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O que é a Técnica SMART? 

• Especifico (Specific): Você tem que ser específico em sua meta, o que realmente você quer 

alcançar? Defina claramente esta meta. 

• Mensurável (Mensurable): Você pode medir o que quer alcançar? Qual a medida válida e 

confiável para isto? 

• Alcançável (Attainable): sua meta é real? é possível chegar lá? De nada vale uma meta 

inalcançável, pois isso poderá frustrar você e principalmente ao seu cliente 

(paciente/usuário). 

• Relevante (Relevant): Para quem a meta é relevante? Para você, para seu paciente? Ela é 

realmente importante no processo de reabilitação? 

• Temporal (Time-Based): Toda a meta deve ter um prazo para ser cumprida. Defina 

claramente esse prazo pensando em quais fatores poderão estar interferindo para alcançar 

a meta neste prazo. 

 

GAS – Estabelecimento de metas: 

• Cada meta é definida em uma escala de 5 pontos: 

• Se o paciente define um resultado esperado, este é o escore “0”; 

• Se ele define um resultado melhor do que o esperado este escore é “+ 1” (um pouco mais) 

ou “+ 2” (muito mais); 

• Se ele define um resultado pior do que o esperado este escore é “- 1” (um pouco menos) ou 

“- 2” (muito menos).   

Entreviste o paciente para identificar as metas principais. Um quadro de metas deve 

acompanhar princípios SMART. Esse processo também gera uma oportunidade para negociar 

com o paciente se ele tem uma expectativa não realística. 

As metas podem ser pontuadas levando em conta sua importância e antecipando a 

dificuldade em alcança-las, de forma que o peso das metas seria = importância x dificuldade.  

Observe a tabela: 

IMPORTÂNCIA DIFICULDADE 

0 = NÃO É IMPORTANTE 0 = NÃO HÁ DIFICULDADE 

1 = POUCO IMPORTANTE 1 = POUCA DIFICULDADE 

2 = MODERADAMENTE IMPORTANTE 2 = MODERADA DIFICULDADE 

3 = MUITO IMPORTANTE 3 = MUITA DIFICULDADE 

 

Schlosser (2004) apresenta os seguintes passos para o alcance de metas na GAS: 

1. Especifique um conjunto de metas;  

2. Atribua um peso para cada meta de acordo com a prioridade; 

3. Especifique um continuo de resultados possíveis: 



a. - 2 Muito menos do que o esperado; 

b. - 1 menos do que o esperado; 

c. 0 Resultado esperado; 

d. + 1 Mais do que o esperado; 

e. + 2 Muito mais do que o esperado. 

4. Especifique critérios para avaliar cada nível; 

5. Determine o desempenho atual ou inicial; 

6. Intervenha por um tempo determinado; 

7. Determine o desempenho alcançado em cada objetivo; 

8. Avalie a extensão resultado. 

Exemplo: 

• Paciente AB foi encaminhado para reabilitação pós AVC. Suas metas para o tratamento são: 

• Reduzir sua dor no ombro; 

• Melhorar a independência em vestir-se; 

• Dirigir. 

Paciente AB foi encaminhado para 
reabilitação pós AVC. Suas metas para o 
tratamento são: 
Reduzir sua dor no ombro; 
Melhorar a independência em vestir-se; 
Dirigir. 

Paciente AB foi encaminhado para 
reabilitação pós AVC. Suas metas para o 
tratamento são: 
Reduzir sua dor no ombro; 
Melhorar a independência em vestir-se; 
Dirigir. 

Linha de Base 

Resultado Esperado 

1. Reduzir a dor no ombro Ela tinha severa dor no ombro (10/08) 
em repouso, perturbando seu sono e 
acordando-a de 2 a 3 vezes por noite. 

Esperava-se reduzir sua dor para cerca de 
(4/10) e reduzir a interrupção do sono por dor 
para 1 vez por noite.  

2. Facilidade para vestir Ela precisava de ajuda para vestir a 
parte superior do corpo 

Esperava-se que ela seria capaz de vestir a 
parte superior do corpo sozinha (MIF 6) 

3. Capacidade de dirigir Ela era incapaz de dirigir Esperava-se que ela seria capaz de voltar a 
dirigir usando um carro adaptado. (Lawton 1)  

 

Peso e escore de base: 

Seu peso e o escore das metas são mostradas na tabela abaixo. 

