
Sessão 3  

Organização de múltiplas tarefas 

 

3.1 Delineamento da sessão 

 Definir a agenda 

 Revisar adesão medicamentosa 

 Revisar o uso que o paciente faz da agenda e da lista de tarefas 

 Ensinar os pacientes a gerenciar múltiplas tarefas 

 Ensinar o paciente a priorizar tarefas 

 Resolver problemas relacionados a qualquer dificuldade antecipada no uso desta 

temática 

 Definir tarefa de casa 

3.2 Definir a agenda 

 Estabelecer a pauta da sessão. 

3.3 Revisão da adesão medicamentosa 

Toda as semanas, o paciente registra a dose de medicamento que lhe foi prescrita 

e indica o número de doses que deixou de tomar durante a semana. Ajude-o a identificar 

os fatores que contribuem para a perda de doses, como tendência à distração etc.  

3.4 Revisão das sessões anteriores 

 Revisar os avanços do paciente na implementação de habilidades de cada uma 

das sessões anteriores. Reconhecer avanços e aplicar a solução de problemas às 

dificuldades que possam estar tendo. 

3.5 Revisão das ferramentas para organização e planejamento 

 Revisar a importância e as dificuldades do uso da agenda e do bloco de notas. 

Ajude-o a pensar em:  

 Onde a(o) agenda/ bloco será guardada(o)? 

 Como o paciente se lembrará de usá-la(lo) todos os dias? 

Enfatizar a importância de o paciente consultar a lista todos os dias.  

3.6 Gerenciando múltiplas tarefas 

 O exercício a seguir ensina o paciente uma nova estratégia concreta para decidir 

quais tarefas são mais importantes, através de sistema para atribuir uma classificação de 

prioridade a cada tarefa.  

3.76.1 Priorizando 

 As pessoas costumam gostar de realizar antes as tarefas que são mais fáceis, mas 

menos importantes. Isso dá a impressão de que as coisas estão sendo feitas, mas nunca 

se avança em direção a objetivos importantes. Os pacientes podem enfrentar esta 

questão atribuindo classificações “A”, “B” e “C” à lista de tarefas.  



Tarefas “A”: tarefas de maior importância, o que quer dizer que devem ser realizadas a 

curto prazo.  

Tarefas “B”: tarefas de menor importância, a ser realizadas a longo prazo. Algumas 

partes da tarefa devem ser feitas em breve, mas outras podem levar mais tempo.  

Tarefas “C”: tarefas de mínima importância. Podem parecer mais atrativas e mais 

fáceis de fazer, mas não são tão fundamentais como as de classificação mais alta. 

 

Tabela 3.1 

Classificação de 

prioridades 

Tarefa Data e que foi 

incluída na lista 

Data em que 

foi finalizada 

A    

    

    

B    

    

    

C    

    

    

 

3.7 Tarefa de casa 

 Anotar todos os compromissos na agenda e usar o bloco de notas todos os dias 

para registrar e revisar a lista de coisas a fazer 

 Usar e consultar a lista de tarefas e a agenda todos os dias. 

 Classificar cada nova tarefa por prioridades 

 

 

 

 

 

 


