
Curso Mudança de Comportamentos de Saúde e 
Prevenção: Entrevista Motivacional e 

Aconselhamento de Resolução de Problemas

Coordenador cientí�co: Prof. Dr. José A. Carvalho Teixeira 
Coordenadora Pedagógica: Dra. Manuela Ambrósio

Número máximo de formandos:  25

As intervenções motivacionais terão maior sucesso se o pro�ssional de saúde 
for empático, promover a autonomia e a autocon�ança do paciente” 

Fiore, Bailey, Cohen SJ, et al., 2000

Os médicos de família lidam frequentemente com utentes cujos problemas de saúde estão 
associados a comportamentos de risco para a saúde, mas também com outros problemas que 
suscitam pedidos de ajuda, tais como luto, con�itos interpessoais e di�culdades familiares. 
Com intervenções clínicas centradas na pessoa, os médicos de família têm papel decisivo na 
facilitação da mudança comportamental dos utentes, sendo necessário compreender o proces-
so de mudança, aprender a motivar para a mudança e a facilitar essa mudança através de inter-
venções focalizadas no funcionamento psicológico. 
A �nalidade principal deste curso é proporcionar aos participantes aprofundamento dos seus 
conhecimentos e desenvolvimento das suas competências no âmbito da entrevista motivacion-
al facilitadora da mudança de comportamentos em saúde e da técnica resolução de problemas 
com aplicabilidade na prática da Medicina Geral e Familiar, visando a obtenção de ganhos em 
saúde para os utentes.  



Objetivos

    • Refletir criticamente sobre a mudança de comportamentos em saúde, valorizando seus signifi-
cados e contextos pessoais e sociais 
    • Conhecer e praticar aplicações da Entrevista Motivacional (EM) em situações específicas de 
mudança de comportamentos em saúde 
    • Conhecer e praticar a Técnica de Resolução de Problemas (TRP) em situações específicas de 
problemas pessoais e relacionais dos utentes  

Competências

    • Reconhecer a complexidade dos processos de mudança de comportamentos de risco para a 
saúde 
    • Saber usar a Entrevista Motivacional (EM) na facilitação de mudança de comportamentos de 
saúde nos cuidados de saúde primários 
    • Saber aplicar a Técnica de Resolução de Problemas (TRP) em situações de problemas pessoais 
e relacionais nos cuidados de saúde primários

Programa

    • Mudança de comportamentos em saúde - Complexidade do processo de mudança e proces-
sos psicológicos associados. Significado dos comportamentos de risco para a saúde. 
    • Intervenção motivacional - Processos Motivacionais. Mudança de comportamento com base 
no modelo de Prochaska e DiClemente. Entrevista Motivacional (EM): Conceito, princípios, proces-
so e metodologias. Aplicação em situações específicas: cessação tabágica, alimentação, stresse, 
exercício físico, uso de preservativo, vacinação COVID-19. 
    • Aconselhamento na resolução de problemas - Técnica de Resolução de Problemas (TRP): 
objetivos e etapas. Aplicação em situações específicas: luto e conflitos pessoais e familiares.

Metodologias

Metodologias ativas centradas nos participantes: trabalhos de grupo, discussão de casos da 
experiência clínica dos participantes, simulações videogravadas seguidas análise e discussão, e 
sessões de treino de relaxamento muscular   

Condições de Inscrição

    • Disponibilizar-se para ser videogravado em roleplays de entrevista clínica, sendo que as video-
gravações serão destruídas no �nal e apenas formandos e facilitadores terão acesso a elas 
    • Desejar treinar competências de relaxamento muscular progressivo, com utilidade para o 
próprio e para os utentes 



Facilitadores

Prof. Dr. José A. Carvalho Teixeira 
Médico psiquiatra. Psicoterapeuta existencial titular (Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial). 
Professor aposentado e ex-diretor do ISPA - Formação Avançada (ISPA – Instituto Universitário). Formador nas 
áreas do comportamento e saúde e stresse ocupacional. 

Dr.ª Isabel Trindade 
Psicóloga, especialista em psicologia clínica e da saúde. Pós-graduada em psicoterapias e psicologia da saúde 
pela Faculdade de Psicologia de Lisboa. Formadora nas áreas do comportamento e saúde, depressão e da 
educação para a saúde. Codiretora da pós-graduação em Psicologia nos Cuidados de Saúde Primários no 
ISPA-Formação Avançada 

Dr.ª Filipa Pinto Nunes 
Psicóloga especialista em psicologia clínica e da saúde. Pós-graduada em Stress Ocupacional e Burnout (Universidad 
de Extremadura). Coordenadora da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do ACeS Lisboa Central. 
Formadora nas áreas de mudança de comportamento em saúde, prevenção do stress ocupacional e burnout no 
ISPA - Formação Avançada do ISPA, nas pós-graduações em Psicogerontologia e em Literacia em Saúde na 
Prática.

