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RESUMO

Este projeto visa elaborar e um programa de intervenção especifica nos processos
neuropsicológicos da PHDA tipo combinada, tendo por base uma grande relevância na importancia
de criar ou adaptar a intervenção às características individuais e interesses de cada criança que está
a ser alvo de intervenção. Pretende-se fazer um enquadramento teórico da PHDA abordando a
definição, classificação, etiologia, comorbilidades, fatores de risco da perturbação para melhor
compreensão da perturbação; bem como as alterações neuroanatómicas e implicações
neuropsicológicas no dia a dia da criança e da família. Destaca-se a descrição do processo de
avaliação neuopsicológica como parte fundamental para a elaboração do programa de intervenção.
Foi elaborado assim um programa de intervenção neuropsicológica com duração de 6 meses com
72 sessões de intervenção nos processo neuropsicológicos alterados na PHDA tipo combinada.

Palavras-chave: PHDA tipo combinada, processos neuropsicológicos, avaliação
neuropsicológica, programa de intervenção neuropsicológica.
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INTRODUÇÃO

Apesar da evolução do conceito de Perturbação da Hiperatividade com Défice de Atenção,
por vezes esta ainda é confundida com falta de educação, sendo esta uma afirmação bastante
injusta, visto que os pais de crianças com PHDA tendem a ser mais intervenientes em termos de
regras que os restantes pais.
Na primeira parte deste projecto pretende-se fazer uma revisão da bibliografia e evolução do
conceito da Hiperatividade com défice de atenção ao longo dos anos.
As crianças e os pais de crianças com PHDA, convivem por vezes, de forma angustiada e
desanimada, com as suas dificuldades de auto-regulação cognitiva e comportamental, com a
incapacidade de inibir comportamentos inapropriados, o que provoca muitas vezes o isolamento
social, quer dos pais como das crianças.
Por este motivo, pretende-se com este trabalho, fazer um enquadramento teórico da PHDA,
abordando a definição, classificação, etiologia, comorbilidades, fatores de risco da perturbação
para melhor compreensão da perturbação; bem como as alterações neuroanatómicas e implicações
neuropsicológicas no dia a dia da criança e da família.
O processo de avaliação neuropsicológica é uma das etapas de elevada importância para uma
intervenção eficaz e para a melhor compreensão dos processos neuropscicológicos alterados. Deste
modo, que neste projecto, pretende-se demonstrar a metodologia utilizada para uma boa avaliação
neuropsicológica, bem como todos os processos neuropsicológicos e alterações neuroanatómicas
envolvidos na sintomatologia apresentada pelos utentes. Sem uma boa avaliação é impossível uma
boa intervenção.
O Objetivo deste projeto, visa a elaboração de uma intervenção mais especifica nos processos
neuropsicológicos da PHDA tipo combinada, tendo por base uma grande relevância as
características individuais e interesses da criança que está a ser alvo de intervenção.
Apesar da utilização de programas de intervenção generalizada, que são muito úteis e
transversal a várias perturbações, este trabalho pretende também salientar a importância de, sempre
que possível, adaptar ou personalizar o programa de intervenção à criança.
Espero que este projecto, com as ideias apresentada, possa de alguma forma contribuir para
este objectivo.
Assim sendo, foi elaborado um projecto de intervenção com duração de 6 meses, com sessões
de 50 minutos, 3 vezes por semana.
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Projeto de Avaliação e
Intervençao
Neuropsicológica em PHDA

Apresentação Combinada

Enquadramento Teórico
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA PHDA

Definição de PHDA
A Perturbação da hiperatividade com défice de atenção é uma perturbação do
desenvolvimento de origem neurobiológica que afeta as crianças em idade escolar, bem como a
população adulta, embora a prevalência seja maior em crianças.
Nos dias de hoje, a PHDA tem uma grande importância para a saúde pública, de modo que
surge descrito no Manual de Diagnóstico e Estatística de Perturbações Mentais (DSM) da
Associação Americana de Psiquiatria (APA), bem como na Classificação Internacional de Doenças
(CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), que têm como base a neuropsicologia e a
psiquiatria.
Sabe-se hoje que a PHDA é um conjunto de sintomas neuropsicológicos, que se traduz na
alteração do comportamento e do desenvolvimento, com base neurobiológica e neurocognitiva,
caracterizada por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. (APA, 2002; Antunes,
2009).
Assim sendo, A PHDA é uma perturbação que se caracteriza por 3 sintomas principais:

