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INTRODUÇÃO:

A presente pesquisa visou explorar as possibilidades da aplicação das ciências
comportamentais no contexto de combate à pandemia de COVID-19. O projeto de iniciação científica
se insere num projeto de Cooperação Técnica Internacional intitulado “Behavioral Insights Aplicados ao
Compliance Sanitário - Como criar hábitos sanitários e de distanciamento social efetivo”. Esta
cooperação se dá entre a UNICAMP, representada pelo Laboratório de Estudos do Setor Público
(LESP) da Faculdade de Ciências Aplicadas - FCA, e a CLOO - Behavioral Insights Unit de Portugal. O
estudo tem como foco a análise de comportamentos e aplicação de intervenções comportamentais no
CECOM/Unicamp.

O CECOM é subordinado ao Gabinete do Reitor da universidade e responsável pelo
planejamento e execução das ações de promoção e prevenção, assistência e reabilitação da saúde,
direcionadas à comunidade da Unicamp. O órgão oferece atendimento ambulatorial gratuito aos seus
alunos, funcionários docentes e não docentes em diversas especialidades médicas, saúde mental,
fisioterapia, nutrição, enfermagem e odontologia. Tendo em vista o contexto do CECOM, a presente
pesquisa visou focar os comportamentos considerados importantes para evitar a transmissão do
coronavirus, como o distanciamento social e a higienização das mãos nos espaços do Pronto
Atendimento da unidade.

O arcabouço teórico utilizado pela pesquisa é o das Ciências Comportamentais, campo de
estudo que busca compreender as falhas e tendências na tomada de decisão das pessoas. Os
cientistas comportamentais lançam mão não apenas do arcabouço teórico da economia, mas também
da psicologia, neurociência, antropologia, sociologia, ciência política entre outras ciências para tecer
suas análises. Particularmente, no campo da administração pública, a aplicação desses conceitos e
estudos deu origem a novas formas de criar, testar e validar desenhos de políticas públicas por
Estados e Governos que ficaram conhecidos como insights comportamentais e nudges aplicados à
políticas públicas. De acordo com a OECD (2021) os Insights Comportamentais podem ser definidos
como: uma “(...) abordagem indutiva à formulação de políticas que combina percepções da psicologia,
ciências cognitivas e ciências sociais com resultados testados empiricamente para descobrir como os
humanos realmente fazem escolhas” (OECD, 2021). Desta forma, a abordagem dos insights
comportamentais permitiu então, não apenas a inclusão de um conjunto de olhares multidisciplinares
ao estudo das escolhas e comportamento humano, mas também a observação empírica das escolhas
desses agentes. Cabe destacar que é por meio desta observação que se busca compreender como
dar um "empurrãozinho" para determinados comportamentos e através desta compreensão desenhar
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estímulos - nem proibições, nem incentivos - para a indução de comportamentos mais desejáveis. Para
Thaler e Sunstein (2008) este processo é denominado de mudanças na "arquitetura de escolhas"
através de "nudges". Os Nudges "alteram o comportamento das pessoas de uma forma previsível, sem
proibir quaisquer opções ou alterar significativamente seus incentivos econômicos (...) Nudges não são
proibições” (Thaler & Sunstein 2008, p. 6). Diante desta definição podemos afirmar que os nudges são
como pequenos empurrões para que as pessoas tomem melhores decisões. Foi a partir dessa base
que a presente pesquisa foi concebida, buscando incentivar comportamentos que privilegiem o
seguimento dos protocolos sanitários nos espaços do CECOM/Unicamp.

METODOLOGIA:

O desenho metodológico desta pesquisa está baseado no framework Behaviour, Analysis,
Strategies, Interventions and Change – BASIC criado pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE que serve como guia para formuladores de políticas públicas.
Ressalta-se que este método é reconhecido internacionalmente como uma das melhores ferramentas
de análise, prática e diretrizes éticas para a condução de projetos de insights comportamentais do
início ao fim do ciclo de uma política pública. De forma a conduzir a pesquisa, a metodologia está
dividida em seis etapas, descritas a seguir.

1. Pesquisa Bibliográfica e documental
Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental em fontes diversificadas
como, matérias divulgadas em jornais, revistas, trabalhos científicos (monografias,
dissertações, teses, etc.) e publicações em periódicos nacionais e internacionais, usando as
bases: Scopus, Web of Science e Scielo. Nestas bases, foram pesquisadas referências
relacionadas aos tópicos de economia comportamental, Compliance Sanitário, nudges, bem
como temas correlatos aos protocolos sanitários, como o uso de máscaras, higienização de
mãos, COVID-19 e distanciamento social.

2. Revisão de Literatura
Com o material selecionado foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema, buscando
esclarecimentos sobre relações de causa e efeito e vieses comportamentais envolvidos.

