
MÓDULO 1| Psicoeducação, organização e planejamento. 

Sessão 1  

Psicoeducação e introdução a habilidades de organização e planejamento 

 

1.1 Delineamento da Sessão 

 Definir a agenda 

 Apresentar informações sobre os sintomas cognitivos da EMJ. 

 Determinar os objetivos do paciente neste protocolo de reabilitação  

 Discutir a estrutura das sessões 

 Explicar o formato modular  

 Ajudar o paciente e aplicar a solução de problemas a dificuldades com o 

próprio tratamento 

 Examinar informações e exercícios de motivação 

 Introduzir o bloco de notas e a agenda 

 Discutir o envolvimento de uma pessoa importante para o paciente no 

tratamento  

 Definir a tarefa de casa 

 

1.2 Definir a agenda 

 Estabelecer a pauta a fim de manter um foco estruturado no tratamento.  

 

1.3 Informações sobre os déficits cognitivos na EMJ 

Introduzir os déficits cognitivos comuns aos pacientes com EMJ: organização, 

planejamento, atenção e impulsividade.  

1.4 Objetivos do paciente com a reabilitação (tabela 1.1) 

 Observar o quanto um determinado objetivo é realista. 

 

Objetivos da reabilitação  Controle dos sintomas  

(em %) 

Curto ou longo prazo 

   

   

 

1.5 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.  

1.6 Estrutura das sessões 

 Intervenção diretiva 

 Realização das tarefas de casa 



 Monitoramento regular dos avanços 

 Abordagem modular 

 Potenciais problemas do tratamento 

 Plano para retomar o foco 

 

1.7 Informações e exercícios de motivação 

Parte dedicada a buscar incrementar a motivação do paciente para que faça mudanças. 

Nesta seção, o paciente deve refletir sobre as consequências positivas e negativas da 

intervenção de reabilitação, a curto e longo prazo (tabela 1.2). 

 

 Prós Contras 

Consequência de curto prazo   

Consequências de longo 

prazo 

  

 

1.8 Sistema de agenda e bloco de anotações 

Enfatizar a importância de o paciente ter uma agenda (eletrônica ou não) para registrar 

os compromissos e explicar a utilidade do bloco para fazer anotações sobre as técnicas.  

1.9 Envolvimento de uma pessoa importante para o paciente durante o tratamento 

O apoio e envolvimento de um membro da família ou outra pessoa importante podem 

ajudar muito, dando oportunidade para que o familiar aprenda mais sobre a os déficits 

cognitivos e impulsividade e as habilidades que são ensinadas para ajudar os pacientes a 

gerenciar o problema. 

1.10 Potenciais problemas 

Discutir com os pacientes suas resistências para fazerem mudanças que venham a 

reduzir o impacto dos sintomas cognitivos em suas vidas. As resistências podem ser 

elaboradas a partir do exercício de motivação (tabela 1.2).  

1.11 Tarefa de casa 

 Comprar agenda e um bloco de anotações 

 Anotar todos os seus compromissos na agenda e começar uma lista principal 

de coisas a fazer no bloco 

 Discutir a possibilidade de que um familiar vá à próxima sessão 

 


