
Pacientes no comando
Cuidar da saúde é responsabilidade da própria pessoa e requer iniciativa. 

Os indivíduos terão cada vez mais um papel decisivo na adoção de um estilo de 
vida que reconheça o valor dos ativos ambientais e sociais, promova a qualidade 

de vida e previna fatores de risco. Governos, empresas e organizações do terceiro 
setor podem e devem contribuir para que a população assuma o protagonismo 
em relação ao seu próprio bem‑estar, por meio da educação nas escolas e de 
campanhas de esclarecimento e conscientização das gerações atuais e futuras

DESAFIO
Responsabilidade individual

DA POSIÇÃO DE OBJETO PAR A A DE 
SUJEITO : CADA VEZ MAIS PESSOAS 
DEVER ÃO ASSUMIR AS RÉDE AS DE SUA 
PRÓPRIA SAÚDE — TODA MUDANÇA 
NO SENTIDO DA SUSTENTABIL IDADE 
COMEÇA DENTRO DO INDIV ÍDUO, A 
PARTIR DE UMA MUDANÇA DE ATITUDE

IMPACTOS NO TRIPLE BOTTOM LINE



s pes soas estão vivendo mais. 
Isso é fato. A expectativa de 
vida média aumentou cerca 

de seis anos entre 1990 e 
2012, e o desafio deixou de ser “como vi
ver mais”: passou a ser “como viver me
lhor”. Mais importante do que escolher 
o melhor plano de saú de, melhores mé
dicos, la bo ra tó rios ou hospitais é ge ren
ciar os aspectos determinantes da saú de, 
como hábitos co ti dia nos, alimentação e 
re la cio na men tos.

Estudos têm demonstrado que esti
lo de vida é o principal fator de saú de e 
longevidade. Segundo a Organização 
Mun dial de Saú de (OMS), se fatores de 
risco importantes — como tabagismo, ali
mentação não saudável, inatividade física, 
estresse, obesidade e consumo de ál cool 

— fossem eliminados por meio de mudan
ças de hábitos, pelo menos 80% de to
das as doen ças do coração, dos derrames 
e dos dia be tes do tipo 2 se riam evitados.

Para Eloir Simm, gerente executivo 
em Promoção de Saú de/Lazer no Depar
tamento Na cio nal do SESI (Serviço So
cial da Indústria), tudo começa com um 
bom diag nós ti co, isto é, a partir da cons
ciên cia dos fatores que afetam a quali
dade de vida e precisam ser melhorados: 

“Não se trata apenas de medir a pressão 
ar te rial, mas também de o indivíduo co
nhecer como está em todas as dimen
sões de sua saú de (física, emo cio nal, so
cial e es pi ri tual). Com base nisso, passa a 
ser possível lidar, de forma positiva, com 
questões ligadas aos re la cio na men tos, 
atividades físicas, estresse, alimentação 
e comportamentos preventivos.”

In di ví duos críticos e responsáveis 
pela própria saú de só procuram consultas 
em casos real men te ne ces sá rios, seguem 
as prescrições e evitam novas interna
ções. Se a maioria dos pa cien tes ameri
canos agisse desse modo, por exemplo, o 
sistema de assistência médica economi
zaria US$ 290 bilhões por ano, segundo 
Don Tapscott e Anthony D. Williams, auto
res do livro Macrowikinomics – Reinician-
do os Ne gó cios e o Mundo (El se vier/2011.)

A so cie da de está cada vez mais infor
mada sobre saú de. Pesquisas mostram 
que 80% dos internautas utilizam a in
ternet para pesquisar sobre o tema (veja 

mais no Desafio 6, na página 56). Atual
men te, é muito comum consultar o po
pularmente conhecido “Dr. Google”, em
bora existam ressalvas sobre a precisão 
das informações. O compartilhamento 
de con teú dos de saú de nas mí dias so
ciais também vem incentivando o maior 
interesse pelo assunto, assim como o au
mento da oferta de produtos e serviços 
voltados especificamente ao bem  estar.

Entre inúmeros programas e inter
venções para melhoria de estilo de vida, 
o NEXT destaca dois: o coaching em saú
de e bem  estar e o autocuidado apoiado, 
que se baseia no princípio do suporte à 
mudança de comportamento usando fer
ramentas fundamentais para a eliminação 
ou controle dos fatores de risco.

A partir do momento em que o indiví
duo assume as ré deas da sua saú de, sem 
delegá  la a terceiros, ele evita consultas 
des ne ces sá rias, economiza tempo, pas
sa a valorizar (e contribuir com) a quali
dade do meio am bien te e ajuda a desa
fogar o sistema de saú de, o que melhora 
os atendimentos.