3. Definição dos comportamentos
A partir da realização de um workshop com colaboradores do CECOM e a equipe de pesquisa,
foram destacados os principais comportamentos problemáticos nos espaços do centro de
saúde, comportamentos estes que foram o foco das intervenções comportamentais.

4. Construção da Baseline
Para posterior avaliação do efeito das intervenções comportamentais, foi necessário a
elaboração de uma linha de base com dados sobre os comportamentos selecionados para a
intervenção, para que pudessem ser comparados aos dados após a mesma. Esta etapa
envolveu visitas para realização de registros do local escolhido, coleta de informações e
observações e sistematização destas informações.

5. Ideação e Criação das Possíveis Intervenções
Esta etapa envolveu aspectos detalhados como a criação de materiais, comunicação,
formulários e etc., bem como, formas de mensuração dos resultados e indicadores para recolha
de dados após a intervenção.

6. Coleta de dados pós intervenção
Para comparação de dados com a baseline, após a implementação das intervenções foi
realizada uma coleta de dados in loco, focada na frequência de ocorrência dos
comportamentos selecionados.

7. Avaliação Do Impacto Das Intervenções e Análise Dos Resultados
Esta etapa foi realizada através de ferramentas da estatística descritiva como teste de hipótese
e nível de significância, com detalhes definidos a partir da escolha dos dados das hipóteses
comportamentais.

8. Adaptações e Sugestões das Novas Intervenções
Etapa final na qual após a avaliação das intervenções e interpretações de seus resultados
pudemos sugerir adaptações às intervenções bem como possíveis encaminhamentos para
outras intervenções futuras.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Dentre as diversas formas de incentivos à prevenção da transmissão do COVID-19 desde o início
da pandemia, o distanciamento social e o uso de máscaras se mostraram aliados à redução da taxa de
contágio (Gyula; Anna; Nicola; Jana e Muge, 2020). Como demonstra um estudo sugestivo realizado
pela Universidade de Warwick em 2020, o uso de máscara e o distanciamento social estão
relacionados de forma complementar. Como os principais resultados da pesquisa de Mishra (2021)
ressalta-se a necessidade de repensar as normas de distanciamento social com base no volume de
pessoas que produzem gotículas que podem hospedar o vírus da COVID-10 em vários ambientes, a
redução dos ciclos de contágio via oral através da redução do tom de voz, por exemplo, como
mecanismo de reduzir a emissão de CO2, mecanismos de regulação de temperatura, ventilação e
condições internas de ventilação automática de locais fechados e um estudo sobre o risco de infecção
por aerossol em diferentes condições e distanciamento. Como sugestão de intervenções o estudo
sugere: limitar grupos de usuários em locais fechados, equipar profissionais com microfones, reduzir o
som médio do ambiente para que as pessoas possam falar mais baixo e serem compreendidas,
aumentar intervalos para ampliar a circulação de pessoas e sinalizar a sala com sensores que
indiquem locais de maior ventilação. Esses estudos ressaltam a importância da combinação entre
distanciamento social, ou seja, que as pessoas fiquem com distanciamento de 1m até > 2m de
distância das outras e que usem máscaras, pois o vírus pode ser transmitido via aparelho respiratório e
expelido via oral por qualquer usuário a qualquer momento (Ohya, T., Nakagawa, K., Arai, Y., Kato,
H.,2021). A revisão da literatura recomenda prezar por uma série de incentivos ao distanciamento, ao
uso de máscaras, a compreensão do comportamento dos usuários em relação ao risco de
contaminação, a noção e percepção dos usuários a locais abertos e locais fechados que podem mudar
sem qualquer controle das intervenções, ampliar a percepção ao volume total de pessoas em espaços
fechados e o incentivo a circulação e ventilação controlados, assim como os mecanismo de mensurar
aglomerações que podem causar um aumento de gotículas infecciosas do ar (Ohya, T., Nakagawa, K.,
Arai, Y., & Kato, H. (2021); Luckman, A., Zeitoun, H., Isoni, A., Loomes, G., Vlaev, I., Powdthavee, N.,
& Read, D. (2020); Wang, CC, Prather, KA, Sznitman, J., Jimenez, JL, Lakdawala, SS, Tufekci, Z., &
Marr, LC (2021) e Mishra, S., 2021).

