
Sessão 10 

Comportamento impulsivo por não planejamento  

 

10.1 Delineamento da sessão  

 Definir a agenda  

 Revisar a adesão medicamentosa   

 Revisar a evolução 

 Revisar o uso da agenda e da lista de tarefas 

 Exercitar a dimensão do comportamento impulsivo por não planejamento 

 Definir a tarefa de casa 

10.2 Definir a agenda 

 Estabelecer a pauta da sessão. 

10.3 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.  

10.4 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. 

 Agenda para administrar compromissos 

 Bloco de notas para registrar uma lista de coisas a fazer 

 Classificação de prioridades 

 Uso de solução de problemas  

 Desmembrar tarefas tediosas em pedaços gerenciáveis 

 Uso do Adiamento da Distração 

 O uso das técnicas para controlar o ambiente 

 Utilizar os freios comportamentais 

 As dimensões atencionais e motoras do comportamento impulsivo 

10.5 Aprendendo a planejar 

 Revise com o paciente a ideia da dimensão impulsiva por não planejamento. 

Discuta sobre o papel do planejamento em todas as habilidades aprendidas até então, 

levando-o a relaciona-lo com sua experiência prática.  Em seguida, introduza-o ao 

seguinte exercício de planejamento: o paciente irá analisar três situações distintas e 

resolvê-las da forma que considerar melhor eficaz que conseguir. Neste momento, não 

há interferência do aplicador.  

 

 



1) Você irá fazer uma viagem de carro pela costa leste do Brasil em breve. Pela sua estimativa, 

precisará de, aproximadamente, 14 dias para ir e voltar a São Paulo. Com você, irão mais quatro 

amigos no carro e cada um só conseguirá levar uma mala pequena.  

 

a) O que você irá levar na sua mala? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Observe o mapa do Brasil (impresso). Qual a melhor forma de realizar o trajeto da viagem, se 

vocês querem passar por: Vila de Jericoacoara, Petrolina, Fortaleza, Maceió, Lençóis, Salvador, 

Maragogi, Olinda, Cabo Frio e Porto Seguro? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Você está dirigindo seu carro conversível em um dia chuvoso (o que faz as ruas da sua cidade 

ficarem menos movimentadas). Ao parar em um sinal, você observa o ponto de ônibus ao lado e 

percebe uma certa agitação das pessoas que ali estavam. Você decide descer do carro e ver o 

que está acontecendo. Porém, uma grande surpresa: dentre as três pessoas no ponto de ônibus, 

você reconheceu seu grande amigo de infância, que havia feito faculdade de medicina em outro 

estado e voltado há pouco tempo para trabalhar. Além dele, se depara com uma antiga paixão, 

que há alguns meses haviam voltado a ter contato. A terceira pessoa, porém, é uma mulher 

grávida que estava queixando-se de fortes dores. Não há nenhum sinal de ônibus próximos. 

Você quer ajudar os três, mas seu carro só tem espaço para uma pessoa. O que você faria? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

3) Você está há alguns meses desempregado(a) e acumulando dívidas, então, decide fazer uma 

entrevista de emprego para um empresa de construção. No dia seguinte, a assistente do RH da 

empresa te convoca para ir até lá e te oferece o emprego. No entanto, você precisa escolher 

entre duas formas de contrato para o salário: você poderá receber R$ 1.000,00 líquidos por 

semana OU R$ 5.500,00 líquidos por mês. Qual contrato você assinaria?  

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  

Após o paciente terminar de responder todo o exercício, discuta cada questão, 

questionando seus motivos e seu raciocínio. Aponte outras respostas alternativas e as 

melhores estratégias para planejar-se. Busquem refletir sobre os seguintes aspectos:  

 Quais foram os freios comportamentais utilizados nas suas respostas? 

 Qual foi a questão mais difícil de responder? 

  Quais outros aspectos cognitivos foram importantes para chegar às suas 

respostas? 

 A influência do componente afetivo na impulsividade 

 A influência de antecipar consequências para o controle dos impulsos 

Além disso, introduza o papel da persistência (concluir o que começou) para o 

controle dos impulsos.  

10.6 Tarefa de casa 

 Usar o bloco de notas todos os dias para repassar a lista de coisas a fazer que 

está em vigor; 

 Classifique cada tarefa por prioridades.  

 Comece a colocar objetos importantes em lugares específicos 

 Utilize os adesivos coloridos como lembretes para verificar se não se distraiu. 

 Use o alarme para lembrar de verificar se não se distraiu.  

 Preencha o Formulário do Planejamento para pelo menos duas situações que 

ocorreram durante a semana que envolveram, principalmente, a dimensão da 

impulsividade por não planejamento.  

 

 

 



 

 

O que é esperado do MÓDULO 3 

Ao término das sessões oito, nove e dez e fechamento do módulo 3, espera-se que o 

paciente desenvolva habilidades para melhor controlar seus impulsos, a fim de manter 

relações saudáveis, fundamentar suas decisões e evitar consequências indesejáveis.  

 

 

 

 

 

Situação 

 

Alternativas de resolução 

(Planejamento)  

 

Possíveis consequências a 

longo prazo de cada 

alternativa 

 

 

 

 

 

 