1. Desatenção: Provoca dificuldades para a atenção, esquecimentos, e dificuldades para
cumprir tarefas que seja pedido.
• É frequente não acabar as coisas que começa.
• É frequente não escutar o que se diz
• Distrai-se facilmente
• Tem dificuldade em se concentrar no trabalho escolar ou nas tarefas que exigem
muita atenção
2. Hiperatividade: Movimenta-se excessivamente ou de forma inapropriada. Também se
manifesta ao nível da linguagem (fala excessivamente ou de forma inoportuna)
• Corre agitadamente de um lado para o outro, sobe os móveis…
• Tem muita dificuldade em estar quieto num lugar e mexe-se excessivamente.
• Mexe-se muito enquanto dorme
• Está sempre “em acção” ou atua “como se fosse movido por um motor”
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• Custa-lhe estar sentado.

3. Impulsividade: Comportamentos de desinibição. Dificuldades para planificar atividades
ou tarefas
• Age antes de pensar
• Muda constantemente de atividade
• Dificuldade em se organizar no trabalho, sem que exista algum défice cognitivo
• Necessita de constante supervisão
• Em casa é preciso chamá-lo constantemente à atenção
• Nos jogos ou outras situações de grupo, é lhe difícil esperar pela sua vez.

A PHDA é uma Perturbação Crónica

É uma condição que pode persistir em todo o ciclo de vida. Com a idade a hiperatividade e
impulsividade diminui, mas as dificuldades de atenção mantêm-se. A investigação revela que
grande numero das crianças com PHDA continuam a apresentar alguns ou todos os sintomas na
adolescência e mesmo na idade adulta.
O diagnóstico da PHDA torna-se muitas vezes difícil, devido à exigência das comorbilidades
quase sempre existentes.
A PHDA tem implicações em várias áreas da vida da criança e adultos. Implicações ao nível
familiar; percurso escolar, profissional, social e relacional, de modo que torna-se importante que o
diagnóstico seja o mais precoce possível para se implementar um projeto terapêutico adequado.
Quanto mais precoce o tratamento, mais rapidamente se atenuam os efeitos adversos da
perturbação e minimizam-se os défices característicos desta perturbação.

Prevalência

• Ocorre na maioria das culturas em cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos.
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• A versão do DSM-V alterou a idade de inicio dos problemas para a concretização do
diagnóstico, que passou dos 7 anos para os 12 anos. A idade média do diagnóstico são os
7 anos, mas os casos mais graves são normalmente reconhecidas mais cedo.
• Os estudos demonstram que a PHDA afeta com mais frequência os rapazes do que as
raparigas, independentemente da idade da idade ou de outras variáveis sociodemográficas.

CLASSIFICAÇÃO

O DSM-V eliminou a classificação de subtipos, substituindo pela expressão “formas de
apresentação”, atribuindo diferentes designações para as diferentes expressões do problema,
sendo que estas expressões são variáveis em função do sexo e da idade de desenvolvimento. A
investigação demonstra que pode ser possível que na idade pré-escolar existam sobretudo
diagnóstico de PHDA de apresentação hiperativa-impulsiva, que evoluem para formas de
apresentação combinada.

O DSM-V classifica a PHDA em 3 Formas de apresentação:
 Apresentação predominantemente Desatento (sintomas mais associado à falta de
atenção)
 Apresentação predominantemente Hiperativo-Impulsivo (movimento excessivo e
inapropriado; fala)
 Apresentação de forma Combinado (Sintomas concomitantes de desatenção e
hiperatividade)

Intensidade

• Leve (Impacto leve, controlado em família)
• Moderado (Impacto na qualidade de vida, mas controla-se na família)
• Severo (maior impacto na qualidade de vida e falta de controlo em ambiente familiar)
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Etiologia
A Associação Portuguesa de Investigação Educacional (2007 citado em Lopes, 2009)
considera que os estudos realizados para a etiologia são ainda inconclusivos, existe, no entanto,
consenso entre os pesquizadores que ela seja multifatorial. Assumem a existência de fatores
ambientais/psicossociais, biológicos/orgânicos e genéticos (Afonso, 2010; Andrade et al., 2011;
Santos 2011). Algumas das causas sugeridas incluem lesão cerebral, encefalite, genética, alergias
alimentares, vários ambientes escolares e familiares, entre outros (Kolb & Whishaw, 2009;
Portellano, 2005).

