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SANT
IAGO 13

REFLEXO
 DE CORRECCIÓN

-As persoas temos incorporado o 
desexo de facer as cousas ben.

-Os profesionais  da saúde 
tendemos máis a inclinarnos 
hacia o reflexo de corrección.

-É importante inhibir este reflexo.
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- Preguntar.

- Escoitar.

- Informar

3 HABILIDADES PRINCIPAIS
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- Acompañar

- Dirixir

- Guiar

3 ESTILOS DE 
COMUNICACION
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DIRIGIR% GUIAR% ACOMPAÑAR%

INFORMAR%
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ESCUCHAR%
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Desaparecen os principios 
básicos

1. Expresar empatía.

2. Desenvolver discrepancia.

3. Evitar a argumentación.

4. Xirar as resistencias

5. Aumentar a autoeficacia.
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Eliminanse as fases
Fase 1: Fortalecer a Motivación 
para o cambio.

Fase 2: Consolidar o compromiso 
co cambio.
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O ESPÍRITU

O MÉTODO
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Compasión Aceptación

Evocación

Colaboración

Espiritu
da
EM
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Afirmación

Empatía

Respeto

AutonomíaAceptación
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O Oposto de.....
Respeto é      Xulgar
Empatía        Impoñer o propio punto
                 de vista
Autonomía     Impoñer, coercer, con-
                 trolar
Afirmación     Buscar o que está mal
                 na persoa
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Algúns principios do coidado 
centrado na persoa

1. Os nosos servicios existen para o bene-
ficio das persoas a quen sirven (non vice-
versa). As necesidades dos clientes teñen 
prioridade.

2. O cambio é fondamentalmente auto-
cambio. Os servicios facilitan o proceso 
natural de cambio.
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3. A xente é experta en sí mesma. Ninguén sabe 
deles mais ca eles.

4. Nos non podemos facer que o cambio ocorra. 
A verdade é que nos non podemos facelo sós.

5. Non temos que dar con todas as boas ideas. É 
probable que non teñamos as mellores.

6. A xente ten as suas propias forzas, 
motivacións e recursos que é preciso activar 
para que o cambio ocorra

7. Polo tanto o cambio esixe unha asociación, a 
colaboración da pericia.
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8. É importante entender a perspectiva que ten a 
persoa da situación, as suas necesidades e como 
satisfacelas.

9. O cambio non é unha loita de forza onde se 
sucede, gañamos. A conversa sobre o cambio débese 
semellar mais a unha danza que a unha pelexa.

10. A motivación para o cambio non se “instala”, 
evócase. Xa está alí, e o que necesita é ser chamada 
fora.

11. Non podemos revocar as eleccións da xente sobre 
o seu comportamento. A xente toma as suas propias 
decisións acerca do que faran e do que non e non é 
un obxectivo o cambio ata que a persona o adopta 
como tal.
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O MÉTODO
4 PROCESOS

5 HABILIDADES
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4 PROCESOS
COMPROMETENDOSE

ENFOCANDO

EVOCANDO

PLANIFICANDO
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comprometendose

enfocando

evocando

planificando
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COMPROMETENDOSE: é o proceso de 
estabrecer unha “conexión útil” e unha relación 
de traballo

E N FO CANDO é o p r o c e s o p o l o c a l 
desenvolvemos e mantemos unha dirección 
específica na conversa sobre o cambio

EVOCANDO implica “extraer” as motivacións 
propias da persoa, atópase no corazón da EM 

PLANIFICANDO abarca o compromiso co cambio 
e a formulación dun plan de acción concreto
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Cinco métodos iniciais: PARSI
•P reguntas abertas
•A  poiar, afirmar
•R  eflexar (escoitar 
reflexivamente)
•S  umarios, resumos
•I  informar, aconsellar
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PREGUNTAS ABERTAS
• Aquelas que non poden ser contestadas con 
unha ou duas palabras.

• As preguntas pechadas provocan respostas 
curtas (si/non). Péchante a porta no nariz.

• Invitan a un amplo abano de respostas.