• Todas as metas foram pontuadas como de “Moderada Dificuldade” e ela pontuou a redução 

da dor como a mais importante.  

• Seu escore de base para cada uma das três metas foi “- 1”.  

• Guia para acompanhar a avaliação dos resultados: 

• Observe que a primeira meta foi dividida em duas metas - uma refletindo o nível de dor 

(pontuada de acordo com a Escala Visual Analógica de dor) e a outra refletindo a frequência 

que ela acorda a noite devido a dor.  



Metas Importância  Dificuldade Peso (I x D) Escore de base Escore de 
resultado 

1a) Nível de dor 3 2 6 -1 +1 

1b) Despertar 3 2 6 -1 0 

Facilidade em vestir-
se 

2 2 4 -1 0 

Dirigir 1 2 2 -1 -1 

   Soma = 18   

Guia de acompanhamento: 

 
Título das Metas 

Nível de resultado 
esperado 

Meta 1a - Reduzir a 
dor no ombro 

Meta 1b - Reduzir o 
despertar noturno 

Meta 2 - Facilidade em 
vestir-se 

Meta 3 - Dirigir 

Data da Revisão:     

Muito menos do que o 
esperado (-2) 

Escore da dor 9-10/10 

Despertar noturno 
devido a dor, 4 vezes 
ou mais por noite 

Incapaz de colocar o 
casaco 

Incapaz de dirigir 

Menos que o esperado 
(-1) 

Escore da dor 7-8/10 
(Base) 

Despertar noturno 
devido a dor 2-3 vezes 
por noite (base) 

Requer ajuda para 
vestir a parte superior 
do corpo 
(Base) 

Incapaz de dirigir, mas 
isso pode ser possível 
quando ela tiver 
acesso ao carro 
adaptado (base e 
Resultado) 

Resultado esperado 
(0) 

Escore da dor 4-5/10 

Despertar noturno 
devido a dor, uma por 
noite 

Capaz de vestir a parte 
superior do corpo 
sozinha ainda que 
lentamente. 
(Resultado) 

Capaz de dirigir 
usando um carro 
adaptado, mas este 
não é seu principal 
meio de transporte. 

Mais do que o 
esperado (+1) 

Escore da dor 2-3/10 
(Resultado) 

Despertar noturno 
devido a dor ocasional, 
não todas as noites 
(Resultado) 

Capaz de vestir a parte 
superior do corpo 
quase em tempo 
normal. 

Capaz de dirigir 
usando um carro 
adaptado, mas em 
distâncias limitadas 

Muito mais do que o 
esperado (+2) 

Escore da dor 0-1/10 

Sem despertar 
noturno devido a dor 

Capaz de vestir a parte 
superior do corpo de 
forma independente e 
em tempo normal 

Capaz de dirigir sem 
limite de distâncias. 

Resultados: 

Na sua revisão dos resultados, sua dor foi completamente resolvida, então seu escore foi “+2”, 

pois o resultado não poderia ter sido melhor.  Ela foi capaz de vestir-se de forma independente 

(escore 0). E embora tendo sucesso na avaliação da direção ela ainda esperava por seu carro 

adaptado e por isso não estava dirigindo no momento da finalização da avaliação.  

Metas Resultados Alcançados 

1. Reduzir dor no ombro 

Sua dor foi reduzida substancialmente na EVA para 2 
durante o repouso e 3 no movimento (escore +1) e 
agora ela só acordava uma vez a noite devido a dor 
(escore 0) 

2. Facilidade em vestir-se 

Ela alcançou sua meta de ser capaz de vestir a parte 
superior do corpo sem ajuda, embora isso levasse um 
pouco mais de tempo (escore 0) 

3.Dirigir 

Embora ela tenha tido sucesso na avaliação do dirigir 
ela ainda estava esperando por seu carro adaptado, de 
forma que ela não estava dirigindo no momento final 
da avaliação - e assim ela teve o escore “- 1” - mesmo 
que isso estivesse além do nosso controle. 

 