Multifactorial:
• Genética (vários genes que determinam uma pré-disposição)
Os estudos genéticos indicam que a maioria dos genes específicos implicados na PHDA
reúne sistemas de sinais de catecolaminas e incluem o transportador de dopamina (DAT),
transportador de noradrenalina (NET), receptores dopaminérgicos D4 e D5, dopamina bhidroxilase e a proteína-25 (SNAP-25) que facilitam a liberação dos neurotransmissores
implicados na PHDA (Yang et al., 2004; Faraone et al., 2005 Segundo Riesgo e Rohde
(2004), alguns eventos pré ou perinatais como, por exemplo, o baixo peso ao nascer, a
exposição ao álcool ou cigarros durante a gestação, aumentam o risco para o
desenvolvimento da PHDA. Os Estudos realizados por Moreno (1995) avaliaram o
comportamento das crianças por meios de distintas etapas evolutivas demonstrando que as
complicações pré e perinatais não afetam igualmente todas as crianças prematuras ou com
baixo peso, o que significa que esses problemas não são suficientes para explicar a futura
existência de um PHDA.
Segundo Todd (2000), Os estudos epidemiológicos demonstram que o risco da
recorrência do PHDA entre pais e irmãos é cerca de cinco vezes maior que a prevalência na
população. Estes dados foram obtidos a partir de estudos com famílias com gêmeos e
adotados. Embora estes trabalhos demonstrem a existência de uma contribuição genética
substancial para a ocorrência do PHDA, não evidenciaram nenhum gene como necessário ou
suficiente para o desenvolvimento da perturbação, o que pode ser explicado pela
complexidade clínica presente na PHDA.
Faraone e colaboradores (1992) concluíram que em 57% das crianças com PHDA, os
pais também têm a perturbação, com um risco de 15% entre irmãos. Foi realizado ainda outro
estudo com gêmeos monozigotos, tendo se verificado a concordância de 51%, enquanto em
dizigotos a concordância é de 33% com maior incidência de PHDA em familiares de primeiro
grau do indivíduo afetado.
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• Alterações Neuroanatómicas e Neuroquimica.
Segundo Segenreich e Mattos (2007) a investigação recente do PHDA demonstra que
a PHDA é uma perturbação neurobiológica. Dois grupos de pesquisas atuais têm resultados
que atribuem a este transtorno duas possíveis causas: uma relacionada ao déficit funcional
do lobo frontal, mais precisamente o córtex cerebral; e a outra ao déficit funcional de certos
neurotransmissores. Barkley (2002) acredita ainda que a PHDA se evidencia por um
déficit básico no comportamento inibitório, áreas que o cérebro deveria comandar. O autor
refere que um dos problemas é que a criança com esta perturbação tem dificuldade em
manter sua atenção focalizada por um período longo de tempo.

• Fatores Ambientais e Fisiologia:
Os fatores ambientais podem assumir o papel de facilitador ou inibidor do
desenvolvimento normal da criança. O contexto familiar continua ainda a assumir uma
grande importância no desenvolvimento da criança, devido ao facto de ser o ambiente no
qual a criança passa a maior parte do seu tempo, embora, nos dias de hoje seja uma realidade
cada vez mais acentuada que as crianças passam demasiado tempo na escola devido à
atividade profissional dos seus progenitores, que muitas vezes não têm outra opção senão
os trabalhos por turnos e horários profissionais alargados. Por esse motivo, torna-se muito
importante identificar as dificuldades da criança no contexto familiar, social, escolar e
pessoal, de modo a identificar de que forma esses fatores ambientais estão a influenciar na
perturbação da criança.
Os Estudos comprovam um aumento da incidência da manifestação da perturbação em
crianças inseridas em contextos familiares carenciados (Kreppner, O’Conner & Rutter,
2001 citado em Santos, 2011).
Por outro lado, vários investigadores (Vetter et al., 2008 citado em Andrade et al.,
2011; Barkley et al., 2006; Camargos & Hounie, 2005) apontam complicações durante a
gestação como um possível fator para o desenvolvimento PHDA, tais como o uso de álcool
e nicotina, baixo peso natal (< 1500g), e o stress emocional durante a gravidez e no inicio
de vida. Hipoxemia, encefalite, traumatismos cranianos, exposição ao chumbo e lesões
cerebrais causadas por distúrbios metabólicos são outros fatores ambientais frequentemente
apontadas como causas, bem como os distúrbios de sono, os défices visuais e auditivos.
Durante os anos 70, acreditava-se que a alimentação influenciava na etiologia da PHDA e
no agravamento das crises. Esses estudos foram realizados por Feingold (1975) que retratou
que as crianças hiperativas tinham uma melhoria no seu comportamento quando eram

