as crises 
de asma. Escores de conhecimento foram 
positivamente correlacionados com o fator 
de cuidados médicos e a probabilidade de o 
paciente de ter um plano de ação escrito para a 
administração da asma. As principais variáveis 
que estão associadas com o apoio à decisão (um 
plano de ação, o uso de um medidor de “peak 
flow”, e o fornecimento de medicamentos) 
foram associadas positivamente com 
comportamentos adequados para um ataque 
de asma. Os autores observaram que, apesar 
de seus resultados darem apoio a iniciativas de 
educação para a asma, eles ainda encontraram 
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uma lacuna preocupante entre o conhecimento 
sobre a administração da asma e o grau em 
que os pacientes estavam fazendo as coisas 
certas durante ataques de asma. Esse resultado 
reforça a necessidade de criar programas de 
apoio à decisão com base em doenças crônicas 
que enfatizem as mudanças de comportamento 
bem como o aprimoramento do conhecimento.

Artrite
Milhões de trabalhadores norte-americanos 
têm artrite não diagnosticada e/ou não tratada 
corretamente. Se os empregadores devem 
investir recursos adicionais para melhorar a 
gestão da artrite, os programas devem provar 
serem eficazes na redução dos sintomas de 
artrite bem como demonstrar uma boa relação 
custo-benefício. Tal como acontece com outras 
doenças crônicas, o teste de custo-benefício 
relaciona-se aos custos médicos reduzidos e 
maior produtividade do funcionário associadas 
a um melhor gerenciamento condição.

James Fries, uma das mais autoridades 
mais importantes em apoio à decisão de 
cuidados com a saúde, desenvolveu um estudo 
para determinar se os programas de autogestão 
da artrite oferecidos via e-mail poderiam afetar 
positivamente os resultados dos pacientes e 
diminuir os custos médicos.86 Neste ensaio 
clínico randomizado controlado, em intervalos 
de três meses, aposentados no grupo de 
intervenção receberam questionários de 
avaliação de saúde e, cartas individualizadas, 
digitadas no computador, recomendando 
práticas de autocuidado. Após seis meses, 
os participantes do grupo de intervenção 
tiveram 16% menos visitas ao médico do que 
o grupo controle. Numerosas medidas de 
saúde tiveram melhoras, incluindo dor, estado 
funcional, vitalidade, exercício e escores de 
auto eficácia. Os autores observaram que os 
achados foram semelhantes aos obtidos por 
meio de programas tradicionais de educação 
em grupo. Considerando as muitas barreiras 
para envolver os funcionários em programas 
de educação tradicionais, o sucesso de uma 

abordagem direta ao consumidor é uma grande 
promessa.

Em um estudo de longo prazo, Lorig e 
seus colaboradores estudaram os efeitos de 
programas de autogestão de quatro anos 
após a intervenção.87 Usando instrumentos 
autoaplicáveis desenvolvidos para medir a 
utilização dos serviços de saúde, estado de 
saúde, e o estado psicológico, foi verificada 
melhoria sustentada nos grupos de 
intervenção, enquanto que no grupo controle 
não foram encontrados ganhos semelhantes. 
Especificamente, aqueles que tinham sido 
ensinados habilidades de autogestão de artrite 
tiveram 40% menos visitas ao médico e redução 
de 20% na dor auto relatada. A economia 
dos pacientes foi estimada em US$648 para 
pacientes com artrite reumatóide e US$189 
para pacientes com osteoartrite.

O acúmulo dessas economias, através de 
intervenções de educação eficazes tem sido, 
há muito tempo, um objetivo das propostas 
de reforma da saúde. Especificamente, se 
os prestadores de serviços médicos podem 
demonstrar melhores resultados de saúde 
a nível populacional a um custo menor, 
alguns sistemas de reforma de pagamento 
recompensam esses provedores com maior 
reembolso. Os empregadores estavam entre os 
primeiros a experimentar tais abordagens pay-
for-performance em negociações com prestadores 
de serviços, e os empregadores progressistas 
provavelmente continuarão a aplicar estes 
princípios de economia comportamental para 
ambos os fornecedores e funcionários a fim 
de implementar programas de condições 
específicas, tais como a gestão da artrite.

O desenvolvimento e implementação de 
programas de autogestão para artrite crônica 
levou ao exame de várias outras abordagens 
alternativas de entrega. Por exemplo, na 
maioria das vezes a educação do paciente 
é fornecida um-a-um pelo mais caro dos 
provedores de saúde - o médico. Uma opção 
menos dispendiosa, oferecendo educação com 
um especialista em orientação em artrite, foi 
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testada em pacientes do centro da cidade com 
artrite no joelho.88 Os participantes do grupo de 
educação receberam educação individualizada 
em sessões de 30 a 60 minutos e breves contatos 
telefônicos após 1 e 4 semanas. O grupo de 
intervenção teve escores significativamente 
mais baixos para dor no joelho em repouso e 
incapacidade, e, como no estudo Fries descrito 
acima,86 a magnitude dos efeitos foi favorável 
quando comparada com programas mais 
demorados e trabalhosos.

Estudos como esses, que mostram a 
eficácia dos programas de autogestão de 
artrite, são fundamentais para o financiamento 
e desenvolvimento contínuo de estratégias 
de apoio à decisão de funcionários, mas as 
intervenções encontram, por vezes, preocupações 
sobre quantas pessoas tais programas podem 
se beneficiar. Para resolver esta questão, um 
estudo do Arthritis Self-Help Course (ASHC), 
um programa de seis semanas patrocinado pela 
Arthritis Foundation, foi conduzido para avaliar 
os custos-benefícios de longo prazo a partir 
de uma perspectiva social.89     Um modelo de 
decisão foi desenvolvido para avaliar os custos 
por pessoa do programa, juntamente com os 
custos médicos estimados e os prazos e custos de 
transporte. O ASHC foi analisado ao longo de um 
período de 4 anos e computado para economizar 
US$ 320 por paciente em relação ao aumento da 
produtividade por causa da melhor gestão da 
artrite. O aumento da produtividade foi definido 
neste estudo como uma redução de custos que 
poderia beneficiar a sociedade. Pesquisadores 
calcularam ainda uma economia de custos de 
serviços de assistência à saúde de US$ 267 por 
paciente.

Talvez pareça intuitivamente óbvio 
que quando os funcionários são ensinados 
autocuidado eles provavelmente irão utilizar 
menos recursos de assistência à saúde. Os 
resultados destes estudos de artrite bem 
desenhados e bem executados devem 
convencer até o mais astuto comprador de 
serviços de saúde de que o apoio à decisão é um 
investimento, e não apenas um custo adicional.

Diabetes
O diabetes está entre as mais caras das 
condições crônicas. Em termos de tempo de 
educação dos funcionários e intensidade de 
tratamento, o diabetes está entre as condições 
mais difíceis de administrar clinicamente e uma 
das mais complexas de auto gerenciar.90 Talvez 
seja por isso que líderes no campo da gestão 
de diabetes têm essencialmente desenvolvido 
uma “fórmula de quem deve ensinar o que, 
quando e como, e como avaliar os resultados 
adequados.”91 Assim, os médicos que cuidam 
de pessoas que vivem com diabetes são mais 
propensos a serem educadores na doença, 
enquanto que os profissionais de saúde que 
conduzem programas de autogestão da doença 
para outras condições, muitas vezes não são 
especialistas tão capacitados.

Este nível de sofisticação para a educação 
em diabetes resultou em mais estudos para 
programas de autogestão de diabetes do que 
para outras condições. Responsáveis pelo 
planejamento de programas e pesquisadores 
que desenvolvem as intervenções de diabetes 
podem tirar proveito do “National Standards 
for Diabetes Self-Management Education”92 

da American Diabetes Association’s (ADA’s). 
Esses padrões consistem em 10 diretivas 
concebidas para ajudar a garantir que as 
organizações que oferecem educação para 
autogestão da diabetes estão fazendo isso de 
uma forma eficaz e consistente. Tomadas em 
conjunto, as normas representam indicações 
muito claras do que as organizações devem 
seguir para ajudar a garantir que seus 
programas de educação para auto-gestão da 
diabetes tenham a melhor chance de serem 
eficazes. No entanto, a força-tarefa designada 
para analisar e aprovar as normas apontou 
em seu primeiro princípio norteador dos 
padrões que “a educação em diabetes é eficaz 
... pelo menos no curto prazo.” Embora a 
força-tarefa não tenha sido explícita em sua 
definição de “curto prazo”, neste contexto, é 
provável que signifique de 1 a 6 meses após a 
ocorrência da intervenção. Pesquisas futuras 
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devem se concentrar em como estender 
esses impactos de curto prazo, a fim de que 
a autogestão de diabetes se torne enraizada 
no comportamento diário dos pacientes. 
Isto, naturalmente, não é uma preocupação 
exclusiva para diabetes.38,43

Devido às normas nacionais da ADA, a 
educação em diabetes tem requisitos formais 
(e sanções) destinados a reduzir a variação 
da prática e aumentar a eficácia na educação 
do paciente. Várias das normas nacionais são 
projetadas para provocar um comportamento 
de autocuidado no paciente.  O Padrão 8, 
por exemplo, exige que “participante(s) e 
instrutor(es), em conjunto, desenvolverão um 
plano de acompanhamento personalizado 
para o apoio contínuo à autogestão.” Em um 
experimento, técnicos de saúde treinados, 
utilizando métodos de entrevista motivacional, 
treinaram pacientes que vivem com diabetes e 
demonstraram que tal abordagem colaborativa 
tem efeitos positivos sobre o estabelecimento 
de metas, alcance da meta, e os resultados de 
saúde.93 Este tipo de abordagem colaborativa 
é explicitamente incentivada em todas as 
diretrizes da ADA porque o diabetes é um 
desafio de gestão ao longo da vida que requer o 
estabelecimento e acompanhamento contínuo 
de metas.

Dada a complexidade do autocuidado da 
diabetes e os altos riscos de saúde envolvidos 
na gestão eficaz, a educação do paciente deve 
levar em consideração a auto eficácia do 
paciente, tanto quanto seus conhecimentos e 
suas habilidades. Para este fim, um programa 
de capacitação de seis semanas foi estudado 
em um ensaio clínico randomizado controlado 
para avaliar se a participação no programa iria 
melhorar as atitudes em relação ao diabetes, 
bem como diminuir os níveis de glicose no 
sangue.94 O estudo descobriu que o grupo de 
intervenção teve uma melhora estatisticamente 
significativa com base na auto eficácia e sub 
escalas de atitude, juntamente com reduções 
significativas nos níveis de hemoglobina 
glicada, em comparação com o grupo controle. 

Tal constatação corrobora a necessidade de 
incluir apoio e educação psicossociais no 
portfólio de autoatendimento para as pessoas 
com diabetes.

Um dos dispositivos mais comumente 
aceitos (tanto social quanto do ponto de vista 
comportamental) para facilitar o autocuidado 
positivo é o registro de autogestão do 
diabetes. Os registros são listas de verificação 
da autogestão de diabetes, que incluem datas, 
horários e às vezes um sistema de pontos 
para comportamentos tais como exercícios, 
ler os rótulos dos alimentos, verificar o 
tamanho da porção de carne, abster-se de 
bebidas com adição de açúcar, e muitos 
outros objetivos de controle de diabetes. Um 
estudo usou um registro com 39 adultos para 
a auto monitorar comportamentos tais como 
exercícios, controle de glicose, consumo de 
gordura, o consumo de açúcar/carboidrato, e 
outras práticas alimentares.95 As pontuações 
de gestão de diabetes foram maiores entre o 
grupo de manutenção de registros do que o 
grupo controle, e os comportamentos foram 
mantidos por pelo menos seis semanas pós-
intervenção.

Os padrões nacionais da organização 
American Diabetics Association para 
a educação em diabetes influenciaram 
positivamente o conteúdo dos programas de 
educação em diabetes oferecidos em todo o 
país. Os empregadores podem desempenhar 
um papel fundamental no avanço da qualidade 
da gestão do diabetes, defendendo a entrega 
de um serviço de qualidade pelos prestadores. 
Por exemplo, a inclusão de um exame 
oftalmológico anual para as pessoas com 
diabetes para detectar a retinopatia diabética 
foi efetuada no Health Plan Employer Data and 
Information Set. Esta é uma ferramenta que foi 
desenvolvida para tornar os planos de saúde 
mais responsáveis em relação a empresas 
compradoras. Muitas empresas de assistência 
gerenciada reembolsarão a educação em 
diabetes somente se ela ocorre em práticas ou 
hospitais médicos reconhecidos pela ADA.
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CONCLUSÕES
Este capítulo teve como foco o papel do apoio 
à decisão do consumidor de saúde, tendo 
em vista que a contenção de custos é um 
objetivo primordial para muitos programas 
de promoção da saúde no local de trabalho. 
Intervenções de apoio à decisão bem 
desenhadas incluem a identificação e vigilância 
de funcionários de alto risco, educação focada 
e acompanhamento de rotina. Cada um 
desses elementos é necessário para reduzir 
visitas médicas desnecessárias e melhorar os 
resultados de saúde. Quando os programas são 
projetados para ter efeito sobre uma economia 
de longo prazo, programas de apoio à decisão 
destinados a aumentar a utilização de serviços 
de prevenção também devem ser considerados.

A maioria das ferramentas de apoio à 
decisão sejam aplicativos, dispositivos de 
monitoramento, ou livros, ensinam sobre a 
necessidade de exames preventivos e instruções 
para o autocuidado de problemas comuns. 
Para a maioria das populações, os serviços de 
prevenção, tais como mamografias, exames 
de cólon, vacinas contra a gripe, testes de 
colesterol, e outros exames são subutilizados. 
É bem provável que encorajar o uso desses 
serviços vai levar a mais visitas clínicas assim 
como desencorajar visitas ao médico devido 
a um resfriado ou gripe diminuirá as visitas 
clínicas.

O responsável pelo planejamento do 
programa de promoção de saúde no local de 
trabalho, desenvolvendo uma estratégia de 
gestão de saúde em geral para os funcionários, 
deve considerar o apoio à decisão no contexto de 
metas para aumentar a utilização em algumas 
áreas e diminuir a utilização em outras áreas. 
Além disso, os melhores programas de apoio 
à decisão devem ser totalmente integrados 
com os outros serviços de promoção da saúde 
no local de trabalho que a empresa oferece. 
Quando oferecidos no contexto de um ambiente 
de apoio e, quando bem integrados com um 

seguro saúde patrocinado pelo empregador, 
os programas de apoio à decisão descritos 
neste capítulo serão tomados como um dos 
benefícios mais valiosos disponíveis para os 
funcionários.

Glossário
Ativação: O grau em que um indivíduo 
compreende o seu próprio papel na manutenção 
e promoção da saúde pessoal e a medida em 
que ele/ela possui o conhecimento necessário 
e um senso de autoeficácia para assumir este 
papel.

Apoio à Decisão (ou apoio à decisão médica, 
ou condição de autogestão): Qualquer 
combinação de experiências de aprendizagem 
destinada a facilitar o diagnóstico pessoal, o 
tratamento, a autogestão, e a cura da doença.

National Standards for Diabetes Self
Management Education: As dez diretrizes 
desenvolvidas pela American Diabetic 
Association para ajudar a garantir que as 
organizações que oferecem educação em 
autogestão de diabetes estão fazendo isso de 
uma forma eficaz e consistente.

Patient Activation Measure (PAM): Um 
questionário validado de 13 itens que mede o 
nível de ativação de um paciente usando uma 
escala de 100 pontos.

Pesquisa com resultados centrados no 
paciente: O campo de pesquisa que ajuda as 
pessoas e seus cuidadores se comunicar e tomar 
decisões de saúde esclarecidas, permitindo que 
suas vozes sejam ouvidas na avaliação do valor 
das opções de cuidados de saúde.

Step care: Estratégia de gestão da asma 
que simplifica a autogestão educando os 
funcionários sobre alternativas terapêuticas 
e aumentando gradualmente a dose da 
medicação até que a gestão seja alcançada.
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Objetivos De Aprendizado
 ● Defina apoio à decisão, ou autogestão 

de condições médicas.
 ● Cite três condições em que a evidência 

científica apoia claramente a eficácia 
em intervenções de apoio à decisão.

 ● Explique a importância da Patient 
Activation Measure no que se refere ao 
apoio à decisão.

 ● Nomeie três modalidades de apoio à 
decisão e os tipos de condições para 
que cada um seja uma estratégia 
primária para um profissional de 
saúde do local de trabalho.

Capítulo De Apoio À Decisão – 
Questões Para Discussão

1. O apoio à decisão é definido como 
qualquer combinação de atividades 
de aprendizado desenvolvidas para 
facilitar o diagnóstico pessoal, o 
tratamento, a autogestão, e a cura 
da doença. Descreva a justificativa 
científica para essa definição.

2. Enquanto que o profissional de 
promoção da saúde costumava ser um 
educador que se reunia e disseminava 
as informações necessárias, o papel 
passou a ser o de um curador e 
um instrutor. Por que o papel do 
profissional de promoção da saúde 
mudou na última década?

3. Como você distingue entre apoio à 
decisão de cuidados com a saúde 
para condições crônicas, emergências 
agudas e condições de autolimitação? 
Por que é importante para os 
consumidores de cuidados com a 
saúde compreender essas diferenças?

4. O uso da internet, e outras ferramentas 
de apoio à decisão, aumenta a 
conveniência e reduz os custos 
relacionados a visitas pessoais com os 

profissionais de saúde. No entanto, 
se 40% dos autodiagnósticos podem 
ser confirmados por médicos, o 
que acontece com os outros 60% de 
autodiagnósticos realizaadod através da 
Web?

5. Uma abordagem para os custos 
associados à utilização de cuidados 
de saúde seria a utilização de apoio 
à decisão para projetar um “jogo de 
soma zero”, com o objetivo de ter uma 
diminuição em visitas desnecessárias 
anulando os custos relacionados com 
aumentos nas consultas apropriadas. 
Como isso funciona? Que tipo de visitas 
clínicas voc~e tentaria diminuir e que 
tipo você gostaria de ver aumentar?

6. Ter uma pontuação PAM elevada está 
significativamente correlacionada 
com a maioria dos comportamentos 
preventivos: comportamentos 
saudáveis, tais como dieta e 
exercícios, comportamentos de 
procura de informações de saúde e 
comportamentos de autogestão de 
doenças específicas. Por isso, é bom ter 
um alto índice de ativação, mas existe 
alguma desvantagem em ter dezenas 
de índices de ativação mais baixos?

7. Será que “high touch” ou “high 
tech” seria preferível para trabalhar 
com alguém com um baixo índice de 
ativação? Por quê?

8. Cite três prós e três contras 
relacionados ao apoio à decisão com 
base na internet.
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Beverly Younger

INTRODUÇÃO
Ao aplicar a questão, “o que funciona melhor 
na promoção da saúde no ambiente de 
trabalho” para os Programas de Assistência ao 
Empregado (PAEs), nós precisamos começar 
pela compreensão de sua evolução e propósito. 
Um olhar no passado, na rota traçada pelos PAEs 
revela que eles são fortemente entrelaçados com 
as práticas e metas dos negócios, já que estão 
constantemente evoluindo e ficando melhor 
posicionados para dar suporte a uma força 
de trabalho saudável, funcional e motivada. 
Atualmente, os PAEs evoluíram do trabalho 
de secretarias de bem-estar para o cuidado e 
atenção aos empregados a partir dos conflitos 
industriais no início da década de 90 para os 
programas de alcoolismo ocupacional com 
foco nesta questão durante o meio do século 
XX, para uma abordagem mais ampla de PAEs 
que abordam uma gama variada de problemas 
dos empregados a partir da década de 70.1 Ao 
longo desta evolução, houve sempre um foco 

duplo dos PAEs no bem-estar do empregado e 
nos objetivos da empresa, compreendendo que 
estas duas são interdependentes.

Os programas de assistência ao empregado 
(PAE) atuais são definidos como “serviços 
profissionais oferecidos aos empregados com 
os objetivos interdependentes de melhorar 
a qualidade de vida dos empregados e 
seus familiares, bem como aprimorar 
a produtividade e o funcionamento da 
organização do trabalho”. 2   Os PAESs são a 
norma nas empresas atualmente, com cerca de 
78% dos profissionais de recursos humanos 
reportando que suas empresas possuem um 
programa de assistência ao empregado. 3

Os Programas de Assistência ao Empregado, 
os profissionais que atuam neles, representam 
uma abordagem consciente e disciplinada 
para intervir na intersecção do relacionamento 
empresa/empregado. Este processo continua a 
se diversificar, se tornando multifacetado pelo 
prisma do tempo e da experiência. O campo 
do PAE, assim como seus praticantes, parecem 
seguir uma trajetória natural, incorporando 
uma compreensão mais ampla e sistêmica da 
interdependência do bem-estar individual, 
familiar, comunitário e ambiental.

C A P Í T U L O

20
Programas de Assistência ao Empregado: 

Servindo na intersecção do Bem-Estar dos 
Empregados e as Empresas
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Propósito
Este capítulo oferece ao leitor o conhecimento 
das práticas estabelecidas e emergentes que se 
abrigam sob o termo “Programa de Assistência 
ao Empregado”. Baseando-se num amplo 
corpo de pesquisa, nós discutimos o impacto 
dos PAEs, tanto no bem-estar individual 
e organizacional. Além disso, o modelo 
mudança de comportamento de O’Donnell 
(Sensibilização, Motivação, Conhecimentos e 
Oportunidades - AMSO) é aplicado à tecnologia 
central do EAP discutindo os seus benefícios ao 
longo do modelo. 

Escopo
Este capítulo oferece um roteiro dos 
componentes clássicos e emergentes, e uma 
discussão do seu potencial de propiciar o 
bem-estar no ambiente de trabalho. Nós 
exploramos os diferentes tipos de problemas 
abordados pelos profissionais de PAE, bem 
como os modelos de entrega de serviços. 
As fontes de publicação são primariamente 
dos Estados Unidos. Apesar dos PAEs agora 
atenderem empregados em todo o mundo, 
pesquisas e conhecimentos sobre estes serviços 
somente agora estão começando a emergir. 
Finalmente, os quatro componentes do Modelo 
de Mudança de Comportamento AMSO são 
aplicados aos PAEs, determinando a extensão 
em que se promove sensibilização, aumento 
da motivação, construção de conhecimento e 
criação de oportunidades. 

Formato
Este capítulo começa com uma discussão sobre 
os tipos e a prevalência de questões levantadas 
pelos empregados e suas famílias para o 
conselheiro do PAE, focando nas preocupações 
dos empregados e seus familiares. Estas 
áreas são exploradas pela sua prevalência no 
ambiente de trabalho e volume de demanda no 
PAE, e os efeitos destas áreas no funcionamento 

da saúde no trabalho. Uma revisão das teorias 
relevantes e a aplicação da teoria de sistemas 
abertos oferecem as bases para a análise 
crítica do impacto potencial dos PAEs. A 
diversificação dos modelos de PAEs é revista 
para que se entenda a demanda de entrega de 
serviços. A tecnologia central e as práticas de 
PAE são revistas seguida de uma discussão da 
efetividade da ferramenta. 

TIPOS E PREVALÊNCIA DOS 
PROBLEMAS PESSOAIS APRESENTADOS 
PELOS TRABALHADORES AOS PAES
Os primeiros PAEs tinham um foco mais 
específico no abuso de drogas, usando uma 
abordagem de confrontação construtiva, 
motivando os trabalhadores com problemas 
relacionados ao álcool e de performance no 
trabalho a buscar ajuda. O modelo atual de PAE 
tem escopo mais holístico, usando a avaliação 
de processo ou identificação do problema para 
localizar as necessidades do empregado.

Buscando em um banco de dados cruzados 
de PAE4 representando 600 organizações 
e 500,000 empregados, a prevalência de 
problemas inicialmente levados ao PAE 
incluem:

 ● Alcool e drogas- 4.4%
 ● Psicológico/emocional- 26.8%
 ● Relacionamento familiar/ 

conjugal - 27.4%
 ● Relacionado ao trabalho - 25.5%
 ● Outros problemas: legal, financeiro, 

medico, miscelânia - 15.9% 

A taxa de utilização pelos empregados, ou 
o percentual deles que usam o PAE varia 
consideravelmente. Em um estudo comparando 
a taxa de utilização entre provedores externos 
de PAE encontrou número que variaram de 
1,3% a 13,0% do total de empregados elegíveis.  
Com uma média de utilização em 2010 de 
6,0%  5  
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Questões relacionadas ao álcool e 
outras drogas (AOD)
O termo comumente utilizado de “álcool e 
outras drogas” (AOD) significa um amplo 
espectro de substâncias que podem levar ao uso 
abusivo ou dependência entre populações de 
empregados. A organização Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration 
(SAMHSA) define o abuso de drogas como 
sendo comportamentos relacionados ao uso 
de substâncias que são evidentes “no trabalho, 
em casa e na escola” e dependência como 
“problemas de saúde e emocionais associados 
com abuso de substâncias” que se tornam mais 
sérios pelos efeitos psicológicos de tolerância e 
suspensão.”6  

Prevalência de problemas de Uso 

abusivo de álcool e outras drogas

Pense por um momento quão comum pode 
ser ou não em um ambiente de trabalho que se 
observe um colega chegando tarde, com odor 
alcoólico e incapaz de produzir em uma reunião. 
A visibilidade dos efeitos e a prevalência do 
abuso e dependências de drogas no ambiente 
de trabalho pode variar muito, dependendo da 
organização, localização ou valores e normas 
específicos de uma população. 

O uso abusivo de álcool e outras drogas 
atualmente permanece estável entre adultos 
jovem. Uma fatia bastante significativa dos 
trabalhadores americanos, ou 8,4% (cerca 
de 1 em 9) dos indivíduos empregados, 
estão lidando com abuso de substâncias ou 
problema de dependência.6 A prevalência entre 
indivíduos trabalhadores é semelhante aos 
observados na população americana de 12 anos 
ou mais, ou seja, 8.0%.6  A título de comparação, 
diabetes acomete 8,3% da população adulta 
considerando-se todas as faixas etárias. 7  

Estudos com PAE indicam que cerca de 
3 a 4% das questões primárias para os PAEs 
incluem um problema com álcool ou drogas. 4,8,9 
A utilização de PAE para abuso de substâncias 

parece relativamente baixo, considerando-
se que um a cada nove empregados pode 
estar afetado por abuso ou dependências de 
substâncias uma vez que o campo foi construído 
sobre o objetivo de tratar o alcoolismo.

Um aspecto positivo é uma iniciativa 
recente denominada Brief Intervention Group 
(Big) que está promovendo o modelo de 
SBIRT (rastreamento, intervenção breve e 
encaminhamento para tratamento - Screening, 
Brief Intervention and Referral to Treatment). 
Estudos pilotos usando SBIRT encontraram 
que cerca de 18 a 20% dos clientes de PAE que 
deram resultado positivo no rastreamento para 
risco alto ou moderado de uso abusivo do álcool 
aumentaram significativamente a identificação 
dos problemas associados ao álcool. 10 

Um rastreamento dirigido para uso 
abusivo do álcool e drogas permite aos PAEs 
entrarem mais efetivamente na natureza 
oculta das questões do abuso de substâncias 
no ambiente de trabalho. Atualmente, 1 em 4 
provedores externos de PAE usam o método 
SBIRT rotineiramente dentro de seu processo 
de admissão. 5

Impacto do álcool e outras drogas na 

saúde.

Uso abusivo do álcool, “binge drunking” ou 
distúrbios do uso do álcool estão associados a:

 ● Comportamentos de risco: incluindo 
dirigir sem condições ideais, lesões 
não intencionais e intencionais, 
doenças sexualmente transmissíveis, 
problemas de controle de impulso e 
má função social. 11,12

 ● Problemas médicos: incluindo 
problemas e distúrbios 
cardiovasculares e respiratórios, 
doença hepática, síndrome 
metabólica, má funcionamento 
da tireoide, cânceres e problemas 
neurológicos.  11,13,14 
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Frequentemente oculto atrás de outros 
problemas na atenção primária, os problemas 
relacionados ao álcool e drogas custam 
muito para a sociedade. Pessoas afetadas não 
somente apresentam altas taxas de doença 
física e mental, mas também são exigem mais 
cuidados agudos e são menos capazes de 
se cuidarem adequadamente. 15  Gastos dos 
governos federal e estaduais com as doenças 
relacionadas ao álcool e drogas atingiram 
em 2005 a monta de 216 bilhões de dólares, 
atingindo 58% de todos os custos relacionados 
ao abuso de álcool e drogas com apenas 2% 
deste montante utilizado diretamente no 
tratamento. 15  

Impacto do álcool e outras drogas no 

ambiente de trabalho.

Trabalhadores sob a influência do álcool e 
outras drogas estão claramente menos capazes 
de trabalhar efetivamente e de maneira segura. 
Estudos relacionados aos efeitos do abuso de 
substâncias no trabalho incluem: 

 ● Diminuição da moral e aumento dos 
conflitos com os colegas.

 ● Diminuição da segurança no trabalho, 
com aumento nos acidentes no 
trabalho.

 ● Aumento do absenteísmo, atrasos ou 
saídas antecipadas.

 ● Redução da produtividade ou 
aumento do desgaste no trabalho.16–18 

O relatório mais recente da organização 
Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration sobre os custos do uso abusivo 
do álcool e drogas no ambiente de trabalho 
chegam a $134 bilhões, incluindo assistência 
médica, absenteísmo, produtividade, turnover 
no trabalho e custos de incapacidade. 19 Abuso 
de substâncias e dependência são problemas de 
saúde significativos, impactando diretamente 
nos empregados e nos empregadores, exigindo 
ações de prevenção e intervenções no ambiente 
de trabalho. 

Questões de saúde mental
Doença mental ou distúrbios de saúde 
comportamentais são definidos como “uma 
condição de saúde que é caracterizada 
por alterações no pensamento, humor ou 
comportamento (ou a combinação delas) que é 
mediada pelo cérebro e associada com distress 
e/ou funcionamento prejudicado”. 20 Doenças 
mentais variam em gravidade e persistência, 
tendo impactos variados na função pessoal e 
bem-estar. 20 

Ao longo do tempo, suas causas migraram 
da crise ou fixação psicodinâmica interna 
para o impacto da paternidade inadequada, 
ao reconhecimento do papel dos estressores 
ambientais. Mais recentemente, a doença 
mental pode ser atribuída a causas ou condições 
genéticas ou neurológicas. Para pessoas 
com doença mental grave ou crônica, uma 
melhor compreensão da etiologia da doença 
e o crescimento de modos mais sofisticados e 
melhor fundamentados tiveram um impacto 
positivo.  Apesar de apelidos estigmatizadores, 
como “ele é um maluco” continuarem a ser 
utilizados, campanhas de saúde pública e a 
legislação federal disseminou a compreensão 
de que a doença mental é uma condição de 
saúde e não uma fraqueza interna.

A política de desinstitucionalização e o 
crescimento dos centros comunitários de saúde 
mental nas décadas de 50 e 60 e o apoio da 
comunidade no início da década de 80 levou 
à expectativa de que as pessoas com doenças 
mentais crônicas poderiam ser apoiadas em 
comunidades e nos ambientes de trabalho. 21–23 

Não obstante, a maioria das tentativas de se 
empregar terminou em demissão, mesmo com 
a ajuda de serviços desde apoio no ambiente de 
trabalho.23 Boas intenções de iniciativas como 
Americans with Disabilities Act para apoiar 
pessoas com incapacidades falhou para apoiar 
os gestores na tendência de discriminar mais as 
pessoas com problemas mentais do que os que 
possuem incapacidades físicas. 24 Empregados 
afetados por problemas mentais continuam a 
lutar para permanecer empregados.
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 Nem todo empregado que procure um 
professional do PAE vai estar lidando com 
uma doença mental crônica. Por exemplo, 
entre os clientes de PAE diagnosticados com 
depressão, um estudo demonstrou que apenas 
20% estavam classificados como estando 
gravemente deprimidos. 25 Já, mais de um terço 
deles preenchiam os critérios para ter algum 
grau de depressão clínica. Problemas de saúde 
mental se constituem em uma das questões 
mais significativas que os profissionais de PAE 
enfrentam. 

Prevalência de questões de saúde 

mental

Um pouco mais de um quarto (26.2%) 
dos residentes nos Estados Unidos foram 
identificados como tendo que lidar com uma 
doença mental em algum momento de suas 
vidas e 22,3% deste grupo foram considerados 
como tendo uma doença mental grave. 26 Isso 
é três vezes mais a prevalência de abuso de 
drogas na população americana. 

Entre trabalhadores americanos, cerca de 
9.4% das mulheres são afetadas por algum 
tipo de depressão, sendo o risco duas vezes 
maior que nos homens e três vezes maior 
de depressão maior.27 Estudos nacionais da 
prevalência de depressão e doença mental 
entre pessoas empregadas são escassas, o que é 
preocupante, considerando-se a alta incidência 
de doença mental na população americana. Em 
um estudo, 26,8% dos clientes apresentaram 
um problema psicológico/emocional com 
questão principal no PAE,4 correspondendo 
quase à prevalência nacional. 

Impacto das questões de saúde mental 

na saúde geral

A relação entre doença mental e física pode ser 
causalmente cíclica, em que uma pode gerar 
ou complicar a outra; doença mental levando a 
má alimentação, pouca atividade física e maus 
hábitos de saúde e a doença física prolongada 
pode afetar negativamente o bem-estar 

emocional.  A depressão está associada com 
estilo de vida sedentário28 e consequentemente 
muitos das questões de saúde que este estilo de 
vida pode desencadear. Obesidade é comum 
entre pessoas com doença mental séria, bem 
como outras doenças como tuberculose, 
hepatite e osteoporose.29 O risco de pessoas 
com doença mental desenvolver uma condição 
médica séria varia de 50 a 90%, ocorrendo 
frequentemente em uma idade jovem e levando 
a morte precoce. 30 

Uma recente tendência de aumento no 
número de suicídios nos Estados Unidos é 
uma preocupação séria de saúde pública que 
o PAE deve também abordar. Entre os adultos 
de meia idade, a taxa de suicídios aumentou 
cerca de 30% entre 1999 e 2010, tornando os 
suicídios uma causa mais frequente de morte 
que acidentes automobilísticos. 31 

Impacto das questões de saúde mental 

no ambiente de trabalho

A depressão maior custa às empresas algo 
como 36,6 bilhões de dólares e o distúrbio 
bipolar custa cerca de 14,1 bilhões de dólares 
em perda de produtividade. 32 No trabalho, 
as pessoas que estão enfrentando a depressão 
podem exibir sintomas clínicos, como baixa 
concentração, dificuldade de concentração e 
reduzida motivação. 33 Estes sintomas podem 
ser passar facilmente despercebidos ou vistos 
como desinteresse ou baixa performance. Em 
um estudo comparando os efeitos no ambiente 
de trabalho relacionado ao depressão bipolar e 
depressão maior com absenteísmo (e seus custos 
associados) constatou que os efeitos foram 
maiores em empregados com diagnóstico de 
distúrbio bipolar. Porém, a maior prevalência 
da depressão maior entre empregados levou a 
maiores custos para as empresas. 32 O mesmo 
estudo determinou que o presenteísmo (ou 
a tendência para estar presente ou limitado 
em sua capacidade funcional) foi mesmo um 
problema maior que o absenteísmo em dias 
perdidos nos grupos diagnósticos. 
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Também é necessário considerar o impacto 
do estigma social, pois a discriminação é 
também um efeito significativo no ambiente 
de trabalho e nos empregados com distúrbios 
mentais. Em uma revisão de quase 2 milhões 
de processos de discriminação no ambiente de 
trabalho na organização Equal Employment 
Opportunity Commission (EEOC) de 1992 a 
2008, cerca de 12% destas reclamações foram 
feitas por pessoas com um distúrbio mental 
conhecido. 34 Os custos da discriminação se 
aplicam a todas as partes envolvidas, incluindo 
as pessoas, suas famílias, a comunidade e as 
empresas. 

Família e questões interpessoais
Na última parte do século 20, uma mudança 
significativa para a presença de ambos os pais 
trabalhando e pais únicos levou a um aumento 
significativo nos estressores relacionados à 
família e trabalho. Atualmente, as famílias 
dos empregados são relevantes para os 
profissionais de PAE são relevantes em duas 
vias: primeiro com potenciais clientes e 
segundo como foco de serviços mais amplos 
de vida pessoal-profissional frequentemente 
incluídos aos serviços básicos de PAE. O acesso 
das famílias ao PAE existe desde a emergência 
dos programas mais amplos, com uma fonte 
estimando que cerca de 10% dos clientes do 
PAE são membros das famílias. 35  O cuidado 
com as crianças, com os idosos e outros serviços 
relacionados à vida pessoal e profissional são 
frequentemente integrados aos modernos 
PAEs. 35 

Prevalência das questões familiares e 

interpessoais.

A definição de um “problema familiar” é 
relacionada à percepção das pessoas sobre 
o tema e, por isso, difícil de quantificar. O 
divórcio pode ser uma benção para alguns e 
uma tragédia para outros. A chegada de um 
filho pode aumentar o stress e ser fonte de 
alegria. As questões familiares se constituem 

em foco significativo dos PAEs, com 27,4% 
dos problemas primários relacionados como 
“relações/família/conjugal”4 Claramente, as 
questões familiares se constituem numa das 
principais razões pelas quais os trabalhadores 
procuram um PAE.

Duas fontes de stress familiar são relevantes 
para os PAEs – transições na família (casamento, 
divórcio, doença, morte, dependentes 
idosos) e as constantes idas e vindas entre as 
necessidades familiares e do trabalho. Novas 
pesquisas sobre as famílias enfatizam que o 
número de transições familiares tem grande 
impacto negativo no comportamento infantil.36 
Há evidências significativas de mudanças 
ocorrendo nas famílias americanas, incluindo 
a grande mudança na estrutura familiar como 
resultado do aumento do número de divórcios 
no final do último século. 

A taxa de divórcio aumentou 136%, de 
2,2 em 1960 para 5,2 em 1980 e finalmente se 
elevando para 31% em 2006. 36 Por outro lado, as 
taxas de casamentos também diminuíram de 
8,2 para 6,8 casamentos por 1000 indivíduos 
no mesmo período, uma queda de cerca de 
17%. 37 Tendências nacionais evidenciadas 
pelo Censo Americano entre 2000-2012 
indicam:38

 ● Um aumento do número de parceiros 
não casados do mesmo sexo ou do 
sexo oposto.

 ● Um aumento de moradores únicos em 
uma residência

 ● Uma diminuição no tamanho das 
famílias, e uma diminuição no número 
de moradores com crianças de menos 
de 18 anos.

 ● Um aumento de moradores 
multigeracionais.

 ● Um aumento de moradores com mais 
de 65 anos.

Os jovens adultos estão retardando 
o casamento e a decisão de ter filhos. Os 
moradores podem consistir de filhos adultos e 
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ou pais idosos, mudanças talvez relacionadas 
pela recessão de 2007.As famílias continuam a 
ser uma condição de fluxo. Se um empregado 
mora sozinho, é um parceiro não casado, um 
pai (ou mãe) solteiro ou tem a responsabilidade 
sobre as crianças e parentes idosos, o potencial 
de estressores na vida pessoal e profissional 
é evidente. A prevalência de conflitos neste 
campo é bem documentada. 39 Cerca de 50% dos 
pais em um estudo relataram que vivenciaram 
conflitos na vida pessoal e professional. 40  

A maneira pela qual o conflito na vida 
pessoal e professional é definida varia, 
incluindo repercussões positivas e negativas, 
interferências ligadas ou não ao trabalho, 
desequilíbrio trabalho-família, 41 e mesmo 
uma abordagem bidirecional da família para o 
trabalho e vice-versa. 39  

Impacto das questões familiares e 

interpessoais na saúde.