PALAVRA DE ESPECIALISTAS

40% DA SAÚDE DE UM INDIVÍDUO 
DEPENDE DE ESCOLHAS 
COMPORTAMENTAIS

O cenário  atual mostra pes soas viven
do mais, com maior carga de traba

lho e menor tempo para a vida pes soal. 
Esse quadro traz como consequência um 
drástico aumento de doen ças crônicas e 
maiores custos. Um terço da população 
tem alguma doen ça crônica em evolução, 
o que consome 70% dos gastos no setor 
de saú de. Uma das estatísticas mais cita
das é o desequilíbrio do investimento em 
assistência médica comparado com ati
vidades preventivas. Aproximadamente 
95% do gasto em saú de vão diretamen
te para a assistência à doen ça, enquanto 
5% são alocados para uma abordagem 
mais ampla na melhora da saú de. Apesar 
de 40% das mortes serem causadas por 
padrões de comportamento modificáveis 
pela gestão pes soal de saú de, o campo é 
relativamente pouco desenvolvido. De 
acordo com MacGinnis, a saú de de todo 

indivíduo se baseia em cinco pilares, dis tri
buí dos da seguinte forma: carga genética 
(30%); cir cuns tân cias sociais (15%); condi
ções ambientais (5%); escolhas comporta
mentais (40%); e assistência médica (10%). 
Ge ren ciar a própria saú de leva a uma me
lhor capacidade de trabalho e a uma vida 
mais produtiva. Esse ciclo resulta em um 
cenário onde o máximo desempenho com 
mínimo desgaste representa um concei
to  chave para a sustentabilidade do setor.

Ricardo de Marchi, 
médico e proprietário 

da HENET – Healthy 
Networking, empresa 

de assessoria em saúde 
corporativa, em  

entrevista ao NEXT

COACHING EM SAÚDE E 
AUTOCUIDADO APOIADO

A crescente necessidade de desen
volver intervenções para o contro

le das Doen ças Crônicas Não Transmis
síveis (DCNT) tem sido apontada como 
um dos maiores de sa fios de saú de pú
blica pela OMS, uma vez que elas são a 
principal causa de morte em todo o mun
do. Como engajar as pes soas em um pro
cesso efetivo de mudança para ter saú
de e melhorar hábitos de estilo de vida? 
Nesse contexto, surge o coaching como 
um in gre dien te es sen cial, na medida em 
que auxilia os in di ví duos a mudar seus 
comportamentos e a melhorar seus fa
tores de risco. Pode ser feito de diferen
tes modos — pes soal men te, por telefone, 
via web (online, e  mail) ou mesmo de for
ma híbrida — e sob orien ta ção de médi
cos, psicólogos, enfermeiros, nu tri cio nis
tas, preparadores físicos, fisioterapeutas, 

A

Confira em www.ideiasustentavel.com.br 
as principais dicas de atitudes saudáveis 

para adotar no dia a dia apontadas pelo estu-
do Ecossistema da Saú de no Brasil – Oportu-
nidade de Inovação de Alto Impacto, da con-
sultoria Cria Global.

Como criar  
atitudes saudáveis 
no dia a dia

NO PORTAL
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NO R ADAR

Há quatro anos, a Unimed Paraná desenvol-
ve o programa Gerenciamento de Doen-

ças Crônicas em busca do empoderamento do 
autocuidado para proporcionar melhoria das 
condições de risco e estabilização do paciente. 
O trabalho é realizado por meio de ações di-
retas e indiretas de um profissional de saúde, 
de forma individualizada e proativa, seguin-
do protocolos de monitoramento específicos.

Segundo Priscila Muller Franqui, coorde-
nadora de Gestão da Atenção à Saúde, são 
mais de 1.100 pacientes ativos no progra-
ma: “Por meio de métodos próprios de ras-
treamento e de identificação do perfil de do-
enças crônicas não-transmissíveis, é possí-
vel identificar a população-alvo do programa, 
que hoje envolve colaboradores, dependentes 
e demais beneficiários da Unimed Paraná.”

Destacam-se como resultados: mais de 
600 intercorrências revertidas por orientação 
do médico por telefone ou no atendimento pré-
-hospitalar na residência; satisfação de 98% 
dos pacientes; e o custo per capita, atrelado 
à redução de internação e consultas em pron-
to-socorro, que já atingiu a casa dos 20%.

