
Sessão 9 

Treinando as dimensões do comportamento impulsivo  

 

9.1 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 atencional do comportamento impulsivo 

 Exercitar a dimensão motora do comportamento impulsivo 

 Definir a tarefa de casa 

9.2 Definir a agenda 

 Estabelecer a pauta da sessão. 

9.3 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.  

9.4 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 

 A noção dos freios comportamentais 

9.5 Treinando a dimensão atencional  

 Neste ponto, apresente um exercício de cancelamento – em uma folha repleta de 

estímulos parecidos (mas não idênticos), dispostos de forma desorganizada e aleatória, 

instrua o paciente a marcar com uma caneta somente aqueles estímulos indicados. 

Alerte-o que terá um tempo limite (dois minutos) para marcar o máximo de estímulos 

corretos que conseguir.  

 Após a aplicação, escute a percepção do paciente sobre o exercício. Discuta 

quais foram suas dificuldades e quais as possíveis soluções para estas.  Introduza a 

importância da organização para evitar erros atencionais e inibir respostas erradas.  

Assim, apresente a segunda forma do exercício de cancelamento – desta vez, os 



estímulos estarão dispostos na folha de forma organizada, mas as instruções são 

mantidas.  

 Discuta com o paciente sobre a influência da organização e da pressão do tempo 

na atenção e no controle dos impulsos. Promova uma reflexão de como estes aspectos 

podem ser evidenciados no cotidiano.  

 

9.6 Treinando a dimensão motora  

 Proponha um exercício de execução motora para o paciente – instrua-o a emitir 

um tipo de movimento (demonstre) específico para cada estímulo que você mostrar (ex: 

cerrar o punho na mesa quando lhe mostrar um cartão azul). Varie o tempo de exposição 

do estímulo e observe a velocidade de resposta do paciente. Deverão ser realizados 20 

ensaios, conforme a folha de instrução da atividade.  

 Ao término do exercício, escute as pontuações do paciente, bem como suas 

dúvidas. Proponha uma reflexão sobre a influência da pressão do tempo e da atenção 

para inibir um comportamento motor impulsivo. Além disso, discuta possíveis situações 

em que estes aspectos podem ser observados no cotidiano.  

 

9.7 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 dos Freios Comportamentais para pelo menos duas 

situações que ocorreram durante a semana que envolveram principalmente as 

dimensões motora e atencional do comportamento impulsivo.  

 