O divórcio é um dos problemas familiares 
mais significativos associados com desfechos 
favoráveis de saúde. Em comparação com 
pessoas casadas, as pessoas divorciadas 
têm maiores problemas de saúde, incluindo 
depressão, abuso de substâncias e maiores 
índices de mortalidade. 36 O mecanismo parece 
ser semelhante à maioria dos estressores, 
impactando os processos biológicos que, por 
seu lado, afetam a saúde de um modo geral e a 
qualidade de vida. 42 

A monoparentalidade afeta diretamente 
os conflitos trabalho-família e também família-
trabalho. Quando a saúde de um único 
genitor se torna um problema, a natureza 
interdependente das questões trabalho/
família/saúde começa a ficar muito evidente, 
com o genitor pretendendo adiar o próprio 
cuidado médico afim de utilizar estas horas para 
cuidar das crianças e ter tempo para ficar com 
elas.  Em um estudo, as mães solteiras “tinham 
duas vezes mais chance, em comparação com 
mães casadas de descrever sua saúde como 
‘não boa’” 43

Impacto das questões familiares e 

interpessoais no ambiente de trabalho.

Resumindo os estudos, Bianchi e Milkie 
observaram que há um impacto direto na 
performance no trabalho em empregados 
que apresentam conflitos família-trabalho, 
com a performance das mulheres sendo mais 
afetada. 39 E em uma metaanálise semelhante, 
a satisfação no trabalho, o comprometimento 
organizacional, burnout, absenteísmo e a 
tensão relacionada ao trabalho estavam 
associadas com conflitos trabalho-para-família 
ou família-para-trabalho.44

O impacto do trabalho na saúde é claro. 
O que pode ser uma questão relevante é se os 
PAEs, empregadores e empregados podem 
colaborar efetivamente para abordar o cabo-
de-guerra diário entre o trabalho e as famílias 
nas casas nos Estados Unidos e no ambiente de 
trabalho.

Violência e Trauma
Enquanto a violência é comumente descrita 
como uma forma de agressão física humana, 
a definição de trauma é mais complexa, com a 
palavra sendo frequentemente utilizada para 
descrever causas e efeitos. Alguns podem 
vivenciar uma experiência de trauma com 
risco de vida que cria reações traumáticas 
psicológicas e fisiológicas. “Eventos 
traumáticos” são usados aqui para se referir 
a uma grande variação de eventos negativos 
ocorrendo na vida dos empregados que são 
percebidas como prejudiciais e/ou com risco 
de vida e “trauma” é utilizado para descrever o 
dano psicológico resultante. 

Ao longo dos anos, os PAEs ficaram 
ativamente envolvidos em responder à 
violência no ambiente de trabalho, assim como 
oferecendo serviços para que os empregados 
e suas famílias lidem com qualquer tipo de 
evento traumático, como desastres naturais, 
guerras, motins, furacões, terremotos ou 
tsunamis, suicídios ou mortes repentinas de 
colegas de trabalho. Apesar da ocorrência 
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destes eventos não ser realidade para a maioria 
dos trabalhadores, a prevalência geral de 
exposição a eventos traumáticos parece ser 
alta. Breslau relatou que 80% da população 
americana experimentou um ou mais 
eventos que envolveram um risco sério para 
si mesmo ou para os outros. 45  A prevalência 
de casos de trauma que utilizaram PAEs é 
desconhecida. 

Estudos sobre violência no ambiente de 
trabalho não aparecem na literatura até a década 
de 80, mas o termo faz parte do léxico moderno. 
A organização Bureau of Justice Statistics 
define violência no ambiente de trabalho 
como “violência não fatal (estupro, roubo e 
assalto) contra pessoas com 16 anos ou mais 
empregadas enquanto elas estão no trabalho.”46 

Ela oferece um delineamento claro da violência 
relevante para o ambiente de trabalho, mas 
deixas de fora outros tipos de violência que 
trazem impacto para os trabalhadores e seus 
familiares, incluindo assédio sexual e violência 
na família e na comunidade. 

Prevalência da violência. 

A violência no ambiente de trabalho está em 
declínio deste 1993, com casos de violência 
não fatal no ambiente de trabalho estando 75% 
menor em 2009 do que em 1993, acompanhando 
uma queda na violência nos Estados Unidos 
como um todo. 46 Os homicídios no ambiente 
de trabalho caíram 39% no mesmo período 
de tempo. 46  Há empregos com maior risco 
de exposição à violência como policiais, 
seguranças e garçons e a violência no ambiente 
de trabalho é mais comumente perpetrado por 
estrangeiros. 46 

Assaltos a banco se constituem numa forma 
de violência na empresa que pode desencadear 
reações significativas entre os empregados. Os 
relatórios do FBI relatam que 5.086 assaltos a 
banco ocorreram em 2011, com lesões em 45 
empregados e 15 clientes, em âmbito nacional, 
mas não faz nenhuma menção ao número 
maior de empregados que testemunharam 
e potencialmente se traumatizaram com os 
eventos.47

Violência doméstica e sexual são 
duas formas de violência que impactam 
particularmente as mulheres, ambas causando 
trauma e afetando a capacidade de trabalho das 
pessoas. Na população em geral, a tendência 
declinante de violência do parceiro espelha o 
dos outros tipos de violência, com um declínio 
consistente de 64% desde 1993. A taxa de 
violência doméstica nos Estados Unidos entre 
1993-2010 foi 3,6 por 1000 pessoas (com mais 
de 12 anos de idade) com as mulheres se 
constituindo em quatro quintos das vítimas. 48  

Violência sexual é um problema importante 
nos Estados Unidos, com uma a cada seis 
mulheres relatando ter sido estuprada durante a 
sua vida, e aproximadamente 300.000 mulheres 
e 91.000 homens tendo sido estuprados, em 
média, a cada ano. 49 A violência doméstica e 
sexual também podem ocorrer no emprego. 
As estatísticas destes crimes no ambiente de 
trabalho ainda são limitadas. A maioria dos 
responsáveis pela violência no ambiente de 
trabalho são estrangeiros (53% para homens 
e 41% para mulheres) ou colegas (26% para 
homens, 32% para mulheres), com um pequeno 
número de autores sendo um parceiro próximo 
ou parente da vítima (1,4% para homens, 2,4% 
para mulheres). 46 

Entretanto, a segunda principal causa de 
homicídios no ambiente de trabalho é causada 
por uma “relação pessoal”, responsável por 
33% de todos os assassinos no ambiente de 
trabalho de empregadas femininas, com 78% 
sendo consumado por parceiros próximos 
especificamente. 50 A singularidade destes 
riscos, e a dinâmica complexa associada 
com eles, exige perícia e conhecimento para 
respostas efetivas e esforços para a prevenção. 

Além dos efeitos da violência, os 
empregados também enfrentam a morte no 
trabalho relacionado a acidentes, doenças 
ou suicídios. Em 2011, 4.609 trabalhadores 
morreram no trabalho, correspondendo a 13 
mortes por dia, nos Estados Unidos. 51 Se os 
colegas testemunham a morte propriamente 
dita, ou sofrem a perda sem testemunha-la, há 
a possibilidade do trauma e reações de culpa. 
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Um relato recente indica que os suicídios no 
ambiente de trabalho apresentam a maior 
taxa anual já apurada, atingindo 270 casos em 
2010.51

O assédio sexual está incluído nesta 
categoria de violência e trauma e trauma 
devido ao aspecto frequentemente agressivo 
dos comportamentos dos assediadores e à 
tendência das vítimas de vivenciar sintomas de 
trauma psicológico como resultado. O assédio 
sexual inclui ações agressivas relacionadas 
à sexualidade ocorrendo em circunstâncias 
ligadas ao trabalho, percebidas pela vítima como 
risco psicológico com ramificações no ambiente 
de trabalho. 52 McDonald encontrou grande 
variações na incidência de assédio sexual, com 
40 a 75% das mulheres e 13 a 31% dos homens 
nos Estados Unidos relatando assédio sexual. 52  
A percepção do risco e as respostas a ele não é 
baseada somente na percepção da vítima, mas 
também nas definições da sociedade. 

Impacto da violência e trauma na saúde.

A reação mais comumente reconhecida a 
eventos traumáticos é o distúrbio de stress 
pós-traumático, PTSD em inglês, um acrônimo 
que ficou bem conhecido por casos na mídia 
relatados por soldados que voltaram de zonas 
de combate com sintomas incapacitantes. 
Os tipos de sintomas associados com PTSD 
incluem: 53

1. Re-experimentar os eventos 
traumáticos: incluem pesadelos, 
“flashbacks” e pensamentos negativos.

2. Sintomas de evitação – estímulos de 
negação associados com o trauma, 
entorpecimento, bloqueio ou 
esquecimento dos eventos e outros

3. Sintomas de excitabilidade aumentada 
(“hyperarousal”) – Sentindo-se 
facilmente assustado, sentindo-se, 
raiva reativa, nervoso ou tenso e 
distúrbios do sono.

A prevalência de PTSD nos Estados Unidos 
é estimada pela American Psychological 
Association em 8%.54

No ambiente de trabalho, as maiores taxas 
de violência acontecem no setor de saúde. Em 
um estudo sobre violência contra enfermeiros, 
enquanto 17% preenchiam os critérios de PTSD, 
95% das enfermeiras que foram vítimas de um 
evento violento apresentaram pelo menos um 
sintoma de PTSD. 55 Os empregados que foram 
vítimas de roubo a banco relataram sintomas 
semelhantes, incluindo sintomas emocionais, 
comportamentais e psicológicos, tanto durante 
quanto após os eventos. 56  

Os efeitos fisiológicos relatados por pessoas 
que experimentaram PTSD apontam para um 
impacto direto na qualidade de vida. Pesquisa 
com vítimas de violência por parceiros íntimos 
(IPV, em inglês) revelou uma relação entre 
IPV e má saúde física, abuso de substâncias 
e sintomas depressivos; sendo esta relação 
influenciada por fatores demográficos como 
etnia e renda. 57 

Impacto da violência e trauma no 

ambiente de trabalho.

De acordo com Wald, os empregados lidando 
com sintomas de PTSD causados por qualquer 
trauma, de acordo com vários estudos, 
apresentam dificuldades para trabalhar 
adequadamente, particularmente em ser capaz 
de voltar ao trabalho após o trauma, com a 
variação da perda de um dia de trabalho a meses 
de ausência ou mesmo de ser completamente 
incapaz de retornar. 58 O efeito da violência e 
do trauma nas vidas dos empregados é uma 
preocupação geral significativa.

E, a violência por um parceiro íntimo está 
associada com absenteísmo, atrasos, redução 
na produtividade e aumento na rotatividade no 
trabalho. 59 Os empregados com problemas de 
desempenho gerados por algum tipo de abuso 
podem receber ações disciplinar ou mesmo 
ser demitidos, considerando-se que vítimas 
de violência doméstica são frequentemente 
responsabilizadas ou consideradas culpadas 
pelos crimes cometidos contra elas. Isso é 
um mau presságio para os funcionários que 
lidam com a violência em casa e que precisam 
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de recursos financeiros que um emprego 
estável oferece se ele decide ficar livre do 
abuso. Felizmente, a maior compreensão e 
conhecimento dos efeitos do PTSD no trabalho 
vai levar a oferta de suporte e cuidado médico 
e psicológico que é dado para as pessoas com 
incapacidades ou doenças físicas. 

Estressores relacionados ao 
trabalho e Stress no trabalho.
O ambiente de trabalho obviamente tem 
a capacidade de gerar stress e doença nas 
pessoas e as empresas e governos têm sido 
historicamente lentos em responder. Nos 
Estados Unidos, a criação de leis trabalhistas 
focou inicialmente nas crianças e mulheres, 
ampliando posteriormente o seu foco para 
todos os trabalhadores. No final da década 
de 80, os estados começaram a aprovar 
leis relevantes para a proteção da saúde e 
segurança dos trabalhadores. Inicialmente, 
os danos à saúde abordados pela regulação 
governamental e pela legislação foi a exposição 
a agentes químicos e gases danosos.60

Atualmente, a organização OSHA exige 
dos empregadores que documentem as lesões 
e doenças desencadeadas pela violência no 
ambiente de trabalho ou ataques terroristas, e 
também registrar os estressores relacionados 
ao trabalho quando o empregado oferece 
documentação de doença mental que está 
relacionada ao trabalho.61 Este é um avanço 
significativo em direção ao reconhecimento 
de que o ambiente de trabalho (e não apenas 
produtos químicos usados nos processos de 
trabalho) pode desencadear sérios problemas 
de saúde.

Prevalência de estressores no trabalho e 

stress ocupacional.

Como assinalado acima, 25,5% dos clientes de 
PAE apresentaram uma questão relacionada 
ao trabalho com seu problema primário. Isso 
significa que um quarto dos vários clientes de 

PAE perceberam que o seu problema principal 
está diretamente relacionado com o trabalho. 

Apesar de haver uma discussão sobre os 
estressores relacionados ao trabalho em alguns 
países desenvolvidos ao redor do mundo, não 
há aparentemente nenhuma prevalência de 
estatística sobre stress no trabalho das agências 
governamentais americanas.   No Reino Unido, 
a organização Health and Safety Executive 
define o stress relacionado ao trabalho como 
“uma reação prejudicial que as pessoas têm 
em função de receber pressões e demandas no 
trabalho.”62 A prevalência de stress ocupacional 
entre todas as doenças relacionadas ao trabalho 
foi alta, chegando a 40% dos 428.000 relatos 
de doenças ocupacional no período 2011/12. 
Doenças identificadas como tendo altas taxas 
de prevalência incluem atividades que atuam 
com pessoas, como professores, enfermeiros 
e assistentes sociais. Os desencadeantes 
primários de stress ocupacional incluem a 
pressão do trabalho, baixo apoio da liderança, 
violência e abuso no trabalho. 62

Impacto dos estressores ocupacionais 

na saúde

A palavra “stress” tem o mesmo sentido duplo 
que a palavra “trauma”, às vezes se referindo 
tanto à causa (estressor) quanto ao efeito (reação 
ao stress). Aqui, nós definimos estressores no 
trabalho com aqueles inerentes ao trabalho por 
si próprio. Isso pode incluir “altas demandas 
no trabalho, baixo controle sobre a atividade, 
baixo apoio dos colegas, baixo apoio dos 
superiores, baixo nível de justiça nos processos 
e alto desequilíbrio esforço-recompensa.”63 

Os efeitos das realidades estressantes 
do trabalho incluem “saúde mental, distress 
psicológico, ansiedade, depressão, fadiga 
(prolongada), satisfação no trabalho e exaustão 
emocional (burnout).”64 A nossa compreensão 
é, cada vez maior, de que os empregados que 
tem menor controle sobre a sua atividade e 
altas expectativas e demandas de resultados 
são mais predispostos a sofrer uma reação 
negativa do stress. 
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A suposta relação entre stress e saúde 
está ainda sendo confirmada, apesar de 
ser amplamente aceita. Nas pesquisas no 
ambiente de trabalho, um estudo indicou que 
há uma relação entre os fatores psicossociais 
no trabalho e doença cardiovascular.65 Outro 
estudo ofereceu evidências de que mulheres 
com altas demandas no trabalho com baixo 
controle têm maior risco de diabetes tipo 2. 66 

Uma recente compilação focada no modelo 
Allostatic Load, que sustenta o achado que 
o ambiente de trabalho tem um impacto 
primário nos sintomas de ansiedade bem como 
nos hormônios ligados ao stress, e um impacto 
secundário nos mecanismo fisiológicos como 
pressão arterial, colesterol e índice de massa 
corpórea e um terceiro efeito patológico 
incluindo “doença cardiovascular, depressão e 
mortalidade.”67Após muitos anos de pesquisa 
nesta área, as ciências interdisciplinares estão 
começando a fechar o ciclo nos processos 
causais entre stress ocupacional e doença. 

Impacto dos estressores no trabalho e 

do stress no ambiente de trabalho.

Ao estudar estressores no trabalho e reações 
ao stress, uma relação cíclica entre o ambiente 
e os trabalhadores emerge, por exemplo, 
os estressores relacionados ao trabalho 
desencadeiam distress psicológico que, por 
seu lado, impacta negativamente a capacidade 
para o trabalho. As evidências atuais indicam 
que as demandas aumentadas do trabalho 
e a redução de recursos está associado com 
aumento de burnout. Além disso, o burnout 
tende a indicar a duração do absenteísmo 
dos empregados, a tendência de absenteísmo 
involuntário e ausências mais longas. Do 
lado positivo, um senso de engajamento no 
trabalho está associado a menor número de 
ausências ao trabalho e um aumento nos 
recursos disponíveis está relacionado a maior 
engajamento no trabalho. 68  

As empresas vão se sentir estimuladas por 
isso? Os PAEs estão começando a enfatizar este 
ciclo complexo focando mais amplamente na 

interação entre o ambiente de trabalho, a saúde 
do empregado e o desempenho no trabalho. 

Um Foco Amplo sobre a 
Integralidade da Pessoa no 
Ambiente 
Deixado de fora da discussão acima estão 
vários outros tipos de problemas que podem 
tanto ser apresentados aos conselheiros do 
PAE ou avaliados por eles. Estes podem incluir 
os principais problemas de saúde, invalidez, 
preocupações financeiras e jurídicas, questões 
de imigração, necessidades dos expatriados, 
preocupações educacionais e até mesmo 
problemas na comunidade ou na residência.    

A amplitude do foco das PAEs implora por 
uma redefinição para o holismo e bem estar. 
Os profissionais de PAE lutam com o medo 
de perder a ênfase importante em problemas 
sérios, mesmo em relação a questões de risco 
de vida, como o alcoolismo, dependência 
química, doença mental, e trauma, com a 
necessidade sempre presente de informação, 
aconselhamento e apoio que falta a locais 
de trabalho e comunidades de hoje. Uma 
abordagem holística mais integrada à avaliação 
permitiria aos PAEs analisarem os problemas 
previsivelmente associados, tais como 
violência doméstica e problemas relacionados 
ao trabalho, ou assédio sexual e preocupações 
de saúde, e oferecer intervenções que impeçam 
a abundância causal através de um problema 
potencial apresentado, que se seguiu aos 
problemas.

SUPORTE TEORICO PARA PAES
Historicamente, a teoria de condução 
de intervenção PAE básica de confronto 
construtivo era teoria de controle social, que 
afirma que "os processos sociais surgem 
visando abertamente manter uma ordem social 
previsível desencorajando desvios individuais 
e incentivando conformidade do indivíduo.”69O 
termo "confronto construtivo" foi cunhado 
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para descrever o processo de utilização da 
disciplina positiva progressiva para motivar os 
funcionários a usar o tratamento para ficarem 
sóbrios e manterem seus empregos.69 Os PAEs e 
o uso de confronto construtivo em combinação 
com o tratamento tornou-se, então, uma forma 
de controle terapêutico.70 

No entanto, esta teoria não pode ser aplicada 
de forma lógica para descrever os PAEs de hoje, 
que estenderam seu foco para incluir questões 
familiares, stress pessoal, e quase qualquer 
questão pessoal que exija a atenção de um 
conselheiro do PAE, incluindo assistência 
a funcionários que não têm problemas de 
desempenho. Rastreando as influências 
teóricas sobre PAEs modernos e sua integração 
com outros serviços no local de trabalho, 
Gornick e Blair afirmam que "os temas maiores 
da sociedade que nortearam esta convergência 
são sistemas, conectividade, interconexão (ou 
interdependência) e a interação recíproca do 
indivíduo e da totalidade.71

 Baseando-se na teoria de Sistemas Abertos, 
como definida por Katz e Kahn, homeostase é 
uma tendência do sistema para o crescimento, 
que garante a sobrevivência. O equilíbrio entre 
entrada e saída, e fronteiras suficientemente 
abertas - mas não muito abertas - contribui 
com o desenvolvimento de entropia negativa, 
ou a importação de energia com sucesso 
que mantém a organização viva e em 
funcionamento, evitando a decadência e morte. 
A equifinalidade simboliza as muitas maneiras 
como os sistemas podem resolver problemas 
e seguir em direção ao crescimento. Soluções 
singulares, padronizadas tendem a falhar uma 
vez que não se adaptem às novas condições 
ambientais. Diferenciação e especialização são 
a essência de soluções criativas. E, a integração 
e coordenação auxiliam o funcionamento de 
sistemas grandes e complexos.72 

Os PAEs apoiam a homeostase através 
do equilíbrio de input da organização ou 
funcionários, ajudando-os a adaptarem-
se individualmente às situações da vida ne 
trabalho, abordando conflitos entre trabalho e 
vida pessoal e apoiando o equilíbrio entre os 

dois. Modelos emergentes de entrega de PAE 
demonstram diferenciação e especialização, 
bem como o princípio da equifinalidade no 
mundo dos negócios, selecionando serviços 
personalizados que atendam às necessidades 
organizacionais. Em parceria com empresas, 
os PAEs de hoje têm o potencial de prevenir 
a entropia de componentes humanos do 
sistema e desenvolver entropia negativa ou 
crescimento através da promoção do bem estar 
organizacional, juntamente com o bem estar 
dos funcionários.   

MODELOS DE PAE, TECNOLOGIA 
CENTRAL E SUPORTE EMPÍRICO 
PARA A OFERA ATUAL DE 
SERVIÇOS 

A Evolução Contínua nos Modelos 
de Entrega de Serviços de PAE.
Modelos internos, externos e mistos ou 

híbridos 

Programas Ocupacionais de Abordagem 
do Alcoolismo recentes e os Programas 
de Assistência ao Empregado generalistas 
emergentes eram frequentemente programas 
internos alojados em uma equipe de 
funcionários em negócios maiores ou 
departamentos médicos. Em um estudo de 
1988 de PAEs internos e externos, 82% de todos 
os PAEs foram categorizados como programas 
internos.73

Na década de 1980, PAEs internos eram 
mais focados em problemas relacionados 
ao álcool, auxiliavam mais clientes do sexo 
masculino e das minorias, e forneciam mais 
consultas e treinamentos para sindicatos. 
PAEs externos (ou aqueles localizados fora 
da empresa, prestados por consultores ou 
empresas externas) eram mais consistentemente 
generalistas em relação ao foco, trabalhavam 
mais com funcionários por encaminhamento 
com preocupações relacionadas à saúde mental 
e questões legais, e tinham um percentual 
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maior de clientes de mulheres, em cargos de 
liderança e brancos.73

A ascensão dos PAEs externos foi 
impulsionada pela redução das empresas e 
terceirização de serviços internos, e também 
pelo surgimento de planos de organizações 
de manutenção da saúde (HMOs) e de saúde 
comportamental administrado (MBH).2 Os 
funcionários que selecionaram um plano 
de saúde HMO ou um plano de cuidados 
administrados, tiveram acesso a tratamentos 
psiquiátricos e de abuso de substâncias 
usando os mecanismos de porta de entrada 
ou gatekeping ou de pré-aprovação.1 Limites 
de reembolso rigorosos, com base em 
diagnóstico e gravidade, limitados a "tempo de 
permanência" e custos de benefícios reduzidos 
drasticamente.1,74 

Funções de porta de entrada ou gatekeeping 
de MBH se sobrepuseram até certo ponto o 
contínuo de planejamento do cuidado de saúde 
do PAE.

Prestadores de cuidados administrados 
começaram a oferecer serviços externos de 
PAE de baixo custo, criando assim grande 
competição entre os PAEs internos e os PAEs 
externos emergentes. Algumas empresas de 
PAE externos conseguiram permanecer no 
negócio estendendo criativamente seu modelo 
de PAE para incluir o gatekeeping de MBH.  

Dentro de grandes corporações que 
mantiveram PAEs internos, os modelos de 
PAE misto ou híbrido começaram a aparecer. 
O modelo misto ou híbrido tem gestão e 
equipe que trabalha dentro da companhia, 
que supervisiona os serviços de PAEs externos 
contratados.75 Em uma pesquisa realizada em 
2008 com mais de 500 profissionais de PAE, 
apenas 28,8% descreveram seu ambiente de 
trabalho como um programa interno.76 Com 
mais de 70% dos PAEs nos modelos externo 
ou misto, o afastamento dos modelos internos 
é clara.

Recentemente, a estrutura corporativa de 
grandes fornecedores externos de PAE serviu 
para estender drasticamente a gama de PAEs 
no mercado. Em um estudo com fornecedores 

externos, cada um dos 11 maiores deles era 
responsável contratualmente por mais de um 
milhão de vidas, sendo aqueles que ofereciam 
ambos cuidados administrados e serviços de 
PAE sendo responsáveis em média por mais de 
três milhões de vidas cobertas.5 

A externalização dos PAEs e a concorrência 
feroz levou ao que alguns já chamam de 
"comoditização" dos serviços de PAE. O custo 
do serviço é muitas vezes baseado em taxas por 
funcionário por ano altamente competitivas, 
levando os prestadores de serviços externos de 
PAE a definir limites para as sessões oferecidas 
a fim de evitar perdas financeiras.77 Empresas 
bem-sucedidas de PAE também agregam 
serviços PAE com outros serviços bastante 
procurados tais como programas de gestão 
de vida profissional – pessoal e de bem estar, 
criando um menu de serviços concebidos para 
cada comprador. Muitos profissionais de PAE 
estão preocupados que a comoditização dos 
serviços de PAE esteja alterando sua tecnologia 
central e, em última instância, a qualidade dos 
serviços prestados.78  

Modelos Europeus de PAE
A prestação de serviços de PAE na Europa tem 
seguido um padrão semelhante ao dos Estados 
Unidos, embora a adoção de PAEs nesses países 
tenha sugido no início da década de 1990. Os 
PAEs na Europa também mudaram de um foco 
primário no abuso de álcool e drogas para serviços 
de aconselhamento profissional direcionados 
a vasta gama de problemas discutidos neste 
capítulo. Além disso, seus profissionais relatam 
a mesma preocupação com a desvalorização e 
comoditização dos serviços de PAE.79  

Programas por pares, membros ou 

sindicatos
Programas de assistência a membros (PAMs) 
ou programas de assistência a pares (PAPs) 
tem existido lado a lado com os PAEs ao 
longo dos anos, com ênfase no bem estar dos 
membros, no que é semelhante aos PAEs. O 
principal objetivo dos PAMs está em fornecer 
recursos e serviços aos funcionários, a fim de 
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apoiar a manutenção do emprego, bem como 
seus direitos. Os PAMs tendem a recorrer 
a conselheiros voluntários e pares, ao invés 
de profissionais licenciados e muitas vezes 
encaminham membros aos profissionais na 
comunidade.80

Os PAMs enfrentam desafios no que se 
refere ao declínio da filiação sindical, com 
uma queda drástica no setor industrial, mas 
um ganho significativo no setor de saúde.81 
Com poucos dados publicados relacionados 
a serviços de PAMs em que se basear, as 
informações sobre sua utilização e eficácia são 
limitadas.   

Uma Visão Geral da Tecnologia 
Central: Intervenções de PAE
Os serviços de PAE amadureceram à medida 
que o modelo de serviço tem evoluído, 
adquirindo maior definição e algum grau 
de padronização. Uma descrição publicada 
de oito principais tecnologias centrais de 
PAE serve como padrão para a prestação de 
serviços de PAE nos EUA e como um modelo 
para o crescimento de serviços internacionais.82 
O credenciamento de programas por meio 
do Conselho de Acreditação83 também apoia 
os padrões que promovam a qualidade do 
atendimento. Juntos, padrões e acreditação 
promovem a qualidade e preservam a essência 
do que faz os PAEs únicos em serviços para o 
local de trabalho. Estas tecnologias são revistas 
abaixo.  

Identificação/avaliação do problema

A identificação ou avaliação do problema é 
o primeiro passo do cerne da prestação de 
serviços de PAE. Os componentes essenciais de 
identificação/avaliação do problema incluem a 
coleta de informações clínicas padrão, incluindo 
o nível de riscos para si ou para outros, o impacto 
da história passada em termos de desempenho 
pessoal e no trabalho, história relevante e estado 
mental/emocional atual observado.84 

O uso de ferramentas de rastreio está 
alterando o processo clínico do PAE, utilizando 
ferramentas que agora estão mais sofisticadas 
e amplamente disponíveis. Amaral e Attridge 
criam um forte argumento para a utilização de 
ferramentas de triagem breves, padronizadas 
para aumentar a identificação de problemas 
crônicos que mais frequentemente afetam o 
desempenho e habilidades dos funcionários.85 
Por exemplo, o uso do processo S-BIRT, ou 
Triagem, Intervenção Breve e Encaminhamento 
ao Tratamento, utilizado na triagem de 
problemas relacionados ao álcool aumenta 
significativamente a identificação de resultados 
positivos para o álcool.86

Solução de problemas de curto prazo

Enquanto os primeiros PAEs viam seu papel 
mais relacionado à identificação do problema 
e encaminhamento, os conselheiros do PAE 
hoje normalmente se encontram com clientes 
e solucionam alguns problemas menos 
complexos diretamente, utilizando técnicas 
de aconselhamento de curto prazo. O uso de 
várias sessões de PAE com um cliente também 
permite avaliações mais extensas e a construção 
de motivação com os clientes. Serviços de 
aconselhamento são agora parte da tecnologia 
central, com 73% dos PAEs classificando sua 
utilização de serviços de aconselhamento como 
"alta”.87 

Encaminhamento para recursos 

externos e coordenação do cuidado

O processo de encaminhamento e coordenação 
do cuidado com recursos externos continua a 
ser uma parte essencial da tecnologia do PAE, 
dependendo das necessidades do cliente de 
tratamento externo, serviços comunitários ou 
outros recursos. A coordenação do cuidado 
com os prestadores de tratamento externo, por 
meio de encaminhamento, articulação e gestão 
de casos, também são uma marca registrada 
dos serviços do PAE.  
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Monitoramento e acompanhamento dos 

serviços

Embora a prática de monitoramento de 
clientes obrigatórios tenha sido criada por 
PAEs internos, ela também está incluída no 
fornecimento de serviços de encaminhamento 
a PAEs externos. Em um estudo com mais de 
300 clientes de PAEs externos, provenientes de 
20 grupos de empregadores, encaminhamentos 
obrigatórios compuseram cerca de 15% da 
amostra.88  

O acompanhamento, por outro lado, é 
rotineiramente utilizado para todos os clientes 
do PAE, proporcionando um ciclo de feedback 
de longo prazo que serve para confirmar 
resultados de serviços e reengajar clientes 
quando são necessários serviços adicionais.

Ambiente de Trabalho Livre de Drogas 

e Serviços Profissionais de Abuso de 

Substâncias (PAS)

Os PAEs frequentemente incorporam serviços 
profissionais de abuso de substâncias (PAS) sob 
seus auspícios. O Departamento de Transportes 
dos EUA (DOT) criou esta nova função, 
atribuindo aos PASs a responsabilidade de 
avaliar clinicamente, encaminhar e monitorar 
o tratamento para os funcionários cujo teste 
foi positivo para drogas ou álcool dentro das 
empresas sujeitas às regulamentações do DOT. 
Os PASs também monitoram o retorno dos 
funcionários ao trabalho após o tratamento e 
qualquer teste em curso.   

Intervenção em crises

Os PAEs têm oferecido respostas abrangentes 
aos traumas por mais de 30 anos para os 
funcionários que testemunharam ou foram 
afetados por roubos, tornados, acidentes 
de avião, violência e morte ou trauma no 
trabalho. A Resposta a Incidentes Críticos 
está relacionada às atividades de prevenção 
e respostas a incidentes e consequências nos 
níveis individual, de grupo e gestão.89 Outro 
termo frequentemente usado para técnicas 

específicas utilizadas atualmente para reduzir 
o trauma e aumentar o bom desempenho após 
desastres faz parte dos primeiros socorros 
psicológicos.90 

Treinamento e aconselhamento para a 

liderança da organização 

À medida que os PAEs internos tornaram-
se mais estabelecidos dentro da estrutura 
corporativa, seu papel foi ampliado para 
incluir o de consultores e educadores sobre 
os comportamentos e relacionamentos 
humanos no local de trabalho. Desta forma, 
o PAE interno começou a atuar como uma 
ferramenta de gestão.91 O papel de formação 
e aconselhamento ainda é considerado uma 
tecnologia central e 87% dos profissionais de 
PAE pesquisados indicaram que oferecem 
aconselhamento à administração e apoio a 
outros níveis organizacionais.87

Promoção do programa e educação

A promoção do programa e educação 
mantem o PAE visível. As comunicações 
com os funcionários são destacadas por meio 
de páginas na internet e newsletters. Esta 
tecnologia incorpora mecanismos de prevenção 
e educação, atuando para aumentar a utilização 
do cliente, intervir precocemente, educar os 
funcionários sobre normas e serviços, e apoiar 
a continuação do programa como um todo.92 

Resultado e Efetividade do PAE
Os Programas de Assistência ao Empregado 
(PAE) evoluíram inicialmente de seu 
modelo paraprofissional, baseado no local 
de trabalho para modelos externos mais 
sofisticados baseados em clínicas externas, 
têm gradualmente padronizado ambos os 
serviços e medição da qualidade e eficácia dos 
seus serviços. Avaliações do PAE focam nos 
principais serviços de resolução de problemas 
a curto prazo, incluindo encaminhamentos e 
coordenação do cuidado, no entanto, alguns 
avaliam os resultados da unidade de trabalho 
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ou do nível organizacional, tais como os 
serviços de resposta a incidentes críticos. Como 
discutido na seção Questões e Preocupações 
Emergentes no final do capítulo, a pesquisa 
PAE está sofrendo de rigor empírico limitado 
em sua concepção de avaliação e métodos. 

Avaliação dos serviços básicos de PAE: 

resultados clínicos.

Muitos Programas de Assistência ao 
Empregado internos e externos estão utilizando 
medidas de pré/teste (na admissão) e pós/teste 
(durante o acompanhamento) para determinar 
as mudanças nos resultados clínicos dos seus 
clientes e resultados relacionados ao trabalho 
ao longo do tempo. Houve uma evidência 
bastante consistente ao longo dos anos de 
resultados clínicos positivos nas comparações 
pré/pós, geralmente com uma amostragem 
censitária de todos os participantes do 
programa, mas com uso limitado de grupos de 
controle/comparação.    

Existem vários resultados clínicos 
promissores recentes. O estudo pre/pós teste de 
Harlow de uma amostra aleatória de 882 clientes 
de PAE de 100 empregadores diferentes incluiu 
um grupo de comparação não-randomizado 
de funcionários que não receberam serviços de 
PAE no passado.93 Os clientes PAE registraram 
resultados estatisticamente significativamente 
maiores (p<0,05) em todas as 12 subescalas de 
um Perfil de Resultado de Tratamento após 
o uso de serviços do que antes dos serviços, 
nas medidas autorrelatadas de qualidade de 
vida, nível de funcionamento, sintomatologia e 
satisfação. O grupo de clientes de PAE tiveram 
registros significativamente menores do que 
os grupos de comparação na admissão. Os 
escores pós-teste de ambos os funcionários 
de PAE e não-PAE foram estatisticamente 
os mesmos, indicando que os clientes PAE 
tiveram diminuição dos sintomas e aumento 
do funcionamento para os índices da média 
dos funcionários no grupo de comparação.  

O estudo pré/pós teste de Greenwood, 
Deweese e Inscoe de 321 clientes de 20 grupos 

patronais utilizou uma pesquisa composta que 
mede autorrelatos de psicose e depressão/
sintomas de ansiedade, vida diária/
desenvolvimento da função, funcionamento 
das relações e os comportamentos impulsivos/
viciantes, na admissão e um mês depois.88 As 
diferenças pré/pós-teste indicaram resultados 
positivos estatisticamente significativos em 
todas as subescalas (p.< .01). Não foram 
utilizados grupos de comparação ou de 
controle.  

O estudo de Selvik, Stephenson, Plaza e 
Sugden de quase 60.000 clientes de PAE de 
mais de 400 agências federais utilizou várias 
medidas, incluindo o estado geral de saúde, 
trabalho e relações sociais e desempenho global 
avaliado.94 A amostra foi composta por todos 
os clientes que utilizam os serviços de PAE da 
organização Federal Occupational Health que 
completaram as duas formas de avaliação pré 
e pós-teste. Não foram utilizados grupos de 
comparação ou de controle. Os resultados pré/
pós teste pré aumentaram significativamente 
após os serviços em todas as medidas (p. 
<.01), com melhora de 74% no funcionamento 
das relações sociais, melhoria de 31% no 
estado geral de saúde e melhoria de 10% em 
desempenho global avaliado. 

Resultados Individuais Relacionados 

ao Trabalho

PAEs estão expandindo seus processos de 
avaliação para capturar evidências de que 
os serviços têm um impacto direto sobre os 
resultados do negócio. Medidas relacionadas 
ao trabalho são agora comuns, com muitos 
utilizando estimativas de autorrelatadas de 
dias perdidos, a capacidade de trabalhar ou, 
em alguns casos, dados reais do empregador 
sobre ausências e produtividade.  No estudo 
de Sharar, Pompe, e Lenox (2012), o Workplace 
Outcome Suite (WOS), que consiste em cinco 
escalas de itens destinados exclusivamente a 
PAEs, foi utilizado em uma comparação pré/
pós teste de 197 participantes (nenhum grupo 
de comparação foi utilizado). Medidas de 
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trabalho incluíram absenteísmo autorrelatado, 
presenteísmo, engajamento no trabalho, 
satisfação com a vida e angústia no trabalho.95 
Todas as medidas, exceto engajamento 
no trabalho, mostraram uma melhoria 
estatisticamente significativa (p.< .05).

Alguns estudos têm focado nos custos 
relacionados com o empregador ou a 
capacidade dos PAEs de compensar os custos 
regulares do empregador, tais como o dinheiro 
utilizado com planos de saúde ou os custos de 
produtividade. Em um estudo de dois anos de 
2.205 funcionários, comparando benefícios de 
saúde mental e abuso de substâncias de todos 
os usuários de PAE a uma amostra comparável 
de não- usuários de PAE, Dainas e Marks 
descobriram que os custos totais de cuidados 
de saúde foram de aproximadamente US$ 
2.200 a menos por ano para cada funcionário 
utilizando o PAE do que para os funcionários 
que não utilizaram o PAE.96   

Medidas de produtividade e uma medida 
de absenteísmo/atrasos em um estudo de 
Selvik, Stephenson e Sugden mostrou melhora 
estatisticamente significativa (p.< .01) do 
absenteísmo/atrasos relatodos pelo cliente 
após o uso de serviços de PAE.94 O estudo pré/
pós de 60.000 clientes de PAE demonstrou uma 
diminuição de 62% no tempo de afastamento 
do trabalho depois da utilização de serviços 
de PAE, o equivalente a 87.140 dias totais ou 
parciais ganhos. 

Os compradores de serviços externos de 
PAE estão cada vez mais à espera de uma 
promessa de economia, e tendem a pedir 
relatórios da indústria ao invés de estudos 
formais de investigação. Embora muitas 
vezes realizados por avaliadores externos, 
estes relatórios são gerados e utilizados pelas 
empresas na seleção de serviços de PAE. Por 
exemplo, o Workplace Health and Wellness 
Report de Davidson Trahaire Corpsych incluiu 
uma amostra de 4.700 pessoas que utilizam 
serviços de PAE através de organizações 
de clientes e demonstrou uma economia 
média por pessoa de US$ 10.187 em custos 

de produtividade do trabalho (p.<.01) em sua 
avaliação pré/pós.97 Apesar de não atender os 
critérios para o desenho experimental, esses 
relatórios estão impulsionando o setor no 
fornecimento frequente de dados exigido por 
corretores e decisores empresariais.  