Unimed Paraná 
estimula o 
autocuidado

entre outros profissionais. Embora o con
ceito de coaching não seja novo, sua apli
cação na área da saú de ainda é bastante 
recente. Existe um número crescente de 
estudos que demonstram a eficácia do 
recurso e, do outro lado, notam  se resul
tados limitados nas abordagens tradicio
nais para a melhoria de estilo de vida. Já o 
autocuidado apoiado baseia  se em um 
modelo de intervenção que utiliza técni
cas motivacionais efetivas de aconselha
mento visando engajar as pes soas em um 
processo de mudança comportamental. 
É uma forma de empoderamento por 
meio da prestação sistemática de servi
ços educacionais para aumentar a con
fian ça e as habilidades de cada um no 
ge ren cia men to de seus problemas de 
saú de. Isso implica monitoramento re
gular, estabelecimento de metas, cons
trução de um plano de cuidado, forta
lecimento das relações entre o pa cien te 
e a equipe de profissionais envolvida e 
suporte para a solução dos problemas.

Sâmia Aguiar Brandão 
Simurro, sócia‑diretora 

da SeR Psicologia e vice‑ 
 presidente da Associação 
Brasileira de Qualidade de 

Vida (ABQV), em entrevista 
para o NEXT

COMPORTAMENTO  
EM FOCO

Um estudo de 2010 do Centro 
UnitedHealth para Reforma e 

Modernização da Saú de dos Estados 
Unidos constatou que mais de 50% dos 
norte  americanos poderão ter dia be
tes ou pré  dia be tes em 2020, levando a 
um custo de US$ 3,35 trilhões durante 
a próxima década. Embora a maior par
te do debate gire em torno dos serviços 
de saú de, muitos stakeholders da área es
tão ignorando uma conversa mais séria 
sobre a responsabilidade pes soal. É irres
ponsável con ti nuar mos a nos concentrar 
nos custos e no acesso, enquanto os in
di ví duos não estão sendo responsabili
zados por suas más decisões de estilo de 
vida, o que afeta o custo de longo prazo.

William M. 
Jennings, presidente 
e chefe‑executivo do 

Hospital Bridgeport, em 
Connecticut, Estados 

Unidos, no artigo Personal 
Responsibility, publicado na 
revista Managed Healthcare 

Executive, em 2013

PROGRAMA DE  
SAÚDE PROATIVA DO 
CONSUMIDOR NOS EUA

Vá rios es pe cia lis tas têm enfatizado a 
necessidade de consumidores mais 

informados e ativos em relação aos cui
dados de saú de, mas as intervenções des
tinadas a promover esse engajamento 
obtiveram sucesso limitado. O Progra-
ma da Saú de Proa ti va do Consumidor, de 
Stanford, é uma intervenção interativa, 
móvel, adaptada por computador, e tam
bém um portal dinâmico na web. Ela pro
move a responsabilidade pes soal sobre o 
bem  estar por meio do incentivo à toma
da de decisão (e seu compartilhamento 
com profissionais e pa cien tes) ba sea da 
em informações; ao uso financeiramente 
responsável dos serviços de saú de; e ao 
engajamento em atividades de bem  estar. 
O programa tem como alvo os consumi
dores em seus pa péis como pa cien tes, 
compradores e prestadores de cuida
dos de saú de. Fornece mensagens de 

mudança de comportamento ba sea das 
em evi dên cias e respostas de cada parti
cipante, ava lia ções confiáveis e algumas 
variáveis, como o desejo de transforma
ção, be ne fí cios percebidos e barreiras 
enfrentadas. Muitas das atividades são 
projetadas para ajudar os pa cien tes a ma
ximizar o tempo disponível em sua visita 
a um pro fis sio nal de saú de. A ferramen
ta permite que eles digitem dúvidas ou 
preo cu pa ções para conversar com o mé
dico. A lista pode ser impressa para a con
sulta. O usuá rio recebe um feedback atua
li za do a cada retorno ao programa, que 
pode também ser ligado a outros ban
cos de dados, sistemas de gestão de be
ne fí cios ou registros de saú de eletrônicos.

