
MÓDULO 2| Reduzindo a tendência à distração 

 

Sessão 5 

Medindo o tempo de duração da atenção e adiando a distração 

 

5.1 Delineamento da sessão 

 Definir a agenda  

 Revisar a adesão medicamentosa  

 Revisar a evolução 

 Revisar o uso da agenda e da lista de tarefas 

 Ensinar o paciente a avaliar a duração de sua atenção e desenvolver um plano 

para desmembrar as tarefas em partes que levem um tempo correspondente. 

 Ensinar o paciente a implementar o Adiantamento da Distração. 

 Definir a tarefa de casa 

5.2 Definir a agenda 

 Estabelecer a pauta da sessão. 

5.3 Revisão da adesão medicamentosa 

Todas 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.  

5.4 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 

5.5 Avaliando o tempo de duração da atenção do paciente 

 O propósito deste exercício é ajudar os pacientes a estimar quanto tempo 

conseguem trabalhar em uma tarefa tediosa ou desinteressante sem interrompê-la.  

 Dê ao paciente um relógio ou cronômetro (pode ser do celular). Durante a 

sessão, peça ao paciente para escolher uma tarefa tediosa ou desinteressante como tarefa 

de casa. Após começá-la, o paciente deve acompanhar quanto tempo consegue se 

manter trabalhando antes de fazer um intervalo ou se distrair. O paciente deve observar 

esse tempo e repetir o exercício diversas vezes, para ver se consegue observar uma 

“duração de atenção” constante.  



 A próxima estratégia é auxiliar o paciente a usar as habilidades de solução de 

problemas para desmembrar tarefas importantes em partes menores, que possam ser 

realizadas dentro do período de duração da sua atenção.  

Realizar um teste na sessão. 

5.7 Implementando o Adiamento da Distração 

 O Adiamento da Distração é um exercício que pode ser integrado de forma 

adicional às estratégias descritas anteriormente. Instrua o paciente a ter em mãos um 

bloco de notas quando começar uma tarefa. Ajuste um alarme para soar no tempo de 

duração de sua atenção. Ao surgir uma distração em sua cabeça, o paciente deve anotar 

no bloco o pensamento que o distrai, mas prosseguir realizando a tarefa. Quando o 

alarme soar, o paciente pode olhar a lista e decidir se algum dos pensamentos que o 

distraiu precisa ser retomado naquele momento.  

Realizar um teste na sessão.  

5.8 Tarefa de casa  

 Começar a utilizar a solução de problemas para desmembrar tarefas tediosas em 

“pedaços” que se encaixem dentro de um tempo de duração da atenção do 

paciente; 

 Utilizar a técnica do Adiamento da Distração; 

 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.  

 