Resultados da Intervenção no âmbito 

organizacional ou de grupo

Além de avaliações destinadas aos serviços 
individuais de PAE, outros pesquisadores 
assumiram a tarefa de documentar efeitos a 
nível de grupo ou organizacional, tais como a 
avaliação dos primeiros socorros psicológicos 
ou respostas a incidentes críticos. Em uma 
amostra representativa aleatória, um estudo 
longitudinal apenas de pós-teste de 1.681 
funcionários afetados pelo desastre do World 
Trade Center no 11 de setembro, os funcionários 
que recebem serviços breves de intervenção 
de crise no local de trabalho reduziram os 
riscos para o abuso de substâncias, sintomas 
psicológicos e emocionais, os sintomas de 
TEPT e de outras medidas de funcionamento 
em comparação com aqueles que não recebem 
estes serviços (p. < .05).98 

Além da falta de rigor na pesquisa, o 
impacto dos serviços, tais como treinamento 
em gestão de processos de mudança no âmbito 
organizacional, são limitados na literatura de 
avaliação de PAE. A pergunta "As tecnologias 
centrais de PAE alteram o funcionamento da 
organização e a eficácia global?" continua, em 
grande parte, sem resposta. 

PAES E O MODELO AMSO
O foco histórico dos PAEs segue o mesmo 
caminho que as empresas progressistas têm 
seguido, do exercício do controle social à 
promoção de uma força de trabalho mais 
saudável, engajada e potencialmente mais 
feliz. Enquanto os funcionários podem não 
ter evoluído a ponto de trabalhar assobiando 
alegremente, há um novo contrato social em 
desenvolvimento nos locais de trabalho, e o 
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PAE é uma das ferramentas importantes na 
promoção do bem estar no trabalho. O que se 
segue é uma análise do PAE moderno como 
visto através da lente do modelo AMSO, em 
torno do qual este texto está organizado, 
discutindo o grau em que os PAEs do novo 
milênio atuam como agentes de promoção da 
saúde.   

PAE e Conscientização
A conscientização é definida como educar as 
pessoas sobre os "riscos de comportamentos 
prejudiciais à saúde ... bem como sobre os 
benefícios de comportamentos positivos" 
(capítulo 3). Programas de Assistência ao 
Empregado sempre tiveram um componente 
educacional próprio e alguns coordenam seus 
esforços de divulgação e conscientização com 
os seus programas de bem estar corporativo ou 
parceiros de iniciativas. Muitos profissionais 
do PAE podem considerar os esforços de 
educação e treinamento como uma forma de 
divulgação ou marketing para aumentar a 
utilização do PAE.  

Atualmente, seminários de PAE no horário 
de almoço sobre abuso de substâncias ou 
depressão tem sido substituídos por webinars, 
facilmente documentados por uma pesquisa 
do Google sobre o tema "EAP webinars." Uma 
pesquisa recente resultou em 148 mil entradas, 
com EAP webinars sobre temas como gestão 
do stress, problemas de relacionamento, 
preocupações financeiras, e até mesmo um 
webinar único para aqueles recentemente 
afetados pelos atentados a bomba da maratona 
de Boston.   

Atividades de conscientização também 
são excelentes oportunidades para alcançar as 
populações de funcionários mais vulneráveis, 
aquelas que sofrem de graves problemas 
de saúde mental, abuso de substâncias, 
distúrbios alimentares, violência doméstica 
ou mesmo aqueles que lidam com o assédio 
ou discriminação no local de trabalho. Do 

ponto de vista da teoria dos sistemas abertos, 
é parte do processo de comunicação através 
das fronteiras de sistemas internos ou externos 
para incentivar o fluxo de energia e recursos, 
tanto dentro do sistema e externamente em 
famílias e comunidades dos funcionários. Do 
ponto de vista da teoria dos sistemas abertos, 
isto é parte do processo de comunicação através 
das fronteiras de sistemas internos ou externos 
para incentivar o fluxo de energia e recursos, 
tanto dentro do sistema quanto externamente 
nas famílias e comunidades dos funcionários.    

PAEs e Motivação
O confronto construtivo foi uma intervenção 
central de PAE, durante uma época em que 
mecanismos de controle social eram naturais, 
mas dispositivos bastante conflituosos em 
locais de trabalho. Quando um funcionário 
do sindicato testou positivo para álcool ou 
drogas, as negociações controversas entre a 
administração e o sindicato se exaltavam em 
torno da decisão de encaminhar o trabalhador 
para o PAE ou demiti-lo sem rodeios. Younger 
(correspondência pessoal, 2013) lembra 
quando trabalhou, no final dos anos 1980, com 
um gerente de recursos humanos cuja mesa 
tinha um letreiro proeminente que transmitia 
a mensagem, "Qual parte do “Não" você não 
entendeu?" Sua filosofia ecoava o sentimento 
de gestão linha-dura de que a maneira 
mais simples de lidar com um empregado 
problema era dispensá-lo. Trabalhando como 
conselheiros de PAE neste cenário, utilizamos o 
medo do funcionário de ser demitido e técnicas 
de enfrentamento construtivas para romper 
a negação, motivar o funcionário a utilizar 
programas de tratamento e de 12 Passos, para, 
em última instância, salvar seus empregos e, 
em alguns casos, suas vidas.    

Uma das piadas de conselheiro mais 
comuns faz a pergunta: "Quantos conselheiros 
são necessários para trocar uma lâmpada", 
que é respondida pelo refrão, "Apenas um, 
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mas ele tem de querer mudar." A discussão do 
modelo AMSO no Capítulo 3 reconhece que os 
incentivos intrínsecos e extrínsecos agora são 
usados na promoção de saúde para encorajar 
a motivação dos funcionários para mudança, 
somando-se ao desejo do indivíduo para 
mudar através do aumento das recompensas 
positivas associadas à mudança.   

Isso reflete a maior mudança histórica 
que Hansen (2004) descreveu como "a 
transição dos PAEs de uma forma de 
governança caracterizada por um modelo 
pastoral de controle e cuidados para uma 
forma neoliberal de disciplina, marcada por 
uma crescente dependência da motivação 
dos trabalhadores em direção à autogestão, 
automonitoramento e autocorreção."99 

À medida que a cultura corporativa e os 
processos de aconselhamento mudam, os 
PAEs mudaram do modelo negativo de 
reforço do confronto construtivo pra se 
tornar um recurso de apoio para aqueles 
que estão prontos para mudar, confiando 
mais nos motivadores intrínsecos dos 
clientes.  

Enquanto a motivação intrínseca é um 
importante foco do PAE, incentivos financeiros 
ou regalias para os funcionários podem não se 
encaixar tão bem com serviços de PAE, como 
ocorre com os programas de bem estar. O 
princípio da autodeterminação é agora mais 
integrado à abordagem de aconselhamento de 
profissionais de PAE licenciados, o que entra 
em conflito, de certa forma, com a idéia de 
usar incentivos para encorajar a utilização do 
serviço.    

Como reconhecido no Capítulo 3, a base 
do conhecimento em promoção de saúde ainda 
carece de "uma compreensão geral de como 
motivar as pessoas." Isso também é verdade 
para a área de PAE, assim, à medida que 
precisamos de novas teorias e intervenções 
baseadas em evidências que capacitem 
os clientes a alcançarem seus objetivos de 
mudança.

PAEs e Estratégias de 
Aprimoramento de Habilidades
Estratégias de aprimoramento de 
competências são sobre a integração de novos 
comportamentos de forma bem sucedida na 
vida diária. Uma vez que as pessoas abraçam 
o desejo de mudança elas iniciam o processo 
de aprendizagem de uma nova dança de 
comportamentos, aumentando gradualmente 
um senso de autoeficácia na alteração de seus 
comportamentos dia após dia. É importante 
considerar que as estratégias de aprimoramento 
de competências nem sempre são aplicáveis a 
uma ampla gama de problemas que as pessoas 
agora apresentam aos conselheiros do PAE. 
Um cliente lidando com o divórcio com um 
cônjuge amargo, enfrentando o stress diário 
de um colega de trabalho dominante, ou 
pressionado para cuidar das necessidades de 
um parente idoso pode ter controle limitado 
sobre os estressores em suas vidas. Modelos 
de comportamento de saúde olham para 
mudanças em si mesmo, mas raramente 
abordam como lidar com as realidades que se 
tem capacidade limitada de mudar.    

O Modelo Transteórico da mudança 
de comportamento de saúde, por exemplo, 
assume que as pessoas podem ser apoiadas 
em seu movimento através dos estágios 
de mudança, tais como pré-contemplação, 
contemplação, preparação, ação, manutenção 
e término.100 No entanto, este modelo e outros 
assumem que a solução para o problema do 
cliente é algo modificável por meio de seu 
próprio comportamento, o que não é o caso 
em situações que envolvem condições externas 
a que as pessoas necessitem se adaptar, 
confrontar, curar, ou aceitar. A complexidade 
de ambientes e comportamentos humanos 
requer estratégias adicionais, menos lineares, 
às vezes. Profissionais de PAE precisam de 
teorias alternativas e modelos de intervenção 
de curto prazo que apoiem seus clientes para 
lidar com as complexidades psicossociais da 
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vida.   
Um subconjunto de clientes de PAE que 

apresentem problemas, incluindo o alcoolismo 
e dependência de drogas, exige mudanças 
comportamentais significativas por parte do 
cliente. Esses clientes serão encaminhados para 
os provedores de tratamento que dependem 
de ntervenções comportamentais e de outros 
tipos. O papel do PAE torna-se o de um apoio, 
assegurando um espaço para a mudança 
através de encaminhamento a tratamento, 
ligação direta, e follow-up. Os conselheiros 
do PAE que incorporam o conhecimento de 
estratégias de aprimoramento de competências 
serão mais eficazes no apoio a seus clientes 
através do processo de mudança.   

PAEs e Estratégias de 
Aprimoramento de Oportunidades
Oportunidades para a prática de estilos de vida 
saudáveis podem ser criadas pelo indivíduo 
e podem existir naturalmente em ambientes 
de apoio, alguns dos quais podem até ser 
abundante em apresentar oportunidades 
para a mudança. Benefícios concedidos pelo 
empregador e serviços para os funcionários 
são duas estratégias de melhoria no ambiente 
de trabalho que podem enriquecer as 
oportunidades para a saúde e bem estar.   

PAEs que trabalham para integrar seus 
programas ao foco de equilíbrio trabalho e 
vida pessoal, deficientes, bem estar ou outras 
funções de apoio ao empregador podem 
sobrecarregar sua capacidade de servir 
como potencializadores de oportunidade. 
Teoricamente, a integração e coordenação 
melhoram o desempenho do sistema. Há um 
movimento em direção à integração por PAEs, 
com o objetivo de coordenar sua entrega com 
uma variedade de serviços para funcionários. 
Gornick & Blair, ressaltam que um objectivo 
comum é freqüentemente encontrado entre 
os PAEs, trabalho e vida pessoal, saúde e 
programas de gestão de produtividade.71 
A coordenação e integração de programas 
ou serviços deverá levar a serviços mais 

flexíveis e criativos com energia adicional 
de programação e recursos para oferecer aos 
funcionários devido ao menor desperdício 
de energia em competições entre si, e menos 
recursos desviados para múltiplas estruturas 
programáticas.   

Combinações entre PAE e programas de 
bem estar demonstraram ser eficazes e, como 
resultado, são mais susceptíveis a agir como 
potencializadores de oportunidade. A empresa 
Fairview Health Services integrou a equipe 
de gestão da saúde, a equipe de PAE, a equipe 
de saúde ocupacional, a equipe de benefícios 
dos funcionários e fornecedores parceiros para 
oferecer um leque de serviços que utilizam 
Avaliação de Risco de Saúde integrada à 
promoção, comunicação, aulas e um centro de 
telefone comum.101 Os funcionários responderam 
a este serviço integrado, aumentando a 
utilização de PAE de 4,3% para 5,9%, com 82% 
dos funcionários participando de algum aspecto 
da variedade de serviços integrados da Fairview 
Alive. Um custo-benefício sólido incluiu uma 
economia de US$ 340 por empregado em 
despesas médicas, US$188 por empregado 
em custos de compensação dos trabalhadores 
e US$ 230 por funcionário em custos com 
absenteísmo.101 

Pela versão de Emery da teoria dos 
sistemas abertos, as organizações que estão 
propositadamente buscando soluções ideais 
e reconhecendo a interdependência irão 
conscientemente desenhar sistemas que são 
harmoniosos.102 O reconhecimento de que 
a integração dos serviços para funcionários 
fortalece o produto final que os funcionários 
recebem exigirá uma abordagem baseada 
em princípios para superar a competição e os 
limites que tendem a separar os serviços de 
melhoria de oportunidades.

QUESTÕES E PREOCUPAÇÕES 
EMERGENTES
A falta de pesquisas empiricamente rigorosas é 
o principal desafio dos PAEs na documentação 
da sua capacidade de construir o bem estar 
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organizacional e aumentar a produtividade no 
local de trabalho. Se examinarmos o surgimento 
histórico dos PAEs dentro das indústrias norte-
americanas, a razão para esse déficit se torna 
mais clara. A primeira onda de Programas 
Ocupacionais de Abordagem do Alcoolismo e 
a segunda onda de Programas de Assistência 
ao Empregado internos foram baseados 
no negócio, amadurecendo lentamente do 
paraprofissional para o corpo clínico, e 
gerido internamente. Em seu início os PAEs 
rotineiramente submetiam relatórios internos 
básicos de negócios, focados em números de 
processo (utilização) e qualidade do serviço 
(em geral a satisfação do cliente), que eram 
muitas vezes aceitáveis para empregadores em 
meados dos anos 1990.   

Conforme os PAEs foram mudando ao 
longo do tempo, em direção a modelos externos 
de base clínica mais competitivos, e à medida 
que as empresas aumentaram sua demanda 
por estatísticas de retorno sobre o investimento, 
os PAEs começaram a desenvolver medidas 
de eficácia e de valor do negócio. Limitações 
no desenho causadas por modelos de serviço 
PAE externos e falta de acesso a dados 
organizacionais continuam a limitar o rigor da 
avaliação ainda hoje. Como resultado, a área de 
PAE ainda carece de constatações de retorno 
sobre o investimento indescritíveis que os 
corretores de negócios, que realizam compras 
de serviços, frequentemente solicitam.   

A avaliação dos serviços é complicada 
ainda mais pelas mudanças contínuas do que 
os PAEs entregam. O que é mais necessário é 
uma exploração e redefinição dos serviços de 
PAE como são oferecidos atualmente, dentro de 
modelos de serviços expandidos e integrados 
e dentro de novos mercados internacionais, e 
um novo olhar para onde o PAE se encaixa no 
âmbito dos serviços de saúde e de bem estar no 
local de trabalho.   

Independentemente das limitações da 
avaliação e evolução contínua, os PAEs estão 
bem estabelecidos no mundo dos negócios. 
Nos EUA, os serviços de PAE são agora a 
norma nas empresas maiores, com 78% dos 

profissionais de Recursos Humanos relatando 
que suas empresas têm atualmente um PAE.3 
A implementação do PAE também está em 
ascensão globalmente, em parte devido a 
uma crescente preocupação com o bem estar 
dos funcionários.  Entre os empregadores na 
Austrália, Canadá, Europa, América Latina 
e países de África/Oriente Médio, as dez 
principais Prioridades Globais de Bem Estar 
incluem stress, segurança no trabalho, questões 
relacionadas ao trabalho/vida pessoal e 
depressão/ansiedade, com o stress sendo 
a preocupação número um.103 Os PAEs são 
percebidos como uma solução em mercados 
emergentes, com 37% dos profissionais globais 
de recursos humanos planejando expandir 
o PAE e serviços de vida pessoal e trabalho 
internacionalmente.104

Conforme os PAEs se mudam para novas 
localidades, os desafios são muitos em relação 
à necessidade de criar serviços culturalmente 
relevantes. Nos países em desenvolvimento, 
PAEs podem exigir uma renomeação a fim 
de se ajustarem às realidades de linguagem 
e culturais. Ou, eles podem ser fornecidos 
por indivíduos não-licenciados em regiões 
onde profissionais licenciados e sistemas 
de tratamento de saúde comportamental 
são praticamente inexistentes. Desafios 
relacionados à tecnologia central são previsíveis 
nos países em desenvolvimento.  

Em Bangalore, na Índia, por exemplo, 
uma empresa de consultoria inovadora 
agora oferece uma variedade de programas 
para os empregadores, incluindo um serviço 
chamado "Programa de Desenvolvimento 
de Mulheres", respondendo aos estressores 
pessoais emergentes causados por um grande 
número de mulheres que entram no local de 
trabalho (Interweave, Ltd., correspondência 
pessoal, 2013). Em ambientes patriarcais, a 
contratação de trabalhadores do sexo feminino 
por empresas transnacionais vem com tensões 
pessoais e conflitos para as mulheres que 
lidam com o equilíbrio trabalho/vida pessoal 
excepcionalmente diferentes do que ocorre nos 
EUA e Europa. 
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A reformulação do modelo de PAE 
internacionalmente pode causar novos desafios 
para os profissionais norte-americanos de 
PAE, que estão passando por um tipo de crise 
de identidade, lutando para manter, afirmar e 
demonstrar o valor de sua tecnologia central, 
enquanto os ventos da mudança sopram 
fortemente em torno deles. Alguns na área de 
PAE estão pedindo a manutenção dos padrões 
e a retenção da tecnologia central.105 

Redefinições e expansão dos serviços 
de PAE, se reformulados, podem vir a ser 
benéficos para funcionários e empregadores. 
Grandes provedores externos de PAE estão 
oferecendo aos empregadores a capacidade 
de adaptar um conjunto integrado de PAE, 
trabalho/vida pessoal, bem estar, gestão de 
deficiência e outros serviços contratuais para 
funcionários para atender às necessidades da 
organização do cliente. A entrega de serviços 
integrados pode incluir uma central de 
atendimento centralizada com maior facilidade 
de circulação entre necessidades e serviços. A 
entrega digital de serviços está se expandindo 
rapidamente, abordando as necessidades das 
populações mais jovens de funcionários através 
de vídeos e aconselhamentos individuais e em 
grupo pela internet (Mahieu & Taranowski, 
2013).5 

Além disso, muitos profissionais de PAE 
estão solicitando uma expansão do foco 
do PAE para abordar mais efetivamente a 
natureza multi-sistêmica e interdependente de 
estressores pessoais, stress no trabalho e bem 
estar individual e organizacional.106,107 Esforços 
para integrar estratégias de PAE e promoção 
de saúde ainda estão evoluindo.   

Utilizando o modelo AMSO, os PAEs podem 
expandir o conhecimento dos funcionários 
sobre os recursos por meio de mecanismos 
de divulgação de PAE, e basearem-se mais 
fortemente em novos modelos clínicos baseados 
em evidências como entrevista motivacional 
e teorias da mudança do comportamento de 
saúde, que melhorem as habilidades do cliente. 
E, para se tornar um membro efetivo, integrante 

da equipe de promoção de saúde, oferecem aos 
empregadores uma gama global de serviços 
integrados para ampliar as oportunidades de 
bem estar.    

Finalmente, um desafio para o futuro será 
a capacidade das empresas, PAEs e serviços de 
promoção de saúde efetivamente expandirem 
o foco para além dos problemas individuais 
ou bem estar do funcionário para o ambiente 
organizacional maior. A consciência da 
interdependência e da causalidade pessoa-
ambiente, ferramentas para motivar os 
empregadores a criar ambientes de trabalho 
saudáveis, reforçando comportamentos 
organizacionais e de gestão que promovam 
o bem estar individual, e aumentem 
as oportunidades para o crescimento 
organizacional levarão a uma nova dimensão 
de bem estar.    

SUMÁRIO
Os PAEs têm atuado nas empresas por 
mais de 50 anos, com foco na melhoria da 
saúde comportamental e bem estar dos 
colaboradores e suas famílias. Com uma 
ênfase historicamente grande no ambiente 
de trabalho, há uma tendência renovada para 
expandir e comercializar o modelo PAE como 
um pacote de serviços integrados com uma 
variedade de outros serviços contratados, 
incluindo trabalho e vida pessoal, bem estar, 
gestão de deficiência e outros, em parceria 
com os empregadores para criar programas 
versáteis desenvolvidos para atender às 
necessidades únicas de sua organização e 
funcionários.   

O rigor da pesquisa de avaliação do PAE 
tem se desenvolvido de forma lenta e vai 
exigir que profissionais e pesquisadores de 
PAE meçam de forma mais eficaz o valor dos 
PAEs e, simultaneamente, continuem a evoluir 
o modelo de prestação de serviços. A alta 
incidência de depressão e preocupações com a 
saúde mental, a necessidade de transformação 
contínua dos serviços para a integração com 
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outros serviços de promoção da saúde e 
benefícios, bem como as demandas únicas 
de mercados internacionais emergentes são 
os desafios enfrentados por este importante 
serviço de melhoria do trabalho.  

Glossário
PAEs Mistos:  Programas de Assistência 
ao Empregado que têm algum componente 
interno, tal como um gerente de PAE que é um 
funcionário da organização que oferece o PAE 
para seus funcionários, e alguns componentes 
externos, como PAEs afiliados contratados 
externamente trabalhando com o programa 
interno. Isso também é chamado de PAE 
"misto".  

Programas de Assistência ao Empregado 
Generalistas: O modelo atual de PAE com uma 
abordagem holística que fornece serviços para 
funcionários para uma grande variedade de 
interesses pessoais ou problemas.    

Resposta a Incidentes Críticos: Uma 
resposta planejada envolvendo a seleção de 
uma ou várias intervenções para atender 
às necessidades de indivíduos, grupos, 
organizações ou comunidades afetadas por 
um estressor com risco de vida ou evento, com 
o objetivo de prevenir ou reduzir os efeitos 
traumáticos e restaurar o funcionamento.    

Confronto Construtivo:  Um processo do PAE 
de utilização das consequências evidentes de 
abuso de substâncias pelos colaboradores, 
juntamente com a disciplina positiva 
progressiva para motivar os funcionários a 
utilizarem o tratamento para ficarem sóbrios e 
manterem seus empregos.   

Tecnologia Central do PAE: O conjunto 
de processos de serviços de assistência ao 
empregado historicamente definido pelos 
membros do campo profissional de PAE que 
distingue os serviços de PAE de outros tipos de 
serviços de cuidados de saúde comportamental 
ou de serviços no local de trabalho.   

Programa de Assistência ao Empregado: 
Serviços profissionais prestados aos 
funcionários com objetivos interdependentes 
de melhoria do bem estar geral de funcionários 
e membros da família, bem como melhorar 
o funcionamento e a produtividade da 
organização.  

Externos: Programas de Assistência ao 
Empregado que são fornecidos por uma 
empresa ou consultores externos que não 
são de propriedade ou diretamente filiados à 
entidade patronal que recebe os serviços.  

Gatekeeping: Mecanismos de pré-aprovação 
que os funcionários tiveram que atravessar 
antes de receber acesso aos serviços de saúde 
comportamental.   

PAEs Híbridos: Programas de Assistência 
ao Empregado que têm algum componente 
interno, tal como um gerente de PAE que é um 
funcionário da organização que oferece o PAE 
para seus funcionários, e alguns componentes 
externos, como afiliadas de PAE contratadas 
externamente que trabalham com o programa 
interno. Isso também é chamado de PAE 
“misto”   

PAEs Internos: Programas de Assistência 
ao Empregado que estão alojados dentro de 
uma organização empresarial, geridos e/ou 
formados por conselheiros internos que são 
funcionários da organização.   

Encaminhamentos Mandatórios: Este é 
o processo de supervisores ou gerentes 
encaminharem funcionários com problemas 
de desempenho observados para o PAE, como 
parte do processo de disciplina progressiva, 
com a expectativa de que os interesses pessoais 
do funcionário possam estar contribuindo para 
o problema de desempenho. Estes são também 
chamados encaminhamentos de supervisão ou 
de gestão.    

Programas Ocupacionais de Alcoolismo 
(POAs): Os primeiros programas no local de 
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trabalho se desenvolveram da divulgação 
entre pares por funcionários em recuperação 
para funcionários afetados pelo alcoolismo, 
utilizando o confronto construtivo e referências 
do supervisor para motivar os funcionários a 
seguir o tratamento.     

Presenteísmo: Uma medição no local de 
trabalho recentemente desenvolvida indicando 
a tendência dos funcionários de estarem 
presentes fisicamente ainda que com sua 
capacidade de desempenho diminuída devido 
a problemas pessoais ou falta de motivação.  

Primeiros Socorros Pisicológicos: As ações 
implementadas após um trauma de qualquer tipo 
para prevenir ou diminuir os efeitos emocionais, 
psicológicas e fisiológicas do trauma.  

Engajamento no Trabalho: A capacidade dos 
funcionários de executar tarefas de trabalho 
e requisitos de forma eficaz e interagir 
positivamente em ambientes de trabalho, com 
base em um estado interno de motivação.  

Programas ou Serviços de Trabalho – Vida 
Pessoal: Um programa ou serviços disponíveis 
para os funcionários e familiares que visam 
reduzir os estressores de trabalho-vida pessoal, 
por meio do fornecimento de recursos de apoio 
e através da criação de ambientes de trabalho 
mais flexíveis que apoiem uma vida familiar 
mais equilibrada. 

Objetivos de Aprendizado
1. Obter uma compreensão abrangente 

do papel único de Programas 
de Assistência ao Empregado 
na promoção de saúde no local 
de trabalho, com ênfase em seu 
desenvolvimento ao longo do tempo, 
problemas e necessidades abordados, 
a tecnologia central fornecida, e os 
resultados dos serviços de PAE.  

2. Analisar os benefícios e limitações dos 
PAEs em responder às necessidades 
atuais e novas tendências.

3. Visualizar os serviços de PAE através 
do modelo AMSO.

4. Considerar o potencial dos PAEs de 
expandirem seu foco para abordar a 
promoção de saúde de forma mais 
abrangente e holística daqui para 
frente.

Questões para discussão
1. O que são os Programas de Assistência 

ao Empregado? Quais os serviços que 
eles oferecem? Que tipo de problemas 
que eles tratam?

2. Quão prevalentes são os problemas 
abordados por PAEs nos EUA em 
geral e entre as populações dos 
funcionários?

3. Quais são os efeitos destes problemas 
na saúde do trabalhador e sobre o 
processo de trabalho ou locais de 
trabalho?

4. Quais são os serviços que compõem 
tecnologia central do PAE? Quais são 
as influências e tendências que afetam 
a prestação de serviços de PAE?

5. Quais são os resultados dos serviços 
de PAE? Quais os benefícios e as 
limitações existentes na eficiência do 
serviço e na medição da eficácia?

6. Em que medida o modelo AMSO 
explica a relevância dos serviços de 
PAE?

7. Quais são as tendências emergentes 
em PAEs e necessidades para estes 
serviços?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
As questões psicossociais possuem grande 
relevância no ambiente de trabalho no Brasil. Os 
empregadores reconhecem que os problemas 
familiares, de relacionamento interpessoal, 
financeiros e legais afetam a produtividade dos 
trabalhadores.
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Além disso, os dados do VIGITEL 2013 
realizado pelo Ministério da Saúde revelam 
que cerca de 16% dos brasileiros adultos 
fazem uso abusivo do álcool, chegando a 
quase um quarto no caso dos homens. As 
doenças mentais e emocionais têm taxas 
crescentes, principalmente nos grandes centros 
urbanos e frequentemente se observa uma 
associação com a violência (urbana, doméstica 
e acidentes automobilísticos). Estas questões 
trazem grande impacto para as empresas, no 
que se refere ao absenteísmo, acidentes no 
trabalho, aposentadorias precoces, redução da 
produtividade e impacto tributário.

No entanto, apesar da importância do 
tema e do reconhecimento da sua relevância 
pelos empregadores, há poucas abordagens 
e iniciativas efetivas e cientificamente 
comprovadas que são utilizadas pelas 
companhias brasileiras.

No Brasil, os programas de assistência ao 
empregado(PAE) ainda não são amplamente 
utilizados, com maior frequência de programas 
oferecidos por provedores externos e adoção 
por empresas maiores. Não há informações 
amplas sobre o percentual de utilização deste 
serviço por empresas brasileiras. Este fato 
talvez contribua para a escassez de estudos 
sobre a efetividade de tais serviços em países 
emergentes como o Brasil. Os planos de saúde 
não oferecem os PAEs entre seus serviços aos 
seus clientes. 

A crescente aculturação e adequação dos 
serviços dos PAEs ao perfil dos trabalhadores 
e seus familiares, bem como a sua integração 
aos serviços já existentes, de programas 
de qualidade de vida, saúde ocupacional e 
recursos humanos permitirá uma expansão de 
sua utilização, visto o seu sólido embasamento 
teórico
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Catherine A. Heaney

Todos nós vivemos em uma sociedade 
conectada, sob o ponto de vista social. Os 
estudos sociológicos e epidemiológicos 
mostraram os benefícios para a saúde das 
conexões sociais.1 Por exemplo, uma falta de 
ligações sociais foi consistentemente associada 
a maior risco de morte por todas as causas.2 
Além disso, muitos estudos forneceram as 
evidências que os laços sociais ajudam a manter 
o bem-estar psicológico.3 Mais recentemente, 
a noção de “contágio social” sugeriu que as 
ligações sociais também influenciam as crenças 
e comportamentos em saúde.4

Ao longo das últimas décadas, nós 
começamos a entender os mecanismos 
através dos quais estes benefícios para a 
saúde se processam. Este capítulo começa 
com as definições, terminologias principais 
e descrições dos vários caminhos que as 
relações sociais podem beneficiar a saúde e 
influenciar o comportamento das pessoas. A 

seguir, o capítulo foca sobre como o poder das 
relações sociais em melhorar o nível de saúde 
é experimentado no ambiente de trabalho. 
Finalmente, descreve estratégias potenciais 
para aproveitar o poder das relações sociais 
para melhorar a eficácia dos esforços em 
promoção da saúde no ambiente de trabalho.

CONCEITOS RELEVANTES E 
PROCESSOS
Vários termos importantes foram usados 
em estudos de componentes de melhoria 
da saúde relacionados aos relacionamentos 
sociais.1 O termo integração social foi usado 
para se referir à presença de laços sociais. O 
termo rede social se refere às relações sociais 
na internet no ambiente em que o indivíduo 
vive. Frequentemente, as redes sociais são 
conceituadas como “egocêntricas” com um 
foco individual no centro e os lações sociais da 
pessoa emanando do centro. Outra maneira 
de desenhar uma rede social é desenhar os 
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laços sociais através de um grupo específico na 
comunidade. Esta abordagem é denominada 
“sociométrica” e inclui os laços sociais que não 
envolvem nenhum foco individual.5

A Figura 21-1 mostra um exemplo de 
relação social egocêntrica e sociométrica 
no trabalho. Na primeira parte da figura, 
todos os membros da rede tem um laço com 
a Pessoa A, bem como alguns laços entre 

eles. Esta é uma rede egocêntrica. Quando 
uma segunda parte da rede é adicionada, há 
uma rede de pessoas conectadas entre si mas 
sem laço direto com a pessoa A. Esta figura 
completa reflete a rede sociométrica. Usando 
uma abordagem sociométrica para nos 
permite os efeitos potenciais do Supervisor 
B ou Colega E nas crenças e comportamentos 
da Pessoa A.

Figura 21-1: Exemplos de redes egocêntricas e sociométricas no local de trabalho.

Pessoa 

Colega ColegaColega Colega Colega

Colega

Colega

Rede Egocêntrica Rede Sociométrica

A despeito de como as redes sociais são 
conceitualizadas, elas podem ser descritas 
em termos de características de laços sociais 
específicos (características diádicas) e em 
termos de características da rede como um 
todo. Exemplos de características diádicas 
incluem a extensão em que os recursos e suporte 
são oferecidos e suportados em uma relação 
(reciprocidade), a extensão em que uma relação 
é caracterizada pela proximidade emocional 
(intensidade ou força), a extensão em que 
uma relação está inserida em uma estrutura 
institucional ou organizacional (formalidade) 
e a extensão em que uma relação serve a uma 
variedade de funções (complexidade). Os 
exemplos de características que descrevem 
uma rede complete inclui a extensão em que os 
membros da rede são semelhantes em termos 
de características demográficas como idade, 

raça e estado socio-econômico (homofilia); a 
extensão em que os membros da rede vivem 
em proximidade ao indivíduo focal (dispersão 
geográfica); e a extensão em que os membros 
da rede se conhecem e interagem uns com os 
outros.5,6

Muitos processos sociais se desdobram 
em redes sociais, e são estes processos que 
possuem o potencial para afetar a saúde 
Estes processos sociais podem ser agrupados 
em duas categorias: (1) processos que não 
incluem tentativas diretas para influenciar 
outras pessoas ou para oferecer suporte 
a elas (2) processos que confiam nos 
comportamentos interpessoais intencionais. 
A primeira categoria inclui os processos 
de imitação comportamental, comparação 
social e conformidade com as normas sociais 
percebidas. A segunda categoria inclui a oferta 
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de suporte social, enfraquecimento social e 
tentativas intencional de influenciar as atitudes 
e comportamentos dos outros. Cada um destes 
processos é descrito abaixo.

Processos que não envolvem 
nenhuma intenção dos membros 
da rede social
Imitação comportamental.

A imitação comportamental de outras 
pessoas é parte das teorias de aprendizados 
psicológico há muito tempo. Albert Bandura, 
em sua teoria cognitiva social, sugere que nós 
nos engajamos em um aprendizado vicariante 
ao observar os outros.7 Nós observamos o 
que funciona nos outros e testamos para 
ver se funciona conosco. É interessante 
ressaltar que esta imitação pode resultar de 
um processo intencional ou de um processo 
subconsciente de orientação fisiológica. 
Quando nós observamos alguém se engajando 
em um comportamento, neurônios-espelho 
são ativados. O cérebro pratica algo que, 
na verdade, estão apenas observando.8 
Finalmente, isso torna mais fácil o engajamento 
em um mesmo comportamento. Esta conexão 
biológica da imitação comportamental o torna 
um dos processos subliminares mais simples 
e frequentemente usados através dos quais as 
redes sociais afetam o comportamento.

Comparação social.

Na década de 50, o psicólogo Leon Festinger 
pela primeira vez posicionou a importância das 
pessoas compararem seus próprios atributos, 
conhecimentos, opiniões e comportamentos 
aos dos outros.9 Desde então, os psicólogos 
sociais investigaram ativamente as motivações 
e consequências da comparação social. A 
explicação cognitiva social pelo qual as pessoas 
se engajam em comparações sociais é que é mais 
fácil fazer comparações do que buscar padrões 
ou benchmarks absolutos.10 Por exemplo, se 
uma pessoa está tentando ver se ele (ou ela) 
é fisicamente ativa, é mais fácil comparar 

com o nível de atividade das pessoas com 
quem interage do que tentar achar e entender 
um padrão absoluta (por exemplo guias ou 
orientações do Ministério da Saúde) e ver se a 
pessoa se enquadra ou não a estes parâmetros. 
Obviamente, os dois tipos de comparação 
podem levar a resultados diferentes.

Revisões da literatura de comparação social 
sugerem várias motivações diferentes para o 
engajamento em comparações sociais: (1) para 
obter auto avaliações confiáveis; (2) para criar 
ou manter uma autoimagem positiva; e (3) 
para facilitar o autodesenvolvimento.11 Cada 
uma destas motivações sugere uma escolha 
estratégica diferente de quem se compara 
consigo mesmo. Se você está motivado pela 
necessidade de auto avaliação, você vai se 
compara com outras pessoas iguais a você. 
Por exemplo, se você quiser uma avaliação 
rigorosa de seu estado atlético, você vai se 
comparar com outras pessoas da mesma idade 
e gênero. Entretanto, se você está motivado 
para criar uma autoimagem positiva, você vai 
estrategicamente se comparar com outros que 
estão piores que você. Para avaliar o estado 
atlético, você pode se comparar aos amigos 
ou colegas que não fazem atividade física 
regular. Finalmente, se você está motivado 
pela necessidade de auto melhoria, você 
pode se inspirar na comparação com atletas 
profissionais. As pesquisas mostram que nós 
usamos os vários tipos de comparação para 
server os nossos próprios propósitos.11

Enquanto nós podemos fazer diferentes 
comparações sociais dependendo de 
nossas motivações, nós também temos uma 
comparação de base que é mais frequente. 
Ela é composta pelas pessoas com as quais 
nós temos mais contato. Assim, nossas 
famílias, amigos próximos e colegas são 
frequentemente escolhidos para comparamos 
conosco mesmos. Neste sentido, mesmo sem 
querer, estas relações sociais influenciam 
nossas auto avaliações. Como uma psicóloga 
social afirmou recentemente: “Comparação 
social é um processo marcadamente ubíquo 



658 CAPÍTULO 21 Relacionamentos Sociais

que influencia como as pessoas pensam sobre 
elas mesmas, como elas se sentem, o que 
elas estão motivadas a fazer e como elas se 
comportam.”.)10

Normas sociais.

As normas sociais são os padrões sobre 
os quais a propriedade de determinados 
comportamentos, estados ou crenças são 
avaliadas. Estes padrões são socialmente 
definidos por um certo número de maneiras. 
Uma “norma descritiva” se refere à extensão 
em que um comportamento, estado ou crença 
está presente entre os membros de um grupo 
de referência para a norma.12 Os grupos de 
referência podem variar de toda a humanidade 
a grupos específicos com quem a pessoa 
interage. Uma “norma injuntiva” se refere à 
extensão em que um comportamento, estado 
ou crença é aprovada pelos membros do grupo 
de referência para a norma.12 O construto da 
norma subjetiva na Teoria do Comportamento 
Planejado de Fishbein e Ajzen é uma norma 
injuntiva. Ela é construída pelas crenças de 
uma pessoa sobre o que os outros de sua rede 
social esperam dela e a motivação do indivíduo 
para atender às estas expectativas.13

As normas descritivas descrevem o que 
está acontecendo, sem nenhum julgamento 
de que é apropriado ou não. Apesar da 
falta de controle social intencional, pesquisa 
sugere que as pessoas tendem a não querer se 
desviar das normas descritivas. Por exemplo, 
Ball e cols.,14 encontraram que as normas 
sociais individuais sobre atividade física e 
alimentação saudável estavam associadas 
ao seu próprio comportamento de atividade 
física e alimentação. Assim, pessoas que 
perceberam outras pessoas estarem engajadas 
em comportamentos mais saudáveis tendem a 
se engajar nos mesmos comportamentos com 
maior frequência. O mesmo se observou acerca 
de comportamentos de segurança no trabalho; 
quanto mais empregados percebem seus 
colegas realizarem comportamentos seguros, 
maior a chance deles terem a mesma atitude.15

O poder presumido das normas sociais 
de modelar comportamentos é o principal 
fundamento das teorias de normas sociais e 
o marketing das normas sociais.16 A teoria 
das normas sociais se aplica a situações onde 
pessoas tendem a perceber mal uma norma 
descritiva. Uma pesquisa sugere que quando 
as pessoas são consideradas quão frequente 
um comportamento não saudável ou de risco 
são realizados pelos pares, eles tendem a 
superestimar a prevalência. Por outro lado, 
as pessoas tendem a subestimar a extensão 
em que os comportamentos saudáveis estão 
sendo realizados. As pessoas, então, modulam 
seus próprios comportamento para estar 
em conformidade com estas normas mal 
percebidas. O marketing das normas sociais 
oferece informação sobre uma norma descritiva 
para dissuadir as pessoas de seus preconceitos e 
influenciar o seu comportamento para estar mais 
alinhado com a norma. Observe que este tipo de 
mensagem, oferecendo informação normativa 
como meio primário para a mudança, diferindo 
das campanhas mais tradicionais de informação 
ou esforços relacionados ao medo não se foca nas 
consequências esperadas do comportamento 
mas principalmente na sua prevalência. Este 
tipo de marketing do norma social tem sido 
amplamente usado em universidades para 
ajudar os estudas a realinhar suas normas 
descritivas sobre o uso abusivo do álcool (“bing 
drunker”) e conduzir seu comportamento 
em relação ao álcool de acordo com as novas 
normas sociais percebidas.16,17

Obviamente, as normas sociais de 
marketing somente são apropriadas se a 
normal descritiva atual for originariamente 
subestimada. Se as pessoas acreditarem que 
o seu comportamento já é “melhor” do que a 
norma, há o risco de um efeito bumerangue 
indesejável: as pessoas aumentarem os seus 
comportamentos indesejáveis ou reduzir os 
desejáveis a fim de se manter em conformidade 
com a norma social descritiva. Ao se lançar 
mão de uma norma injuntiva, os efeitos 
bumerangue podem ser minimizados. Um 
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estudo com consumo de energia doméstica 
demonstra este efeito. Todos os moradores 
receberam um cartão que incluía informações 
sobre o consumo de energia e o consumo 
médio na vizinhança. Para os moradores com 
consumo acima da média, esta informação 
normativa resultou em queda no consumo de 
energia. Para os moradores com uso médio 
abaixo da média, houve um efeito bumerangue 
significativo com aumento do uso. Entretanto, 
quando os moradores com consumo abaixo 
da média receberam o seu cartão de feedback 
um uma face sorridente (indicando o caráter 
positivo do seu comportamento) este efeito 
bumerangue foi eliminado.18 Apesar do 
comportamento-alvo deste estudo não estar 
relacionado com a saúde, ele compartilha 
muitas características dos comportamentos 
em estilo de vida. Os comportamentos de uso 
de energia são privados, os comportamentos 
recorrentes têm um claro benefício pessoal 
(por exemplo, contas menores todo mês) e 
aprovação social inequívoca. Deste modo, o 
marketing das normas sociais que incluem 
informações tanto sobre as normas descritivas 
como as injuntivas tem grande potencial de 
sucesso na promoção da saúde.