• Permiten e animan ó paciente a explicarse.
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AFIRMAR 
• Son frases de reconoñecemento e 
valoración da persoa

• Apoian ó paciente no proceso de cambio

• Aumentan a percepción de autoeficacia

• Diminúen as resistencias

• Facilita a creación de un clima cordial
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REFLECTIR
• REPETICIÓN, a mais simple, repitese un elemento do 

que ven de dicir o paciente

• REFRASEAR, repetimos algo do que ten dito o 
paciente usando sinónimos ou parecidos para clarexar

• PARAFRASEAR, inferimos o que ten dito o paciente 
e o reflexamos con novas palabras, ampliando a 
perspectiva do que se ten dito

• RESUMIR, integranse varias das comunicacións que o 
paciente ten aportado.

22



SANT
IAGO 13

A Escoita Reflexiva NON É
1. Ordear, dirixir ou encargar
2. Alertar ou ameazar
3. Dar consello, realizar suxerencias ou propor solucións
4. Persuadir con lóxica, discusión ou enseñanza
5. Moralizar, ou dicir á persoa o que debería facer
6. Estar en desacordo, xulgar, criticar o culpabilizar
7. Estar de acordo, aprobar ou rogar
8. Culpabilizar, ridiculizar ou etiquetar (diagnosticar)
9. Interpretar ou analizar
10.Reafirmar, simpatizar ou consolar
11.Retirarse, distraerse, facer broma ou cambiar de tema
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SUMARIOS
• Facilitan a conducción da entrevista 
evitando a dispersión

• Reforzan o que ten dito o paciente

• Amosan que lle temos escoitado

• Preparanlle para iniciar cambios

• Volve escoitar en boca de outro o que 
ten dito e que lle motiva
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INFORMAR E ACONSELLAR
• Sen dúbida hai ocasións na EM en que é 
axeitado dar información ou consello.

• Ofrécese información ou aconséllase, con 
permiso.

• Non se descarga información en alguén, 
trátase de entender as súas perspectivas 
e necesidades e axudarlle a extraer as 
súas propias conclusións.
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comprometendose

enfocando

evocando

planificando
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COMPROMETÉNDOSE
. Sintese a gusto esta persoa ó falar 
conmigo?
. Cánto de apoio e axuda estou sendo?
. Entendo ás perspectivas e preocupacións 
desta persoa?
. Síntome cómodo nesta conversa?
. Parece esto unha asociación colaborativa?
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ENFOCANDO
. Qué obxectivos de cambio ten realmente esta 
persoa?
. Teño eu diferentes aspiracións de cambio para 
esta persoa?
. Estamos a traballar xuntos cun propósito 
común?
. Parece que nos estamos mobendo xuntos, ou 
en distintas direccións?
. Teño un sentido claro de adónde estamos indo?
. Parécese isto mais a unha danza ou a unha 
loita?
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EVOCANDO
. Cáles son as razóns propias de esta persoa 
para o cambio?

. É a sua reticencia mais sobre a confianza 
ou sobre a importancia do cambio?

. Qué diálogo de cambio estou escoitando?

. Estou indo demasiado rápido ou demasiado 
lonxe nalgunha dirección?

. Estáme facendo o reflexo de correxir ser o 
que da argumentos para o cambio?
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PLANIFICANDO
. Cal sería un razoable seguinte paso hacia o 
cambio?
. Qué axudaría a esta persoa a moberse hacia 
diante?
. Estoume acordando de evocar mais que de 
prescribir un plan?
. Estou ofrecendo información ou consello con 
permiso?
. Estou mantendo un sentido de curiosidade 
acerca do que funcionará mellor con esta persoa?
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COMPROMETÉNDOSE
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“Trampas” iniciais que 
promoven o desacordo

1. A trampa da VALORACIÓN.

2. A t. do EXPERTO.

3. A t. do FOCO PREMATURO.

4. A t. da ETIQUETA.

5. A t. da CULPA.

6. A t. da CHARLA (CHACHARA)
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- Comprometerse é o proceso de estabrecer 
unha relación de mutua confianza e axuda 
respectuosa

- Comenzar a consulta con unha avaliación 
pode colocar ó paciente nunha postura pasiva 
e perxudica o compromiso

- A directividade dirixida por experto non 
funciona ben cando o que se necesita é un 
cambio persoal

Compromiso e falta de C.
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- A trampa do foco prematuro implica 
tratar de enfocarse demasiado cedo nun 
obxectivo sen suficinte compromiso

