
Sessão 4 

Solução de Problemas e gerenciamento de tarefas  

 

4.1 Delineamento da sessão 

 Definir a agenda. 

 Revisar adesão medicamentosa. 

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

classificação de prioridades. 

 Ensinar o paciente a usar a solução de problemas.  

 Ensinar o paciente a desmembrar uma tarefa grande em passos pequenos mais 

gerenciáveis. 

 Resolver problemas relacionados a qualquer dificuldade antecipada no uso desta 

temática. 

 Definir tarefa de casa. 

4.2 Definir a agenda 

 Estabelecer a pauta da sessão. 

4.3 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.  

4.4 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. 

4.5 Estratégias para a solução de problemas 

 O objetivo dessa seção é ajudar o paciente a aprender a reconhecer quando está 

tendo dificuldades de realizar uma tarefa ou está começando a se sentir pressionado e 

não sabe exatamente por onde começar. Ressalte que essa situação pode levar à 

procrastinação e a outros problemas.  

 Estratégias que serão ensinadas:  

 Definir um plano de ação. 

 Desmembrar uma tarefa em pequenas partes administráveis. 

4.5.1 Cinco passos para a solução de problemas (tabela 4.1) 

1. Formular o problema  

 O paciente deve descrever o problema, da maneira mais sucinta possível.   

2. Listar todas as soluções possíveis 

 Este passo independe do quanto essas soluções podem ser viáveis ou não. 

3. Listar os prós e contras de cada solução 



 Momento para o paciente avaliar de maneira realista cada solução.  

4. Classificar cada solução 

 O paciente deve classificar os prós e contras das soluções em uma escala de 1 a 

10, da forma mais objetiva possível.  

5. Implementar a melhor solução 

 O paciente deve observar qual solução teve a classificação mais alta. Discuta se 

é mesmo a solução que ele gostaria de escolher. Ajude-o a implementar as 

habilidades já discutidas para realizar essa solução.  

 Solução Possível Prós da solução Contra da solução Classificação geral 

da solução (1-10) 

 

 

 

   

 

4.5.2 Desmembrando as tarefas 

Explique ao paciente que, ao aprender a desmembrar as tarefas em partes 

menores e mais gerenciáveis, aumentará a probabilidade de começar e terminar as 

tarefas que parecem mais estressantes.  

 Passos para desmembrar tarefas  

1. Escolha uma tarefa complexa ou difícil da lista de coisas a fazer (sessão 

3). 

2. Liste os passos que devem ser realizados 

3. Certifique-se de que cada passo é administrável 

4. Liste cada passo individual em uma lista diária de coisas a fazer 

4.6 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 

 Usar a técnica dos cinco passos para a solução de problemas com, pelo menos, 

um item da lista de coisas a fazer.  

 Exercite desmembrar uma tarefa grande da lista de coisas a fazer em partes 

menores. 

O que é esperado do MÓDULO 1 

Ao término das quatro primeiras sessões e fechamento do módulo 1, espera-se que o 

paciente fortaleça habilidades de organização e planejamento, a partir de sua 

experiência prática e da implementação das técnicas discutidas. Este primeiro módulo 

será indispensável para as habilidades aprendidas em seguida.  

 