Processos envolvendo as 
interações intencionais pelos 
membros da rede social
Suporte social.

O termo “suporte social” é usado numa 
linguagem comum para indicar expressões 
verbais e não-verbais de cuidado e preocupação. 
Na literatura profissional, o suporte social foi 
definido de diversas maneiras. De acordo com a 
clássica tipologia apresentada inicialmente pelo 
sociólogo James House,19 o suporte social se 
refere a quatro categorias de comportamentos 
de suporte:

 ● Suporte emocional envolve a oferta de 
empatia, amor, confiança e cuidado.

 ● Suporte instrumental envolve a oferta 
de serviços e ajuda tangíveis que 
atendem diretamente uma pessoa com 
necessidades.

 ● Suporte informacional – envolve a oferta 
de conselhos, sugestões e informação 
que a pessoa pode usar para resolver 
os problemas.

 ● Suporte de avaliação – envolve a oferta 
de informação que é útil para os 
propósitos de auto avaliação, como 
feedback construtivo e afirmação.

O suporte social sempre busca (pelo provedor 
do suporte) ser útil, o que se distingue 
das interações intencionais negativas (por 
exemplo, comportamentos sociais como 
raiva, crítica ou incômodo).6 Se um suporte 
oferecido é percebido ou experimentado pelo 
receptor como útil, trata-se de uma questão 
empírica e, de fato, as percepções negativas 
e as consequências das trocas interpessoais 
bem intencionadas são identificadas.20 Apesar 
da oferta de suporte social, particularmente 
suporte informacional, poder tentar influenciar 
os pensamentos e comportamentos do 
receptor, tal suporte informacional é oferecido 
num contexto de cuidado, confiança e respeito 
interpessoal, considerando-se o direito de cada 
um fazer suas próprias escolhas. Esta qualidade 
distingue o suporte social de outros tipos de 
influência social que derivam da capacidade de 
oferecer ou recusar determinados recursos ou 
aprovação.

Vários estudos empíricos mostraram, de 
maneira consistente, a influência positiva do 
suporte social na saúde física e mental.21 Os 
resultados destes estudos são tão consistentes 
que o professor de Harvard, Robert Putnam, 
apontou em seu livro clássico Bowling Alone 
(2000):

“… as contribuições positivas à saúde 
promovidas pela integração social e 
suporte social se rivalizam em força com 
as contribuições negativas de fatores de 
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Figura 21-2: Papéis do apoio social enquanto amortizadores do stress como adaptado do modelo 
transacional de stress.
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Este modelo de processo de stress começa 
quando uma pessoa é exposta a condições 
ambientais ou eventos que são estressores 
potenciais. Isso inclui os principais eventos na 
vida, como começar em um novo emprego, 
incômodos no dia-a-dia como ficar preso no 
trânsito e estressores crônicos como não saber 
o que se espera no seu trabalho. Os laços de 
suporte social podem reduzir a frequência 

e duração da exposição aos estressores 
potenciais. Por exemplo, um supervisor que dê 
suporte pode garantir que um trabalhador não 
fique sobrecarregado ou faça confusão sobre 
como realizar uma determinada tarefa. De 
acordo com Lazarus, os estressores potenciais 
são avaliados pela pessoa que a vivencia na 
medida em que podem ser potencialmente 
prejudiciais ou ameaçadores (avaliação 

risco biomédicos bem estabelecidos como o 
tabagismo, a obesidade, a hipertensão e a 
inatividade física. “22

E:

“O ponto de partida para esta 
multiplicidade de estudos: Como regra 
básica, se você não participa de nenhum 
grupo, mas pretende se juntar a um, 
você vai reduzir o seu risco de morte no 
próximo ano pela metade. Se você fuma e 
não pertence a nenhum grupo, é um jogo 
de cara ou coroa, se você deve parar de 
fumar ou começar a se integrar.”22

Ao reunir as necessidades básicas humanas de 
companhia, intimidade, senso de pertencimento 
e reafirmação do valor humano, bem como 
oferecer recursos tangíveis e instrumentais 
para a vida, os laços de suporte aumentam 
o bem-estar e a saúde, independentemente 
do nível de stress. Isso é frequentemente 
denominado como efeito principal ou efeito 
direto do suporte social na saúde. Outra função 
importante do suporte social na promoção 
da saúde é a sua influência sobre como as 
pessoas respondem ao stress. O processo de 
stress, conforme apontado pelo Modelo de 
Stress Transacional de Richard Lazaru23, é 
apresentado na Figura 21-2.
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primária) e na extensão em que as demandas 
do estressor potencial pode ser gerenciado 
(avaliação secundária). O processo de suporte 
social pode ter um papel neste segundo ponto. 
Se uma pessoa focal percebe que os outros em 
sua rede social vão estar prontos e desejando 
oferecer suporte social, isso pode influenciar 
sua avaliação dos recursos e oportunidades 
disponíveis para mitigar as demandas do fator 
estressor. Por exemplo, se um empregado 
percebe que os colegas vão ficar até tarde 
para ajuda-lo a concluir um projeto, ele vai ser 
avaliado com menos estressante.

Se um estressor é avaliado com muito 
estressante a pessoa tem a tendência de buscar 
respostas para lidar com isso. Estas respostas 
são definidas como “...esforços cognitivos e 
comportamentais para gerenciar demandas 
internas ou externas específicas (e conflitos 
entre elas) que são avaliadas como excedendo 
os recursos do indivíduo”.24 E isso oferece 
o terceiro ponto em que os laços de suporte 
afetam o processo de stress. Um tipo de resposta 
de enfrentamento é a mobilização do suporte 
social. O empregado lutando com a sobrecarga 
de trabalho pode (1) procurar ajuda com o 
supervisor sobre como simplificar o processo 
de trabalho (suporte informacional) (2) pedir 
ajuda para completar o trabalho (suporte 
instrumental) dos colegas e/ou (3) ligar para a 
esposa para receber apoio e cuidado (suporte 
emocional). Esta mobilização de suporte pode 
ajudar a resolver o problema e reduzir o risco 
da pessoa experimentar efeitos nocivos para a 
saúde.

Isso pode ser particularmente importante 
para a saúde nas pessoas que se envolvem 
em comportamentos não saudáveis ou de 
risco (por exemplo, fumando ou usando 
drogas) como respostas de enfrentamento 
não construtivas. O receptor do suporte 
social pode reduzir a performance destes 
comportamentos. Finalmente, as pessoas que 
oferecem suporte podem reduzir o stress que 
os empregados sofrem diante de dificuldades 
oferecendo feedback que tenha a conotação de 

cuidado, compreensão ou afirmação. Nestas 
várias situações, o suporte social amortece a 
exposição aos potenciais estressores e seus 
efeitos na saúde.

Apesar dos efeitos diretos e o resultados 
do efeito-tampão do suporte social terem sido 
inicialmente investigados separadamente, 
as evidências sugerem que o suporte social 
tem ambos os efeitos e a predominância de 
um sobre o outro depende da população-
alvo, a situação estudada e as maneiras pelas 
quais o conceito de relacionamento social é 
medido.25,26

Fragilização social.

Em 1984, Karen Rook foi uma das primeiras 
pesquisadoras a foca nas interações sociais 
negativas como um determinante de saúde 
importante.27 Dez anos após, Vinokur e cols.28 
explicaram o conceito de fragilização social 
para incluir comportamentos visando provocar 
na outra pessoa que (1) exibiu um efeito 
negativo, (2) indicou uma avaliação negativa 
da pessoa, ou (3) dificultou a realização de 
objetivos da pessoa. Da mesma maneira que 
o suporte social, a fragilização social é um 
ato intencional.29 No ambiente de trabalho, 
exibições de enfraquecimento social poderia 
incluir como ter um supervisor gritando ou 
criticando, ser menosprezado ou relegado a 
segundo plano pelos colegas ou não receber 
os recursos necessário para o trabalho quando 
eles estão disponíveis para os outros.

Vítimas de enfraquecimento social 
frequentemente experimentam distress 
psicológico e sentimento de desamparo.29 
A exposição ao enfraquecimento social está 
também associado ao uso abusivo do álcool e 
drogas,30 uma redução nos comportamentos 
de alimentação saudável e atividade física,31 
e um aumento na suscetibilidade a doenças 
infecciosas.32 Na verdade, vários destes estudos 
mostraram que o enfraquecimento social 
pode estar mais fortemente associado com 
estes desfechos do que o suporte social. Mais 
recentemente, as interações sociais negativas 
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foram associadas com respostas inflamatórias 
crônicas que podem levar a risco aumentado 
de hipertensão, doença cardíaca coronariana e 
diabetes.33

Influência social.

Muitas interações sociais envolvem 
esforços para influenciar os pensamentos e 
comportamentos dos outros, incluindo os 
processos sociais descritos acima. Entretanto, há 
alguns tipos de influência social que não foram 
descritos que se desdobram através dos laços de 
redes sociais. A tipologia mais frequentemente 
citada de influência social foi desenvolvida por 
French e Raven.34 Na formulação de French e 
Raven, o poder interpessoal é considerado a 
base da influência social. Eles sugerem vários 
tipos de poder interpessoal, como referencial, 
informacional, de legitimidade, coerção/
premiação e poder de especialista.

Duas destas fontes de poder interpessoal 
já foram abordadas. O poder referencial tem 
sua rota no termo “grupo de referência”, que é 
usado para descrever grupos com os quais nos 
identificamos e nos sentimos psicologicamente 
envolvidos. Eles são grupos aos quais nós 
tomamos como referências para nossas normas 
e valores. Há evidências consideráveis de que, 
devida à aceitação privada ou internalização, nós 
nos comportamos de maneira mais consistente 
com um conjunto de normas quando elas são 
comunicadas por outros que são referência 
– pessoas com as quais nos identificamos e 
confiamos. Este tipo de poder é no trabalho 
relacionado ao processo de marketing da norma 
social descrito anteriormente. Outra fonte 
de poder interpessoal que já apresentamos 
é o poder informacional. Este tipo de pode 
deriva do acesso à informação, a capacidade 
de comunicar claramente a informação, e a 
capacidade de usar argumentos lógicos para 
mudar o efeito. Esta é a base do suporte social 
informacional.

O poder de legitimação é uma fonte de 
influência interpessoal que derivou de um 
papel socialmente negociado, um conjunto de 
acordos sociais levando a uma determinada 

posição ou papel que afete diretamente o 
comportamento dos outros. Os termos “ser 
obrigado, dever e deveria” podem sinalizar 
a existência de poder de legitimação.35 Este 
tipo de poder é encontrado no ambiente de 
trabalho onde uma determinada posição 
na hierarquia legitima o poder sobre os 
subordinados. Há pouca pesquisa sobre a 
efetividade ou consequências sobre o uso do 
poder de legitimação, entretanto sua presença 
deve ser reconhecida e levada em conta no 
desenvolvimento de intervenções no local de 
trabalho para promover a saúde.

As hierarquias no ambiente de trabalho 
também proporcionam oportunidades pra o 
uso de poder de coerção ou recompensa. O 
poder de coerção decorre da percepção de uma 
pessoa que a outra pessoa tem a capacidade 
de criar uma consequência negativa pela 
não adesão a um comportamento desejado. 
As consequências negativas podem incluir 
desaprovação, ridicularização, crítica, outras 
interações embaraçosas ou desagradáveis ou 
a retenção de recursos materiais. O poder de 
recompensa é o outro lado do poder coercitivo 
e deriva da habilidade de oferecer recursos em 
retorno à observância. Estes reconhecimentos 
podem incluir o acesso à informação, serviços 
e incentivos monetários. O poder de coerção e 
de recompensa podem levar a adoção, no curto 
prazo de comportamentos desejáveis mas é 
improvável que produza a internalização dos 
novos comportamentos e normas. Além disso, 
há alta necessidade de continua vigilância 
e a possibilidade da manutenção dos novos 
comportamentos é baixa.34

A última fonte de poder interpessoal é o 
poder do conhecimento. Esta forma de poder 
existe quando uma pessoa acredita que outra 
pessoa sabe “mais” do que ela. Afirmações 
de pessoas com poder do conhecimento são 
aceitos se há ou não argumentos persuasivos. 
Isso contrasta com o poder informacional 
onde a influência resulta da consideração 
do conteúdo da informação sendo trocado.34  
No ambiente de trabalho, os profissionais de 
saúde são considerados experts em saúde, 
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profissionais de segurança são considerados 
experts em segurança. Entretanto, quando 
os empregados cumprem com as orientações 
destes profissionais somente porque eles são 
percebidos como experts, eles tem menor 
chance de sentirem ter controle interno sobre 
isso e responsabilidade pessoal sobre suas 
ações. Deste modo, mudança de atitude ou 
de comportamento resultante da sugestão de 
experts pode ter vida curta e ser facilmente 
revertida diante de outros desafios sociais.35

RELAÇÕES SOCIAIS NO 
AMBIENTE DE TRABALHO
As redes sociais no trabalho tipicamente 
incluem os supervisores, colegas e as pessoas 
atendidas pela empresa (por exemplo, clientes, 
pacientes, estudantes). Eles podem também 
incluir fornecedores formais na empresa, 
como profissionais de saúde ocupacional e 
recursos humanos. Cada um destes tipos de 
relacionamentos sociais no trabalho podem 
desempenhar um papel na promoção da saúde 
do trabalhador. Estes laços sociais podem 
promover a saúde através das interações no 
dia-a-dia e através das trocas sociais específicas 
à saúde e estilo de vida. Esta seção discute como 
os membros de uma rede social pode se engajar 
de maneira que se promova a saúde. A última 
seção aborda como as pessoas podem se ajudar 
umas às outras para obter metas específicas de 
comportamento em saúde.

Supervisores

Os supervisores possuem um papel muito 
importante nas redes sociais no ambiente de 
trabalho. A Figura 21-1 mostra que muitos 
membros da rede têm laços com o supervisor. 
Esta figura retrata apenas um pequeno grupo 
de trabalho. A influência do supervisor pode 
ser ainda mais disseminada em departamentos 
grandes onde todos os empregados se 
reportam ao um supervisor. Dada a posição 
de centralidade na rede o potencial dos 
supervisores de tomar decisões que afetam toda 
a rede, os supervisores são frequentemente 

considerados “pontos de alavancagem de alto 
impacto” 36para a implementação de mudança 
na rede. A maneira como eles se comportam 
e as decisões que tomam podem trazer 
consequências relevantes para a saúde e bem 
estar dos empregados.

Pesquisadores organizacionais tem se 
interessado em estilos de liderança e como 
elas influenciam os desfechos organizacionais 
e relacionados à saúde do trabalhador.37 Mais 
recentemente, a atenção tem sido dada para 
como os estilos de liderança e comportamentos 
dos supervisores estão associados com a 
saúde do empregado e o bem-estar. Revisões 
da literatura mostram uma forte correlação 
entre o comportamento do líder e o bem-estar 
dos empregados.38 Por exemplo, Gilbreath 
e Benson 39criaram uma medida geral do 
comportamento do supervisor que incluiu 
elementos de liderança, comunicação, suporte 
social, empoderamento, manutenção do grupo 
e consideração(apreciação) pelos empregados. 
Eles acharam que os índices nesta escala foram 
associados com a saúde e o bem-estar dos 
empregados como medido por um questionário 
de saúde.

Mas o que exatamente o que os 
supervisores que querem promover a saúde 
dos trabalhadores podem fazer? Liderança 
transformacional, um dos mais frequentemente 
estudados estilos de comportamento de 
liderança foi associado com o bem-estar do 
trabalhador.37 Este estilo de liderança inclui 
engajamento em tomada de decisões maneira 
ética, inspirando os outros a compartilhar 
a visão, oferecendo estímulo intelectual e 
tratando os outros com consideração (por 
exemplo, empatia e compaixão). Nyberg e cols.40 
definiram boa liderança como a “consideração 
pelos empregados individualmente, clareza 
nos objetivos e expectativa de papéis, 
oferecendo informação e feedback, capacidade 
de promover mudanças no trabalho com 
sucesso e promoção da participação e controle 
do empregado”. Em uma análise prospectiva 
de dados da Suécia, eles acharam que a boa 
liderança previu um baixo risco de doença 
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cardíaca subsequente entre os empregados 
deste supervisor. Kelloway e cols.41 usaram 
uma medida mais simples e menos abrangente 
de liderança positiva. Em grupos focais, 
questionou-se aos profissionais de saúde 
as ações que deixaram os trabalhadores se 
sentindo melhor ou pior no trabalho. Isso 
resultou em uma escala de 5 itens medindo a 
extensão em que os supervisores agradecem a 
seus empregados, elogiam, encorajam quando 
necessário e os cumprimenta. Os escores nesta 
escala preveem um efeito positivo na saúde do 
trabalhador.

Estas maneiras de conceituar boa 
liderança claramente incluem aspectos de 
comportamentos de suporte social. De maneira 
interessante, elas não envolvem explicitamente 
a necessidade de minimizar o enfraquecimento 
social, apesar disso ser importante para 
promover a saúde do trabalhador. A 
Tabela 21-1 resume os comportamentos que 
podem promover a saúde do trabalhador se 
se promover programas de treinamento para 
supervisores. Geralmente, os comportamentos 
que aumentam o senso de que o empregado 
é admirado e cuidado vai ser útil. Os 
empregados não esperam e nem desejam 
que seus supervisores se comportem como 
terapeutas.42 Ao invés disso, eles desejam e se 
beneficiam quando os supervisores gastam 
tempo reconhecendo as contribuições positivas 
ao invés de focar somente nos problemas 

e erros. Apesar do enfraquecimento social 
raramente puder ser totalmente eliminado, 
o aumento da relação de suporte em relação 
às de enfraquecimento pode ser promotora 
de saúde. A psicóloga Barbara Fredrickson43 
sugere que uma relação de pelo menos 3 para 1 
vai promover o bem-estar.

Colegas

O suporte dos colegas foi associado 
positivamente com o bem-estar do empregado 19  
e o enfraquecimento do colega foi utilizado 
para reduzir o bem-estar.44 O comportamento 
do colega é geralmente menos fortemente 
associado com a saúde e bem-estar do 
empregado do que o comportamento do 
supervisor.29 Entretanto, os colegas estão em 
uma posição única para entender os tipos de 
suporte que são necessários. A socióloga Peggy 
Thoits ofereceu uma abordagem ampla para 
identificar uma fonte efetiva de suporte. Ela 
aponta que o suporte para ser efetivo origina de 
pessoas que são socialmente semelhantes aos 
beneficiários de apoio e que experimentaram 
estressores ou situações semelhantes. Estas 
características aumentam a “compreensão 
empática” do responsável pelo suporte, 
tornando-o mais provável que o suporte 
oferecido está em sintonia com os valores e 
necessidades do receptor. A compreensão 
empática é particularmente relevante para a 
troca de suporte emocional, mas também se 

Tabela 21-1: Comportamentos de supervisores de promoção de saúde.

Comportamentos que supervisores devem 
desempenhar

Comportamentos que supervisores devem 
evitar

 ● Fornecer feedback positivo quando 
apropriado

 ● Oferecer assistência ou orientação quando 
necessário

 ● Comunicar informações importantes para 
o trabalho

 ● Demonstrar cuidado e preocupação para 
com o bem estar do funcionário

 ● Recusar contato social ou isolar o 
funcionário

 ● Ridicularizar ou insultar
 ● Criticar de forma imprópria
 ● Agir de forma injusta (negando recursos 

à um funcionário que estão prontamente 
disponíveis para outros)
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aplica ao suporte instrumental e informacional. 
Assim, combinando as sugestões oferecidas na 
Tabela 21-1 com a compreensão empática que 
ocorre naturalmente ocorre pela vivência dos 
mesmos empregos como uma potente fonte de 
interações de promoção de saúde social.

Considerando-se o conhecimento e 
experiência relevantes dos colegas, eles 
também podem ser modelos para realizar 
comportamentos em saúde dentro das 
limitações do trabalho. Este conhecimento e 
experiência oferece a eles credibilidade para 
oferecer suporte informacional ou exercer 
influência informacional.

Clientes e consumidores

Em setores onde a interação com clientes ou 
consumidores é de curta duração e intensidade 
limitada, os empregados podem raramente 
identificar os clientes como parte de suas 
redes sociais. Entretanto, em empregos onde a 
relação empregado-cliente é mais estabelecida, 
os clientes podem ser fontes de stress e suporte. 
Em termos de stress, os clientes podem 
gerar demandas pesadas aos empregados. 
Estas demandas podem ser particularmente 
estressantes em um contexto social onde os 
empregados são desencorajados a expressar 
suas expressões negativas autênticas (como 
raiva, irritação ou frustação). Em um espaço 
onde ”o cliente sempre tem razão” os 
empregados vivenciam o chamado trabalho 
emocional ou o trabalho de esconder emoções 
autênticas ou mostrar emoções inautênticos 
durante as tarefas relevantes para o trabalho. 
Em termos de suporte, os clientes podem 
ser importantes fontes de elogio e feedback 
positivo. Muitas organizações estão criando 
mecanismos formais pelo que recebam 
feedback positive dos clientes satisfeitos.

Ajudantes formais.

Um debate considerável tem sido realizado 
se os ajudantes profissionais são fontes 
efetivas de suporte social. As intervenções no 
ambiente de trabalho podem atuar no sentido 
de aumentar o suporte social disponibilizado 

aos participantes conectando-os aos ajudantes 
profissionais. Eles frequentemente têm 
acesso a informação e recursos que não estão 
disponíveis na rede social. Entretanto, tais 
profissionais são raramente disponíveis para 
oferecer suporte social ou exercer alguma 
influência social durante longos períodos de 
tempo. Além disso, as relações professional-
leigo não são tipicamente reciprocas e podem 
envolver grandes diferenciais de poder ou faltar 
a “compreensão empática” descrita acima. Dito 
isto, certamente cabe aos esforços dos ajudantes 
formais se eles seguirem os ditames de (1) 
proporcionar o mínimo de enfraquecimento 
social como possível, (2) a troca de apoio social 
que é apropriado para o trabalho, e (3) com 
poder de referência e poder informacional nos 
seus esforços para influenciar os outros.35

TROCAS SOCIAIS ESPECÍFICAS 
DOS COMPORTAMENTOS EM 
SAÚDE
Apesar da evidência do efeito dos 
comportamentos de suporte no dia-a-dia 
em geral nos vários indicadores de saúde é 
bem-estar ser forte e consistente, a pesquisa 
investigando o efeito do suporte em geral nos 
comportamentos em saúde é inconsistente e 
inconclusivo.46 Interações sociais específicas 
são mais consistentemente associadas com 
comportamentos em saúde. Por exemplo, 
fumantes que percebem que suas esposas ou 
amigos próximos oferecem suporte para seus 
esforços em deixar de fumar tem mais chance 
de sucesso.47,48 As pessoas que estão tentando 
perder peso tem mais sucesso se membros de 
sua rede social dão suporte aos seus esforços.49,50 
Deste modo, é lógico incorporar as estratégias 
para usar as relações sociais para aumentar a 
efetividade dos programas de promoção de 
saúde no ambiente de trabalho. A Tabela 21-2 
apresenta as várias estratégias disponíveis.

As intervenções para aumentar as relações 
existentes para obter sucesso na mudança de 
comportamento em saúde às vezes focam no 
indivíduo tentando fazer a mudança. Estes 
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indivíduos focais se engajam em atividade 
para conhecer conhecimentos para construir a 
mobilização de suporte efetiva. Por exemplo, 
pacientes cardíacos podem ser aconselhados 
sobre como fortalecer suas redes sociais a 
fim de aumentar sua capacidade de gerenciar 
a doença.51 Os fumantes podem aprender 
como buscar suporte para os esforços em 
parar de fumar.52 Uma outra técnica é 
recrutar os membros da rede social para o 
programa e ajuda-los no desenvolvimento 
de habilidades para oferecer suporte. Por 
exemplo, se incorpora para os programas de 
cessação de tabagismo53 e se recruta amigos 
e familiares para programas de perda de 
peso 54a fim de oferecer suporte para a 
mudança de comportamento. Em um estudo 
recente, o engajamento em um planejamento 
colaborativo para aumentar o nível de 
atividade física com um amigo ou membro 
da família resultou em mais atividade física e 
maior perda de peso.55

O ambiente de trabalho oferece grupos 
naturais de pessoas (por exemplo, times no 
trabalho) que podem ser utilizados nos esforços 

de promoção da saúde. Em um programa de 
perda de peso, os participantes que aderem 
como parte de um grupo perdem mais peso 
do que os que aderem como indivíduos.56 As 
competições entre times foram usadas como 
partes de um programa multicomponente 
para apoiar a mudança de comportamento em 
saúde.57 Estas competições podem motivar os 
membros do time a trocar mais suporte uns 
com os outros e para evitar o enfraquecimento 
social (por exemplo, escolhendo não fumar 
junto ao um colega que está tentando parar 
de fumar).

As intervenções que são desenhadas para 
desenvolver novas conexões na rede social são 
mais úteis quando a rede atual é pequena, 
sobrecarregada ou simplesmente incapaz de 
oferecer o suporte efetivo. Algumas intervenções 
introduzem “mentores” ou “consultores” que 
são pessoas que já lidaram com a situação que 
está sendo vivida pelo indivíduo em foco. 
Esta é a estratégia usada pelos Alcoólicos 
Anônimos quando os participantes escolhem 
outros participantes que tiveram sucesso como 
seu padrinho para ajudar na sua recuperação.58 

Tabela 21-2: Estratégias para a Mobilização do Poder das Relações Sociais em Programas 
de Promoção de Saúde no Local de Trabalho.

Estratégias de Intervenção
Melhoria do Comportamento-Apoio Social Específico

 ● Aumentando a mobilização de apoio
 ● Melhorando os laços sociais existentes
 ● Desenvolvendo novos laços sociais

Construção de Normas Sociais Saudáveis

 ● Recalibrando normas mal interpretadas
 ● Tornando modelos de saúde mais marcantes 

Incentivo a Comparações Sociais Saudáveis

 ● Incentivando modelos saudáveis a seguir

Facilitação de Influências Sociais Saudáveis

 ● Recrutando colaboradores naturais.
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O “mentoring” tem sido muito valorizado e 
é uma estratégia popular para dar suporte 
aos outros na comunidade (por exemplo, 
Big Brothers/Big Sisters59) e no ambiente de 
trabalho (por exemplo, empregados apoiando 
novos empregados.60). Entretanto, esta 
estratégia não é frequentemente utilizada nos 
programas de promoção de saúde no ambiente 
de trabalho. Assim, ofercce um potencial 
inexplorado de suporte para os empregados 
tentando se engajar em alguma mudança de 
comportamento em saúde.61 O capítulo 22 
descreve como as estratégias de mentoring 
podem ser implementadas nos programas de 
promoção de saúde no ambiente de trabalho.

Outras intervenções para desenvolver novas 
conexões sociais introduzem “companheiros” 
que estão vivenciando o mesmo estressor ou 
transição na vida ou meta de mudança de 
comportamento como o indivíduo em foco e 
que está no mesmo estágio de mudança. Por 
exemplo, em alguns programas de cessação do 
tabagismo e controle do peso, os participantes 
são encorajados a se juntar a um companheiro 
(com quem não tinha uma relação prévia) para 
que haja suporte e encorajamento mútuos.62 
Autoajuda ou grupos de ajuda mútua 
oferecem um novo conjunto de laços de rede. 
Frequentemente, as pessoas caminham juntas 
em grupos de autoajuda porque possuem 
um estressor comum ou porque elas estão 
buscando mudanças semelhantes, tanto no 
âmbito individual (por exemplo, perda de 
peso) ou no nível organizacional (por exemplo, 
maior segurança no ambiente de trabalho). 
Em grupos de auto-ajuda ou ajuda mútua, os 
papéis do provedor e do receptor de suporte 
são mutuamente divididos entre os membros. 
Deste modo, os laços frequentemente incluem 
altos graus de reciprocidade. Estes grupos 
podem ser particularmente efetivos para os 
participantes que não conseguem mobilizar o 
suporte social de sua rede de relacionamentos. 
Os grupos de suporte tem sido utilizado 
com moderação nos programas no ambiente 
de trabalho e os resultados são mistos. Por 
exemplo, os empregados que escolhem 

participar em um programa de prevenção 
do diabetes usando um formato de grupo de 
suporte não tiveram tanto sucesso quanto os 
que escolheram usar um programa semelhante 
de aconselhamento um-a-um.63

Recentemente, os grupos de suporte 
baseados na internet tem ganhado 
popularidade. As pessoas com interesses 
comuns se juntam a uma comunidade virtual 
para trocar experiências e compartilhar 
suporte. Apesar de ainda haver poucas 
evidências da sua efetividade até o momento,64 
parece ser uma tendência sobre como as 
pessoas podem buscar informação e apoio para 
transições específicas na vida e problemas de 
saúde. Ainda são necessárias pesquisas para 
identificar os componentes importantes dos 
grupos de suporte na internet e para quem e 
em que circunstâncias se podem promover 
os efeitos na saúde. O crescimento da mídia 
social foi reconhecido como uma oportunidade 
importante para promover os objetivos da 
promoção da saúde, particularmente em 
locais de trabalho geograficamente mais 
dispersos e empregados que possuem menos 
oportunidades de interações presenciais com 
seus colegas. Entretanto, até o momento, 
poucas avaliações rigorosas destes efeitos 
foram realizadas.65

Como discutido acima, os esforços 
para construir normas sociais saudáveis 
foram instituídas em espaços universitários. 
Estes esforços ainda são limitados no 
ambiente de trabalho. Talvez isso aconteça 
porque as normas descritivas para muitos 
comportamentos são pobres e deste modo não 
inspiram conformidade com o comportamento 
desejado. Entretanto, cada ambiente de 
trabalho provavelmente tem “histórias de 
sucesso” para estilos de vida saudáveis. 
Tornar estas histórias mais visíveis através 
dos canais de comunicação no ambiente de 
trabalho (como por newsletters, reuniões de 
equipe, relatórios de trabalho) pode encorajar 
os empregados a começar a questionar suas 
normas percebidas. Algumas abordagens são 
descritas no Capítulo 22.
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Por serem modelos saudáveis, membros 
de uma rede social podem proporcionar 
oportunidades de comparações sociais 
saudáveis. Como se mencionou previamente, 
as pessoas tendem a comparar com as 
pessoas com quem interagem. /Deste modo, 
as pessoas tendem a notar se o supervisor 
participa nas aulas de atividade física na 
hora do almoço ou se os colegas escolhem 
saladas na lanchonete ao invés de um 
sanduíche ou um saco de batatas fritas. Estes 
comportamentos observados podem ser 
subconscientemente imitados pelos outros 
e/ou inspirar o auto-desenvolvimento 
nos outros. Se os empregados estiverem 
conscientes da influência potencial que seus 
próprios comportamentos têm nos outros, 
pode haver alguma motivação altruística para 
o engajamento em comportamentos saudáveis 
no ambiente de trabalho.

Finalmente, os esforços de promoção de 
saúde no ambiente de trabalho provavelmente 
se beneficiam da influência social facilitadora 
em saúde. Esta influência provavelmente se 
refere aos outros (pessoas que nós confiamos 
e admiramos e com quem nos sentimos 
semelhantes) que são bem informados sobre 
questões em saúde. Estas outras referências 
frequentemente são ajudantes naturais – 
membros das redes sociais que geralmente 
são procurados para conselhos, suporte e 
outros tipos de ajuda.66 Uma das primeiras 
tarefas nas intervenções no ajudante natural é 
identificar a pessoa que geralmente ocupa este 
papel de ajudar. Apesar de várias estratégias 
terem sido usadas com este fim,67 geralmente 
se pergunta às pessoas na comunidade 
o nome das pessoas que demonstram as 
características de um ajudante natural. A 
participação de membros da comunidade 
no processo de identificação é crítico. As 
pessoas que são frequentemente mencionadas 
podem ser contactadas e recrutadas. Uma 
vez que os ajudantes naturais são recrutados, 
o profissional de saúde pode oferecer 
as informações necessárias para tópicos 

específicos em saúde, recursos de recursos 
humanos e saúde disponíveis na comunidade, 
estratégias para resolver problemas e pode se 
engajar num relacionamento consultivo com 
os ajudantes naturais. Eles também podem 
servir como consultores leigos em saúde.68 Esta 
abordagem tem sido utilizada com sucesso no 
ambiente de trabalho para aumentar o índice 
de vacinação entre trabalhadores da saúde.69 
e para aumentar a participação em atividades 
no ambiente de trabalho entre mulheres em 
pequenas empresas.70

ESTRUTURA – SENSIBILIZAÇÃO, 
MOTIVAÇÃO, CONHECIMENTOS 
E OPORTUNIDADES (SMCO) 

Awareness, Motivation, Skills and 
Opportunities (AMSO)
Nesta fase, deve estar claro que as relações 
sociais influenciam cada fase da estrutura 
AMSO. Por exemplo, através das trocas de 
suporte informacional, as pessoas aprendem 
coisas novas sobre comportamentos de risco, 
comportamentos saudáveis e como se engajar 
na mudança de estilo de vida. Através dos 
processos de comparação social, as pessoas 
ganham motivação para buscar metas 
desafiadoras e trabalhar duro para atingi-las. 
O marketing das normas sociais pode mudar a 
sensibilização sobre a aceitabilidade social de 
um comportamento e aumentar a motivação 
para escolher uma alternativa saudável. 
A simples imitação social pode ajudar os 
empregados a praticar novos conhecimentos. 
Os supervisores que oferecem suporte podem 
criar oportunidades para os empregados 
experimentarem comportamentos saudáveis 
e podem encorajá-los a persistir em seus 
esforços mesmo quando os empregados 
apresentam revezes. Estes são alguns 
exemplos de influência pervasiva que as 
relações sociais podem ter nos esforços de 
promoção da saúde.
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ACHADOS EM 
DESENVOLVIMENTO E 
PERGUNTAS NÃO RESPONDIDAS
Este capítulo explicou os vários mecanismos 
através dos quais os relacionamentos sociais 
podem influenciar a saúde dos trabalhadores 
e o seu bem-estar. Estes mecanismos sugerem 
estratégias que podem ser incorporados aos 
esforços de promoção de saúde no ambiente 
de trabalho para otimizar a sua efetividade. 
Algumas destas estratégias exigem o desejo por 
parte dos profissionais de promoção de saúde 
para ir além de suas zonas de conforto e encarar 
sua missão além dos limites tradicionais. Por 
exemplo, os profissionais de promoção da saúde 
precisam buscar parceria com os responsáveis 
por treinamentos de liderança a fim de 
trabalhar no desenvolvimento de supervisores 
que promovam a saúde de seus empregados. 
Como um profissional de promoção da saúde 
consegue um “assento na mesa” para estes 
tipos de atividade organizacional? Além 
disso, algumas destas estratégias somente 
podem ser implementadas com o apoio e 
o comprometimento da alta liderança. Por 
exemplo, os ajudantes naturais identificados 
podem precisar de algum tempo fora de suas 
atividades para participar em treinamentos e 
conduzir atividades em promoção da saúde. 
Quais são as melhores formas de angariar apoio 
da gestão superior para aproveitar o poder das 
relações sociais para a promoção da saúde do 
trabalhador?

Enquanto há várias estratégias que os 
profissionais de saúde podem considerar para 
fortalecer os relacionamentos sociais, não 
há muita pesquisa que ajude a decidir qual 
estratégia usar em uma determinada situação. 
Como você pode escolher entre um programa 
que estimula os papéis de modelagem em 
estilo de vida saudável e outro que tenta 
construir novos laços sociais ? Além disso, é 
improvável que haja uma intervenção genérica 
que seja efetiva com diferentes pessoas em 

vários contextos. Ao contrário, os programas 
que aumentam as redes sociais precisam ser 
customizados de acordo com as necessidades 
e preferências dos empregados que eles 
servem. Deste modo, envolver os empregados 
no planejamento e desenvolvimento dos 
programas pode aumentar a aceitabilidade e 
efetividade do programa..

Finalmente, com o acesso disseminado 
à internet e o aumento da popularidade das 
redes sociais, o papel das interações sociais 
virtuais e trocas baseadas na internet está 
só começando a ser explorado e avaliado. 
Em que extensão as relações mediadas pelo 
computador conseguem promover saúde ? 
Todos os mecanismos descritos neste capítulo 
para aumentar os aspectos dos relacionamentos 
sociais na promoção da saúde podem ser 
realizados em um ambiente virtual ? Estas 
são algumas das empolgantes questões que 
esperam ser respondidas pelos pesquisadores.

Glossario
Integração social: Existencia de laços sociais

Rede social: Universo de relações sociais onde 
os individuos vivem.

Comparação social: Processo psicológico básico 
através do qual as pessoas comparam seus 
próprios atributos, conhecimentos, opiniões e 
comportamentos com os outros.

Imitação comportamental: um processo 
(intencional ou subconsciente) através do qual 
nós aprendendo observando e se espelhando 
no comportamento dos outros.

Normas sociais descritivas: A extensão em 
que um comportamento, estado ou crença 
está presente dentre os membros de um grupo 
social.

Normas sociais injuntivas: A extensão em 
que um comportamento, estado ou crença é 
aprovada por um grupo social.



670 CAPÍTULO 21 Relacionamentos Sociais

Marketing da norma social: Um processo 
em que uma informação detalhada sobre um 
anorma descritiva é oferecida para corrigir 
incorreções na percepção das pessoas sobre a 
norma.

Suporte social: Comportamentos intencionais 
que oferecem ajuda emocional, apoio tangível 
e serviços e informação. 

Neutralização do stress: Um processo em que 
o suporte social reduz o stress e ou os suas 
consequências adversas à saúde. 

Enfraquecimento social: Comportamentos 
intencionais que demonstram afeto negative, 
indicando uma avaliação negativa de uma 
pessoa ou impede que a pessoa atinja os seus 
objetivos.

Influência social: Esforços para influenciar o 
pensamento e comportamento dos outros.

Ponto de apoio de alto impacto: Membros 
da rede social que tem o potencial de afetar a 
saúde o bem-estar de muitos outros membros.

Objetivos do Aprendizado
1. Descrever os vários processos em que 

os relacionamentos sociais influenciam 
a saúde.

2. Entender porque os supervisores, 
colegas e clientes, e profissionais de 
saúde no trabalho podem melhorar a 
saúde e o bem-estar dos empregados.