A partir da definição dos comportamentos as intervenções desenvolvidas se basearam na
utilização dos insights comportamentais relacionados à (i) saliência (destaque) das sinalizações,
tornando-as intuitivas (ex.: caso dos adesivos próximos aos dispensers de álcool em gel e adesivos
marcando qual a distância "intuitiva" na rampa), (ii) pré-compromisso em relação ao comportamento
pretendido ao entrar num novo ambiente (ex.:placa na rampa), (iii) normas sociais, ao ressaltar o que
outras pessoas naquele mesmo ambiente fazem de modo correto (ex.: banners) e (iv) efeito
mensageiro (ex.: mensagens que reforçam o pedido por parte da equipe médica e de enfermagem do
próprio local). Para isso foram elaborados diferentes designs voltados para cada comportamento
desejado. Estes designs foram instalados nos 4 espaços definidos no interior do CECOM, por meio de
cartazes, adesivos e banners. As seguintes mensagens foram utilizadas: “Um assento de distância
pode fazer a diferença!”; “Nossos pacientes garantem a nossa segurança e do nosso trabalho.”;
“Nesse local o protocolo é manter a distância e salvar uma vida. Suas ações garantem nossa
segurança”; “Se você veio acompanhar alguém, você também precisa manter a distância, assim você
garante sua segurança"; “Fique distante, eu consigo te ouvir!"; ”Com a distância de um banco de praça
você evita a transmissão de COVID-19”.

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DAS INTERVENÇÕES E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A análise dos dados leva em conta os períodos de coleta de dados Pré-Intervenção e

Pós-Intervenção, conforme pode ser visto a seguir.

Tabela 1 - Observações e porcentagens
Número de

Observações
Porcentagem

Comportamento

Comportamento Pré Pós Pré Pós
1. Sentar em lugar adequado 73 60 24,66% 11,67%
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Indivíduos em cadeiras
indicadas para não sentar 18 7

2. Distanciamento na rampa 57 43
17,54% 11,63%Indivíduos que não seguiram

distanciamento 10 5
3. Manter distância balcão 67 55

73,13% 63,64%Indivíduos que não seguiram
distanciamento 49 35

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das observações realizadas.

COMPORTAMENTO 1

COMPORTAMENTO 2

COMPORTAMENTO 3

Não há indício de relação estatisticamente significante entre o número de ocorrências de
pessoas utilizando o distanciamento na rampa e no balcão, haja vista que a diminuição relativa foi
pequena. Apesar de que com uma menor quantidade de observações tenhamos tido uma menor
incidência do comportamento. A manutenção da distância teve uma questão importante a salientar,
apesar das pessoas se posicionarem a priori no local indicado, por conta do acrílico, da máscara e
também do ruido do ambulatório o som das conversas ficavam reduzidos, fazendo com que as
pessoas se aproximam para escutar as instruções e perguntas de forma mais inteligível. Já o
distanciamento na Rampa, sofreu em grande medida com o número de pessoas que adentravam a
sala de atendimento, mas em razão de atendimentos para pessoas com sintomas de COVID19 e

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4



pessoas com outras queixas serem realizadas no mesmo ambiente, preferiam estar do lado de fora
aguardando atendimento. Muitas vezes o número de pessoas excedia o tamanho da rampa,
provocando aglomerações na rampa (pessoas com distanciamento menor que 1,5m). Sendo assim, é
possível notar que a maior diferença de observações acabou se dando no comportamento 1, com uma
taxa de 12,99%, enquanto os comportamentos 2 e 3 tiveram respectivamente, taxas de redução de
5,91% e 9,49%.

CONCLUSÕES:

Não foi registrado impacto com significância estatística das intervenções implementadas nos
comportamentos, apesar de a análise de dados descritiva demonstrar taxas menores de ocorrência
dos comportamentos selecionados. Dentre os principais pontos de atenção, destaca-se que a
execução da etapa inicial de mapeamento comportamental foi bastante impactada pelo contexto
pandêmico. Nesse momento do projeto, o acesso ao ambiente universitário esteve restrito como um
todo e em especial as instalações hospitalares poderiam representar focos de disseminação da
COVID-19 para os próprios membros da pesquisa ou estes poderiam simbolizar vetores do vírus para
a comunidade hospitalar. Assim, decidiu-se à época, somente visitar presencialmente as instalações a
partir do momento do registro observacional da quantidade de ocorrências dos comportamentos
priorizados. Todo o processo anterior de identificação dos comportamentos, delimitação e mapeamento
das situações-chave que deveriam ser endereçadas teve de ser feito de modo remoto. Mesmo
contando com a riquíssima colaboração dos membros do CECOM, avalia-se que, em próximas
iniciativas, é de vital importância a presença in loco dos membros da equipe da pesquisa nas etapas
iniciais.O contexto pandêmico também fez com que se estreitasse o período de coleta de informações
quantitativas e da implementação das intervenções. Assim, também se sugere que se tenha, nas
próximas vezes, um período maior de acompanhamento dos comportamentos e registros de
ocorrências. Fazer esse acompanhamento com maior número de dias anteriores ao desenho do
experimento ou em um número maior de localidades dentro das instalações (demais salas, corredores
etc) poderá ajudar no processo, tanto de identificação dos fatores comportamentais relevantes no
contexto dos hospitais, quanto do próprio arcabouço estatísticos das modelagens propostas. Portanto,
apesar dos resultados, temos contribuições importantes e lições aprendidas para próximos estudos
dessa abordagem em ambientes hospitalares.
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