-As argumentacións acerca do axeitado dun 
diagnóstico, unha etiqueta, poden ser 
contraproducentes

- A charla informal non parece ser 
demasiado útil mais alá de modestas doses
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Escoitando
- A habilidade, aprendible, de escoita reflexiva 
é fundamental nos catro procesos da EM

- A esencia da E.R. é unha expresión que fai 
unha conxetura sobre o que a persoa quere 
dicir

- Se tes a sensación de que estades dando 
voltas en círculo ou de que non ides a 
ningunha parte, as reflexións probablemente 
están sendo demasiado simples
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PARSI
- Unha pregunta aberta invita á persoa a 
pensar antes de responder e proporciona 
un amplo campo para a resposta

- Afirmar é recoñecer, apoiar e enardecer 
as capacidades e os esforzos da persoa

- Os sumarios xuntan a información que a 
persoa ten ofrecido, posen ter un sentido 
de resumo, de enlace ou transicional
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Explorar valores e fines
- Entender os valores e obxectivos da persoa é 
clave para apreciar os seus esquemas internos de 
referencia

- A entrevista de valores explora os obxetivos vitais 
da persoa, porqué son importantes e cómo se 
expresan

- A xente tende a vivir con coherencia. A 
discrepancia entre o comportamento actual e un 
valor central e unha poderosa motivación para o 
cambio
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DEFINICIÓNS

A EM é un estilo de conversa 
colaborativo para reforzar a 
propia motivación da persoa e 
comprometela co cambio.
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EM é un estilo de “counseling” 
asesoramento? para manexar o 
frecuente problema da ambivalencia 
hacia o cambio.
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A EM é un estilo de comunicación 
colaborativo, orientado a obxectivo con 
particular atención á linguaxe do 
cambio. Está deseñada para reforzar a 
p e r s o a l mot i vac i ó n p ara e o 
compromiso con, un fin específico, 
extraendo e explorando as razóns 
propias da persoa para o cambio 
dentro dunha atmósfera de aceptación 
e compasión.
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Dez cousas que a EM NON É
1. O Modelo Transteorético do cambio.
2. Un xeito de levar á xente a facer o que ti cres que 

debe facer.
3. Unha técnica.
4. O Balance Decisional.
5. Feed-back de avaliación.
6. Terapia cognitivo-conductual.
7. Terapia centrada no cliente.
8. Fácil de aprender.
9. O que facemos habitualmente.
10. Unha panacea.
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Dez cousas que a EM SI É:
1. Un xeito refinado de guiar.

2. O cambio é o Obxectivo da conversa.

3. O propósito é evocar e fortalecer a motivación 
persoal para o cambio.

4. Está centrada na persona e respecta a 
autonomía.

5. Usa habilidades específicas (inda que algunhas 
son comúns a outras intervencións).

6. Oriéntase a un obxectivo específico de cambio. 
Non é a mera exploración da ambivalencia, busca 
resolvela na dirección do cambio.
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7. Recorre a formas específicas de discurso 
(adaptadas ó do paciente). Promobe e reforza o 
discurso de cambio do paciente.

8. É breve. Pódese adaptar a consultas cortas. 
Pódese usar ainda que unha consulta non permita 
un abordaxe completo.

9. É adaptable. Responde á experiencia propia da 
persoa e funciona en diversas culturas e en 
problemas de diferentes áreas.

10. Pódese aprender. Tenn habilidades observables e 
que se poden aprender e mellorar co a práctica. 
Pódese medir a sua calidade.
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DIALOGO DE CAMBIO 

RAZÓNS
CAPACIDADE

DESEXO

NECESIDADE
COMPROMISO

REALIZACIÓN DE ACTOS
CONCRETOS
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A Inten s i d a de da Re s i stenc ia é 
Directamente proporcional á distancia 
entre os obxectivos do paciente e o que 
propón o terapeuta

Situación
Actual

Obxectivo do
Paciente

Obxectivo do
Profesional
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Unha conversa sobre o cambio é EM 
can do e stás e sco itan do para 
compren der a perspect iva do 
paciente, tés un enfoque claro en un 
ou mais obxectivos de cambio e 
evocas activamente as propias 
motivacións da persoa para o cambio

46