3. Discutir como o poder promotor da 
saúde dos relacionamentos sociais 
podem ser utilizados de maneira ideal 
nos programas de promoção da saúde 
no ambiente de trabalho.

Questões para Discussão
1. As pesquisas mostram, de maneira 

consistente que as pessoas com 
suporte social vivem mais, e são 
mais saudáveis. Por que é tão difícil 

construir estratégias efetivas para 
aumentar o suporte social disponível 
para aqueles não a tem de maneira 
natural.

2. Como o marketing da norma social 
pode ser aplicado no ambiente 
de trabalho para promover 
comportamentos saudáveis?

3. Quais são os “pontos de influência 
de alto impacto” na sua rede social? 
Quais comportamentos podem ocorrer 
para promover efetivamente a saúde 
dos membros da rede social?

4. Algumas das estratégias dicutidas 
neste capítulo envolvem os 
profissionais de promoção da saúde 
no ambiente de trabalho atuando 
em torno dos limites organizacionais 
tradicionais? Que desafios podem 
estar envolvidos? Como estes desafios 
podem ser abordados?
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Judd Allen

INTRODUÇÃO
O interesse no papel da cultura na promoção 
de saúde no local de trabalho está crescendo. 
Um estudo recente de 1.248 organizações que 
representam cerca de 13 milhões de funcionários 
descobriu que 81 por cento tinham a intenção 
de concentrar-se no desenvolvimento de uma 
cultura de bem estar.1 O objetivo deste capítulo 
é descrever o que sabemos a partir de uma 
perspectiva prática sobre como moldar culturas 
para melhorar a saúde. Esta abordagem prática é 
complementada pela abordagem mais acadêmica 
feita no capítulo 21, Relações Sociais: Aproveitando 
seu Potencial para Promover a Saúde. 

O capítulo começa com uma definição de 
cultura e revisa dimensões culturais centrais, 
depois descreve várias técnicas que se mostram 
promissoras em relação à mudança de cultura. 
Em seguida, uma breve revisão da literatura 
publicada sobre este tema é fornecida, 
seguida por uma discussão de como esses 
conceitos podem ser aplicados para aumentar 
a motivação e construção de competências. 
O capítulo termina com a sugestão de uma 
agenda de pesquisa.

Comentários sobre “a estratégia-chave” 
ao longo do capítulo oferecem recomendações 
sobre a forma como os conceitos de cultura 
poderiam ser empregados. 

DEFININDO CULTURA
A palavra cultura tem a mesma raiz que a 
palavra relacionada à agricultura cultivar.2 
Estendendo a metáfora agrícola, o objetivo da 
promoção de saúde é criar culturas - um terreno 
fértil - em que os interesses e informações sobre 
estilos de vida saudáveis - as boas sementes - 
são susceptíveis de criar raízes e florescer. O 
objetivo é mudar as influências culturais que 
são neutras ou agem contra o comportamento 
saudável. Em uma cultura de bem estar, a 
iniciativa individual de adotar estilos de vida 
mais saudáveis é alimentada pelo ambiente 
social. Em uma cultura de bem estar, as 
influências sociais levam as pessoas a praticar 
um comportamento saudável. Temos visto 
este fenômeno no uso de cintos de segurança 
nos Estados Unidos. Hoje é lei o uso de cintos 
de segurança; há 25 anos, este não era o caso.1 

Culturas de bem estar enfraquecidas oferecem 
pouca ou nenhuma orientação sobre práticas 
de saúde. Em muitas culturas, por exemplo, 
a atividade física é relegada às preferências 
individuais. Em tal cultura, uma pessoa que 
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procura aumentar a atividade física teria que 
fazê-lo por si próprio. Ela teria que desenvolver 
hábitos que ainda não estão arraigados em suas 
prioridades domésticas, normas ou sistemas de 
apoio. Algumas culturas são diretamente não 
apoiadoras; culturas não saudáveis impedem o 
avanço em direção a intenções saudáveis. Tal 
cultura atrai as pessoas para o comportamento 
não saudável. Temos visto essa influência 
negativa na forma como os americanos comem 
em excesso. Os esforços para se alimentar 
de maneira saudável são muitas vezes 
prejudicados pela cultura. Por exemplo, a 
cultura americana tende a apoiar o fast food, que 
é pobre em nutrição e rico em calorias.4 

VIVEMOS EM UMA REDE DE 
CULTURAS
Sempre que duas ou mais pessoas se reúnem 
com um propósito comum, é provável que 
surja uma cultura.5 Famílias, escolas, amigos, 

igrejas, locais de trabalho, bairros, estados e 
nações, tudo contribui para este tecido cultural.6 
Culturas domésticas, culturas familiares, 
culturas trabalhistas, culturas da comunidade 
/ bairro, culturas étnicas e culturas nacionais 
todas influenciam o comportamento de 
saúde. Qualquer pessoa se adapta às diversas 
influências culturais em seu ambiente. Uma 
criança provavelmente irá descobrir que o 
que funciona na cultura do parquinho infantil 
pode não funcionar na igreja, em casa ou até 
mesmo na cultura da sala de aula. Da mesma 
forma, um trabalhador adulto provavelmente 
aprenderá que as regras culturais no trabalho 
diferem de um departamento para outro. 

Estratégia-chave: Ao tentar mudar uma 
cultura, é útil determinar quais zonas de 
influência cultural têm maior impacto sobre 
os comportamentos de saúde. Por exemplo, é 
provável que as regras domésticas e familiares 
desempenhem um grande papel em determinar 
se alguém está dormindo o suficiente. 

Figura 22-1: Dimensões Culturais.
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CULTURAS SÃO SISTEMAS 
COMPLEXOS 
A cultura é composta por uma constelação de 
influências sociais dinâmicas (ver Figura 22-1). 
Entre essas influências estão: (1) os valores 
compartilhados (ou seja, as prioridades); 
(2) normas (ou seja, "a forma como fazemos as 
coisas por aqui"); (3) pontos de contato cultural 
(ou seja, políticas e procedimentos formais 
e informais); (4) o apoio dos pares (ou seja, 
a assistência no alcance de um estilo de vida 
saudável e outros objetivos); e (5) clima (isto 
é, coesão social).3 Estas influências culturais 
formam uma rede integrada. Para realizar 
com sucesso a mudança de cultura, múltiplas 
influências devem ser engajadas. Programas de 
promoção de saúde destinados a abordar apenas 
um aspecto da cultura serão provavelmente 
prejudicados por aqueles aspectos da cultura 
que não foram realinhados com o bem estar. 
Por exemplo, a proibição de fumar pode vir a 
ter consequências negativas não intencionais, 
tais como a moral baixa entre os fumantes, se 
outras influências não estiverem alinhadas com 
os objetivos de cessação do tabagismo. No caso 
de regras antifumo, o acréscimo de opções, tais 
como programas de cessação do tabagismo 
acessíveis, podem ajudar a criar uma cultura 
antitabagista com sucesso. 

Estratégia-chave: Cada influência cultural 
representa uma oportunidade estratégica 
para criar uma cultura de bem estar. Várias 
influências devem ser envolvidas. Podemos, 
por exemplo, identificar normas não saudáveis 
e, em seguida, mudar os pontos de contato 
(políticas e procedimentos formais e informais) 
de modo que as normas mais saudáveis criem 
raízes na cultura. 

VALORES COMPARTILHADOS
Em uma cultura de bem estar, a saúde e o bem 
estar das pessoas estão entre as principais 
prioridades. Por exemplo, funcionários de uma 

empresa de tecnologia que têm uma cultura de 
bem estar, provavelmente irão relatar que as 
prioridades da organização são servir o cliente, 
inovar rapidamente, obter lucro e apoiar a 
saúde do seus funcionários. Em uma cultura 
de bem estar, os funcionários percebem como 
a atenção ao bem estar direciona as decisões de 
negócios. 

Felizmente, existem muitos benefícios 
para grupos, organizações e comunidades 
que agregam saúde e bem estar em sua lista 
de prioridades. O bem estar é uma estratégia 
de controle de custos de cuidados com a 
saúde, que proporciona maior produtividade, 
aprimora o trabalho em equipe, salva vidas e 
melhora a imagem corporativa. 

Estratégia-chave: Não subestime o bem-estar. 
Desenvolva uma proposta de valor completa 
que irá ressoar com uma seção transversal 
dos funcionários. É importante ajudar os 
funcionários a fazer uma conexão entre os 
benefícios do bem estar e os seus próprios 
valores e interesses. 

NORMAS
Normas são os alicerces da cultura. As 
expectativas de comportamento que as normas 
criam dão forma a comportamentos de saúde 
importantes tais como o quanto comemos, 
a participação em atividades físicas e quão 
efetivos gerenciamos o stress . Em uma cultura 
de bem estar, o objetivo é mudar as normas 
relacionadas ao comportamento não saudável 
e desenvolver ou manter normas que apoiem 
práticas saudáveis. 

As normas frequentemente operam fora 
de nossa consciência. O comportamento 
normativo é visto como “a forma como fazemos 
as coisas por aqui.” Nós agimos sem pensar. 
Uma cultura de bem estar revela normas de 
saúde importantes. 

Estratégia-chave: É difícil mudar as normas. 
A melhor estratégia é se concentrar em um ou 
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dois objetivos de mudança da norma. Outros 
objetivos de mudança da norma podem ser 
acrescentados em futuras rodadas de mudança 
de cultura. 

Pontos de Contato Cultural
Pontos de contato cultural são as políticas 
e procedimentos formais e informais que 
moldam o comportamento no dia a dia. Dez 
dos pontos de contato cultural básicos estão 
listados abaixo. Integrar conceitos de bem estar 
a estes pontos de contato alinhará a cultura 
global da organização ao bem estar: 

Recompensas e Reconhecimento
As escolhas saudáveis estão sendo 
recompensadas e reconhecidas?
As práticas positivas são prejudicadas por meio 
de recompensas para escolhas não saudáveis?

Resistência
A cultura inclui sanções não intencionais para 
escolhas saudáveis?
O comportamento não saudável é desafiado?

Modelo
Os líderes demonstram escolhas saudáveis em 
seu próprio comportamento?
Os comportamentos não saudáveis estão 
servindo de modelo por engano?

Recrutamento e Seleção
Temos uma reputação como um bom lugar 
para as pessoas orientadas para a saúde?
As pessoas estão cientes de que o apoio a 
estilos de vida saudáveis é um dos principais 
benefícios de se juntar ao grupo / organização? 

Primeiras Impressões e Orientação
As novas pessoas estão cientes de todos os 
programas e atividades que apoiam o bem 
estar?
As pessoas são atendidas em seus esforços para 
integrar atividades saudáveis em suas novas 
funções e responsabilidades?

Aprendizado e Treinamento
As pessoas recebem o ensinamento relacionado 
às competências de que necessitam para se 
destacarem na prática de comportamentos 
saudáveis?
O treinamento em práticas não saudáveis 
(como ficar sem dormir ou utilizar atalhos de 
segurança) está sendo oferecido por engano? 

Informação e Comunicação
As pessoas estão recebendo o feedback que 
precisam para definir metas de bem estar 
individuais e em grupo?
As pessoas estão a par das atividades de bem 
estar e oportunidades de apoio a iniciativa de 
bem estar? 

Tradições e Símbolos
Há tradições de bem estar?
Existem tradições antigas que podem ser 
ajustadas de forma que não prejudiquem o 
bem estar?

Desenvolvimento de Relacionamento
As amizades e equipes são formadas em torno 
de atividades saudáveis?
As oportunidades de construção de 
relacionamento estão sendo involuntariamente 
organizadas em torno de atividades não 
saudáveis?

Comprometimento de Recursos
As pessoas têm o tempo, espaço e os 
equipamentos de que necessitam para adoptar 
estilos de vida saudáveis?
A alocação de recursos envia a mensagem 
errada de que estilos de vida saudáveis não são 
importantes?

Estratégia-chave: Um novo comportamento de 
saúde criará raízes em uma cultura quando os 
pontos de contato suficientes estão alinhados 
com tal comportamento. Altere pontos de 
contato que não oferecem apoio e reforce 
influências positivas existentes para atingir o 
ponto de virada. 
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APOIO DOS PARES
O apoio dos pares é a assistência prática e 
emocional oferecida pelos familiares próximos, 
amigos, colegas que dividem um apartamento 
e colegas de trabalho. Palavras de incentivo e 
vontade de adotar objetivos semelhantes são 
exemplos de apoio emocional. Ajudar com as 
responsabilidades de cuidados das crianças 
ou criar um espaço para equipamentos de 
ginástica são exemplos de apoio instrumental. 
Criar uma cultura de bem estar muitas vezes 
envolve aumentar a quantidade e melhorar a 
qualidade do apoio dos pares.8 Um sistema de 
camaradagem, atividades em equipe e grupos 
de apoio são exemplos de atividades de bem 
estar que melhoram o apoio dos pares. 

Estratégia-chave: Familiares, amigos e colegas 
de trabalho podem fazer contribuições 
importantes para o sucesso dos programas de 
bem estar. Programas que incluem apoio mútuo 

ajudam a construir uma cultura de bem estar. 
Tenha em mente que a ajuda também beneficia 
a pessoa que oferece assistência, reforçando o 
seu próprio comportamento saudável. 

CLIMA
A coesão social de uma cultura desempenha 
um papel importante na melhoria do bem 
estar e capacidade de crescimento das pessoas. 
As pessoas podem conquistar mais quando 
se dão bem e trabalham bem em conjunto. 
Em contraste, quando há altos níveis de 
desconfiança e discórdia, é difícil para os 
indivíduos continuar com suas metas de bem 
estar.9,10 Um clima ruim pode prejudicar até 
mesmo o programa de qualidade de vida, 
fazendo com que seja improvável que as pessoas 
venham a cooperar. Três fatores climáticos 
que se sobrepõem foram identificados como 
fundamentais para o crescimento individual e 
organizacional:11

Figura 22-2: Sistemas Normativos.
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 ● Um senso de comunidade existe 
quando as pessoas se conhecem, 
possuem um sentimento de 
pertencimento e confiam um no outro. 

 ● Uma visão compartilhada existe 
quando as pessoas são inspiradas por 
um propósito comum, percebem como 
elas estão contribuindo para esse fim e 
sentem que seus valores pessoais estão 
bem representados. 

 ● Uma perspectiva positiva existe 
quando as pessoas celebram 
realizações, abordagens desafiadoras 
como oportunidades de melhoria e 
estão ansiosas pelo futuro. 

Estratégia-chave: A promoção de saúde deve 
ajudar a construir um clima positivo através 
da adoção de abordagens que se concentram 
em pontos fortes ao invés de riscos, conecta-se 
à missão da organização e oferece às pessoas 
oportunidades para ajudar um ao outro. 

FERRAMENTAS PARA CRIAR 
CULTURAS DE BEM ESTAR 

Uma Abordagem Sistemática para 
a Mudança Normativa 
Estabelecer e reforçar as normas de bem 
estar é uma importante meta de mudança de 
cultura. O Human Resources Institute, LLC, 
desenvolveu e testou uma abordagem para 
fazer isso através do seu modelo de Sistemas 
Normativos.12 Os componentes são brevemente 
descritos abaixo. 

Assim como as boas práticas agrícolas 
exigem mais do que simplesmente plantar uma 
semente, a consciência da influência da cultura 
deve ser seguida por um processo contínuo de 
alteração das muitas maneiras por meio das 
quais a cultura molda o comportamento. A 
Fase I inclui desenvolver uma compreensão das 
normas em vigor, estabelecer metas de mudança 
normas e desenvolver o apoio da liderança. 
Na Fase II, a visão da nova cultura pode ser 

plantada entre os membros da cultura. Na Fase 
III, programas, políticas e procedimentos são 
alinhados de forma que a nova norma possa 
criar raízes. Na Fase IV, a mudança é avaliada, 
o progresso é comemorado e novas metas são 
desenvolvidas. Esse ciclo virtuoso de mudança 
normativa constrói uma cultura de bem estar. 

Estratégia-chave: As normas são influenciadas 
pelos sistemas complexos que podem ser 
altamente resistentes à mudança. Uma 
abordagem sistemática torna mais fácil 
gerenciar essa complexidade. Uma cultura de 
bem estar pode ser construída com uma norma 
de cada vez. 

Desenvolva de Líderes de Bem 
Estar
Uma pesquisa questionou os empregadores 
sobre o benefício de 200 variáveis que, acredita-
se, influenciam os resultados dos programas 
de qualidade de vida. Desses fatores, aqueles 
correlacionados com resultados financeiros 
positivos e resultados de saúde foram o nível 
de apoio de liderança sênior e força da cultura. 
Das empresas pesquisadas, apenas 25 por 
cento relataram que sua liderança sênior e 
cultura eram “grandes apoiadores” de sua 
estratégia de gestão de saúde dos funcionários. 
A maioria das organizações (66 por cento) 
com forte liderança e apoio cultural relataram 
melhorias no comportamento de saúde em 
comparação com apenas 26 por cento das 
empresas com pouco ou nenhum apoio. 
Metade das organizações com forte liderança e 
apoio cultural relataram um impacto positivo 
sobre tendências médicas contra apenas 14 por 
cento das organizações com pouco ou nenhum 
apoio cultural. 

Os líderes têm um papel importante a 
desempenhar na criação de culturas de bem 
estar. Em seu livro Zero Trends: Health as a Serious 
Economic Strategy, Dee Edington identificou 
funções executivas importantes associadas a 
uma cultura de saúde.13 Ele concluiu que a alta 
gerência pode: 
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 ● Definir a visão e prioridades para a 
iniciativa de bem estar.

 ● Escolher campeões de bem estar que 
terão a responsabilidade de levar o 
programa adiante.

 ● Procurar alocar um orçamento e outros 
recursos necessários para o sucesso.

Nem todas as responsabilidades da 
liderança são específicas para a gerência 
sênior. Gerentes, líderes de opinião e membros 
dos comitês de qualidade de vida também 
podem apoiar culturas de bem estar. Judd 
Allen e David Hunnicutt identificaram quatro 
principais funções relacionadas à liderança de 
bem estar:14

 ● Compartilhar a visão do que o 
programa de bem estar é, porque ele é 
importante e como as pessoas podem 
participar.

 ● Servir de modelo através da 
participação no programa de bem 
estar e da adoção de estilos de vida 
mais saudáveis.

 ● Alinhar os programas organizacionais, 
políticas e procedimentos para que 
eles apoiem o bem estar.

 ● Comemorar o progresso individual e 
do grupo.

Estratégia-chave: Não suponha que a alta 
administração, média gerência, membros do 
comitê de qualidade de vida ou qualquer outra 
pessoa esteja sendo clara tenha claro sobre o 
seu papel na criação de uma cultura de bem 
estar. Ajude-os a desenvolver suas habilidades 
de liderança de bem estar. Isto irá aumentar a 
sensação de propriedade de qualidade de vida 
conjunta dentro da organização e conceder um 
papel ativo para mais pessoas. 

Mobilize o Apoio dos Pares
Amigos, família, colegas de trabalho e colegas 
que dividem uma moradia podem ter um 
papel importante ao oferecer um apoio eficaz 

para a melhoria do estilo de vida sem serem 
conselheiros profissionais ou especialistas em 
saúde.15 O apoio efetivo vai além de ser um 
ouvinte compreensivo. Por exemplo, as pessoas 
podem ser treinadas para usar habilidades 
eficazes de coaching de qualidade de vida. Um 
companheiro de bem estar, colega que atue 
como treinador ou mentor pode ajudar com: 

 ● Escolha de objetivos de bem estar.
 ● Envolvimento de um modelo em 

uma conversa sobre como ele ou ela 
alcançaram objetivos semelhantes.

 ● Enfrentamento de barreiras à 
mudança.

 ● Localização e, em seguida, aumento da 
exposição a ambientes de apoio.

 ● Evitar e trabalhar em meio a 
contratempos.

 ● Comemorar o progresso.

Estratégia-chave: Desenvolva um sistema de 
camaradagem ou programa de mentoria como 
parte de seu programa de qualidade de vida. 
Faça com que as pessoas trabalhem em pares 
para instigar o apoio mútuo. Parceiros não 
precisam ter os mesmos objetivos. Ao invés 
disso, você pode oferecer uma estrutura comum 
de apoio ensinando habilidades fundamentais 
de apoio entre os pares. 

Apoie o Bem Estar Familiar e 
Doméstico 
Para muitas pessoas, é difícil imaginar uma 
mudança de estilo de vida sem o apoio em 
casa. De um modo semelhante, as famílias têm 
uma influência que transcende a localização. 
Aqueles que vivem sozinhos são susceptíveis 
de serem influenciados pelos membros da 
família, mesmo quando vivem a quilômetros 
de distância.16 As culturas familiar e doméstica 
operam de forma muito semelhante às culturas 
organizacionais.17 Elas desenvolvem normas, 
prioridades, o apoio dos pares, pontos de 
contato e clima. 
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Estratégia-chave: Convide membros da família 
e familiares para participar de programas de 
qualidade de vida no local de trabalho. Inclua 
famílias e familiares em iniciativas de apoio 
entre pares. Um membro da família ou familiar 
pode oferecer apoio eficaz a seus pares. Da 
mesma forma, um funcionário poderia ter 
uma função de líder de qualidade de vida em 
casa, ajudando a criar uma visão de bem estar, 
servindo como um modelo a seguir, alinhando 
os pontos de contato informais e celebrando 
o progresso. Habilidades de liderança para 
levar o bem estar para casa pode chegar aos 
dependentes dos funcionários. 

Envolva a Comunidade de 
Qualidade de Vida
A maioria das comunidades oferecem uma 
vasta gama de recursos de bem estar.18 
Restaurantes saudáveis, academias de 
ginásticas, trilhas de caminhada ou corrida, 
oportunidades de voluntariado, clubes 
desportivos, feiras livres, seminários de 
educação e aulas de ioga são apenas alguns 
dos muitos recursos disponíveis na maioria 
das comunidades. Os empregadores podem 
apoiar os negócios locais e profissionais de 
bem estar incentivando os funcionários a tirar 
proveito dos recursos da comunidade. 

Há momentos em que é necessário que os 
empregadores estabeleçam uma conexão com 
os recursos externos da comunidade para apoiar 
o bem estar dos funcionários. Por exemplo, a 
empresa Union Pacific Railroad determinou 
que seria benéfico trabalhar com os restaurantes 
locais para acomodar seus trabalhadores por 
turnos.19 Este esforço incluiu um pedido para 
incluir opções alimentares mais saudáveis no 
menu de fim de noite. Os empregadores que 
procuram estabelecer tradições de bem estar 
por vezes apoiam atividades de captação de 
recursos na comunidade, tais como a execução 
de caminhadas e provas de corrida. Tais eventos 
públicos deixam claro o apoio da organização 
ao bem estar. 

Estratégia-chave: Programas de qualidade de 
vida precisam ajudar a conectar as pessoas 
aos recursos de bem estar da comunidade e 
abordar os aspectos da vida em comunidade 
que comprometem o bem estar geral. Uma 
cultura de bem estar não existe em isolamento 
social. 

LITERATURA PUBLICADA SOBRE 
CULTURA E MUDANÇA CULTURAL 
Muitas das ideias apresentadas neste capítulo 
foram desenvolvidas e testadas pela empresa 
Human Resources Institute, LLC, e várias 
centenas de seus clientes por mais de quatro 
décadas. A maioria das evidências é fornecida 
em estudos de caso.20,21 Infelizmente, pouca 
pesquisa empírica foi realizada para medir 
os benefícios relativos de abordagens de 
mudança cultural em comparação com, ou 
além de, abordagens com foco no indivíduo 
para promoção de saúde no local de trabalho. 
Uma breve revisão de parte dessa literatura 
é fornecida abaixo. As principais estratégias 
que emergem desta literatura também são 
fornecidas. 

A abordagem da cultura de bem estar 
integra muitas correntes de pensamento em 
disciplinas das ciências comportamentais, 
incluindo a antropologia, a sociologia, a 
geografia social e a psicologia. Estas disciplinas 
oferecem perspectivas únicas e pesquisas de 
apoio que abordam o impacto do ambiente 
social na saúde. Uma recente revisão da 
literatura contou o número de artigos 
publicados em uma amostra de periódicos de 
promoção de saúde que abordaram alguns 
aspectos da criação de uma cultura de bem 
estar.22 Os artigos que preencheram os critérios 
de inclusão abordavam “coisas que poderiam 
alterar os valores, as crenças e práticas 
relacionadas à saúde de um grupo social.” 
Segundo este critério bastante inclusivo, muitos 
dos artigos abordavam mudança de cultura 
embora quase nenhum deles mencionasse a 
palavra cultura. As percentagens por revista 
estão listadas abaixo. 
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 ● 50 por cento dos artigos no American 
Journal of Health Promotion.

 ● 30 por cento dos artigos no American 
Journal of Public Health.

 ● 15 por cento dos artigos no Journal 
of Occupational and Environmental 
Medicine.

Medição de Culturas de Bem Estar
Uma recente revisão da literatura23 concluiu 
que “Poucos instrumentos medem a 
cultura de saúde organizacional ou seus 
subcomponentes e publicaram evidências 
para gerar confiabilidade e validade.” Uma 
exceção é a pesquisa Lifegain Wellness Culture 
(também conhecida como Lifegain Health 
Culture Audit), que mede cinco dimensões 
fundamentais da cultura - valores, normas, 
pontos de contato, apoio dos pares e clima.24 
Sua validade e confiabilidade foram medidas 
em vários estudos.25,26

Outros questionários medem dimensões 
específicas da cultura. Estas se dividem em 
duas categorias: 

 ● Clima de Saúde: Estes instrumentos 
examinam a coesão social no que se 
refere à eficácia organizacional e bem-
estar pessoal.27,28,29

 ● Ambiente de Saúde: Um instrumento, 
Heart Check, é um checklist de 
programas, políticas e procedimentos 
que reduz comportamentos de risco 
cardiovascular como tabagismo e 
inatividade física.30 Muitos dos itens 
são políticas e procedimentos formais 
que estão relacionados com os pontos 
de contato culturais.

Um estudo que comparou o Heart Check e a 
pesquisa Lifegain Wellness Culture constatou 
que ambos os questionários eram medidas 
válidas e confiáveis que contribuíam de forma 
independente para uma visão global do 
ambiente de saúde.31 

Estratégia-chave: Medir a cultura envolve tanto 
a avaliação quantitativa quanto a qualitativa. 
Os questionários e checklists podem ser usados 
para as medidas quantitativas. Entrevistas em 
grupo e individuais podem então ser usadas 
para coletar percepções sobre a melhor forma 
de abordar os objetivos identificados pela 
avaliação quantitativa (s). 

A Cultura do Bem Estar Existe Hoje 
Comparações interculturais fornecem 
evidências para o valor das culturas de bem 
estar. Estas comparações têm mostrado que há 
lugares onde as pessoas tendem a ter vidas mais 
longas, mais felizes e mais saudáveis.32 Estes 
incluem a ilha italiana da Sardenha; a cidade 
de Loma Linda, na Califórnia; a península de 
Nicoya na Costa Rica, a ilha de Okinawa no 
Japão e a região de Ikaria, na Grécia. Embora 
cada um desses ambientes culturais tenha 
normas e tradições únicas, todos eles também 
têm muito em comum. Por exemplo, todos eles 
têm normas para uma alimentação saudável, 
atividade física e engajamento social regular. 
Embora existam lições a serem aprendidas 
sobre como devemos viver como indivíduos, 
talvez a maior lição seja sobre a importância 
da cultura no sentido de ajudar as pessoas a 
alcançarem seu potencial de saúde pleno. 

Estratégia-chave: Podemos aprender muito 
com culturas bem estar bem sucedidas 
encontradas ao redor do mundo. Elas 
mostram que as culturas de bem estar podem 
ser alcançadas. Elas também abrem nossos 
olhos para possibilidades em nossas próprias 
culturas. 

O Papel das Redes Sociais na 
Saúde 
Em seu livro O Poder das Conexões, Nicholas 
Christakis e James Fowler revisam pesquisas 
inovadoras com base em 30 anos de dados do 
Framingham Heart Study, um dos estudos 
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epidemiológicos de mais longa duração.33 
Eles descobriram que amigos próximos têm 
um forte impacto sobre o comportamento dos 
outros, mesmo quando vivem a centenas de 
quilômetros de distância. As pessoas tendem 
a ser bem sucedidas em realizar mudanças de 
estilo de vida ao mesmo tempo em que as pessoas 
em sua rede realizam mudanças semelhantes. 
Se uma rede social está se direcionando para 
a obesidade ou descontentamento, é provável 
que o comportamento prejudicial se torne 
“contagioso”. Se, como seria o caso em uma 
cultura de bem estar, as pessoas se movem 
juntas em direção a práticas positivas tais como 
aumento da atividade física ou parar de fumar, 
o sucesso individual é mais provável. 

Estratégia-chave: Precisamos envolver nossos 
amigos, familiares e colegas de trabalho em 
estilos de vida saudáveis. Muito mais pode 
ser alcançado quando fazemos mudanças 
saudáveis juntos. 

A Cultura Mantem o Comportamento 
de Saúde em evolução
Dee Edington e seus associados no Health 
Management Research Center da Universidade 
de Michigan descobriram que uma das 
estratégias mais eficazes para melhorar a 
saúde de uma população, e controlar os custos 
médicos relacionados, é manter as pessoas 
saudáveis.34 Usando a analogia do bote salva 
vidas, temos puxado as pessoas para dentro 
do bote salva vidas enquanto permitimos 
que outros caiam no mar. Eles descobriram 
que precisamos ajudar as pessoas saudáveis 
a se manterem saudáveis além de ajudarmos 
as pessoas não saudáveis a melhorarem sua 
saúde. Um programa que é direcionado 
exclusivamente para ajudar as pessoas em 
maior risco a reduzir seus riscos de saúde 
negligencia oportunidades de redução dos 
riscos de saúde na população em geral. 

Estratégia-chave: Uma cultura de bem estar 
torna estilos de vida saudáveis mais fáceis 

de serem alcançados e mantidos por pessoas 
em todas as categorias de risco. Criar uma 
cultura de bem estar é o meio fundamental de 
conter o fluxo em direção a novas práticas não 
insalubres. 

Engajamento
Fazer com que as pessoas participem de 
atividades de qualidade de vida pode ser um 
desafio. Uma pesquisa com 442 empresas 
que oferecem programas de promoção de 
saúde constatou que aproximadamente 61% 
concluíram um questionário de avaliação de risco 
à saúde (HRA) questionário, 53% completaram 
um exame biométrico, mas apenas 22% 
participaram de sessões de coaching de estilo de 
vida.35 Isso mostra que envolver os funcionários 
nos esforços de promoção de saúde é um desafio. 
Muitas pessoas são incapazes ou não querem 
participar de atividades de promoção de saúde 
tais como avaliações e seções educacionais. Há 
uma série de mecanismos através dos quais 
uma cultura de bem estar tem o potencial de 
aumentar o envolvimento: 

 ● Em uma cultura de bem estar, estilos 
de vida saudáveis são uma prioridade 
no nível mais alto. Um valor 
compartilhado de bem estar torna 
mais provável que o tempo, o espaço 
e as recompensas financeiras sejam 
disponibilizados para aqueles que 
pretendem participar.

 ● Em uma cultura de bem estar, o apoio 
a um comportamento saudável é 
parte das normas e funções do dia-
a-dia. Estas influências permeiam 
o ambiente. Influências positivas 
alcançam aqueles que, de outra forma, 
poderiam ser difíceis de alcançar.

 ● Em uma cultura de bem estar, as 
pessoas se dão bem e confiam umas 
nas outras. O clima cultural positivo 
torna a participação em atividades 
saudáveis no local de trabalho mais 
agradáveis e desejáveis.
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 ● Em uma cultura de bem estar, a 
probabilidade de uma mudança de 
estilo de vida duradoura é maior. Uma 
taxa de sucesso elevada leva a um 
maior entusiasmo em relação às metas 
de bem estar. Enquanto a motivação 
e as competências dos indivíduos são 
úteis, os resultados de longo prazo 
dependem, em grande parte, de os 
ambientes físico e social apoiarem o 
comportamento saudável.

Estratégia-chave: Aqueles que procuram criar 
culturas de bem estar são propensos a usar uma 
definição de engajamento que inclui atividades 
feitas no trabalho, em casa, entre amigos e na 
comunidade. Ao contrário de uma abordagem 
que se concentra exclusivamente em atividades 
no local de trabalho, os participantes são 
incentivados a responder às suas necessidades e 
participar em atividades que façam mais sentido 
para eles. Deste ponto de vista, qualquer um 
que esteja buscando um estilo de vida saudável 
ou ajudando alguém a alcançar tal objetivo está 
“engajado”. Um foco no apoio ambiental torna 
um programa de promoção de saúde menos 
dependente da participação dos indivíduos em 
atividades formais do programa no trabalho. 

Diminuindo os Riscos de Saúde 
e Melhorando os Resultados 
Financeiros 
De acordo com Terry, Seaverson, Grossmeier e 
Anderson, os programas de promoção de saúde 
começam a se pagar quando a prevalência 
de determinados riscos de saúde é reduzida 
de 1 a 2 por cento ao ano.36 Uma revisão da 
literatura descobriu que quando os programas 
de promoção de saúde no local de trabalho 
incorporam mais elementos culturais em suas 
estratégias, os riscos de saúde dos funcionários 
são reduzidos em até 5 por cento ao ano.37 Esta 
redução de riscos para a saúde é de 2,5 vezes 
mais do que o encontrado em programas de 
prática padrão. 

Estratégia-chave: Um maior número de 
mudanças de comportamento duradouras 
alcançadas com uma cultura de apoio criaria 
um caso de negócios mais forte para a promoção 
de saúde. 

Um Clima Cultural Positivo Oferece 
Benefícios de Saúde 
A dimensão de clima da cultura (ou seja, o 
sentido de comunidade, visão compartilhada 
e perspectiva positiva) é susceptível de fazer 
mais do que apenas melhorar a probabilidade 
de mudança de cultura bem sucedida. Há 
evidências substanciais de que as conexões 
sociais são essenciais para a saúde e felicidade. 
A conexão social pode ser um dos mais 
poderosos determinantes da expectativa de 
vida, problemas de saúde e recuperação de 
doenças. O livro Love and Survival de Dean 
Ornish’s fornece uma revisão das pesquisas 
ligando a conexão social à saúde.38 Robert 
Putnam resume a conclusão geral em seu livro 
Bowling Alone: “As pessoas que são socialmente 
desconectadas tem de duas a cinco vezes mais 
probabilidade de morrer de todas as causas 
de doenças comparadas com indivíduos 
semelhantes que têm laços estreitos com a 
família, amigos e comunidade.”39 Esta evidência 
apoia o objetivo da promoção de saúde de 
reforçar as conexões sociais proporcionadas 
por familiares, amigos, colegas de trabalho e 
comunidades.

Estratégia-chave: A promoção de saúde deve 
ser organizada de tal forma que as atividades 
saudáveis e apoio mútuo para as metas de bem 
estar criem e fortaleçam as relações. 

Combinando Iniciativas Individuais 
e Culturais 
A abordagem cultural não é um substituto 
para as atividades de promoção de saúde que 
sejam direcionadas a mudança individual tais 
como avaliações pessoais de saúde e coaching 
de bem estar. O objetivo é combinar o apoio ao 



686 CAPÍTULO 22 Transformando a Cultura

indivíduo com ambientes de apoio no trabalho, 
em casa, entre amigos e na comunidade. As 
abordagens se apoiam mutuamente. Ajzen 
e Fishbein reconhecem esta abordagem 
equilibrada em sua Teoria da Ação Racional.40 
De acordo com esta teoria, o comportamento 
está ligado à intenção do indivíduo de agir, 
atitudes e percepções individuais sobre o 
que é conduta normal. A Teoria da Ação 
Racional mostrou ser um bom indicador 
de comportamento. Parece provável que 
melhorias substanciais e duradouras de saúde 
dependam do indivíduo e da cultura. 

Estratégia-chave: Ofereça programas que 
abordem a mudança individual e provoquem 
a mudança de cultura. 

O Papel da Cultura na Melhoria 
da Motivação e Construção de 
Competências 
A cultura parece desempenhar um papel 
importante na motivação. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, o apoio cultural ao 
auto aperfeiçoamento ajuda a explicar por 
que tantos americanos fazem resoluções de 
Ano Novo e compram revistas de autoajuda 
em grandes quantidades. Um estudo estimou 
que 80 por cento dos adultos nos Estados 
Unidos se esforçam para alcançar metas de 
melhoria de estilo de vida anualmente.41 
A motivação direcionada a estilos de vida 
saudáveis parece ser forte. O estudo constatou 
que a alimentação nutritiva, a perda de peso, 
o aumento da atividade física, o controle do 
stress e a melhoria das relações sociais são as 
metas mais comuns nos Estados Unidos. Essas 
metas também revelam os comportamentos 
não saudáveis com maior prevalência na 
população. A mesma correlação aparece 
para comportamentos pouco saudáveis que 
são menos comuns. Por exemplo, 68,8% dos 
fumantes afirmam ter vontade de parar de 
fumar e 52,4% efetivamente pararam por um 
dia em 2010. 42

Quando a cultura compromete a mudança 
de estilo de vida duradoura, ela compromete 
a motivação. Por exemplo, dietas sem sucesso 
e tentativas fracassadas de parar de fumar 
são susceptíveis de prejudicar o entusiasmo 
relacionado ao controle de peso e cessação 
do tabagismo. As pessoas que contemplam 
metas de saúde podem, com base em 
experiências anteriores, acreditar que o sucesso 
é improvável. Executivos e gerentes podem 
estar relutantes em apoiar a promoção de 
saúde se eles já tiveram pouco sucesso em 
atingir metas de bem estar.43 Os profissionais 
de saúde podem estar relutantes em prescrever 
a mudança de estilo de vida se percebem que 
seus pacientes não terão êxito em cumprir com 
suas recomendações.44

A cultura também pode distrair as 
pessoas de metas de bem estar importantes. O 
tempo gasto na frente da televisão e telas de 
computador pode, por exemplo, ocupar o lugar 
de oportunidades para o condicionamento 
físico. Da mesma forma, o alto valor cultural 
colocado no trabalho pode estar prejudicando 
o interesse em atividades sociais, férias e outros 
interesses saudáveis. Programas de promoção 
de saúde muitas vezes competem com outras 
atividades que são altamente valorizadas na 
cultura. 

Um clima cultural pobre também 
compromete as atividades de promoção de 
saúde. Sempre que um senso de comunidade 
e uma perspectiva positiva estão relativamente 
ausentes, por exemplo, membros de uma 
cultura podem se sentir desconfortáveis para 
completar avaliações pessoais de saúde. Em tal 
ambiente de baixa confiança, os funcionários 
podem ficar preocupados que informações 
pessoais de saúde sejam usadas contra eles. E, 
em um clima cultural pobre, os funcionários 
podem tentar limitar seu contato com o local 
de trabalho. Qualquer coisa opcional ou 
considerada extra é improvável que seja tratada 
com entusiasmo. 

A cultura pode influenciar o que é 
considerado motivador. Em algumas culturas 
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de trabalho, como aquela encontrada em 
muitos departamentos de marketing, 
incentivos econômicos são altamente eficazes. 
A quantia de dinheiro necessária para 
incentivar uma atividade varia por grupo 
cultural. Em outras culturas, a estabilidade no 
emprego é um importante motivador. Ainda 
em outras culturas, metas de estilo de vida 
saudável podem ser motivadas pela vaidade 
pessoal. Em algumas culturas, o impacto de 
comportamentos não saudáveis à saúde das 
crianças pode ser uma motivação importante 
para objetivos tais como parar de fumar. Ainda 
em outros grupos culturais, tais como de 
trabalhadores mais velhos, o cumprimento das 
recomendações de um médico é uma motivação 
importante para a busca por escolhas de estilo 
de vida mais saudáveis. 