Estrutura do Curso

    • 4 Módulos on demand
Entre 3 e 10/11 os formandos deverão ter acesso ao Módulo II e ao Módulo III 
Entre 10/11 e 2/12 os formandos deverão ter acesso ao Módulo V 5 
    • 7 sessões live com a duração de 2h/cada, nas datas de 3, 11, 18 e 25 novembro, 2, 9 e 15 dezembro
    • Avaliação das Aprendizagens
        Presença em, pelo menos, 90% das sessões live (6 sessões)
        Aproveitamento em teste final composto por: 
        6 questões de escolha múltipla (cotação de 2 valores cada resposta correta)   
        1 questão aberta de re�exão sobre 1 obstáculo que seja experimentado pelo formando na sua consulta 
ao realizar de intervenções clínicas motivacionais para a mudança de comportamentos e de resolução de 
problemas (8 valores). Os critérios de correção envolvem: definição clara e compreensível do obstáculo; 
evidência de relação direta com a experiência clínica pessoal; identificação da(s) dificuldade(s) pessoais para 
superar o obstáculo; escolha da solução e sua viabilidade; capacidade de reflexão crítica sobre a sua prática 
pro�ssional. 
      O teste estará disponível após a última sessão live, realizada em 15/12/2021. Duração do teste: 20 minutos.  
    • Certificado de frequência e/ou de avaliação final

Módulo I - Apresentação do Curso
Formadores: José A. Carvalho Teixeira, Isabel Trindade e Filipa Pinto Nunes

Tema Formadores Duração Data 

03/11/2021

Apresentação de 
formandos e formadores. 

Diagnóstico das 
necessidades de formação 

e expetativas dos 
formandos. 

José A. Carvalho Teixeira

Isabel Trindade

Filipa Pinto Nunes

2h

18h30 – 20h30



Módulo II – Mudança de Comportamentos de Saúde 
Formadores: José A. Carvalho Teixeira e Isabel Trindade

Tema Formadores Duração

1h30m

Isabel Trindade 1h30m

Mudança de 
comportamentos de 

saúde - Complexidade dos 
processos de mudança e 
processos psicológicos 
associados. Signi�cado 

dos comportamentos de 
risco para a saúde. 

José A. Carvalho Teixeira

Aconselhamento de 
mudança de 

comportamentos nos 
cuidados de saúde 

primários 

Módulo IV - Prática de Entrevista Motivacional – Aplicação a situações especí�cas 
Formadora: Filipa Pinto Nunes

Tema Formadores Duração Data 

11/11/2021

Filipa Pinto Nunes 18/11/2021

Filipa Pinto Nunes 25/11/2021

Prática de entrevista 
motivacional (EM)

Filipa Pinto Nunes 2h
18h30 – 20h30

Prática de entrevista 
motivacional (EM)

2h
18h30 – 20h30

Prática de entrevista 
motivacional (EM)

2h
18h30 – 20h30

Módulo III - Intervenção Motivacional (EM) – Aspetos teóricos
Formadora: Filipa Pinto Nunes

Tema Formador Duração

Filipa Pinto Nunes 1h30

Processos Motivacionais. Mudança de 
comportamento com base no modelo de 

Prochaska e DiClemente. Entrevista 
Motivacional (EM): Conceito, princípios, 

processo e metodologias. 



Módulo V - Aconselhamento de Resolução de Problemas – Aspetos teóricos 
Formadora: Isabel Trindade

Tema Formadores Duração

1h30

Técnica de Resolução de 
Problemas (TRP): Aspetos 
teóricos. Objetivos. Etapas 

da TRP. 

Isabel Trindade

Módulo VI – Aconselhamento de Resolução de Problemas – Aplicações especí�cas 
Formadora: Isabel Trindade

Tema Formadores Duração Data 

02/12/2021

Isabel Trindade 09/12/2021

Isabel Trindade 15/12/2021

Prática de 
aconselhamento de 

resolução de problemas 

Isabel Trindade 2h00
18h30 às 20h30

Prática de 
aconselhamento de 

resolução de problemas 

2h00
18h30 às 20h30

Prática de 
aconselhamento de 

resolução de problemas 

2h00
18h30 às 20h30


