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RESUMO 

 

Os problemas ao nível da atenção condicionam a vida do indivíduo e a sua adaptação. A 

PHDA é uma Perturbação do Neurodesenvolvimento com origem neurobiológica, que se 

caracteriza por manifestações persistentes de desatenção e/ou impulsividade-hiperatividade. A 

intensidade das manifestações é mais frequente e severa comparativamente ao normal para uma 

determinada idade e nível de desenvolvimento. Esta perturbação é etiologicamente 

multideterminada. O diagnóstico da PHDA tem de ser realizado tendo em consideração várias 

fontes e contextos (família, professores, escola, profissionais de saúde). Os comprometimentos 

da problemática verificam-se a vários níveis: problemas escolares, sociais, emocionais, laborais, 

legais e familiares. Esta perturbação necessita de uma abordagem global e multidisciplinar para 

ser tratada, que inclui intervenções farmacológicas e psicossociais. Existem também estratégias 

que poderá utilizar para auxiliar a criança a minimizar as dificuldades em manter a atenção e 

ajustar o comportamento. 

 

Palavras-chave: PHDA, atenção, hiperatividade, dificuldades, diagnóstico, tratamento. 

 

Copyright © 2017. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 4.0. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:josesousa.psi@gmail.com
https://drjosesousa.wordpress.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08.10.2017 

 

José F. Sousa 2 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

A atenção é uma função neuropsicológica subjacente a todo o processo cognitivo 

(Goldberg, Gold, & Braff, 1991). Os problemas a este nível condicionam toda a vida do 

indivíduo e a sua capacidade de adaptação.  

Esta função cognitiva é passível de ser classificada, de acordo com o tipo de processamento 

envolvido, em atenção seletiva (capacidade para emitir resposta a um estímulo específico em 

detrimento dos restantes), sustentada (capacidade para manter o foco de atenção num 

determinado estímulo durante um período de tempo), alternada (capacidade para substituir um 

estímulo-alvo por outro) e dividida (capacidade para dividir a atenção entre dois ou mais 

estímulos simultaneamente em duas ou mais tarefas independentes) (Capovilla & Dias, 2008).  

Os diferentes tipos de atenção são também distintos na trajetória de desenvolvimento. 

Capovilla e Dias (2008) verificaram que a atenção seletiva é a mais desenvolvida no 1.º ano 

escolar, enquanto a atenção alternada é muito incipiente até ao final do 3.º ano.  

Em relação ao desenvolvimento do nosso cérebro, sabe-se que o córtex frontal, uma das 

diversas áreas envolvidas nos processos atencionais, atinge a maturidade mais tardiamente no 

ciclo de vida. Estudos recentes constataram surpreendentemente a ocorrência de migração 

neuronal nos lobos frontais em adultos entre os vinte e os trinta anos. Há autores que sugerem 

inclusive que o desenvolvimento cognitivo observado na adolescência estará relacionado com o 

maior controlo da atenção nesta fase de desenvolvimento (Gazzaniga & Heartherton, 2005). 

Os dados apresentados por estudos neste âmbito são muito importantes para entendermos 

cada vez melhor a maturação do nosso cérebro e as implicações que possíveis atrasos ou desvios 

no desenvolvimento podem acarretar ao longo deste processo. 

A região frontal do cérebro humano desempenha um papel muito importante no 

estabelecimento de metas e objetivos, no delineamento de um plano de ação para os atingir, 

enquanto seleciona e organiza as funções cognitivas necessárias para que tal seja implementado. 

Deste modo, os lobos frontais permitem-nos antecipar as consequências das nossas ações, as 

ações das outras pessoas e controlar os nossos impulsos (Jacobelli & Watson, 2008). 

 

DEFINIR PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO 

(PHDA) 

 

A atenção, tal como todas as outras funções executivas, é imprescindível no cumprimento 

das atividades do nosso quotidiano. Quando tais capacidades ficam de alguma forma 
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comprometidas, estamos perante um verdadeiro problema. Este é o caso de pessoas com 

Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA). 

A PHDA é uma Perturbação do Neurodesenvolvimento com origem neurobiológica, que se 

caracteriza por manifestações persistentes de desatenção e/ou impulsividade-hiperatividade. A 

intensidade das manifestações nas crianças que padecem desta problemática é mais frequente e 

severa comparativamente à média das crianças sem a perturbação e com um nível de 

desenvolvimento semelhante. Os sintomas ocorrem em mais do que um contexto e alguns deles 

são percebidos antes dos 7 anos de idade, havendo um prejuízo significativo na vida social, 

académica e/ou laboral da criança ou adulto (DSM 5, APA, 2014).  