A cultura desempenha um papel na 
aprendizagem informal. Por exemplo, as 
receitas são, por vezes, passadas de geração 
para geração. Às vezes esses alimentos 
tradicionais precisam ser ajustados para que 
eles não prejudiquem a saúde. A cultura 
também desempenha um papel importante na 
transmissão de competências relacionadas a 
comportamentos de saúde fundamentais, tais 
como o relaxamento. Algumas culturas, por 
exemplo, adotam a meditação regular e oração, 
enquanto outras não. 

A cultura desempenha um papel 
importante na receptividade das pessoas, 
e exposição, à educação em promoção de 
saúde. Por exemplo, na cultura americana, os 
homens muitas vezes estão pouco interessados 
em programas de apoio em grupo. Sistemas 
de camaradagem e equipes esportivas são 
muitas vezes desenvolvidos para atingir os 
homens. Na cultura americana, o apoio da 
liderança tende a ser visto como fundamental 
para o sucesso. Como resultado, os programas 
voltados para o desenvolvimento do apoio 
da liderança tendem a ser bem recebidos nos 
Estados Unidos. Alguns locais de trabalho têm 
fortes proibições culturais contra interromper 
o trabalho. Funcionários em tais locais de 

trabalho terão dificuldade para participar de 
um seminário de educação durante o horário 
de trabalho. 

Uma Agenda de Pesquisa e o 
Futuro da Abordagem da Cultura 
de Bem Estar 
Até este momento, a abordagem da cultura 
de bem estar foi baseada essencialmente 
na experiência dos profissionais. Para esses 
profissionais avançarem para o próximo nível 
de eficácia e adoção, uma rigorosa investigação 
precisa ser conduzida em todos os tópicos 
discutidos neste capítulo. Por exemplo, uma 
área de estudo promissora seria examinar a 
medida em que cada um dos pontos de contato 
cultural influencia a motivação, as habilidades 
e os comportamentos de saúde. Outra área de 
pesquisa estudaria a cultura em sua totalidade, 
incluindo os valores partilhados, as normas, os 
pontos de contato, o apoio dos pares e o clima. 
Esta pesquisa testaria o que foi aprendido pelos 
profissionais que tentaram criar culturas de 
bem estar. Outras questões possíveis para teste 
podem ser encontradas abaixo. 

Qual é o impacto da cultura no 
comportamento e condições de saúde, em termos 
quantitativos, em relação a outros elementos de 
um programa de promoção de saúde? 

Uma cultura de bem estar pode reduzir 
a probabilidade de que as pessoas venham a 
adotar novos riscos para a saúde, tais como o 
excesso de peso?

Uma cultura de bem estar aumenta as taxas 
de sucesso inicial da mudança de estilo de vida 
e a longevidade de novas práticas de estilo de 
vida saudável?

Uma cultura de bem estar beneficia 
aquelas pessoas que não estão participando de 
atividades de promoção de saúde? 

Qual é a combinação ou a quantidade de 
alterações em pontos de contato culturais são 
necessárias para mudar as normas culturais?

Quais são os mecanismos através dos 
quais a cultura impacta o comportamento de 
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saúde? A cultura melhora a motivação para 
mudar hábitos de saúde? Ela ajuda as pessoas 
a adquirir as habilidades para mudar hábitos 
ou faz com que as pessoas mudem os hábitos 
inconscientemente, talvez em conformidade 
com as normas de comportamento?

Se a cultura tem um impacto sobre as 
condições de saúde além dos comportamentos 
de saúde, através de quais mecanismos 
isso ocorre? Será que ela opera através de 
comportamentos de saúde, por meio da criação 
de contextos emocionais que causam menos 
stress, ou algum outro mecanismo? 

Qual é a importância relativa de mudar um 
ou dois fatores, tais como o apoio da liderança 
sênior ou a participação dos funcionários em 
programas em comparação com um processo 
sistemático como as abordagens discutidas 
neste capítulo na mudança da cultura de bem 
estar da organização? 

Robert Allen foi um dos pioneiros na 
aplicação de abordagens de mudança de 
cultura ao bem estar. Suas palavras parecem 
proféticas mais de 25 anos depois de sua morte: 
“Se trabalharmos juntos para apoiar o bem 
estar, nossa necessidade humana do outro já 
não será um obstáculo a ser superado, mas sim 
uma virtude a ser comemorada.”45 Ainda há 
muito trabalho a ser feito no desenvolvimento 
de abordagens baseadas na cultura que sejam 
enraizadas em pesquisas sólidas. Vamos fazer 
isso juntos. 

Glossário
Cultura: Uma rede de influências sociais 
sobre atitudes e comportamentos. As cinco 
dimensões interrelacionadas de cultura são 
valores compartilhados, normas, pontos de 
contato cultural, apoio dos pares e clima. 
A maioria das pessoas pertence a várias 
culturas. 

Clima Cultural: O nível de coesão social de uma 
cultura, como visto no senso de comunidade, 
visão compartilhada e perspectiva positiva. O 
crescimento individual e organizacional são 

mais prováveis quando estes fatores climáticos 
estão presentes. 

Pontos de Contato Cultural: Influências 
formais e informais sobre o comportamento 
dentro de uma cultura. Os 10 pontos de contato 
básicos são: (1) recompensas e reconhecimento, 
(2) resistência, (3) modelo, (4) recrutamento 
e seleção, (5) primeiras impressões e 
orientação (6), aprendizado e treinamento, 
seleção, (7) informação e comunicação (8), 
tradições e símbolos (9), desenvolvimento 
de relacionamento e (10) compromisso de 
recursos. Um ponto de virada na mudança de 
cultura é atingido quando pontos de contato 
suficientes estão alinhados para estabelecer 
uma nova norma. 

Valores Culturais: A prioridade colocada sobre 
metas específicas dentro de uma cultura. Na 
promoção de saúde no local de trabalho, um 
objetivo importante é tornar o apoio à saúde 
do funcionário um dos valores culturais mais 
importantes. 

Normas: Comportamento esperado e aceito 
dentro de uma cultura. O objetivo é fortalecer 
as normas para as escolhas de estilo de 
vida saudável e para enfraquecer normas 
relacionadas a comportamentos insalubres. 

Sistemas Normativos: Um processo de 
pesquisa-ação para trazer uma mudança 
sustentável. O processo pode ser dividido em 
quatro fases: (1) análise, definição de objetivos 
e desenvolvimento de liderança; (2) Introdução 
e engajamento; (3) integração; e (4) avaliação, 
renovação e extensão. Cada ciclo no processo 
de mudança de cultura ajuda a construir a 
cultura de bem estar. 

Apoio dos pares: A assistência oferecida para 
atingir as metas de estilo de vida saudável. 
Ambos apoio emocional e instrumental podem 
ser oferecidos por amigos, familiares, colegas 
com quem se divide uma moradia e colegas 
de trabalho. O objetivo é aumentar tanto a 
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quantidade quanto a qualidade do apoio dos 
pares. 

Objetivos do aprendizado
1. Ser capaz de identificar cinco 

dimensões da cultura
2. Ser capaz de identificar 10 pontos de 

contato culturais.
3. Ser capaz de identificar 6 habilidades 

do suporte entre colegas
4. Ser capaz de identificar três qualidades 

de um clima cultural saudável.
5. Ser capaz de identificar quatro 

habilidades de liderança em bem-estar
6. Ser capaz de identificar três benefícios 

de uma cultura de bem-estar.

Questões para discussão
1. Há grande interesse na criação 

de culturas de bem-estar. Porque 
você acha que esta abordagem está 
ganhando popularidade?

2. As avaliações pessoais de saúde, 
informação customizada em saúde e 
coaching individual podem coexistir 
com os esforços coletivos para criar 
culturas de bem-estar. O que você 
pensa sobre o mix correto de esforços 
focados na mudança individual e nos 
esforços focados na criação de culturas 
de bem-estar? Qual o seu raciocínio 
nesta questão? Quais evidências 
adicionais são necessárias para 
determinar as melhores abordagens?

3. Os programas de promoção de Saúde 
organizados para os indivíduos podem 
ser reformulados para ajudar as pessoas 
a encontrar ou criar culturas de bem-
estar entre seus amigos, em casa e na 
comunidade. Quais são os pros e contras, 
se houver de incorporar os conceitos de 
cultura de bem-estar aos programas que 
focam na mudança individual?

4. A maioria das pessoas estabelecem 
metas em bem-estar todos os anos.  

Apenas uma minoria é atingida. 
Entretanto, muitas pessoas acreditam 
que não estão interessadas em 
qualidade de vida. Você acha que 
as pessoas estão subestimando os 
interesses em qualidade de vida? 
Como, afinal, a cultura assume um 
papel em tudo isso?
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Mari Ryan

INTRODUÇÃO
Apesar do crescimento dos programas de 
promoção de saúde no local de trabalho, tais 
programas continuam a ser raros entre as 
pequenas empresas. Isto é verdade devido a 
pelo menos cinco razões básicas.

 ● Em primeiro lugar, e mais importante, 
a capacidade de controlar os custos 
dos cuidados médicos mantendo 
os funcionários saudáveis é 
diminuída para os pequenos 
empregadores porque eles não 
são auto segurados. Se um grande 
empregador, auto segurado, reduz 
a utilização de assistência médica 
de seus funcionários, a economia 
se torna parte de seus rendimentos. 
Se um pequeno empregador reduz 

a utilização de assistência médica 
pelos funcionários, a economia irá 
direto para os rendimentos do plano 
de saúde. Constatar essas economias 
pode aumentar a probabilidade de 
que o plano de saúde estará disposto a 
renovar o contrato quando ele expirar 
e pode até reduzir o montante do 
aumento na mensalidade quando o 
contrato for renovado; mas o mais 
provável é que a redução na utilização 
não terá impacto direto sobre os custos 
da assistência médica. Pequenos 
empregadores se beneficiam quando 
a saúde de seus funcionários melhora 
e esses benefícios são discutidos neste 
capítulo; mas a economia de custos 
relacionados ao plano de saúde não 
está entre eles.

 ● Em segundo lugar, os pequenos 
empregadores raramente têm a 
infraestrutura de um departamento 
central de recursos humanos para 
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estudar e compreender o retorno 
financeiro que possivelmente resultará 
de um programa de bem estar, muito 
menos para desenhar e implementar 
um programa.

 ● Em terceiro lugar, os pequenos 
empregadores normalmente possuem 
poucos recursos com flexibilidade 
disponíveis para lançar programas de 
promoção de saúde, mesmo quando se 
antecipam benefícios tangíveis.

 ● Em quarto lugar, o tamanho dos 
pequenos empregadores torna 
impossível negociar os descontos 
com base em volume que beneficiam 
as empresas maiores e, na verdade, 
o pequeno orçamento disponível 
para todo o programa faz com que 
as pequenas empresas se tornem 
pouco atraentes para a maioria 
dos fornecedores de produtos de 
promoção de saúde.

 ● Em quinto lugar, a maioria das 
pesquisas e diretrizes de melhores 
práticas são baseadas na experiência 
de grandes empresas, desse modo a 
melhor abordagem para os pequenos 
empregadores não é clara.

Apesar desses desafios, algumas estratégias 
foram desenvolvidas para enfrentá-los e alguns 
pequenos empregadores têm implementado 
programas de sucesso.

Este capítulo descreve os desafios 
enfrentados por pequenos negócios na 
implementação da promoção de saúde, bem 
como as vantagens e algumas iniciativas para 
apoiar o desenvolvimento de programas.

PREVALÊNCIA E CONTRIBUIÇÃO 
ECONÔMICA DAS PEQUENAS 
EMPRESAS
Das cerca de 6 milhões de empresas nos Estados 
Unidos em 2010, a maioria se enquadra na categoria 
de micro ou pequena empresa com menos de 20 
funcionários, como mostra a Tabela 23-1.1

As pequenas empresas são um elemento-
chave da economia dos EUA; elas empregam 
cerca de metade da força de trabalho do setor 
privado do país; fornecem metade do produto 
interno bruto real, privado, não agrícola, do 
país; criam a maior parte dos novos postos de 
trabalho; e produzem uma parte significativa 
das inovações.2

CASO EMPRESARIAL PARA 
UMA PEQUENA EMPRESA 
OFERECENDO PROGRAMAS DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE
Como em qualquer negócio, a principal 
preocupação dos proprietários de pequenas 
empresas é permanecer focado na produção 

Tabela 23-1: Número de Empresas e Funcionários.

Número de Funcionários Empresas por Tamanho % Trabalhadores por Tamanho %

0–4 62.3 5.3

5–9 16.9 5.7
10–19 10.8 7.4

20–99 8.3 16.6
100–499 1.4 14.2

500+ 0.3 50.9
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de bens e / ou serviços que contribuam para o 
lucro da empresa. Seus interesses se concentram 
em maximizar os elementos que contribuem 
para a produtividade. Dos proprietários de 
pequenas empresas que atualmente oferecem, 
ou ofereciam, um programa de promoção 
de saúde, 93% deles acreditam que a saúde 
de seus funcionários é importante e impacta 
positivamente os ganhos da empresa.3

Uma série de pesquisas realizadas em 2012 
mostrou que os pequenos empresários sentem 
que os motivadores mais significativos para a 
implementação de programas de promoção de 
saúde incluem:

 ● melhoria da saúde geral do 
funcionário,

 ● menores custos de cuidados de saúde 
a longo prazo,

 ● aumento da produtividade,
 ● melhoria da moral,
 ● melhoria no recrutamento e retenção 

de funcionários.

Os benefícios adicionais incluem redução do 
absenteísmo e custos associados a afastamentos 
por invalidez.3,4 Outra pesquisa, realizada pela 
organização Small Business Majority- grupo 
de defesa sem fins lucrativos com foco em 
questões relacionadas a pequenos negócios 
- constatou que 67% dos proprietários de 
pequenas empresas indicaram que estariam 
interessados em um programa de promoção 
de saúde no local de trabalho se ajudasse ele a 
baixar os custos dos planos de saúde.5

CENÁRIO DOS PLANOS DE SAÚDE 
PARA PEQUENOS NEGÓCIOS
O aumento do custo dos planos de saúde 
foi a principal preocupação dos pequenos 
empresários de 1987 a 2012.6 O custo do plano 
de saúde aumentou 103% entre 2001–2011, 
superando os salários e a inflação. Além disso, 
o número de pequenas empresas que oferecem 
plano de saúde tem estado em constante 

declínio tendo em vista que os planos de saúde 
tornam-se cada vez mais inacessíveis.

No mundo dos planos de saúde, elas 
tem “emissão garantida” para as pequenas 
empresas, o que significa que a seguradora tem 
a obrigação legal de aceitar qualquer empresa 
de pequeno porte que solicite o seguro. A 
emissão garantida, contudo, não limita o 
quanto é cobrado de quem optar por solicitar 
o plano. A partir de 2014, sob as disposições 
da lei federal americana Affordable Care Act, 
todos os planos de saúde em grupo devem 
oferecer apólices a todos os candidatos, 
independentemente do estado de saúde.7

A maioria das pequenas empresas 
são totalmente seguradas, o que significa 
que a companhia de seguros, ao invés do 
empregador, assume o risco de cobrir todas 
as despesas médicas. Nestes casos, as taxas 
do plano de saúde em grupo são estabelecidas 
por um mecanismo chamado de classificação 
da comunidade. A classificação da comunidade 
espalha o risco, definindo os mesmos prêmios 
para toda uma comunidade ou grupo de 
inscritos. Uma seguradora cobra todas as 
pessoas abrangidas pelo mesmo tipo de apólice 
de seguro saúde o mesmo prêmio sem levar em 
conta a idade, gênero, estado de saúde, ocupação 
ou outros fatores. A seguradora determina o 
prêmio a partir da saúde e perfil demográfico da 
região geográfica ou da população total coberta 
por uma apólice em particular que ela segura. 
De acordo com classificação da comunidade, 
grupos de custo mais elevado (por exemplo, 
grupos formados por pessoas mais velhas ou 
mais doentes) têm uma média estabelecida 
com grupos de baixo custo (por exemplo, 
grupos formados por pessoas mais jovens ou 
mais saudáveis). As despesas antecipadas de 
todos os participantes são agrupadas e, em 
seguida, disseminadas igualmente entre todos 
os participantes. Independentemente de seu 
sucesso na melhoria da saúde e redução da 
utilização de cuidados médicos, o mecanismo 
de classificação da comunidade impede que 
seu prêmio seja reduzido.
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As pequenas empresas são menos 
propensas a oferecer planos de saúde do que 
as organizações maiores. Em 2012, estima-
se que 98% das grandes empresas (> 200 
funcionários) ofereceram planos de saúde, em 
comparação com 61% das pequenas empresas 
(3–199 funcionários). Além disso, a taxa tem 
diminuído, caindo de uma alta de 68% em 2000.8 
Na categoria das pequenas empresas, quanto 
menor a empresa, menor a probabilidade de 
que sejam oferecidos benefícios de seguro 
de saúde, como mostra a Tabela 23-2.7 A 
partir de 2014, o Affordable Care Act exigirá 
que empresas com 50 ou mais funcionários 
equivalentes em tempo integral ofereçam 
seguro saúde. O benefício “The Small Business 
Tax Credit presente no Affordable Care Act 
destina-se a incentivar as empresas menores 
com os funcionários com os menores salários 
a oferecer benefícios de saúde. O crédito está 
disponível para empresas com 25 funcionários 
ou menos com salários médios abaixo de US$ 
50.000 ao ano. Em 2013, o crédito fiscal era 
de 35% (até 25% para organizações sem fins 
lucrativos) para compensar o custo do seguro 
saúde. O crédito aumentou para 50% (35% para 
organizações sem fins lucrativos) em 2014.9,10

O governo federal e alguns governos 
estaduais têm tomado iniciativas para 
melhorar mercado de seguro saúde para 
pequenos grupos em um esforço para 
controlar os custos. Uma abordagem tem sido 
a de consolidar o poder de compra através da 
formação de cooperativas. Isso proporciona 

à seguradora o benefício de um conjunto de 
risco maior, potencialmente menos volátil e 
mais estável e reduz os custos administrativos. 
Uma característica adicional das cooperativas 
é proporcionar a capacidade de oferecer 
vários planos de saúde, proporcionando aos 
funcionários a possibilidade de escolha de 
planos.11

A lei Affordable Care Act exige que os 
estados estabeleçam trocas de seguro saúde 
para atender pessoas físicas e pequenas 
empresas até 2014, ou permitam o acesso à 
troca operada pelo governo federal. As trocas 
públicas e privadas já estabelecidas em Nova 
York, Connecticut, Massachusetts e Utah 
ilustram a viabilidade desta abordagem, mas 
atualmente servem uma pequena parte do 
mercado existente.12

Pequenos empregadores passaram a 
depender de seus provedores de seguros como 
um recurso para programas de prevenção e 
promoção de saúde a fim de reduzir o peso 
crescente do aumento dos custos relacionados 
à saúde. Pequenos empregadores, muitas vezes 
na falta de profissionais de recursos humanos na 
equipe, dependem de corretores de benefícios 
como fonte de informações sobre programas 
de promoção de saúde e para orientação em 
relação ao desenho do plano. Proporcionar 
educação adicional sobre o valor, benefícios e 
melhores práticas em programas de promoção 
de saúde pode ser um investimento rentável 
que beneficiará tanto as seguradoras quanto as 
empresas de pequeno porte.13

Tabela 23-2: Percentual de Pequenas Empresas que Oferecem Benefícios de Seguro 
Saúde.

Tamanho da 
Empresa

Porcentagem que 
Oferece Seguro Saúde

3–9 50
10–24 73
25–49 87
50–199 94



697CAPÍTULO 23 Desafios e Oportunidades Especiais para Pequenos Negócios

OUTROS DESAFIOS E BARREIRAS 
À IMPLEMENTAÇÃO DA 
PROMOÇÃO DE SAÚDE EM 
PEQUENAS EMPRESAS
As pequenas empresas, em geral bem menos 
capitalizadas do que as empresas maiores, 
tendem a ter uma orientação para rendimentos 
de curto prazo, menos recursos internos 
disponíveis e menos informações sobre os 
programas de promoção de saúde. Como tal, 
muitas vezes elas não entendem os requisitos e 
benefícios da implementação de um programa 
de promoção de saúde orientado para 
resultados.

As barreiras citadas pelos proprietários de 
pequenas empresas estão agrupadas em torno 
de várias questões importantes, incluindo 
aquelas que se seguem3:

 ● Quarenta e seis por cento dos 
empresários que responderam a 
uma pesquisa recente indicaram a 
falta de interesse dos funcionários 
como o principal entrave para a 
implementação de programas de 
promoção de saúde.

 ● A dificuldade em administrar os 
programas foi citada como uma 
barreira por 21% dos entrevistados na 
mesma pesquisa.

 ● Preocupações com privacidade e/
ou em destacar de funcionários 
individualmente também apresentam 
fortes barreiras para iniciativas de 
promoção de saúde.

Uma melhor percepção sobre este assunto 
resultou de um evento em dezembro de 2011 
realizado pela Trust for America’s Health 
e as organizações de defesa Small Business 
Majority. Os stakeholders, incluindo o 
governo, proprietários de pequenas empresas, 
a saúde pública, os sindicatos, as seguradoras 
e corretores discutiram as oportunidades 
e desafios para o aumento do número de 

pequenas empresas que oferecem programas 
de promoção de saúde. O grupo identificou os 
seguintes fatores-chave que contribuem para 
a baixa taxa de adoção entre as empresas de 
pequeno porte:

 ● Acesso limitado a dados significativos: 
Há pouca pesquisa sobre programas 
de promoção de saúde em pequenos 
negócios, resultando na ausência de 
um argumento consistente para apoiar 
pequenos empregadores.

 ● Falta de conscientização: Pequenos 
empresários e seus funcionários não 
estão cientes dos benefícios que um 
programa de promoção de saúde pode 
proporcionar.

 ● Falta de informação sobre os incentivos: 
Enquanto há muitos estudos 
críveis para grandes organizações 
demonstrando ROI mensurável e 
incentivos financeiros, não há esse tipo 
de pesquisa disponível demonstrando 
os mesmos incentivos para as 
pequenas empresas.

 ● Recursos limitados e infraestrutura 
administrativa: As pequenas empresas 
muitas vezes não têm departamentos 
de recursos humanos e recursos 
administrativos necessários para 
apoiar os programas de promoção de 
saúde. Elas podem até não oferecer 
plano de saúde a seus empregados.

 ● Variabilidade entre tamanho e composição 
da força de trabalho: Há uma escassez 
de modelos eficazes, adaptáveis 
e escalonáveis para a promoção 
de saúde em pequenos negócios, 
adequada para os vários tamanhos e 
tipos de forças de trabalho encontradas 
em pequenas empresas.

Um resultado significativo da convocação de 
dezembro de 2011 foi o desenvolvimento de um 
modelo lógico (Figura 23-1) ilustrando como 
os muitos aspectos interligados da promoção 
de saúde no local de trabalho se encaixam e 
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os papéis que stakeholders específicos podem 
desempenhar no aumento da adoção de 
programas por pequenas empresas.14

Este modelo demonstra como os aspectos 
de promoção de saúde no local de trabalho 
se encaixam e os papéis específicos que os 
stakeholders podem ter no aumento da adoção 
de programas de promoção de saúde. No cerne 
da questão está a escolha individual, rodeada 
pelo ambiente de trabalho e da comunidade. A 
função de integrador é proposta para assegurar 
que as atividades de prevenção e promoção de 
saúde sejam coordenadas, complementares, e 
não duplicadas.

VANTAGENS DA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 
PROMOÇÃO DE SAÚDE EM 
PEQUENAS EMPRESAS
Apesar de todos os desafios e obstáculos 
encontrados pelos pequenos empregadores, 
alguns compreendem o impacto de programas 
de promoção de saúde sobre a saúde de 
seus funcionários e em seus rendimentos e 
se mantem interessados em estabelecer os 
programas. As pequenas empresas têm uma 
série de características sociais e organizacionais 
únicas que favorecem a implementação de 
programas de promoção de saúde. Estas 
incluem a natureza social única de um pequeno 
local de trabalho, com altos níveis de interação 
e interdependência entre os funcionários, e o 
fato de que pode ser mais fácil mudar a cultura 
em uma pequena organização.

A estrutura organizacional tipicamente 
plana de pequenas empresas geralmente 
facilita e agiliza a tomada de decisão. Decidir 
sobre implantar um programa de promoção 
de saúde dentro de uma pequena organização 
pode ser feito mais rapidamente do que 
em grandes organizações. A influência do 
proprietário da empresa pode incentivar mais 
diretamente os funcionários a participarem e 
ajudar a demonstrar a ligação entre boa saúde e 

o sucesso do negócio. Devido ao menor número 
de funcionários, a comunicação é muitas vezes 
mais fácil e mais eficiente. Reunir os dados 
necessários e compreender os interesses dos 
funcionários é um processo menos incômodo e 
menos dispendioso em organizações menores.

Mais significativamente, as pequenas 
empresas que seguem orientações de boas 
práticas estabelecidas têm sido capazes de 
alcançar resultados de redução de riscos de 
saúde semelhantes àquelas demonstradas em 
empresas de grande e médio porte.15

INTERESSE DAS PEQUENAS 
EMPRESAS E ATIVIDADES DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE NO 
LOCAL DE TRABALHO
Uma série de pesquisas realizadas em 2012 
ajudam a explicar o escopo dos programas de 
promoção de saúde que estão sendo oferecidos 
em pequenas empresas e o ponto de vista dos 
empresários.

Uma pesquisa realizada em 2012 com 800 
proprietários de pequenos negócios conduzida 
pela organização Small Business Majority 
constatou que 51% eram “muito interessados” 
ou “mais ou menos interessados” em 
estabelecer um programa de promoção de 
saúde em suas empresas.5

Em uma pesquisa com 1.005 empresários 
realizada pela Associação Nacional de 
Pequenas Empresas (NSBA) em 2012, 93% 
dos donos de empresas reconheceram a 
importância da saúde de seus funcionários 
para a receita de seus negócios, mas apenas 22% 
(Figura 23-2) estavam oferecendo programas 
no momento da pesquisa. Os empregadores 
também reconheceram o impacto do uso de 
licença médica em seus negócios. Enquanto 
os pequenos empregadores nesta pesquisa 
relatam que seus funcionários solicitam 
licença médica poucas vezes, isso muitas vezes 
significa que eles estão indo trabalhar doentes. 
Quando eles de fato tiram licença médica, 
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o impacto na produtividade é imediatamente 
evidente.

Curiosamente, esta pesquisa indicou que 
as microempresas, aquelas com dois a nove 
funcionários tinham maior confiança (39%) 
em sua capacidade de ajudar os funcionários 
a gerir sua saúde e bem estar, em comparação 
com os empresa com 10 a 49 funcionários (29% 
de confiança) e com 50 a 100 funcionários (21% 
de confiança).

As principais preocupações relacionadas à 
saúde mencionadas na pesquisa da NSBA são:

 ● Níveis elevados de stress (42%)
 ● Bem estar psicológico (13%)
 ● Gerenciamento de peso (11%)
 ● Consumo de álcool e outras drogas (11%)
 ● Hábitos relacionados ao fumo (9%)
 ● Não sabe/não tem certeza (15%)

Quando perguntados quais programas teriam 
maior probabilidade de receber investimentos, 
os empresários indicaram gestão de stress 
(26%), seguido por saúde, educação, prevenção 
ou exames (24%), e os programas de controle 
de peso (12%).1

Uma pesquisa nacional realizada em 2012 
sobre as iniciativas de promoção de saúde no 
local de trabalho conduzida pela organização 
Alliance for a Healthier Minnesota mostrou 
resultados semelhantes a estudos anteriores. 

Nesta pesquisa, 27% das empresas com menos 
de 100 funcionários e 52% das empresas com 
199 a 499 funcionários têm uma iniciativa de 
promoção de saúde em prática no local de 
trabalho. O interesse em desenvolver programas 
de promoção de saúde no local de trabalho nos 
próximos 1 a 3 anos foi relatado por 62% dos 
empregadores com 1 a 99 funcionários e 74% 
dos empregadores com 100 a 499 empregados. 
Nesta pesquisa, as três condições de saúde de 
maior preocupação para os funcionários eram 
o sobrepeso e a obesidade, stress e outros 
problemas de saúde mental, e falta de exercício 
e condicionamento físico.16

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A 
ADOÇÃO
Porque as pequenas empresas não dispõem 
de recursos internos e expertise para 
desenvolver e implementar programas de 
promoção de saúde, vincular essas empresas 
a uma variedade de recursos existentes na 
comunidade pode ser uma estratégia viável. 
Nos últimos 5 anos, tem havido uma série 
de iniciativas que se concentram em levar 
programas de promoção de saúde para as 
pequenas empresas.

Estas iniciativas são provenientes de várias 
fontes incluindo:

Figura 23-2: Status dos Programas de Promoção de Saúde.

Nunca teve

Atualmente tem

Pretende ter

Não sabe
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 ● compras colaborativas de seguros 
saúde em grupo por pequenas 
empresas

 ● subsídios ou créditos fiscais fornecidos 
pelo governo

 ● projetos de demonstração baseados 
na comunidade e subsidiados pelo 
governo

 ● ligação das pequenas empresas com 
recursos já existentes na comunidade.

Estas iniciativas são descritas abaixo.

Compras Colaborativas Realizadas 
por Pequenas Empresas
As compras colaborativas têm como base 
melhorar o poder de compra por meio da 
união. As compras colaborativas não são uma 
novidade. Associações profissionais, câmaras 
de comércio, e organizações semelhantes 
tem atuado como fonte de uma variedade 
de produtos e serviços para empresários 
individuais e pequenas empresas ao longo 
de décadas. Estes produtos e serviços podem 
incluir material de escritório, eletricidade e 
gás natural, e cobertura de indenização de 
funcionários.17

Como discutido anteriormente, as 
pequenas empresas têm lutado para 
oferecer cuidados de saúde acessíveis a seus 
funcionários. Como resultado, uma variedade 
de fontes foi criada para as pequenas 
empresas e estas continuam a evoluir nas 
formas de associações de compras em grupo 
ou colaborativas, e trocas públicas e privadas.

O Connecticut Business and Industry 
Association (CBIA) é um exemplo de uma 
organização que oferece aos pequenos 
empregadores opções rentáveis, incluindo 
seguro saúde e programas de promoção de 
saúde. Com 10 mil empresas associadas, eles 
fornecem seguro saúde para 5.500 empresas 
com mais de 80.000 assinantes inscritos. Seu 
principal produto é o Health Connection, 
que oferece tanto uma escolha de planos de 

saúde quanto seguradoras. Em 2010, a CBIA 
acrescentou programas de promoção de saúde 
gratuitos à oferta. O programa é desenhado 
para gerar conscientização da relação entre 
comportamentos saudáveis e produtividade do 
empregador / funcionário, redução de custos e 
um ambiente de trabalho positivo. O programa 
utiliza uma variedade de melhores práticas de 
abordagem, incluindo o campeão da promoção 
de saúde, portal de saúde dos funcionários, 
avaliação de saúde, incentivos e campanhas 
de sensibilização / educação e mudança de 
comportamento.

Projetos-Piloto Subsidiados pelo 
Governo
Programa Nacional para um Ambiente 

de Trabalho Saudável

O Affordable Care Act prevê o financiamento 
de um projeto de demonstração chamado de 
National Healthy Worksite Program (NHWP), 
realizado sob a supervisão dos Centers for 
Disease Control and Prevention. O NHWP 
é desenhado para ajudar os empregadores 
a implementar estratégias de prevenção e 
promoção de saúde baseadas em evidências 
que levem a resultados de saúde específicos 
e mensuráveis para reduzir as taxas de 
doenças crônicas. O programa recrutou 100 
pequenas, médias e grandes empresas de 
oito comunidades nos Estados Unidos e 
fornece recursos e assistência técnica para a 
implementação de programas de promoção 
de saúde abrangentes. Um elemento de 
avaliação permanente do programa estudará 
o impacto do programa e acompanhará as 
mudanças no conhecimento, comportamento 
e produtividade do funcionário, bem como 
as mudanças na cultura de saúde e segurança 
da empresa. Esforços de avaliação também 
irão documentar as melhores práticas para 
a implementação de programas de saúde no 
âmbito do local de trabalho e identificar os 
desafios vivenciados pelos empregadores e 
estratégias para superá-los.18
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Saint Lawrence Health Initiative, Nova 

York

A Saint Lawrence Health Initiative (SLHI), no 
condado de Saint Lawrence em Nova York, 
conduziu um projeto piloto com o objetivo 
de testar a viabilidade de fornecer serviços 
de promoção de saúde abrangentes para as 
microempresas. Situado na fronteira com o 
Canadá, no norte do estado de Nova York, o 
condado de Saint Lawrence tem uma população 
de pouco mais de 110.000 pessoas. Sua maior 
cidade, Potsdam, tem uma população de 
aproximadamente 16.000.

O piloto, financiado pelo Departamento de 
Saúde do Estado de Nova York, foi realizado 
entre agosto de 2010 e junho de 2012, com 
nove empresas disponibilizando um total de 
280 funcionários participantes. O número de 
funcionários nas empresas participantes variou 
de 10 a 73. Os segmentos da indústria incluídos 

foram agricultura / mineração, governos locais, 
serviço, atacado / varejo / vendas, e cuidados 
de saúde. O salário médio dos funcionários 
participantes era de US$ 28.557.

O projeto alcançou ou ultrapassou todos os 
objetivos estabelecidos, como mostra a Tabela 23-3.

Como resultado do projeto, a SLHI desenvolveu 
ofertas de serviços para levar os programas de 
promoção de saúde a outras empresas na região.19,20

Projetos de Promoção de Saúde 
no Local de Trabalho Baseados na 
Comunidade
Os governos estaduais e locais muitas vezes 
fornecem recursos para apoiar as populações 
carentes. Há um crescente reconhecimento das 
pequenas empresas como uma “população 
carente.” Uma série de novas iniciativas estão 
sendo desenvolvidas nos Estados Unidos para 

Tabela 23-3: Objetivos e Resultados do Projeto Saint Lawrence Health Initiative.

Objetivo Resultado

Pelo menos 25% dos funcionários que 
completaram uma avaliação de risco para 
a saúde irá reduzir pelo menos um fator de 
risco crônico.

50% dos participantes relataram a eliminação 
de pelo menos um fator de risco medido 
segundo a medição das avaliações de risco 
para a saúde em tempo 1e tempo 2.

As microempresas irão apresentar um retorno 
positivo sobre o investimento.

A partir da medição do impacto das reduções 
da obesidade e número de fumantes sobre a 
produtividade, o retorno sobre o investimento 
foi determinado em US$ 1,22 para cada 
dólar investido. Segundo projeções para os 
próximos anos, espera-se proporcionar um 
retorno de US$ 2,50 para cada dólar investido.

O projeto irá validar o preço proposto por 
funcionário (US$ 150) para fornecer serviços 
de promoção de saúde abrangentes no local de 
trabalho para microempresas.

Resultados preliminares mostraram que o 
custo da entrega dos serviços foi de US$ 137,62 
por funcionário por ano.

A SLHI assinará um compromisso com locais 
de trabalho que empreguem pelo menos 500 
pessoas, um número suficiente para sustentar 
um coordenador em tempo integral.

Seis das nove empresas participantes do 
piloto se comprometeram com um programa 
contínuo.
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estimular a adoção de programas de promoção 
de saúde por pequenas empresas. Várias destas 
iniciativas são descritas abaixo.

Programa de Promoção de Saúde para 

Microempreendedores do Maine

Em algumas regiões rurais do Maine, os 
moradores gostam de dizer que a vida selvagem 
supera pessoas. Com pequenas cidades distantes 
umas das outras, há poucos recursos disponíveis 
para as pequenas empresas. O condado de 
Somerset no Maine é apenas um exemplo desse 
tipo de lugar. Metade das empresas do condado 
empregam menos de cinco funcionários e 89% 
empregam menos de 10 trabalhadores. Em 2011, 
a organização Greater Somerset Public Health 
Collaborative em parceria com a Maine Health 
Access Foundation e a Medical Care Development, 
desenvolveu um programa de promoção de 
saúde para funcionários de base comunitária 
direcionados para as microempresas e demonstrou 
que as pequenas empresas dentro de uma 
comunidade podem se unir para oferecer aos seus 
trabalhadores atividades de promoção de saúde 
que normalmente não seriam economicamente 
viáveis para grupos de seu tamanho. Este modelo 
complementa a reforma nacional de saúde, que 
propõe modelos para permitir que os pequenos 
empregadores formem grupos para a aquisição de 
coberturas de seguro saúde.

O programa começou reunindo dados 
ambientais de locais de trabalho, utilizando 
a ferramenta de indicadores da HERO 
modificado. Os funcionários foram envolvidos 
no programa através do preenchimento de 
uma pesquisa de interesse. Com estas etapas 
de coleta de dados, a equipe do projeto 
trabalhou com os empregadores para criar 
um plano de 6 meses para o seu negócio. O 
plano de trabalho identificou as intervenções 
ambientais e políticas, como rotas de fuga 
de incêndio, detectores de fumaça, uso do 
tabaco e as políticas relacionadas ao abuso 
de substâncias; e maneiras de comunicar 
mensagens de prevenção frequentes e simples, 

tais como newsletters e quadros de avisos. 
Os funcionários se envolveram em recursos 
da comunidade direcionados a questões de 
saúde específicas, resultando na percepção de 
melhorias nos escores globais de promoção de 
saúde por 52% dos participantes.21

Ao criar um projeto que proporcionou aos 
pequenos empregadores a oportunidade de 
obter programas de promoção de saúde no 
local de trabalho semelhantes aos existentes em 
empresas maiores, um protótipo complementar 
do produto foi desenvolvido. Este produto 
pode ser utilizado para oferecer um amplo 
espectro de saúde, promoção de saúde e 
proteção de cuidados médicos para pequenas 
e micro empresas.

Projeto de Promoção de Saúde para 

Pequenas Empresas de Fall River

Fall River é uma cidade com menos de 100.000 
habitantes na costa sul de Massachusetts. A 
revolução industrial trouxe prosperidade 
econômica para a cidade em 1800, mas no 
século 20, ela se tornou mais conhecida por 
seus altos índices de criminalidade e economia 
estagnada. O projeto Greater Fall River Small 
Worksite Health Promotion é um projeto de 
saúde pública financiado pelo Lowell Center 
for Promotion of Health in the New England 
Workplace da Universidade de Massachusetts, 
um Centro de Excelência financiado pelo 
National Institute of Occupational Safety 
and Health (NIOSH). O projeto envolveu 20 
micro empresas (5-25 funcionários) durante 
um período de 6 meses. Ao prestar assistência 
técnica, ferramentas e conexão com recursos da 
comunidade, o piloto mediu 10 elementos do 
programa, incluindo resposta do empregador 
ao convite e resposta a favor e contra a 
participação, o envolvimento e participação 
dos funcionários e a utilidade e eficácia do uso 
da utilização de recursos comunitários para 
engajar trabalhadores de empresas menores 
em promoção da saúde.

Projetos de demonstração como esses 
estão começando a fornecer uma percepção 
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fundamental sobre as necessidades das 
pequenas empresas e estão gerando modelos 
promissores que podem ser expandidos para 
um grande número de pequenos negócios. 

Subsídios do governo e créditos 
fiscais
Nos últimos anos, as leis federais e estaduais têm 
feito experiências com formas de incentivar as 
pequenas empresas a implementar programas 
de promoção de saúde. Duas abordagens têm 
sido utilizadas: créditos tributários diretos e 
programas de subsídios. Os primeiros esforços 
de vários estados estão descritos abaixo. No 
nível federal, o Affordable Care Act autorizou 
US$ 200 milhões para subsidiar a promoção 
de saúde em pequenas empresas nos anos 
de 2011–2015. No entanto, o orçamento da 
presidência da república de 2012 não incluiu a 
verba para estes subsídios devido às restrições 
orçamentárias.