Sara Johnson, Ph.D e vice‑presidente 
da Pro‑Change Behavior 
Systems Inc., no artigo 

Stanford Medicine X, the 
Intersection of Medicine 

and Emerging Technologies, 
publicado na  

21‑ª Conferência Anual de 
Arte e Ciência de Promoção 

da Saúde, em 2012

SAÚDE E ECOLOGIA SE 
APRENDEM NA ESCOLA

A educação infantil representa, nos Es
tados Unidos, o espaço em que se 

deve desenvolver a com preen são sobre 
como escolhas pessoais e coletivas são 
interdependentes e afetam os sistemas 
ecológicos. Um bom exemplo é o movi
mento que a chefe de cozinha e ativista 
Alice Waters começou com seu progra
ma Edible Schoolyard, em Berkeley, Califór
nia. Ele se espalhou em escolas de todo o 
país. Com base em dados que mostram a 
sobreposição entre as determinantes do 
sucesso educativo e os de boa saú de, os 
alimentos a que as crian ças têm acesso 
nas suas escolas tornaram  se uma ques
tão séria de debate. No longo prazo, ha
verá uma mudança ge ra cio nal quando 
essas crian ças, que estão cada vez mais 
educadas para as conexões entre o sis
tema alimentar e sua própria saú de, tive
rem mais idade. Para Alice, se real men te 
existe um desejo de mudar o sistema ali
mentar no mundo de forma duradoura, 

Segundo estudo divulgado na revista 
científica Lancet, em 2014, o Brasil tem mais 

pessoas acima do peso ou obesas do que 
a média mundial. A OMS estima que mais 
de 115 milhões de brasileiros sofram com 

problemas relacionados ao excesso de peso
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CAMINHO DAS PEDR AS

Diag nos ti ca da com uma forma rara de câncer, 
a norte-  americana Patricia Torrey tornou-  se 

porta-  voz em capacitação e defesa de pa cien tes. 
Em artigo intitulado The Wise Patient’s Guide to 
Being an Empowered Patient, publicado no por-
tal about.com (maio de 2014), ela ensina como 
o pa cien te pode assumir um papel ativo na ges-
tão de sua doen ça, aprender o máximo possí-
vel sobre ela, conhecer e participar das opções 
de tratamento:
1. Assuma responsabilidades: ninguém melhor 

do que o próprio indivíduo conhece o seu cor-
po; portanto, ele deve recorrer a todos os re-
cursos e informações disponíveis, usando esse 
conhecimento para tomar decisões sobre o seu 
tratamento.

2. Estabeleça metas: é importante entender que 
o corpo humano nem sempre rea ge da ma-
neira esperada. Melhor, assim, é definir uma 
meta de tratamento e trabalhar em direção a 
esse objetivo, que pode ser a cura ou apren-
der a melhor lidar com o problema.

3. Colabore com os outros: seja um participante 
ativo de sua própria equipe de saú de — o que 
inclui médicos, pes soal de apoio, plano médi-
co e até mesmo outros pa cien tes — cien te de 
que a colaboração ajuda nos processos de to-
mada de decisões de diag nós ti co e tratamento.

Guia do paciente sábio
4. Reú na evi dên cias: levante dados decor-

rentes de observação, sintomas e históri-
co fa mi liar para discutir com a equipe mé-
dica e outros pa cien tes, além de pesquisar 
sobre a doen ça e os tratamentos.

5. Seja um consumidor inteligente de saú
de: às vezes, os de sa fios que um pa cien te 
tem de enfrentar estão mais re la cio na dos 
ao atendimento ao clien te e aos custos do 
serviço do que com os aspectos de bem- 
 estar e cuidados. É preciso com preen der 
as opções de escolha por um determina-
do seguro de saú de.

6. Certifique  se dos riscos no am bien te de 
saú de: esteja cien te de que existe a possi-
bilidade de erros em procedimentos médi-
cos, de má administração de medicamen-
tos e infecções hospitalares.

7. Com preen da e apoie: conheça os prin cí-
pios de defesa dos pa cien tes, pois, uma 
vez que aprendeu sobre seus problemas 
de saú de, o indivíduo poderá ajudar ou-
tros novos pa cien tes a encontrar melho-
res resultados médicos, diag nós ti cos e 
tratamentos.

8. Adira às decisões: depois de um proces-
so colaborativo, o indivíduo se sentirá mais 
con fian te em relação às decisões.

deve  se educar e capacitar as próximas 
gerações. A educação pública seria, se
gundo ela, a última instituição verdadei
ramente democrática — nela, os valores 
das crian ças ainda estão sendo formados.