Dentro desta perturbação existem três subtipos: os predominantemente desatentos, os 

predominantemente hiperativos e os que têm um perfil combinado. Ou seja, apesar do estigma de 

que só as “crianças cheias de energia” sofrem de tal perturbação, de facto, nem todas as crianças 

com PHDA são “irrequietas”. Daí algumas famílias ficarem surpreendidas quando ouvem dos 

especialistas que o “João” ou a “Maria”, “crianças tão sossegadas”, possuem PHDA. 

Assim, uma grande parte dos indivíduos com PHDA (80%) apresenta sintomas de 

desatenção e hiperatividade-impulsividade (Rappley, 2005) mas para os outros predominam os 

de desatenção ou os de hiperatividade-impulsividade. Sabe-se também que estes sintomas 

persistem até à fase adulta em cerca de 50% a 80% dos casos (Stefanatos & Baron, 2007). 

Em relação à prevalência da perturbação, há uma grande variabilidade de valores entre os 

vários estudos publicados, porém a prevalência média ronda os 5% (Polanczyk, Lima, Horta, 

Biedeman & Rohde, 2007). 

 

ETIOLOGIA 

 

Ao contrário do que se possa julgar, a PHDA não ocorre apenas nas famílias que não impõe 

regras aos seus filhos, tornando-os “mal-educados”. É verdade que a negligência física e 

emocional poderá comprometer o desenvolvimento do cérebro e isso repercute-se no 

comportamento da criança ou adolescente (Jacobelli & Watson, 2008). No entanto, esta 

perturbação é etiologicamente multideterminada, sendo várias as causas apontadas pelas 

investigações: hereditariedade, fatores biológicos, ambientais e psicossociais (Biederman & 

Faraone, 2005). 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08.10.2017 

 

José F. Sousa 4 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Por vezes encontramos crianças diagnosticadas com PHDA que manifestam problemas em 

manter a atenção e dificuldades de aprendizagem por outras razões que não são as da PHDA. Os 

profissionais responsáveis por avaliarem estas problemáticas têm de ser rigorosos para não 

cometerem erros de diagnóstico. Por exemplo, se uma criança possui algum problema que lhe 

provoca instabilidade psicoemocional (a morte de um parente, pais em processo de divórcio, 

bullying, etc.), o mais provável é que ela não se consiga manter atenta na sala de aula, sinta-se 

mais inquieta, irritada e responda de forma menos apropriada aos seus professores.  

Contudo, a tendência para atribuirmos maior importância aos sintomas e menor às causas é 

mais comum do que se julga. Tal como afirmava Maslow, “para quem só sabe usar o martelo, 

todo o problema é um prego”. Na verdade, nem todos os comportamentos ou manifestações de 

inatenção ou irrequietude significam que estamos perante uma doença ou perturbação. São vários 

os fatores que necessitam ser considerados quando se faz o diagnóstico (Jacobelli & Watson, 

2008). 

Autores defendem que os testes neurocognitivos usados na avaliação da PHDA nem sempre 

são suficientes, ou os mais indicados, porque apesar de possuírem uma forte sensibilidade, a sua 

especificidade é reduzida. Por não existirem funções cognitivas puras, um teste neuropsicológico 

que avalia a atenção, inevitavelmente estará a avaliar outras funções cognitivas que auxiliam a 

execução da tarefa a levar a cabo.  

Apesar da inegável importância dos testes neuropsicológicos, o diagnóstico da PHDA tem 

de ser feito tendo em consideração várias fontes e contextos (família, professores, escola, 

profissionais de saúde). Os questionários de comportamento permitem classificar corretamente 

uma maior percentagem de sujeitos com PHDA e deverão complementar a avaliação cognitiva 

(Pineda et al., 2007; Jakobson & Kikas, 2007).  

A título de curiosidade, estudos têm concluído que estamos a diagnosticar menos raparigas 

do que rapazes relativamente à PHDA (Jacobelli & Watson, 2008). Pelo facto de as raparigas 

exibirem um grau menor de hiperatividade em relação aos rapazes, as manifestações da 

perturbação são menos observáveis e os sintomas de desatenção passam mais despercebidos. 
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CONSEQUÊNCIAS 

 

As crianças com esta problemática sentem dificuldade acrescida em manter a atenção 

concentrada e persistir perante o esforço continuado. Estas fragilidades tornam-se mais evidentes 

em situações que requerem a realização de atividades repetitivas durante períodos de tempo mais 

prolongados (Harpin, 2005). A escola é, por isso, o contexto onde mais facilmente são 

identificadas. 