Enquanto um número de Estados 
propôs créditos fiscais para os programas 
de promoção de saúde, poucos realmente os 
implementaram. Em 2009 e 2010, nove estados 
(Connecticut, Iowa, Illinois, Massachusetts, 
Maine, Pensilvânia, Washington, Wisconsin, 
e o Distrito de Columbia) propuseram 
créditos ou isenções fiscais para programas 
de promoção de saúde no local de trabalho.22 
Desses estados, apenas Maine e Massachusetts 
promulgaram a legislação. O crédito fiscal do 
estado de Massachusetts é eficaz no ano fiscal 
de 2013,23 enquanto que no Maine, o crédito 
fiscal não foi implementado também devido a 
restrições orçamentárias.

Em 2007, a Assembleia Geral de Indiana 
aprovou um projeto de lei decretando o 
Crédito Fiscal para Programas de Promoção de 
Saúde Qualificados para Pequenas Empresas. 
Este crédito fornecia um incentivo para que 
empregadores com 2 a 100 funcionários 
em tempo integral implementassem um 
“programa de promoção de saúde certificado” 
para beneficiar os funcionários. O crédito cobria 
50% dos custos do programa e era financiado 

por um imposto sobre o cigarro introduzido no 
mesmo ano. Os empregadores apresentaram 
seus pedidos para revisão por um comitê 
consultivo a fim de receber a certificação com 
base nos critérios do programa. Os critérios 
incluíram a coleta de dados, as intervenções 
de conscientização e educação, programas de 
incentivo e avaliação. O programa funcionou 
durante os anos fiscais 2007–2011. Dos 626 
candidatos, 393 empresas receberam créditos 
fiscais totalizando US$ 908.505 dólares. Uma 
moratória foi aplicada sobre o crédito fiscal 
durante o ano calendário de 2011, devido às 
restrições orçamentárias.

O Ohio Bureau of Workers Compensation 
oferece um programa de subsídios para a 
Promoção de Saúde no Local de Trabalho para 
empresas de Ohio. Este programa auxilia os 
empregadores na criação e implementação de 
um programa de promoção de saúde no local 
de trabalho. Os objetivos do programa são:

 ● Limitar e controlar o custo crescente 
de pedidos de indenização 
de funcionários, ajudando os 
empregadores a desenvolver 
programas de promoção de saúde para 
seus colaboradores;

 ● Reduzir os custos de cuidados de 
saúde para os empregadores e 
melhorar a saúde e o bem estar da 
força de trabalho.

Empresas participantes podem receber 
US$ 300 por funcionário participante ao longo 
de um período de 4 anos, com um máximo de 
US$ 15.000 por empresa. Os empregadores 
devem apresentar relatórios reunidos de 
avaliação de risco de saúde, biometria e 
demografia dos funcionários e um relatório de 
estudo de caso de fim de ano para se qualificar 
para o financiamento no próximo ano. Os 
dados coletados a partir deste programa 
serão utilizados para estabelecer as melhores 
práticas de programas de promoção de saúde 
e para determinar a eficácia dos programas. As 
empresas participantes devem compartilhar 
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dados de risco à saúde e custos agregados. O 
programa tem um efeito de estímulo econômico 
tendo em vista que os empregadores não podem 
auto administrar nenhuma parte do programa, 
incentivando assim o uso de prestadores de 
serviços externos. Até novembro de 2012, o 
programa tinha aprovado 161 pedidos de 
financiamento de mais de US$ 600.000, com 
90% das empresas aprovadas tendo menos de 
200 funcionários.24

CONCLUSÃO: FUTURO 
CAUTELOSAMENTE OTIMISTA 
PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE 
EM PEQUENOS AMBIENTES DE 
NEGÓCIOS
As pequenas empresas continuarão a ser um 
elemento-chave da economia dos EUA e do seu 
desenvolvimento, uma vez que representam a 
maioria das empresas nos Estados Unidos e 
empregam a maioria dos trabalhadores neste 
país. Pequenos empresários reconhecem que 
a saúde de seus funcionários tem um impacto 
direto sobre a rentabilidade dos seus negócios. 
Eles estão cada vez mais preocupados com os 
custos dos cuidados de saúde e estão procurando 
maneiras de apoiar e incentivar estilos de vida 
saudável para seus funcionários. O cenário do 
segmento de seguro saúde apresenta desafios 
para os pequenos empresários, não apenas do 
ponto de vista de custos, mas também porque, 
mesmo que eles possam ajudar a melhorar a 
saúde de seus funcionários, o custo benefício 
não se reflete em seus prêmios, portanto, não 
há incentivo financeiro através redução do 
prêmio para os seus funcionários.

A estrutura e natureza inerentes de uma 
empresa de pequeno porte, com altos níveis 
de interação e interdependência entre os 
funcionários e a estrutura organizacional plana 
proporcionam um ambiente amigável para a 
implementação de um programa de promoção 
de saúde. Obstáculos como a falta de recursos 
e conhecimentos, a falta de interesse dos 
funcionários e falta de percepção dos benefícios 

estão impedindo as pequenas empresas de 
adotar programas de promoção de saúde.

Embora existam muitas práticas e 
incentivos promissores para programas de 
promoção de saúde para pequenos negócios, 
há muito trabalho a ser feito antes que este 
segmento da força de trabalho possa perceber 
todos os benefícios da promoção de saúde no 
local de trabalho. Espera-se que os esforços 
atuais, tais como projetos de demonstração 
e experiências com o financiamento de 
subsídios e créditos fiscais, proporcionem 
bons dados para nos ajudar a compreender 
melhor o impacto e as abordagens apropriadas 
para a implementação de programas de 
promoção de saúde em pequenas empresas. 
Até que estes dados estejam disponíveis, as 
pequenas empresas continuarão a lutar com 
a implementação de programas orientados 
para resultados que levam a funcionários 
mais saudáveis. A liderança forte e o apoio às 
pequenas empresas, além do reconhecimento 
do papel fundamental que desempenham na 
nossa economia, irá requisitar a colaboração 
de todos os stakeholders. Só então as pequenas 
empresas terão os mesmos benefícios da 
promoção de saúde no local de trabalho 
vivenciados pelas grandes empresas e só então 
seremos realmente capazes de reverter as 
tendências de doenças crônicas e os custos de 
saúde.

Glossário
Affordable Care Act: Uma lei federal 
promulgada em março de 2010, a lei incluiu 
várias disposições que entrariam em vigor 
em questão de anos, incluindo a expansão da 
elegibilidade da Medicaid, o estabelecimento de 
intercâmbios de planos de saúde e a proibição 
da recusa de cobertura em razão de doenças 
preexistentes pelas seguradoras de saúde.

Classificação da Comunidade: Uma regra 
que impede as seguradoras de saúde de variar 
prêmios dentro de uma área geográfica com 
base na idade, gênero, estado de saúde ou 
outros fatores.
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Produto Interno Bruto (PIB): O valor monetário 
de todos os bens de consumo e serviços 
produzidos dentro das fronteiras de um país 
em um determinado período de tempo, embora 
o PIB seja normalmente calculado em uma base 
anual.

Emissão garantida: A exigência de que os 
planos de saúde devem permitir que as pessoas 
solicitem seguro saúde, independentemente 
do estado de saúde, idade, gênero ou outros 
fatores que podem prever a utilização de 
serviços de saúde. Exceto em alguns estados, a 
emissão garantida não limita o quanto a pessoa 
pode ser cobrada se realizar a solicitação.

Microempresa: Uma empresa que emprega 
menos de 10 funcionários.

Pequena Empresa: Uma pequena empresa 
é aquela que é de propriedade e operação 
independentes, é organizada com o objetivo 
de lucro e não é dominante em seu segmento. 
Enquanto os parâmetros para um pequeno 
negócio têm variações, o negócio tipicamente 
emprega menos de 500 funcionários.

Autosseguro: O autosseguro é um método de 
gerenciamento de risco em que um montante 
calculado de dinheiro é reservado para 
compensar a perdas futuras potenciais.

Objetivos de Aprendizado
Após a leitura deste capítulo, os leitores serão 
capazes de:

1. Discutir os desafios e oportunidades 
para a promoção de saúde no local de 
trabalho em pequenas empresas

2. Discutir os tipos de iniciativas que 
estão sendo utilizadas para aumentar 
a adoção de programas de promoção 
de saúde no local de trabalho por 
pequenas empresas

3. Discutir o cenário de seguro saúde 
para pequenas empresas

Questões para Discussão
1. Quais são os valores e benefícios 

de implementação de programas 
de promoção de saúde no local de 
trabalho para as pequenas empresas?

2. Quais abordagens podem ser 
utilizadas para apoiar e incentivar 
as pequenas empresas a adotar 
programas de promoção de saúde no 
local de trabalho?

3. Como a conexão da pequena empresa 
com recursos da comunidade pode 
ajudar pequenas empresas a superar 
as limitações de recursos?

4. Cite algumas das maneiras como 
as melhores práticas utilizadas 
por grandes empresas possam ser 
adotadas ou adaptadas para as 
pequenas empresas?

COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
DA EDIÇÃO BRASILEIRA
De acordo com o Serviço de Apoio à Micro e 
Pequena Empresa (SEBRAE), em 2012, havia 
cerca de 6,3 milhões de estabelecimentos de 
micro e pequenas empresas. Entre 2002 e 2012, 
o crescimento médio do número de MPEs foi 
de 2,7% ao ano. Entre 2002 e 2012, as micro e 
pequenas empresas criaram 6,6 milhões de 
empregos com carteira assinada, elevando 
o total de empregos nessas empresas de 9,5 
milhões de postos de trabalho em 2002 para 
16,2 milhões em 2012 no Brasil.

As micro e pequenas empresas também 
representam um segmento muito importante 
para o desenvolvimento econômico e social 
no Brasil. Não incentivos fiscais ou suporte 
técnico governamental para que as empresas 
desenvolvam programas de promoção de 
saúde. Em geral, entidades como o SESI e o 
SESC oferecem suporte e programas para as 
empresas do seu segmento. Há programas 
oferecidos sem custos, como o de cessação do 
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tabagismo realizado pelo Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) ou de promoção da atividade 
física oferecido pela iniciativa Agita São Paulo.

No Brasil, muitas micro e pequenas 
empresas não oferecem planos de saúde 
privados a seus empregados. Nestes casos, 
a principal motivação dos empresários para 
investir em programas de promoção de saúde 
é a manutenção da saúde para reduzir as 
licenças médicas, as doenças ocupacionais e as 
aposentadorias por invalidez e as consequentes 
implicações tributárias.
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Allen, Judd 681
Allen, Robert 688
Alliance for a Healthier Minnesota 700–701
Ambiente de apoio 119
Ambiente de trabalho, campo da promoção de 

saúde 128, xxii–xxv
Ambiente de trabalho, programas de 

promoção de saúde 37–75 Veja também 
tópicos específicos
benchmarks para 125–126
melhores práticas, dimensões de 203
emocional, fatores em prover 60–62
avaliação de, 68–72 (veja também 

Avaliação de Programa)
expectativas para 218
realistas, metas realistas para 128–131
razões para investir em 41–60
razões pelas quais os empregadores 

investem em 37–41, 60–62
stress, gerenciamento em 528–529
nos Estados Unidos 40–41

Ambiente de trabalho, violência 629, 630, 631
Ambiente de trabalho, profissionais de 

promoção de saúde 609–611
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American Cancer Society 12, 439
American Cancer Society, Cancer Prevention 

Study Phase II 6
American College of Lifestyle Medicine 4
American College of Occupational and 

Environmental Medicine 20
American College of Preventive Medicine 4
American College of Sports Medicine 447
American Diabetes Association (ADA) 614, 

615
American Heart Association 12, 308, 392
American Hospital Association 59
American Journal of Health Promotion 5, 67, 

84, 85, 125, 184
American Management Association 184, 189
American Productivity e Quality Center 

(APQC) 239, 241
Americans with Disabilities Act 626
American Telephone and Telegragh 

Corporation (AT&T) 529
Amostra, características da 261, 262
Amostra, tamanho (avaliações) da 254–256
Análise descritiva 261–265
Análise do cronograma 270–272
Análise custo-benefício 68–72, 73, 137
Análise custo-efetividade 70, 267–268
Análise custo-utilidade 267, 274
Análise de dados 260–269
Análise de impacto financeiro 266–269

Aprendizado. Veja também Educação para 
construir auto eficácia 384

Como ponto de contato cultural 678
Cultura e 686
Como estágio de construção de 

conhecimento 93
Via internet 608

Aprendizado, metas 90, 119, 318
Aptidão cardiorrespiratória 11, 14–15
Apple 58
Aprimorar os relacionamentos existentes 

665–66
Ardell, Don 109
Ariely, Dan 312
Artrite, suporte à decisão em 613–614
Asthritis Foundation 614

Arthritis Self-Help Course 614
Arvore da Eligibilidade 261–262
Atividade física relacionada ao trabalho 

469–471
Atividades de gerenciamento do peso 554–557

e modelos de celebridades 106
e diabetes 16–17
motivação a favor 98–99
atividade física para 7–8
e nutrição no ambiente de trabalho 16

Atividade de intensidade vigorosa 464, 484
Atividade leve intensidade 464, 483
Avaliação
Abordagem abrangente 242

De intervenções customizadas 416, 417
Ferramenta de 422

Autoavaliação, produtividade 234
Autocuidado 603, 608, 616
Autoconceito, autoeficácia versus 375
Autodeterminação, teoria (SDT) 303–305, 310, 

357, 372, 477, 484
Autoeficácia 100, 348, 375–95, 422,

E comportamento a longo de múltiplas 
populações 388–389

E comportamento em diferentes ambientes 
e grupos 389–390

E cognições 377
Em 376

Aumentando a 100
Feedback, influenciando a 375
E comportamento de saúde 377
No Modelo de crenças em saúde 381–382
Impacto da 375–376
Influências na 377–378
E motivação 101, 377, 383
E comportamentos múltiplos em estilo de 

vida 387–88
Autoestima e autoconceito versus 375

E educação em autogerenciamento 606
E construção de conhecimentos 383–86
Na Teoria Social Cognitiva 379–80
Estudos de 383–92
Na Teoria da Ação Racional 382
No Modelo Transteórico 334, 380–81
Questões não respondidas sobre 392–93
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Usando novos meios para aumentar a 
390–92

Auto estima, auto eficácia versus 375
Auto ajuda, grupos 666
Autoaperfeiçoamento 686
Autosseguro 706
Autoliberação 333, 344, 348
Autolimitantes, condições, suporte à decisão 

para 598, 605
Autogerenciamento 604–06
Autorreavaliação 332, 348
Autorregulação 302, 308–10, 321, 385
Autosseleção, viés 245, 250, 251
Avaliação de programa 68–72, 217–74
Análise, cronograma 271–73
Aplicada, princípios de pesquisa 225–27
Abordagem em 229
Apresentando os resultados da 269–70
Argumentos contra 219–21

Custos dos estudos 270–71
Dados, análise em 260–69
Desenvolvendo o plano de avaliação 

218–25
Resultado, avaliação 234–42

Abordagens de avaliação em saúde 431
Medidas de 257–60
Organizando a estrutura para 227–29
Processo, avaliação 231–34
Razões para 218–19

Asma, suporte à decisão em 611–13
Artherosclerosis Risk in Communities study 10
Atitude 235
Atribuição, teoria de 355–56, 371

Desistência 250
Atividade Física 461–82

Nos programas de vida ativa 106
Benefícios da 461
Elementos da 461
Novas tendências em 481–82
Fitness, programas 461–64
Diretrizes para 464
Impacto da inatividade na saúde 7–8
Como um “sinal vital” do estilo de vida 4
Níveis ideais de 464–68
Superando barreiras para 477, 479

Recomendações para 25
E estilo de vida sedentário 14
Influência da sociedade na 105
Para o gerenciamento do stress 524
Questões não respondidas 481–82
Para gerenciamento do peso 14–15
Para estratégias no ambiente de trabalho 

13–15
Relacionada ao trabalho 465, 466, 469–75
E resultados relacionados ao trabalho 472

Atividade física, programas 475–81
Audiência, segmentação de 289, 297
Aumentando a consciência 332, 343–44, 347
Authentic Happiness group 89
Autogestão da condição 616 Veja também 

autogestão
Indústria automotiva 59–60

Autonomia 364, 371
Autonomia, suporte para 310–11, 321, 364
AMSO, Estrutura (Sensibilização, Motivação, 

Competências e Oportunidades 96–101, 119
conhecimentos em 96, 100
desenvolvimento de processo para 81–82
E atenção plena (mindfulness) 315
e autoeficácia 385
E PAEs 639
e POSSE 101–107
e relações sociais 668
importância relativa das estratégias em 

107
Na abordagem da obesidade 550–551
Motivação em 97–100
Oportunidade em 96, 100–101

Assaltos a banco 630
Avaliação de saúde e estilo de vida - fatores de 

risco (HRAs) 46, 87–89, 175, 422, 435–38, 
452
Como intervenção de mudança de 

comportamento 435–37
Na coleta da informação para o programa 

140
Coleta de dados e uso com 431
Fontes de dados para 430–31
Limitações da 434–35
Papel ideal da 437



712  TERMOS

Taxas de participação na 98–99
Exemplos de questões para 432
Seleção 438
E garantias oferecidas pelo fornecedor 

168–70
Avaliação

Em processo de campanha de 
comunicação 291–93

Dos programas de assitência ao 
empregado (Employee Assistance 
Programs) 637–39, 643

Das intervenções em cessação do 
tabagismo 583

Dos programas de promoção de saúde no 
ambiente de trabalho (ver Avaliação 
de Programa) 503

Avaliação, estrutura 229–31
Azjen, Icek 382, 686

B

Equilíbrio custo-benefício 611
Equilíbrio decisório 333, 347
Bandura, Albert 375, 376, 379, 380, 383, 395, 

501, 657
Bangalore, India 643
Behaviorismo 358–59, 371
Bem estar emocional 4
Bem estar, culturas 680–88

Culturais, ponto de contato em 678
Futuro das 687–88
Normas em 677, 680
Valores compartilhados em 677
Influência social em 675
Estudos de 682–88
Ferramentas para criação de 680–82

Bem estar, incentivos 159–60, xxiv
Bem estar, programas de 159, 642
Bem estar, medidas 235
Bem estar, dimensões de 109

Emergência do campo de 109
Movimento para 599–600
Na matriz de saúde ideal 110
Como estratégia 677
Tomando responsabilidade/cuidando por 

180

Benchmarks e benchmarking 119, 422
Para preparar o orçamento 149
Para obter suporte da liderança 148–49
Com avaliação de dados de saúde 429
Para intervenções customizadas 414
Para programas de saúde no ambiente de 

trabalho 125–26
Bioimpedância, método de 444
Biomarcadores 587
Biomédico, exames 87–89, 438–48, 453

com exame periódico de saúde 433
Exame de sangue 444–46
Fontes de dados para 431–33
Incentivos para participar em 161–62
Limitações do 434
para tabagismo 577
peso e composição corporral 441–42
Pressão arterial 440–41
Relacionado a incentivos financeiros 433
Teste de aptidão física 447–48

Biométricas, medidas 163, 235, 361, 371, 433
Goldsmith , Marshall 184

Bowling Alone (Robert Putnam) 659, 685
British Cohort Study 116
Buck Consultant 197

C

Calendário 202, 203
“A Call to Action, Creating a Culture 

of Health” (American Hospital 
Association) 59

Campanhas de comunicação 287–93, 297
ACME, modelo para 292–93
Desenho das 287–90
Efetividade das 146–47
Avaliação das 291
Implementação das 290–91
Marketing social das 294–96
Dirigidas 405, 406

Canadian Society for Exercise Physiology 90
Canal 297
Câncer 1–3, 9, 492, 493
Câncer de cólon 3
Câncer de pulmão 3
Capacidade aeróbica 483
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Capacidade aeróbica máxima 14
Caso empresarial 

Para suporte na tomada de decisão 606
Para programas de promoção de saúde 

37–73, 218
Para programas de promoção de saúde em 

pequenas empresas 694–95
CDC Worksite Health ScoreCard (HSC) 20,21, 

173–74
Celebrando o progresso 93–94
Census Occupational Classification System 

(2002) 471
Centres for Disease Control and Prevention 

(CDC) 23, 104
CDC Worksite Health ScoreCard 20,21,173–

74,230,417
Community Guide on assessment of health 

risks 438
Community Guide Task Force 18

Das informações para controle de peso 558
Healthier Worksite Initiative 208
Modelo lógico do 228
National Health Worksite Program 20, 24, 

701–02
No desenho de programas 201
Nas razões para investir em programas de 

promoção de saúde 192
Chevron Corporation 43, 233
CHEW, ferramenta 417
China 113
Christakis, Nicholas 683
Condições crônicas/doenças 1–2, 5–11, 24, 438, 

598, 605–06
Chrysler 59
Científicos, métodos 226–27
Cinco A´s para cessação do tabagismo 577–87

“Cinco porques”, técnica 193
Cidade de Nova York 480
Clark, Noreen 109
Cleveland Clinic 105, 186
Clientes, em redes sociais 665
Clima 
Cultural 686, 678–79, 685

organizacional 54, 143–44, 679
Club One Island 391
Cluster/integração, efeito 59

Coaching 187, 575, 681–82, 
Ação Conjunta/co-ação 339, 347

Cochrane revisão 13
Coercitivo, poder 662
Cognições, autoeficácia 377
Cognitiva, reestruturação 343
Cognitiva, teorias de motivação 354–58
Cognitiva, teoria 371
Coleta de dados (fase II) 133–41

Acesso aos recursos 140
Esclarecedo motivos e metas 134–37
Projeções e análise custo-benefício 137
Para intervenções de suporte à decisão 609
Para avaliações em saúde 429
Níveis de suporte e áreas de interesse 

137–40
Questões do desenvolvimento de 

programas 141
Para intervenções personalizadas 406–08
Tempo e recursos gastos em 132

Comunicação
Princípios centrais da 287–94

Como ponto de contato cultural 678
Motivacional, diferenças de sexo em 

318–19
Dirigida versus customizada 406–08

Community Guide (CDC) 438
Comunidade (s)
Conceito comunidade vida ativa 482

Saúde, influência da 390
Senso de 680
Recursos em bem estar da 682

Community Preventive Services Task Force 
472

Compartilhados, valores 677
Compartilhada, visão 680
Compêndio de incapacidade (Disability 

Compendium) 197
Compensação, nível de atividade física 469
Competência, dando suporte para as 

necessidades de 311
Competências 209
Competições 575, 579, 666
Comportamental, marca 312, 321
Comportamental, eficácia 100, 101
Comportamental, imitação 657, 669
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Comportamental, entrevista 187
Comportamental, regulações 304
Comportamento, programas de mudança de 

custos de 69
Condicionamento cardiorrespiratório 11, 

14–15
E prevenção de doença crônica 7
Elementos do 461
Saúde, benefícios na 462
Na cultura indiana 106

Como fator de risco de mortalidade 547
Condicionamento físico, instalações na 

empresa 479–80
Condicionamento físico, dimensões dos 

programas para 461–64
Nas empresas do Silicon Valley 58
Impacto financeiro das 475
Impacto na saúde das 472–75

Condicionamento físico, teste 438–39, 447–48
Condições agudas, suporte para tomada de 

decisão 598
Confiança 396
Confidencialidade 260, 430
Confronto construtivo 633–34, 645
Connaughton, DP 214
Conectado (Nicholas Christakis e James 

Fowler) 683
Connecticut Business and Industry 

Association (CBIA) 701
Connor Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

259
Construindo o estágio de suporte e reforço 93
Consultores 154
Conteúdo 

das metas 302–03
do programa 143–47

Contexto das metas 307–08
Continnum do cuidado 599
Contratação 185–87, 584, 585
Control Data Corporation 42
Controle pareado, análise de regressão 

multivariada 169
Coordenação do cuidado 636
Composição corporal, rastreamento da 441–44
Compreensão empática 665
Conhecimento melhoria 

Para abordar a obesidade 551
No quadro AMSO 96, 100
E PAEs 641
Para incentivos 368–69
Para escolhas nutricionais 500
Em programas de atividade física 476–79
Para cessação do tabagismo 
No processo de renovação de mudança de 

comportamento 92–93
Autoeficácia 383–87
Intervenções para gerenciamento de stress 

na 524–27
Intervenções customizadas em 417–20
Modelo Transteórico em 342–46
Em programas de nutrição no ambiente de 

trabalho 503–04
Conhecimentos 314–17
Cosgrove, Toby 105
Custos.Veja também Impacto econômico 

Em orçamento 149–53, 195–96
Dos estudos de avaliação 270–71
Do seguro saúde 695
Do programa de promoção de saúde 69
Da obesidade 548–49
De bucar metas 355
Dos ambientes de suporte 101
Do tempo fora do trabalho 57
Relacionada ao abuso de substâncias 

625–26
Cotinina 571, 587
Colegas, em rede social 664
Criatividade, time 189
Crianças

Família, preocupações relacionadas a 
628–29

Competência dos pais e filhos, ajustamento 
entre 389
Intervenções na mudança de 

comportamento na escola 389–90
obesidade entre 539
Fumo passivo, riscos do 568–69
Pobreza e desenvolvimento infantil 116

Crise, intervenção 637
Critério de validade 275

The Critical Thinking Toolkit (American 
Management Association) 189
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Cuidado de idosos 628
Culturais, valores 688
Cultura(s) 675–76, 688 Veja tambpem Cultura 

Organizacional 
Como sistemas complexos 677

Rede de 676
Em pontos de contato cultural 678
Em suporte entre colegas 679
Fatores de clima em 679–80
Indiano 106
Valores compartilhados em 677
Zonas de influência em 676

Curiosidade como motivador 368
Curto prazo, prioridades 73
Curto prazo, resolução de problemas de 636
Customização dinâmica 407
Customizadas, comunicações 346, 406–08
Customizadas, intervenções 405–21

Avaliação, ferramentas para 416–17
Benchmarks para 414
baseadas no computador 329, 339, 345, 413,
comunicações dirigidas versus 406–07
e construção de conhecimento 417–18
estudo das 411–16
feedback e informação em 414
em nível individual e organizacional 

408–11
e motivação 417–20
motivação da 341–42
questões não respondidas sobre 420–21
variáveis das 413–14

Customização 422
Customizando variáveis 411–13, 414

D

Davidson Trahaire Corpsych 639
Demografia, populações, autoeficácia e 

comportamento relacionado 388–90
Depressão 627
Derrame cerebral 1–3, 492
Desafio, como um motivador intrínseco 367
Desenhando programas de promoção de 

saúde 125–56
Coleta de dados (fase II) 133–41
Integrando incentivos financeiros 157–63

Desenho do programa (fase II) 141–56
Estruturando o processo de desenho (fase 

I) 126–33
Desenho do programa (fase II) 141–56

Assegurando o suporte ao empregado 142
Conhecimento e experiência dos membros 

do comitê 143
Desenho da estrutura de gestão 147–56

Fatores influenciadores 142
Gerenciamento do 199–207
Impacto nas atividades dos membros do 

comitê 142
Lucratividade e transições da organização 

143
Opções de conteúdo do programa 143–47
Qualidade do processo de desenho 142
Resultados do 141–42

Desenhos de estudo, avaliação do programa 
243–49

Desenho do programa , planejamento e gestão 
199–209
Resultados, incentivos baseados em 

159–63
Resultados, avaliação 234–42

Da mudança de comportamento e melhoria de 
saúde 234–35
Em campanhas de comunicação 291

Dos PAEs 637–39
Financeira 235–42
Roteiro para excolher as medidas 242

Diabetes, 2, Veja também Diabetes tipo 2
E glicose sanguínea 445
Mortes por 492
Para suporte à decisão 614–15
E dieta 493–95
Em fatores de estilo de vida 3
E nutrição no ambiente de trabalho 15–16

Diabetes Prevention Program (DPP) 17, 24, 494
Diagrama casual 227–28
Diclemente, Carlo 380
Dieta. Veja também Nutrição 

Como fator de risco para doenças crônicas 
3, 4, 5

Como um “sinal vital” de estilo de vida 4
Do impacto na saúde 9–10, 15–17

Plano alimentar DASH 9–10
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Mortes, doença e incapacidade por 9–20, 21
Mediterrânea 9–10, 24, 493, 494
Ocidental 10
Tendências atuais em 499–500

Dietary Approches to Stop Hypertension 
(DASH) 9–10, 17–18, 24

Dietary Guidelines for Americans 497, 498, 
499, 510

Difusão dos tratamentos 251, 252
Direcionadas, comunicações 406, 407
Direcionada, devolutiva da avaliação de estilo 

de vida 449
Customização 422

Discriminação 116, 510
Divórcio 628, 629
Dobra de pele, medidas 443, 444
Doença(s) mortes por 492

Fatores de risco modificáveis e gravidade 
da 238

E atividade física ocupacional 473–75
Na matriz de saúde ideal 110
Relacionada a violência/terrorismo 632

Doença de Alzheimer, mortes po 492
Doença-bem estar, continnum 109–110
Doença cardíaca 1–3, 492
Doença cardíaca coronariana 11–12, 441, 

444–45
Doença cardiovascular 493, 496, 510
Doença de Parkinson 606
Doenças respiratórios crônicas 2, 3, 492
Doméstica, violência 521
Dose entregue 231–32, 275, 
Dose recebida 232, 275
Dow Chemical 190, 246
Drucker, Peter 180
Dupont 62
Duração (da atividade física) 464
Dweck, Carol 318

E

PAE, tecnologia central 636, 645
PAEs mistos 645

Eletrônicos, cigarros 586
Ecológico, modelo 481
Ecologico, estudos 246

Estratégias econômicas, em programas de 
nutrição 506

Economias de escala 50
Economias dos programas 267–68
Edington, Dee 680, 684
Educação. Veja tambbém Aprendizado. 
E doença crônica 2

por PAEs 637
Saúde 97, 598
Gestão e treinamento de liderança 183–84
Receptividade a e exposição a 686–87

Em autogestão 569–71 (veja também Suporte à 
decisão)
Nos Estados Unidos 113–14

Efetividade dos programas 449, 530, 637–39
Eficácia coletiva 390, 396
Eficácia, comportamental 100–101. Veja 

também Autoeficácia
Esforço-recompensa, desequilíbrio (ERI) 523, 

532
Estereótipo 510
Estímulo, controle 333, 348
Estratégico, planejamento 190, 191
Estratégicos, planos 210
Egocêntricas, redes sociais 655, 656
Eickhoff-Shemek, JM 214
Einstein, Albert 539
Eletrônicos, cigarros 585–87
Eligibilidade, para programas 154–55
Estados emocionais 378, 396
Employee Assistance Programs (programas 

de assitência ao funcionário) - (PAEs) 532, 
623–45
Resultados e efetividade do 637–39
Foco na pessoa integral 633
No quadro AMSO 639–42
Para estressores relacionados ao trabalho e 

stress no trabalho 632–33
Para gerenciamento do stress 527
Para questões relacionadas ao uso de 

álcool e outras drogas 625–26
Para questões familiares e interpessoais 

628–29
Para questões de saúde mental 626–27
Para violência e trauma 629–31
Tecnologias centrais para 636–37
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Questões emergentes em 642–44
Modelos de 634–36
Suporte teórico para 633–34
Tipos e prevalência 624

Empregado, renda (planos de saúde) 153
Empregado, pesquisas de interesse e saúde 

433, 434, 453
Empregado, comitê de promoção de saúde 

131–32, 142
Empregado, envolvimento e pertencimento 

102, 129–31
Empregado, pesquisa de satisfação 279–82
Empregado, suporte para o programa 138, 142
Empregado, turnover/rotatividade 74
Empregado, Comitê de Promoção de Saúde 

131
Envolvimento do empregado na 131 

Conhecimento e expertise necessária para 
131–33

Magnitude do processo 132–33
Estabelecimento de metas realistas para 

128–29
e estágios de prontidão 127

Engajamento 601–02, 684–85
Engenharia ambiental,

para atividade física 479–81
como influência na saúde 106–07
Modificando um programa nutricional 

507–08
Entrevistas 139–40, 186–87, 290
Estágio de pré-contemplação (TTM) 330, 

334–36, 348, 380 
Estudo randomizado controlado (RCT) 

246–48, 372
Environmental Assessment Tool (EAT) 231, 

417
Equal Employment Opportunity Commission 

(EEOC) 15, 151, 628
Equality Trust 114
Equipamento, gerenciamento 196–98
Eregonômicas, intervenções 474–75
Estágio de mudança, modelos 336. Veja 

também Modelo de Mudança Tranteórica 
Estágio de mudança (TTM) 348, 453
E uso de exames de estilo de vida 438
E motivação 339–42

Com programas de mudança de múltiplos 
comportamentos 339–40

E construção de competências 342–46
No modelo de mudança de 

comportamento transteórico 330–32, 
335–38

E programas de nutrição no ambiente de 
trabalho 503

Estágio de prontidão 127
Estrutura de gestão 147–56

Orçamento e financiamento do programa 
149–53

Desenvolvimento da 147–56
Eligibilidade para o programa 154–55

Cobrança de funcionários 153
Plano de avaliação 155
Financiando o plano de saúde 153
Localização na estrutura organizacional 

147–48
Modelando outros programas 148–49
Procedimentos operacionais 155
Posição de nível sênior, na 185
Níveis de pessoal (recursos humanos) 148

E suporte de alta liderança 148–49
Utilizando consultores e fornecedores 154
Garantias do fornecedor 154

Estruturado, o processo de desenho (fase I) 
126–30

Estudos de pesquisa descritivos focados em 263
Programas de promoção de saúde 50–53

Estilo de vida 11–12
Modificáveis 6–10, 24, 43
intervenções em fatores de risco múltiplos 

17–19
Redução 685
Autoeficácia e, 387–88
Étnicas, normas 106

Europa 40, 635
Escada da Contemplação 338
Escolha 365, 371
Especiais, populações. Necessidades de 197
Espiritual, saúde 84, 87, 109
Estágio de contemplação (TTM) 330–31, 

334–37, 347, 380
Estados Unidos, benefícios das políticas de 

ambiente livre do tabaco nos 575
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Melhores programas de promoção de 
saúde no ambiente de trabalho nos 
125–26

Abuso/dependência de substância nos 625
Aumento da lucratividade por melhoria 

da produtividade 56
Custos da mão de obra nos 55
Custos em cuidados médicos nos 41, 42
Desigualdade de renda nos 107, 113–16
Doenças, incapacidade e morte por uso de 

tabaco nos 567
Demografia da força de trabalho nos 405
Gastos federais em assitência médica nos 

xxiv
Gastos em assistência médica nos 5, 495, 

496
Impacto econômico do tabagismo nos 568
Lei de restrição do tabagismo nos 105, 

579–80
Leis de proteção do tabagista nos 584, 

585–86
Orçamento alimentar nos 500 
Mortes nos 6, 21, 567
Obesidade nos 539, 545–46
Prevalência de tabagismo nos 568–69, 577
Programas de promoção e saúde nos 37–41
Stress pós-traumático nos 631
Stress no trabalho nos 522
Pequenas empresas nos 705
Questões de saúde mental nos 626–27
Suporte para auto aprimoramento nos 686
Programas de cessação do tabagismo nos 584
Uso de tabaco nos 7

Estática, customização 407
Estatístico, poder 275
Estilo de vida. Veja tambem fatores de risco 

individuais. Ex.: Tabagismo
dieta 9–10, 15–16
Saúde, impacto na 6–12, 22–23
Melhoria, metas para 686
fatores de risco múltiplos ou 

comportamentos positivos 11–12
Sedentarismo 7–8, 14–15
Autoeficácia e múltiplos fatores de risco 

387–88
Tabagismo 6, 13

Estilo de vida, medicina do 4–5, 24
Esstilo de vida, diagnósticos (LDGs) 237–38
Estratégias/intervenções baseadas em 

evidências 275, 310–14, 579
Estressores relacionados ao trabalho 632–33
Exercício 308. Veja também, Atividade física 

391–92
Expectativas 370, 377
Experimentais, desenhos 246–47, 274
Expectativa de vida, renda e 114
Especialista, poder do 662
Externo, PAE 645
Externa, regulação 304
Externa, validação do programa 39
Externa, validade 249, 250
Extrínsecas, metas 303, 308–09
Extrínsecos, incentivos 97, 359–63, 371
Extrínseca, motivação 358, 371
Extrínseca, regulação 304

F

Face do Bem Estar 81–95, 119. Veja também 
(Quadro AMSO)
Visão Aspiracional em 82–87, 109–111
Desenvolvimento , processo para 81–82
Portfolio, abordagem para as estratégias 

de planejamento da mudança em 82
Renovando o Processo de Mudança de 

Comportamento em 82, 87–95
Face/aparente, validade 259
Fairview Health Services 642
Família(s)

PAEs , preocupações de 628–29
Participação em programas por 155
Suporte em bem estar para 681–82

Fase de manutenção (TTM) 331, 336, 348, 380
Fatores de risco modificáveis 6–10, 24, 43, 224, 

238
Fatores emocionais 60–61
Feedback 91, 375, 407, 414, 419–20, 436–37
Festinger, Leon 657
Fidelidade 232, 251, 252
Financeiro (monetário) incentivos 157–63, 353

Provisionamento de ACA para 160
Montante de 160, 161, 162–63
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Efetividade dos 97–98
Maior prevalência dos 98
Integração ao plano de saúde 151, 157–58
Em programas de nutrição 506
E níveis de participação 158, 360–63
Regulações propostas para implantação 

165
Padrões alternativos razoáveis para 161
Estrutura recomendada para 161–63
E autoeficácia 385–86
Tipos de 159–60

Financeiros, retornos 63–67
Fishbein, Martin 382, 686
Físicos, ambientes 102
Física, saúde 83, 84, 86, 87, 109
Física, inatividade 2, 4–8, 14–15
Físicos, estafos 379
Fisiológica, estimulação 385
Fisiológico, estado 396
F.I.T.T. principles (frequency, intensity, time e 

type) 461–64
Fixos, custos 195–96
Financiamento 149–54
Flexibilidade, teste 448
Flexibilidade, treinamento 477
Focal, meta 306
Foco, programa 147
Focais, grupos 290
Fontes de dados 257–58, 408–11, 427, 434
Ford, Henry 59
Ford Motor Company 60
Formativa, pesquisa 275, 290, 297
Formativa, fase de pesquisa 229–30
Formação de hábitos, processo 94–95
Fowler, James 683
Framingham Heart Study 102
Frequência (de atividade física) 461, 462
Frequência cardíaca máxima 463
Freudiana, teoria 335
Fries, James 613
Fumo passivo 567, 588

e risco de doença 6
encargo financeiro de 568
impacto na saúde de 568, 571
princípios de pesquisa aplicada 225 

Funcional, área, orçamentos 194–95

G

Ganho-compartilhado 168
Gastos dos programas 268
Gatekeeping 645
GEICO (Government Employees Insurance 

Company) 16
Gênero, diferenças

Em atividade física 464, 466–68
Em avaliar as metas 318–19

Generalização, dos resultados 224–25
General Motors 60
Genetic Information Nondiscrimination Act of 

2008 (GINA) 206, 431, 453
Gerenciamento, relato do processo no 207–08
Gestão de equipes de alto desempenho 189
Glicose, níveis 2
Gatilhos de ação 370
Gerenciamento dos colaboradores 185–89
Goldsmith, Marshall 184
Goodstein, Robert Leonard 190
Gordura Total 511
Gordura saturada 510
Grávidas, mulheres 116, 238
Greater Fall River Small Worksite Health 

Promotion Project 703
Greater Somerset Public Health Collaborative 

703
Greenwald, Gerry 61
Grupo, mentoring 183
Group think 189
Grupos de comparação 253–54
Guia de Design Ativo (New York) 480

H

Hábitos 94–95, 235, 368, 369, 371
Hazard Control Hierarchy 483
Health risk assessment with feedback 