Rod Falcon e Miriam 
Lueck, na pesquisa The 

Greening of Health – The 
Convergence of Health and 

Sustainability, publicada 
pelo Institute for the  

Future, em 2009

DETERMINANTES 
ECONÔMICOS E DE SAÚDE

O mercado sem regulação pode ser 
o principal responsável pela epide

mia de obesidade que amea ça a popula
ção mun dial, pois é fomentado por um 
conjunto de comportamentos humanos, 
e a obesidade resulta, em última instância, 
do comportamento humano. Somos de
ma sia da men te fracos ou mal informados 
para evitar os alimentos baratos e sabo
rosos que são prejudiciais à saú de. Além 
disso, nosso comportamento alimentar 
sofre a in fluên cia de uma série de forças 
psicológicas in cons cien tes. É difícil rom
per com hábitos. Em um momento de 
intensa turbulência econômica, com a 
maior parte do mundo ainda tentando 
se recuperar da crise econômica de 2008, 
as pes soas têm dificuldade para perceber 
se suas decisões são racionais ou irracio
nais. A maioria está tentando apenas so
breviver. Caberia aos governos, portanto, 

ajudar na proteção desses consumidores 
descontrolados. O cidadão se rebela con
tra o Estado que intervém porque tem 

convicções ba sea das em teo rias in gê
nuas sobre a natureza humana. Essas teo
rias sugerem que as pes soas es co lhe riam 
sempre o melhor para elas. Existem for
ças in cons cien tes que determinam nos
so comportamento. Temos uma incapaci
dade natural de seguir projetos de longo 
prazo. Com a combinação certa de pres
são so cial e intervenção do governo, po
demos levar a indústria de alimentos a 
 criar produtos mais saudáveis. Será uma 
luta de vá rias décadas.

Peter A. Ubel, professor 
de Administração e Medicina 

e de Políticas Públicas na 
Escola de Políticas Públicas 

de Stanford e autor do 
livro Free Market Madness 

(Loucura do Livre  
Mercado), de 2008
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1. Ecossistema da Saúde no Brasil  
— Oportunidade de Inovação de Alto 
Impacto, da Cria Global: 
http://pt.slideshare.net/criaglobal/
estudo-  ecossistema-da-  sade-no-  brasil

2. The Wise Patient’s Guide to Being an 
Empowered Patient: 
http://patients.about.com/od/
empowermentbasics/a/wisepatient.htm

3. Loucura do Livre Mercado (Civilização 
Brasileira/2014), de Peter A. Ubel

PAR A SABER MAIS

RESPONSABILIDADE PESSOAL, 
SOCIAL E AMBIENTAL

A responsabilidade pela saú de deve 
ser um esforço colaborativo entre 

os in di ví duos e a so cie da de em que vi
vem. As pes soas devem cuidar da saú de; 
as so cie da des, promovê  la e fi nan ciar cus
tos. Embora o acesso aos cuidados tenda 
a dominar as discussões e, muitas vezes, 
receba a maior parcela dos recursos da 
so cie da de, não se deve esquecer a im
portância da saú de am bien tal, da saú de 
pública e da pesquisa em saú de. Essas ou
tras es tra té gias podem ser altamente ren
táveis e até estimular a responsabilidade 
pes soal por meio da cria ção de am bien
tes físicos e sociais que permitem aos in
di ví duos manter a qualidade de vida e 
evitar a doen ça.

David Benjamin 
Resnik, Ph.D e bioe ti cis‑
ta do Na tio nal Institute 

of Environmental  Health 
Scien ce, na Carolina do 

Norte, Estados Unidos, no 
artigo Responsibility for 
 health: personal, so cial, 

and environmental, publicado no Journal of 
Medical Ethics, em 2007

AUTOGESTÃO DA SAÚDE

Não existe uma definição universal 
para ‘autogestão’ da saú de. Vá rios 

termos são usados dependendo do con
texto e do foco de debate, como empo
deramento do pa cien te ou autocuidado. 

Aprender e praticar as habilidades ne ces
sá rias para exercer uma vida ativa e emo
cio nal men te satisfatória frente a uma con
dição crônica é um primeiro significado; 
em outro sentido, pode envolver as habili
dades individuais — independentemente 
de como elas foram adquiridas — ou a ca
pacidade do indivíduo para controlar os 
sintomas, o tratamento, as consequências 
físicas e psicossociais e as mudanças no 
estilo de vida inerentes a viver com uma 
condição crônica. Autogestão eficaz en
globa capacidade de monitorar a própria 
si tua ção e efe tuar as respostas cognitivas, 

comportamentais e emocionais ne ces sá
rias para manter a melhor qualidade de 
vida possível. Empowerment ou empode
ramento é uma abordagem colaborativa 
centrada no pa cien te.

Patrick McGowan, Ph.D e professor 
associado da Universidade de Vitória, 

Canadá, no artigo Paciente 
auto‑gerenciado – Pano 

de Fundo para Novas 
Perspectivas, publicado na 

International Conference on 
Patient Self‑Management, 

em 2005
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