Os comprometimentos da PHDA verificam-se a vários níveis, desde os problemas escolares 

(ex.: dificuldades de aprendizagem e no relacionamento com os pares), sociais (ex.: 

comportamentos desajustados), problemas emocionais, laborais, legais (ex.: violações de regras 

de trânsito), até aos conflitos familiares. Sabe-se, por exemplo, que os pais de crianças com 

PHDA têm três vezes maior probabilidade de se divorciarem comparativamente a outros casais 

com filhos sem PHDA (Jacobelli & Watson, 2008). Pais e cuidadores ficam desgastados por 

terem de monitorizar sempre estas crianças e adolescentes, aumentando a frequência de 

discussões entre o casal, as acusações e os ressentimentos (Desidério & Miyazaki, 2007). 

Há inclusive quem compare um cérebro com PHDA a uma orquestra composta por músicos 

competentes, mas sem um maestro que os coordene, organize e integre os seus esforços numa 

harmoniosa melodia (Brown, 2006).  

De entre as várias consequências apontadas por diversos estudos temos: baixa autoestima, 

problemas de comportamento, de aprendizagem, abuso de substâncias e baixa motivação 

(Harpin, 2005). Ainda, o facto de estas crianças serem frequentemente punidas conduz a maior 

agressividade e frustração, o que prejudica ainda mais o seu percurso desenvolvimental. 

 

TRATAMENTO 

 

Esta perturbação necessita de uma abordagem global e multidisciplinar para ser tratada, que 

inclui intervenções farmacológicas e psicossociais. 

No que se refere à intervenção farmacológica, os estimulantes e, quando insuficientes, os 

antidepressivos são os mais utilizados no tratamento. 

Além da farmacologia, o acompanhamento psicológico juntamente com treino parental e de 

professores tem revelado resultados muito positivos na redução dos sintomas e nas dificuldades 

associadas ao problema (Barkley, 1998).  
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A orientação parental permite facilitar o convívio familiar e ajudar os cuidadores a 

entenderem as suas crianças, ensinar-lhes técnicas para controlo de comportamento e prevenir 

futuros problemas. 

Quanto à orientação escolar, em sala de aula, ensinar uma criança com PHDA não é algo 

fácil. A atitude do professor é muito importante neste processo, pois terá de conseguir distinguir 

a perturbação da má-educação. Para além disso, o tempo disponível para a implementação de 

estratégias comportamentais dita o sucesso, ou não, da mudança. No entanto, os objetivos passam 

por facilitar as relações entre pares e aumentar o interesse e a motivação pelas atividades 

escolares (Desidério & Miyazaki, 2007). Os professores mais entusiasmados e dinâmicos 

parecem ter maior facilidade em aumentar a participação destes alunos (Barkley, 1998). 

No caso de a criança apresentar um comprometimento psicossocial grave, a intervenção 

direta torna-se indispensável (Desidério & Miyazaki, 2007). 

 

ESTRATÉGIAS QUE MINIMIZAM DIFICULDADES 

 

Antes de aplicar qualquer estratégia, lembre-se que uma criança com PHDA é alguém 

inconstante. Isto é, aquilo que parece funcionar extremamente bem num determinado dia pode 

não o ser noutro dia qualquer e sem razão aparente. Mesmo assim aqui ficam algumas sugestões 

que poderá utilizar para auxiliar o seu filho a minimizar as dificuldades em manter a atenção e 

ajustar comportamentos: 

- Elimine, tanto quanto possível, os estímulos distratores, tais como brinquedos, janelas, 

televisão, etc., que podem comprometer a execução de tarefas. 

- Mantenha a criança próxima de si, use o contacto visual e toque levemente no seu ombro 

ou braço quando lhe quiser ensinar algo. 

- Faça pequenas pausas durante os períodos de trabalho mais longos, para que ela se possa 

esticar/mexer. 

- Utilize regras simples, específicas e firmes, certificando-se que a criança compreende as 

consequências do seu incumprimento. 

- Elogie a criança não só quando se comporta como o esperado, mas também quando faz 

um esforço válido para que tal aconteça. 

- Mantenha-se calmo e seja consistente com ela. Se disse que ia aplicar uma consequência 

após um determinado comportamento, mais vale fazê-lo. Não ameace com castigos que já sabe à 

partida que não os vai cumprir. 
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- Tente planear as atividades com antecedência e mantenha uma rotina sempre que puder. 

- Dê tempo ao seu filho para responder a um determinado pedido. Não saia a correr para 

executar aquilo que lhe tinha pedido há cinco minutos atrás. Se o fizer, estará a ensinar à criança 

que não precisa fazer o que lhe pede, pois mais tarde ou, na maioria das vezes, mais cedo irá 

fazê-lo por ela. 