- avaliação de riscos em saúde com 
feedback (HRAF) 344, 345

Health Care Climate Questionnaire 311
Health Connection 701
Health Enhancement Research Organization 

(HERO) 43, 44, 67, 156, 173, 184, 230
Healthier Worksite Initiative (CDC) 208
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Health Insurance Probability and 
Accountability Act of 1996 (HIPAA) 206, 
258, 450, 452–53

Health maintenance organizations (HMOs) 42, 
635

Health Management Research Center, 
University of Michigan 684

Health Professionals Follow-up Study 11
The Health Project 155–56

Health Promotion Policy and Procedure 
Mannual 200

Health Trust 43
Healthy Eating Reasearch 106
Health People 2010 466
Healthy People 2020 464, 465, 499
Healthy Workplace Index 190
Healthy worksites 24–25

heart Check (HC) 21, 417, 683
Herbert, DL 214
HERO Best Practice Scorecard 156, 173, 230
Hettler, Bill 109
Hewlett-Packard 58
Hipócrates 1, 5, 21
Histórico (do participante do programa) 250, 

252
HIV/AIDS, programas de 605
Hochbaum, Godfrey 381
Hoffman-La Roche 43
Holístico, foco 179, 633
Homeostase 634
Homicídios 630
Horizontal, facilitação da meta 313
Horn, Carl 529
Hospitais, programas de promoção de saúde 

oferecidos por 58–60
House, James 659
How the Best Leaders Make Everyone Smarter 

(L. Wiseman e G. Mckeown) 185
Hull, Patrick 192
Humanísticas, medidas 234, 275
Human Resources Institute, LLC 680, 682
Humor, como motivador 368
Hunicutt, David 681
Hyatt, Michael 190
Híbridos, PAEs 645
Hipertensão 440, 442

Hipertensão, gerenciamento 306
Hipóteses 225

I

Identificada, regulação 305
Idosos, trabalhadores, necessidades dos 197
Igualdade, como a influência da saúde 107
Imagem, melhoria da, empresas 58–60
Impacto do programa, nível desejado do 

programa 143–44
Implementação, intenção de 315–16, 321, 369, 

372
Incapacidade 238, 575
Incapacidades, necessidades das populações 

com 197
Incentivos 206, 353–72

Em behaviorismo 358–59
Efetividade dos 147
extrínsecos 97, 359–63
financeiros (veja Incentivos Financeiros) e 

avaliação de saúde 450–51
importância 353

Intensidade moderada, atividade 464, 483
Intervenção breve em grupo (Brief 

Intervention Group-Big) 625
intrínseca 97, 364–65
para motivação 365–68
baseado no progresso 450–51
reconhecida em regulações federais 159–60
e autoeficácia 394
para construção de conhecimentos 368–70
estudos em 359–65
e teorias de motivação 354–59, 371
Para cessação do tabagismo 575, 578–79
Questões não respondidas sobre 370

Incentives for Nondiscriminatory Wellness 
Programs in Group Health Plans (2013) 206

Incentivo, teorias de motivação 354–59, 371
Incremental, teoria da inteligência 358, 372

Índice de problemas sociais e de saúde 114
Indiana, cultura 106
Indicadores de cuidado 207–08

ìndice de Massa Corporal (BMI) 441, 510, 
559

Classificação de 546
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Como um “sinal Vital” de estilo de vida 4
Como fator de risco de mortalidade 548
Como padrão de desfecho 161
Recomendado, incentivo financeiro para 

162
Indústria, efeito de “cluster” da 59
Ingestão de gordura na alimentação 15
Inflação, ajuste pela 266
Influenza 492
Informação, como ponto de contato 678
Informacional, suporte 659
Informação, terapia 367
Informado, consentimento 253
Informada, tomada de decisão 342–43
Injuntivas sociais, normas 658–59, 669
Inovação, time 189
Instalações, gerenciamento das 196–99
Institute of Medicine 540
Institutional Review Boards (IRBs) 253
Instrumental, suporte 659
Instrumentação 250, 252
Instrumento, confiança do 274
Instrumento, validade 275
Integrada, regulação 305
Intelectual, saúde 84, 87, 109
Inteligência, teorias 358
Intensidade de atividade física 463–64
Interceptação, entrevistas 396
Interna, consistência 274
Internet, suporte a decisão baseado na 605, 608
Internet, intervenções baseadas na 412–13, 504
Internet, aprendizado baseado na 608
Interno, PAEs 645
Interna, confiabilidade 260
Interna, validade 64–68, 249, 250
International Association for the Study of 

Obesity 547
International Association of Worksite Health 

Promotion 184
Internet, grupos de suporte pela 667
Interpessoais, questões 628
Interpessoal, poder 662
Intervenções secundárias 525, 532
Intervenções, avaliação de saúde como 429

Para múltiplos fatores de risco 17–19
População, efetividade na 608

Intervenções customizadas através do 
computador (CTIs) 329, 339, 345, 347, 413
Íntimo, violência do parceiro (IVP) 630, 631

Intrínsecas, metas 303, 308–09, 312–14
Intrínsecos, incentivos 97, 358, 364–65, 372
Intrínseca, motivação 358
Intrínseca, regulação 305
Introjetada, regulação 304
Introjetada, pensamento 311
Investindo em programas de promoção de 

saúde , fatores emocionais em 60–62
Empregados, razões para 41–60
Empregadores, razões para 37–41, 60–62

Irlenbusch, Bernd 363

J

Johnson & Johnson 246

K

Kaiser Permanente 602
Kasich, John 104
Kegels, Setephen 381
Kickoff, program 205

L

Lazarus, Richard 660
Leading by Example (LBE) 230–31
Líderes, bem estar 680
Liderança transformacional 663
Liderança, estilo de 663
Liderança, treinamento 183–85, 209
Líderes, indicadores 207–08
Lesões 472–75, 492, 540, 632
Lifegain Health Culture Audit (LHCA) 21
Lifegain Wellness Culture Survey (Audit) 683
Locus de controle 355–56
Lógico, modelo 228–29
Love e Survival (Dean Ornish) 685
Lowell Center for Promotion of Health in the 

New England Workplace, university of 
Massachusetts 703

Lucratividade 143
Lyon Diet Heart Study 10
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M

Macro-approach (cost/benefit analysis) 68
Maddi, Salvatore 529–30

The Maine Health Access Foundation and 
Medical Care Development 703

Maine Micro Employer Worksite Health 
Promotion Program 703

Marmot, Michael 114
Marriott 43
Master Settlement Agreement (MAS) 104
Maturação 250, 252
Mckeown, G. 185
MD Anderson Cancer Center (University of 

Texas) 186, 192
Medidas biométricas 163, 235, 361, 371, 433

fonte de dados para 257–58
humanísticas 234
“monetização” 224, 240
Dos compartamentos nutricionais 502–03
Da obesidade 545
processo 231–34
para avaliação de programas 219, 226, 

257–60
confiabilidade das 260
do stress e dos distúrbios mentais 530–31
dos programas de suporte 138–40
validade das 258–60
das culturas de bem estar 683

Medicaid 104, 578, xxiv
Médicos, qualidade dos cuidados 601
Médicos, custos de cuidados 41–53

Gastos federais com xxiii
Como medida de desfecho financeiro 

236–38, 266
Associados com riscos de saúde 42–49
E riscos em saúde com outras medidas de 

custos em saúde 46
impacto dos xxiii
E melhoria dos riscos em saúde com os 

programas de promoção de saúde 50–53
Dos participantes e não participantes nos 

programas 152
Economias estimadas em 150

Mudanças nos riscos associados a mudanças 
nos 49–50

Do tabagismo e uso do tabaco 152, 575
Médicos, contenção de custos 41–42, 74
Médica, suporte à decisão 616
Medical Expenditure Panel Survey (MEPS) 

546, 548
Medicações para cessação do tabagismo 578
Medicina tradicional 109
Medidas de resultado financeiro 235–42

absenteísmo 240, 241
estudos descritivos focados em 264–65
incapacidade 238
utilização e custos em assistência médica 

236–38, 264–65
produtividade 241–42, 265
turnover/rotatividade 239–40
segurança do trabalhador 238–39

Meditação 526
Mediterrânea, dieta 10–11, 24, 493, 494
Mediterranean Lifestyle Program 387
MEDSTAT 43
Mental, questões em saúde 626–27
Mentoring, ciclos 183
Mentores 183, 209, 666, 680–81
Menu, rotulagem 505, 510
Mensagem, concepção 289
Mensagem, bibliotecas de 409, 422
Meta, teoria do conteúdo da 303
Meta, facilitação da 302, 312–14, 321
Meta, hierarquia 305–07, 321
Meta, orientação 357, 371
Metas 321

comprometimento com 91
competindo 302
para aumentar autoeficácia 387
afetadas pela avaliação de saúde 428
para programas de promoção de saúde 

127–29, 133–37, 147, 202
para um departamento/unidade de 

promoção de saúde 193
relacionada à saúde 134, 135
estrutura hierárquica das 305–07
intrínseca e extrínseca 303, 308–09
para melhoria do estilo de vida 686
de longo prazo 73
gestão de 134–36
como motivação 354–55
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e missão organizacional 223–24
no Processo Renovado de Mudança de 

Comportamento em Saúde 89, 90–91
para estágios de mudança 342
tipos de 90

Metas de longo prazo 73
Metas de gestão 134–36
Metas significativas 312–14
Metas aspiracionais 90, 119
Meta-análise 52, 175
Metabolic equivalent of task (MET) 463, 470, 

469, 483
“Métricas Centrais” 259

Métodos de ponderação 251
México 113
Micro negócio 706
Mindfulness/consciência plena 315, 321
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) 

526
Missão, organizacional 223–24
Missão, declaração de 192–93
Móveis, aplicativos 609
Modo (de atividade física) 464
Modelagem de celebridades 106
Modelagem como ponto de contato cultural 

678
Modelo de Audiência-Canal-Mensagem-

Avaliação (ACME) 292–94
Modelo de Planejamento Estratégico Aplicado 

190
Modelo de suporte demanda-controle 523, 532
Modular, mudança de múltiplos 

comportamentos 339, 348
Momento, do programa 207
Monetários, incentivos 372. Veja também 

Incentivos financeiros 
Monitoramento ambiental 571, 587
Moral 74, 339–40
Morbidade, compreensão da 24
Mortes

por doença crônica 5
relacionadas a fatores de risco 

modificáveis ou intermediários 6–10, 
21, 152–53

Causas relacionadas à nutrição 492, 508
Relacionadas à obesidade 546–47

E atividade física ocupacional 473–75
Preditores de 11
E estilo de vida sedentário 7
Relacionadas ao tabagismo 567–68

Motivação 206, 310, 321, 354, 371
na abordagem da obesidade 551
No quadro AMSO 96–101
Teorias cognitivas de 354–58
criando 310–14
cultura e 686
PAEs e 640–41
financeira 97–98
incentivos usados como 365–68 (veja 

também Incentivos)
incentivo, teorias de 358–59
fatores internos e externos em 41
para pequenas empresas 694–95
em intervenções personalizadas 417–20
modelo transteórico na criação de 340–43
questões não respondidas sobre 370–71

Motivacional, entrevista (MI) 99, 311
Motivacional, prontidão para mudança 97–98, 

146
Motivos, esclarecendo os 134–37
Mudança comportamental 

avaliando 234–35
passagens para 436
HRA como uma intervenção para 435–37
E programas de incentivo 206
Incentivos para 353–54 (veja também 

Incentivos)
Motivação para (veja Motivação: Autoeficácia)

Renovando o Processo de Mudança de 
Comportamento em Saúde 82, 87–95

Em DST 303–04
E relacionamentos sociais 665–68

Mulheres, Programa de Desenvolvimento 
para 643

Múltiplos Programas de comportamento 
338–40

Multiple-health behaviour change (MHBC)
intervenções para mudança de 

comportamentos múltiplos 3887, 388
Múltiplos , comportamentos de risco em estilo 

de vida 387–88
Multiplicadores 180, 185, 210
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Multisite, estudos 249
Multivariada, análise 108, 261, 265
Muscular, resistência 483
Muscular, treinamento de resistência 476–77
Muscular, força 483
Muscular, teste de força 448
Muscular, treinamento de força 476–77
Musculoesquelético, distúrbios 483
MyPlate 497, 498, 510

N

Narrativas, campanhas baaseadas em 288–89
National Asthma Education Program 611
National Cholesterol Education Program 445
National Health Observances calendar 203
National health-regulating policies 104, 105
National Healthy Worksite Program (NHWP) 

20, 24, 701
National Institute for Occupational Safety e 

National Institutes of Health 17, 441, 547
National Prevention Strategy xxiv–xxv, 94
National Small Business Association (NSBA) 

699
National Standards for Diabetes Self-

Management Education (ADA) 614–15
National Task Force for Community 

Preventive Services (CHES) 344, 345
National Wellness Institute 88, 109, 184
National Worksite Health Promotion Survey 

472
Natural, ambiente 106, 107
Naturais, experimentos 246
Necessidades, avaliação de 133, 174
Nefrite 493
Nefrose 492
Nefrótica, síndrome 492
Nível de impacto, projetando para 143–44
Nível de intensidade, projetando para 144
Níveis de apoio para o plano 137–40
Nova mídia 390–92
Novo pacote do participante do programa 205
Nicotina 162, 587
Nintendo of America 393
Não experimentais, estudos 243–45, 275
Normativo, modelo de sistema 679–80, 688

Normas 106, 688
Culturais 106
Influência das 147
social 658–59, 668
em culturas de bem estar 677, 680

Normas descritivas sociais 658, 659, 669
Nurses´ Health Study 10, 11
Nutrientes, recomendações 510
Nutrição 491–510

Impacto na saúde da 491–96
No ambiente de trabalho 15–16
Nos programas de nutrição no ambiente de 

trabalho 500–509
“Nutrition and Your Health” 497
Nutrition Facts (rotulagem de alimentos) 497, 

499, 500

O

Obesidade 441, 442, 539–59, 559
Quadro AMSO para abordagem da 550–53
Como fator de risco para doenças crônicas 

2, 5
Modelo conceitual para abordar a 542, 544
Custos da 540, 548–49
Mortes atribuídas a 6
E dieta 492–94, 498–500
Etiologia 548
Impactos na saúde da 540, 546–48
E doença mental 627
Múltiplos fatores afetando a 543, 545
E atividade física 7
Prevalência da 539, 545–47
Probabilidade de 103
Recursos do programa de promoção de 

saúde para 541–42, 553
Obesidade abdominal 559
Objetivos 193, 202, 222–23
Observacionais, estudos 243–45, 275
Ocidental, dieta 9–10
Ocupação, doença crônica e 2
Occupational Alcoholism Programs (OAPs) 

634, 643, 645–46
Ocupacional, saúde 209
Ocupacional, lesões 473–75, 484
Ocupacional, atividade física 464, 465, 469–75
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Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) 239, 632

Occupy Wall Street 113
O´Donnell, Michael 109
Ohio Bureau of Workers Compensation 704
Ohio State university 186
Ohio Tobacco Prevention Foundation 104
Oklahoma State university 186
Operacionais, procedimentos (programa) 155
Operacional, planos 193–94, 210
Operações, orçamentos 194
Operações, gestão 194–99
Oportunidade, aumento da oferta para 

abordagem da obesidade 552
No quadro AMSO 96, 100–101
E PAEs 638–39
Para intervenções em gerenciamento de 

stress organizacional 527–30
Em programas de atividade física 479–80
Para cessação do tabagismo 579–80
Em programas de nutrição no ambiente de 

trabalho 504–05
Ótima, saúde 82–86, 88, 109–11, 119
Ótima saúde, matriz de 109–111, 119

Otimizando, saúde humana 12
Orçamento, relação de eficiência do 195
Orçamentos 149–53, 194–96, 270–71

Capital 194
Organizacional, clima 54, 142–45
Organizacional, cultura 675–88

Benefícios da mudança cultural 682
Clima, fatores em 679–80
Cultural, pontos de contato em 678
Benefícios em promoção de saúde que 

chocam com 18–19
Suporte entre colegas em 679
Valores compartilhados em 677
Dando suporte para atividade física 481
Para ambientes de suporte 102
De bem estar 680–88

Organizacional, estrutura, programas de 
promoção de saúde em 147–48

Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) 113

Organização, metas 145
Organizações, políticas 102

Organizações, transições 143
Orientação, programa 205, 678
Ornish, Dean 685
Osteoporose 495, 510

P

Pacific Bell 62
Participantes, grupos de (em análises 

descritivas) 261, 261
Participação, níveis 173

Em avaliação de fatores de risco 98–99
E incentivos 158, 353, 359–63
Medindo 213–14
Estratégias para conseguir 203–05

Participatory action research (PAR) 527
Participatórios, incentivos 159–63
Particulate matter (PM) 572, 587
Partnership for Prevention 417. Partnerships
Patient Activation Measure (PAM) 601–02, 616
Patient Centered Medical Homes 343, 348
Patient centered outcomes research (PCOR) 

609–10, 616
Patient Centered Outcomes Research Institute 

609
Patient Protection and Affordable Care Act of 

2010 veja Affordable Care Act (ACA)
Paciente, satisfação do, suporte à decisão 604
Peso 162, 441–42
Pessoas, gestão de 185–89
Pequenas empresas 431, 694, 706
Pequenas Empresas, programas de promoção 

de saúde em 693–705
Vantagens para 699
Barreiras e desafios para 697–99
Casos empresariais 694–95
Futuro para 694–95

Panorama do seguro de saúde para 695–96
Maior adoção de 700–703
Escopo dos 699–700

Percebido, esforço 484
Percebida, qualidade de vida 235
Percebida, autoficácia 383
Performance 372
Performance, avaliação 188
Performance, metas 90–91, 119, 318, 357
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Pessoal, análise 428
Personal Health Record - registros pessoal de 

saúde (PHR) 434, 453
Pessoais, projetos 312, 321
Pessoal, orçamento 194
Persuasão 418
Persuasão, teorias de 288–89
Pesquisa aplicada 275

na avaliação do programa 225–27
estudo dos desenhos 243–49

Pesquisa, taxas de resposta 257
Pesquisa de Satisfação do Empregado 279–82

Ameaças à validação da 249–52
Amostra para 252–57
Estrutura da avaliação 229–31
Desenho do estudo 243–49
Internet Project 599

Physical Activity Guidelines for Americans 464
Physical Activity Readiness Questionnaire 

(PAR-Q) 90
Pickett, Kate 114
Praça (nos 4 P´s) 294
Plano de análise de dados 258
Pneumonia 492
Político, ambiente 106, 107
Política de informação nutricional 503, 504
População, gestão de saúde 599, 601
Potfólio, Abordagem Equilibrada para as 

Estratégias de Mudança 82, 108
Posições, descrições 186
Positiva, perspectiva 680
Positivo, desenvolvimento juvenil 388
POSSE, Quadro 101–107, 119
Planos de ação 385
Plano de avaliação (programa) 155, 218–25
Pontos de contato cultural 678, 688
Populações de alto risco 389
Pós traumático, distúrbio de stress (PTSD) 

631–32
Pobreza 106, 107, 113, 115–117
Poder, anáilise do (avaliações) 254–57
Praticando, em construção de conhecimentos 

92–93
Política ampla de ambiente livre de tabaco 587
População alvo 253
Preditivo, modelagem 435

Preditiva, validade 260, 275
Pré-experimental, estudo 243–44
Preferred provider organizations (PPOs) 42
Pré-hipertensão 440, 442
Preparação, estágio (TTM) 330–32, 334–35, 336, 

348, 380
pré-produção, pesquisa 290

Presentation or evaluation results 269–70
Presenteísmo 53, 74, 559, 646
Presenteísmo , questionários 56
Pré-teste 290, 297
Pressão arterial 2, 14 veja também 

Hipertensão
Pressão arterial, rastreamento 440–42
Pré-teste/pós-teste com grupo de comparação, 

desenho 245–46
Preventiva, manutenção 197–98
PREVENT, pesquisa 388
Preço (nos 4 P´s) 294–97
Prestadores de serviços 

Economias garantidas por 154, 167–71
Gestão de doenças por 599

PAE 635
Provedores de serviço de alimentação 506

Questionários fornecidos por 140
selecionando 188–89
usando 154

Primárias, intervenções 525, 532
Primeiras impressões 678
Privacidade do programa, dados 430–31
Processos de gestão 179–210

para a unidade/departamento de 
promoção de saúde 189–99

para pessoas, colaboradores e stakeholders 
185–89

para desenho, planejamento e 
implementação do programa 199–207

para relatar 207–08
no sucesso do programa de promoção de 

saúde 126
Para seu emprego e crescimento 180
Problemas de identificação/abordagem 636
Processos de mudança 332–36, 348
Processo, avaliação 231–34, 263–64, 274, 291
Processo, medidas 219, 231–34
Prochaska, James 380
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Produto (nos 4 P´s) 294–97
Produto Interno Bruto (PIB) 706
Produção, Pesquisa 290
Produtividade 40, 74

auto avaliada 235
e absenteísmo 53, 54, 57
e custos dos fatores de risco modificáveis 

223
como medida de resultado financeiro 

241–42, 265
medindo 56
medindo o impacto do programa de 

promoção de saúde 56–57
e uso de tabaco 575

Produtividade, melhoria da 53–58, 150
Programa de promoção de saúde amplo 24
Programa de suporte ambiental amplo 69
Programa, cálculo dos gastos com 268–69
Programa, implementação 203–07
Programa, mix 202, 210
Programa, momentum 207
Programa, planejamento 199–204
Promoção do programa pelo PAE 637
Programa, economias com 267–68
Progresso, incentivo baseado em 450–51, 453
Projeto, gerenciamento 180, 181
Project Management for Dummies 180
Programa, opções de conteúdo 143–47
Projetos de promoção da saúde no ambiente 

de trabalho baseados na comunidade 
702–703

Promoção de saúde 5, 24, 125
como ciência 128

Promoção de saúde, campo 109, xxiii–xxiv
Promoção de saúde, profissionais 82, 86, 505, 

669
promoção de saúde, programas, veja 

também tópicos específicos como:
Estrutura ampla de gerenciamento 24
E dieta 15–16
Impacto dos 12–23
Gerenciamento das intervenções dos 

múltiplos fatores de risco 17–19
E inatividade física 14–15
Razões para falha dos 221–22
E tabagismo 13

No ambiente de trabalho. Unidade ou 
departamento de promoção de saúde 
189–199

Valores centrais 189, 191
Metas e objetivos 193
Relação com outros departamentos 148
Estabelecimento da missão 192
Gerenciamento da operação 194–99
Imagem da unidade e recursos humanos 

148
Planejamento estratégico 190, 191
Planos operacional e tático 193–94

Visão 190–92
Promoção (nos 4 P´s ) 294–97
Prontidão para mudança 88, 97, 145
Prospectivo, estudo 275
Psicossocial, função 606
Psicossocial, intervenção 527, 532
Pública, saúde 381, 492, 531
Public Health England 531
Pública, política 482
Públicos, serviços. Gastos em 113
Putnam, Robert 659, 685

Q

Qualitativos, estudos 248–49
Quality-adjusted life years (QUALYs) 267
Qualidade dos cuidados médicos 599, 601
Quantified Self movement 428
Quase-experimental, desenho 245–46, 274
Questionários 139–40

R

Racial, discriminação 116
Rand Health Review 179
Randomizados, estudos 246–48
Randomizada, amostragem 254
Rand Report on Workplace Wellness 205
Rath, Tom 180
Realização da motivação 372
Razoável, padrão de alternativa 161
Racional, ação 382
Reconhecimento 678
Retorno sobre o investimento em 67–72
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Reavaliação ambiental 332, 348
Recrutamento 186–87, 254, 678
Referêncas/encaminhamentos 636, 642, 645
Registro Eletrônico de Saúde (EHR) 434, 453
Registro Médico de Saúde (EMRs) 434, 453
Registros eletrônicos 434
Registro, de programa 205
Regressão para a media 250–52
Reforço, gestão do 333, 344, 348
Reiss, motivos intrínsecos de 365–67, 372
Recaída, taxas 174
Relacionamento 310, 317
Relacionamento, desenvolvimento 678
Relação custo-benefício (CBR) 50, 264–65, 275, 

610–11
Relaxamento 532
Relaxamento, intervenções para 526
Renda, desigualdade 2, 107, 113–117
Renewing Health Behaviour Change Process 

82, 87–95, 119
Resiliência 235, 260, 529–30, 532
Recurso, comprometimento do 678
Retrospectivos, estudos 248, 275
Retorno sobre o investimento (ROI) 73, 275

avaliando 68–72, 235–36
para os programas de promoção de saúde 

50, 149
aumentando a pressão para demonstrar 82
em avaliação de programas 267–68
metas de economia em termos de 167–68

Retorno ao trabalho 532, 637
Recompensa, poder 662
Recompensas 311–12, 678. Veja também 

Incentivos
Recompensa, substituição 311–12, 321
Risco, substimação do 435–36
Risco, avaliação do 527–28
Risco, fatores de 559. Veja também fatores 

específicos. Ex. Obesidade
Associado a custos de assistência médica 

48–53
Associado a medidas de custos não 

médicos 46
Mudanças em custos de assistência médica 

49–50
Para doenças crônicas 1–2

E doença cardíaca 13
E câncer de pulmão 3

Regulação dos 105–106
Resistência cardiorrespiratória 476, 483
Resistência cardiovascular 447–48
Resposta a incidente crítico 637, 645
Riqueza 113
Risco, gerenciamento do 197, 198, 199
Risk Management for Health/Fitness 

Professionals (Eickhoff-Shemek, Herbert e 
Connaughton) 197

Robert Wood Johnson Foundation 106
Rook, Karen 661
Rosenstock, Irwin 381
Rosenthal, Robert 371

S

Segurança, 238–239, 366
Safeway, 501
Saint Lawrence Health Initiative (SLHI), 702
Sangue, rastreamento por exame de , 444–445
Sangue, rastreamento do nível de colesterol 

no, 444–445
Sangue, rastreamento do nível de glicose no, 445
San Francisco General Hospital and Trauma 

Center, 192
Saúde (NIOSH), 19–20, 405–406, 522, 562
Saúde comportamental, gestão de (MBH), 

614–615
Saúde emocional,83, 84, 87, 109
Sem nicotina, medicamentos, 577, 587
SBIRT(Screening, Brief Intervention and 

Referral to Treatment) – rastreamento, 
intervenção breve e encaminhamento para 
tratamento, modelo, 625

Scorecards,
CDC Worksite Health Scorecard, 20–21, 

173–174, 211, 417
HERO Best Practice Scorecard, 173, 230
Wellness Impact Scorecard, 231

Seattle 5 a Day Study, 10
Saúde, avaliação, 427–460

Biomédico, rastreamento, 438–448
Quadro para, 429–430
Avaliação dos fatores de risco de, 435–438
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Planejamento, 429–430
Valor da, 429
Em promoção da saúde no ambiente de 

trabalho, 448–451
Saúde, comportamentos em, 12–13

Ao longo de múltiplas populações 
demográficas, 388–390

Mudando (ver mudança de 
comportamento) em diferentes locais e 
grupos, 389–390

E auto eficácia, 377
E relacionamentos sociais, 665–666
Intervenções customizadas para, 413–415

Saúde, modelo de crenças em (HBM), 289, 
381–382, 422, 435, 453, 502

Saúde, uso apropriado dos cuidados em, 
603–604
Integração dos cuidados e suporte à 

decisão, 609–610
Gasto com, 5, 495–496, xxiv

Saúde, utilização dos serviços e custos, 
235–236, 263–264, 435

Saúde, programas de gestão em, 599–600
Saúde, financiamento da 153–54

Integração dos custos dos programas de, 
151–152

Para pequenas empresas, 695–696
Saúde, metas relacionadas a, 134–135, 144, 

301–327
E metas concorrentes, 302
Contexto das, 307–308
Criando motivação para atingir as, 310–

312
Estrutura hierárquica das, 305–306
Razões para buscar as, 301
Auto regulação das, 314–316
Conhecimento para atingir as, 310–313
Questões não respondidas sobre, 317–319

Sedentário, comportamento, 472,483
Sedentário, estilo de vida, 7
Seleção, como ponto de contato cultural, 678
Seleção, viés, 250–251, 434, 532
Seleção do canal, 291
Semi variável, custos, 195
Sen, Sushmita, 106
Sensibilização, custos dos programas de, 68

Senge, Peter, 192
Seniors, auto eficácia nos comportamentos 

relacionados à saúde entre os, 368–369
Sexual, agressão, 630–631
Sexual, assédio, 631
Síndrome metabólica, 9, 483
Situational Temptation Measure (TTM) – 

medida de tentação situacional, 381
Skineriana, teoria, 336
Sobrepeso, 441,545, 559

Como fator de risco para doença crônica, 2
Mortes atribuídas a, 6
Prejuízos à saúde do, 548–549
Prevalência do, 421, 515–516
Rastreamento de, 441–442

Sono, 4
SMART, metas, 193, 203
Social cognitiva, teoria (SCT), 376, 379–380, 

389, 479, 484, 501
Social, comparação, 657,667
Social, teoria do contágio, 206
Social-ecológico, modelo, 572,574
Social-ecológico, teoria do planejamento, 502
Social, saúde 84, 87, 109
Social, influência, 308, 662–663, 668, 670, 

676–677
Social, integração, 655,669
Social, teoria do aprendizado 379–380
Social, liberação, 332, 347
Social, marketing, 294–295
Social, modelagem, 378
Social, motivação, 371
Social, rede, 317, 655–674

Comportamento, imitação em, 656–657
Desenvolvendo ligações em, 665
Impacto na saúde das, 684
Nos programas de promoção de saúde, 

206–207
Comparação social em, 657
Influencia social em, 662–663
Normas sociais em, 658–659

Suporte social em, 659–660
Social, prejudicando em, 661

No trabalho, 663–665
Social, norma marketing, 657, 668, 670
Social, normas, 657–659, 668
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Social, teoria das, 658
Social, persuasão, 378, 396
Social, relacionamento, 654–674

Achados emergentes em, 671
E quadro AMSO, 670
E integração social, 655
Em redes sociais, 655–674
Questões não respondidas, 669

Social, status, efeitos da manutenção da, 
174–175

Social, suporte, 206–208, 659–661, 669
Sociedade, custos da obesidade para, 548–549

Como influência na sociedade, 105–106
Society for Human Resource Management, 183
Socio-ecológico, modelo, 484
Sócio-econômico, status (SES), 2, 116, 584
Sociométricas, redes sociais, 655–656
Sociotécnicas, intervenções, 528

The Soul/Body Connection, 87
Spas, 101
Spas, saúde, 101
Spirit Level, The (Richard Wilkinson e Kate 

Pickett), 114
Squire’s Quest, 391
Stakeholder, 210
Stakeholders, gerenciamento dos, 188–189
Stanford Five-City Project, 390
State of Michigan, 43
State of Tennessee, 43
StayWell, 43
Steelcase Corporation, 42
Strenghts Finder 2.0 (Tom Rath), 180
Stress, 4, 116, 628, 633, 661
Stress, tamponamento, 670
Stress, gerenciamento, 521–535

Achados emergentes, 530–531
Fatores associados com trabalho, 522
Impacto das intervenções na saúde, 524–526
Intervenções para melhorar os 

conhecimentos, 524–527
Intervenções para aumentar as 

oportunidades no trabalho, 527–529
Modelos de stress no trabalho, 522–525
Para melhorar a saúde pública, 532
Questões não respondidas, 531–532 **

Strickland, Ted, 104

Subordinadas, metas, 305–306
Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration (SAMHSA), 664,665
Substâncias, abuso de profissionais (SAPs), 635
Suicídio, 492, 627
Supervisores, nas redes sociais, 663–665

Colegas, 678, 680–681, 688
Social, 190–192, 619–621

Para o ambiente de trabalho, 137–139
Suporte, grupos, 665
Suporte à avaliação, 619
Suporte à decisão, 597–622

Para condições agudas e auto limitantes, 
570

Para artrites, 613–614
Para asma, 611–613
Para condições crônicas, 570–571
Para equilíbrio com custo-benefício, 

575–576
Para diabetes, 614–616
Do impacto na saúde, 569
Integração com os sistemas de entrega de 

cuidados, 574–575
Necessidade de, 601–603
Medida de ativação do paciente, 601–603
E satisfação do paciente, 603–605
Estudos de, 567–574
Tecnologia para, 571–574
Para utilização do cuidado de saúde, 

568–569
Conceito de, 101
Custo de programas de suporte amplos, 69
Elementos do, 103–105
E motivação, 101
Na teoria da auto determinação, 310–312
No estágio de construção de 

conhecimento, 92
No ambiente de trabalho, 101

Suporte emocional, 659
SWOT, análise, 201, 210
Símbolos, como pontos de contato, 678

T

Tabaco, políticas de contratação relacionadas a 
ambientes livres do, 584, 585, 587
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Tabaco, políticas de ambiente livre do, 579–
581, 588

Tabagismo, como fator de risco para doenças 
crônicas, 2–5
Doença, morte e incapacidade por, 6, 21, 

153
Financeiro, impacto do, 536
Governamental, políticas de regulação do, 

104–105
Impacto na saúde do, 6–7, 25, 567–568
Como um “sinal vital” de estilo de vida, 4
Custos médicos do, 153
Motivação para parar com o, 98–99
Prevalência do, 568–569
E tabagismo passivo, 537, 538,571–572
E influência na sociedade, 105–106

Tabagismo, prevenção e controle, 567–588
Desenvolvendo, implementando 

intervenções no ambiente de trabalho, 
580–583

Emergentes, áreas em, 550–552
Financeiro, impacto do uso, 568
E prevalência do uso, 568–569
Estratégias de desenvolvimento de 

conhecimentos para reduzir, 577–579
E tabagismo passivo, 567,568, 570–571
Saúde, impacto do uso, 567–568
Oportunidades, estratégias de 

desenvolvimento para, 581–583
Intervenções no ambiente de trabalho, 

575–579, 580–582
Suporte da alta liderança, 39–40, 137,138, 

148–149
Táticos, planos, 192, 210
Taxas, impostos, 113
Testes de capacidade funcional, 447–448
Time, gerenciamento de, 189
Tecnologia (s)

Para suporte à decisão, 571–574
Para as intervenções de EAP, 636–638
Para aumentar a atividade física/

condicionamento, 481
E trabalho “além do expediente”, 405
E movimento do Eu Quantificado, 428
VR e videogames, 390–392

Teletrabalho, 393

Tentações, 334, 396
Tendência, análise, 170
Teoria cognitivo-comportamental (CBT), 526, 

532
Terminação, estágio (TTM), 331, 336, 347, 381
Terciárias, intervenções, 524–525, 532
Teste, controle do, 253

Como um risco para a validade do estudo, 
252

Teste-reteste confiabilidade, 259,275
Teorias de mudança de comportamento, 

287–289
Teorias de motivação, 354–358, 371
Teoria do comportamento planejado (TPB), 88, 

382–383, 422, 572–574
Teoria da ação racional (modelo) (TRA), 

382–383, 422, 685
Third Report of the Expert Panel on Detection, 

Evaluation and Treatment of High Blood 
Cholesterol in Adults (ATP III), 9–10

Thoits, Peggy, 644
Tempo (duração da atividade física), 464
Tempo fora do trabalho (TAW), 57
Tomadores de decisão, 223, 227, 346
Total Worker Health (TWH) 19, 20, 24, 406, 

553
Towers Watson/National Business Group on 

Health, 58, 197
Trabalho,

Descrições, 185
Gestão, 179–184
Redesenho, 532
Modelo de stress no trabalho, 523, 532

Trabalho, custos, 55
Trabalho, engajamento, 646
Trabalho, segurança no, 238–239
Trabalho, demografia da força de, 405
Trabalho, planejamento da força de, 185
Trabalho e vida pessoal, conflito, 627–628
Trabalho e vida pessoal, efetividade, 180, 182, 

210
Trabalho e vida pessoal, serviços, 632, 642, 646
Tradições como pontos de contato, 678
Treinamento, veja também Educação

Como ponto de contato cultural, 678
Por PAE interno, 638
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Para gestores, 183–184
Transacional, modelo de stress, 659–660
Transacionais, modelos, 524, 532
Transformacional, liderança, 663
Transteórico, 347
Transteórico, modelo de mudança de 

comportamento (TTM), 329–352, 422
Auto eficácia em, 377–378
Centrais, construtos do, 329–330
Críticos, pressupostos do, 334–335
Decisional, balanço do, 334
EAPs uso do, 642
E programas no ambiente de trabalho, 

501–502
Estágios de mudança em, 332–333
Estudos em, 334–336
Futuras, caminhos de pesquisa, 347
Motivacional, produção da mudança em, 97
Na construção de conhecimentos para 

mudança, 342–344
Na criação de motivação para mudança, 

340–342
Nas intervenções de controle do 

tabagismo, 572–573
Para programas de mudança de múltiplos 

comportamentos, 338–341
Processos de mudança em, 332–333
Questões não respondidas, 346

Transporte ativo, 483
Trauma, 629–630
Travis, John, 19
Tratando o uso e abuso do tabaco, 577
Tratamento, fidelidade ao, 251, 251
Treinamento de força, 476–477
Trust for America’s Health, 697
Turquia, 113
Turnover (rotatividade), 74, 239–240
Tipo (em F.I.T.T.), 464
Tipo 2, diabetes, 1–2, 15

U

Um grupo, antes e após (pré teste/pós teste) 
desenho, 244–245

Um grupo, somente pós teste, desenho, 244

Union Pacific Railroad, 682
United Kingdom (Reino Unido), 522
Univariada, análise, 251
University of Michigan Health Management 

Research Center (UM-HMRC), 45, 46
U.S. Air Force, 341–342
U.S. Department of Agriculture (USDA), 497
U.S. Department of Health and Human 

Services, 203, 464, 497
U.S. Food and Drug Administration, 501, 578
U.S. National Health and Wellness Survey 

(NHWS), 546, 549
U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), 

5, 438,440,445

V

Validade, 250, 258–259
Externa, 249, 250
Interna, 64–65, 250–251
De desenhos quase-experimentais, 245
Riscos para, 249–252

Validade do conteúdo, 259–260, 275
Validade do construto, 259, 275
Valores fundamentais, 191–192
Valor-sobre-o-investimento (VOI) análise, 

266–267
Valor presente líquido (NPV), 266–267, 

274–275
Valores, 189, 191,677,688
Vanderbilt University, 18
Variáveis, custos, 195
Verbal, persuasão, 384
Vertical, meta, facilitação da, 312–314
Vestíveis, dispositivos eletrônicos, 433
Viabilidade, estudo da, 68, 127, 133, 174
Visão aspiracional de saúde, 82–83, 109–110
Video games, 390–392
Violência, 629–631
Virtual, mentoring, 183
Virtual, realidade (VR) tecnologias, 390–391
Virtual, mundo, 390–391, 396
Visão compartilhada, 679
Visão, 190
Visão de saúde aspiracional, 82–87, 109–110
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Visão, Declaração da, 192
Volkswagen, 365

W

Wellness Councils of America, 184
Wellness Impact Scorecard (WISCORE), 230
Wellness score, 46
What Got You Here Won’t Get You There 

(Marshall Goldsmith), 184
Wilkinson, Richard, 114
William M. Mercer, Inc. 62, 230
Winfrey, Oprah, 106, 183
Wiseman, L., 184
Wofram, Stephen, 428
Working Well Trial, 15
Workplace Health Wellness Report, 639
Workplace Wellness Alliance (World 

Economic Forum), 199

Worksite Wellness Questionnaire, 417
World Economic Forum, 199
World Health Organization (WHO), 1–2, 6, 22, 

88

Y

Yahoo, 393
YMCA, 88

Z

Zero Trends (Dee Edington),680
Impacto do, 680
Oportunidade para desenvolvimento em, 

681
Conhecimento, desenvolvimento em, 684
Fundamentos teóricos para, 684
Questões não respondidas sobre, 687
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