- Ajude a sua criança a organizar-se. Faça listas de tarefas, por exemplo. 

- Utilize contratos de comportamento e recompense a sua criança se e só se o contrato for 

devidamente cumprido. Ajude-a a neste processo. 

- Procure que todos os membros da família mantenham uma postura coerente sobre o 

problema. 

- Evite um estilo de educação demasiado permissivo. Imponha limites e cumpra-os, 

dosando a liberdade e sem exigências excessivas. Ensine a criança a compreender e enfrentar os 

limites que encontrará durante a sua vida, sem retirar a devida liberdade que lhe é permitida. 

- Explique de forma clara a forma como a criança se deve comportar. Nem sempre isto é 

tão óbvio para uma criança quanto parece a um adulto. 

Em suma, a criança necessita que a ensinem a parar, analisar a situação e as suas possíveis 

soluções e consequências (Jones, 2004; cit. por cit. por Desidério & Miyazaki, 2007). Lembre-se 

que reforçar aquilo que fazem bem é sempre melhor do que punir quando se comportam mal.  

Os comportamentos que queremos ver modificados ou extintos devem ser priorizados por 

metas e um de cada vez. Ao definirmos o comportamento específico a ser intervencionado, 

devemos assegurar que a criança é capaz de atingir o que é proposto. Com o êxito da tarefa a 

criança sentir-se-á motivada para continuar a tentar mudar o seu comportamento. Todos os 

progressos devem ser apontados e reforçados. 

Para terminar, importa salientar que o tratamento deve ser contínuo, em diferentes 

contextos e realizado não só com a criança, mas também com as pessoas que convivem 

diariamente com ela. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08.10.2017 

 

José F. Sousa 8 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

APA (2014). DSM 5. Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais, 5ª 

Edição. Lisboa: Climepsi Editores. 

Barkley, R. (1998). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. 

Em E. J. Mash & R. A. Barkley (Orgs.), Treatment of childhood 

disorders. (vol. 2, pp. 55-110) New York: Guilford. 

Biederman, J., Petty, C., Fried, R., Doyle, A., Spencer, T., Seidman, L., Gross, L., Poetzl, 

K., & Faraone, S. (2007). Stability of executive function deficits into young adult years: A 

prospective longitudinal follow-up study of grown up males with ADHD. Acta 

Psychiatrica Scandinavica, 116, 129-136. 

Brown, T. (2006). Executive functions and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: 

Implications of two conflicting views. International Journal of Disability, Development 

and Education, 53(1), 35-46. 

Capovilla, A., Dias, N. (2008). Desenvolvimento de habilidades atencionais em estudantes 

da 1.ª à 4.ª série do ensino fundamental e relação com o rendimento escolar. Rev Psicopedagogia, 

25(78), 198-211. 

Gazzaniga, M., Ivry, R., & Mangun, G. (2006). Neurociência cognitiva. Porto Alegre: 

Artmed. 

Goldberg, T. E., Gold, J. M., & Braff, D. L. (1991). Neuropsychological functioning and 

time-linked information processing in schizophrenia. Rev Psychiatry, 10, 60-78.  

Harpin, V. (2005). The effect of TDAH on the life of an 

individual, their family, and community from preschool to adult 

life. Arch Dis Child, 90(Suppl I), i2-i7. 

Jacobelli, F., & Watson, L. (2008). ADD/ADHD drug free: natural alternatives and 

practical exercises to help your child focus. New York: AMACOM. 

Jakobson, A., & Kikas, E. (2007). Cognitive functioning in children with and without 

AttentioDeficit/Hyperactivity Disorder with and without comorbid Learning Disabilities. Journal 

of Learning Disabilities, 40(3), 194-202. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08.10.2017 

 

José F. Sousa 9 facebook.com/psicologia.pt   
 

Pineda, D., Puerta, I., Aguirre, D., Garcia-Barrera, M., & Kamphaus, R. (2007). The role of 

neuropsychologic tests in the diagnosis of Attention Déficit Hyperactivity Disorder. 

Pediatric Neurology, 36(6), 373-381. 

Polanczyk, G., Lima, M., Horta, B., Biederman, J., & Rohde, L. (2007). The worldwide 

prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. The American 

Journal of Psychiatry, 164(6), 942-948. 

Rappley, M. D. (2005). Attention-deficit-hyperactivity disorder. 

NEngl J Med, 352(2), 165-173. 

Stefanatos, G., & Baron, I. (2007). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 

neuropsychological perspective towards DSM-V. Neuropsychology Review, 17, 5-38. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