Andréa Branco

10

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.09.2019

excluídos de sua dieta corantes artificiais e conservantes. Estas pesquisas foram
questionadas por outros cientistas que não encontraram essa mesma influencia. Esta
contradição leva-nos a acreditar que as causas da PHDA têm um conjunto de fatores. Por
esse motivo um diagnóstico detalhado por diferentes profissionais, como: psicólogos,
psicopedagogos e neuropsicólogos (Badía et al., 2006). Contudo, apesar dos variados
fatores que influenciam o desenvolvimento da PHDA, cada vez mais se constata que a
etiologia do transtorno é neuro-genético-ambiental.

Fatores de Risco (DSM-V)
 Temperamentais.
A PHDA está associada a níveis menores de inibição comportamental, a afetividade negativa e maior procura por
novidades.
 Ambientais.
 Baixo peso ao nascer (menos de 1.500 gramas) confere um risco 2 a 3 vezes maior para a PHDA, embora a
maioria das crianças com baixo peso ao nascer não desenvolva a perturbação. Embora a PHDA esteja
correlacionada com tabagismo na gestação, parte dessa associação reflete um risco genético comum.
 Uma minoria de casos pode estar relacionada a reações a aspetos da dieta.
 Pode haver história de abuso infantil, negligência, múltiplos lares adotivos, exposição a neurotoxina (p. ex.,
chumbo), infecções (p. ex., encefalite) ou exposição ao álcool no útero.
 Exposição a toxinas ambientais foi correlacionada com PHDA subsequente, embora não se saiba se tais
associações são causais.
 Genéticos e fisiológicos. A PHDA é frequente em parentes biológicos de primeiro grau com a perturbação. A
herdabilidade da PHDA é substancial. Enquanto genes específicos foram correlacionados com a perturbação, eles
não constituem fatores causais necessários ou suficientes.
 Deficiências visuais e auditivas, anormalidades metabólicas, transtornos do sono, deficiências nutricionais e
epilepsia devem ser considerados influências possíveis sobre sintomas de PHDA.
 A PHDA não está associada a características físicas específicas, ainda que taxas de anomalias físicas menores (p.
ex., hipertelorismo, palato bastante arqueado, baixa implantação de orelhas) possam ser relativamente
aumentadas. Atrasos motores subtis e outros sinais neurológicos leves podem ocorrer. (Notar que falta de jeito e
atrasos motores comórbidos devem ser codificados em separado [p. ex., transtorno do desenvolvimento da
coordenação].)
 Modificadores do curso. Padrões de interação familiar no começo da infância provavelmente não causam PHDA,
embora possam influenciar seu curso ou contribuir para o desenvolvimento secundário de problemas de conduta.

Os estudos revelam ainda que, um nível intelectual baixo, um ambiente familiar pouco
estruturado e o reforço negativo potencializam as crises e a reprodução do comportamento, bem
como a existência de psicopatologia nos progenitores.
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Perturbação de Hiperatividade / Défice de Atenção
Critérios de Diagnóstico
A. Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere com o funcionamento
ou desenvolvimento, caracterizado por (1) e/ou (2):
1.

Desatenção: 6 (ou mais) dos seguintes sintomas persistiram pelo menos durante 6 meses num grau que é
inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto negativo direto nas atividades sociais e
académicas/ocupacionais:
Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento de oposição, desafio, hostilidade
ou falhas na compreensão de tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos (17 anos ou
mais), São necessários pelo menos 5 sintomas:

a.

Frequentemente, falha em prestar atenção aos pormenores ou comete erros por descuido em tarefas
escolares, no trabalho ou noutras atividades (p. ex., negligencia ou perde pormenores, o trabalho é
impreciso).

b.

Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas (p. ex., dificuldade
de manter o foco durante aulas, conversas ou leituras prolongadas).

c.

Frequentemente parece não ouvir quando alguém lhe dirige a palavra diretamente (p. ex., parece estar
com a cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia).

d.

Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou
deveres no local de trabalho (p. ex., começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde
o rumo).

e.

Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades (p. ex., dificuldade em gerenciar
tarefas sequenciais; dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem; trabalho
desorganizado e desleixado; mau gerenciamento do tempo; dificuldade em cumprir prazos).

f.

Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental
prolongado (p. ex., trabalhos escolares ou lições de casa; para adolescentes mais velhos e adultos, preparo
de relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos).

g.

Frequentemente perde objetos necessários para tarefas ou atividades (p. ex., materiais escolares, lápis,
livros, instrumentos, carteiras, chaves, documentos, óculos, celular).

2

h.

Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos e adultos,
pode incluir pensamentos não relacionados).

i.

Esquece-se com frequência das actividades quotidianas (por exemplo, efectuar tarefas, fazer recados;
para adolescentes mais velhos e adultos, devolver chamadas, pagar contas, manter compromissos).
Hiperatividade e impulsividade: 6 (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses
em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento e que tem impacto negativo diretamente
nas atividades sociais e académicas/profissionais:
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Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade ou
dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos (17 anos ou
mais), pelo menos cinco sintomas são necessários.
a.

Frequentemente agita ou bate com as mãos ou os pés ou remexe-se quando está sentado.

b.

Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado (p.ex., sai do
seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho ou em outras situações que exijam
que se permaneça em um mesmo lugar).

c.

Frequentemente corre ou salta em situações em que isso é inapropriado. (Nota: Em adolescentes ou
adultos, pode se limitar a sensações de inquietude.)

d.

Frequentemente é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente.

e.

Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado" (p. ex., não consegue ou se
sente desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões; outros podem
ver o indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar).

f.

Frequentemente fala em excesso.

g.

Frequentemente precipita a resposta antes que a pergunta tenha sido concluída (p. ex., termina frases
dos outros, não consegue aguardar a vez de falar).

h.

Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez (p.ex., aguardar em uma fila).

i.

Frequentemente interrompe ou se intromete (p. ex., mete-se nas conversas, jogos ou atividades; pode
começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão; para adolescentes e adultos,
pode intrometer-se em ou assumir o controle sobre o que outros estão fazendo).

B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de
idade.
C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes
(p. ex., em casa, na escola, no trabalho; com amigos ou parentes; em outras atividades).
D.

Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, académico ou profissional ou
de que reduzem sua qualidade.

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e
não são mais bem explicados por outro transtorno mental (p. ex., transtorno do humor, transtorno de
ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno da personalidade, intoxicação ou abstinência de substância).

Perturbação de Hiperatividade / Défice de Atenção
Especificar se:
314.1 (F90.2) Apresentação combinada: Se tanto o Critério A1 (desatenção) quanto o Critério A2
(hiperatividade-impulsividade) são preenchidos nos últimos 6 meses.
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314.0 (F90.0) Apresentação predominantemente desatenta: Se o Critério A1 (desatenção) é preenchido, mas
o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) não é preenchido nos últimos 6 meses. 314.1 (F90.1)
Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva: Se o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) é
preenchido, e o Critério A1 (desatenção) não é preenchido nos últimos 6 meses.
Especificar se:
Em remissão parcial: Quando todos os critérios foram preenchidos no passado, nem todos os critérios foram
preenchidos nos últimos 6 meses, e os sintomas ainda resultam em prejuízo no funcionamento social,
académico ou profissional.
Especificar a gravidade atual:
Ligeira: Poucos sintomas, se algum, estão presentes além daqueles necessários para fazer o diagnóstico, e os
sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos no funcionamento social ou profissional.
Moderada: Sintomas ou prejuízo funcional entre “leve” e “grave” estão presentes.
Grave: Estão presentes muitos sintomas excedentes em relação aos necessários para efectuar o diagnóstico
ou vários sintomas que são particularmente graves ou os sintomas que resultam num défice marcado do
funcionamento social ou ocupacional.

Alterações Neuroanatómicas na PHDA

Alteração no processo Maturação e desenvolvimento do Cérebro
Nas crianças o processo de maturação cerebral ainda não se encontra concluído, e manifesta
uma grande capacidade de neuroplasticidade em comparação com o adulto, o que facilita a
capacidade de aprendizagem para lidarem com as suas dificuldades.
A maturação cerebral é uma condição que depende de características neurológicas,
neuropsicológica, psicológicas e ambientais decorrentes ao longo do seu desenvolvimento.
As crianças com PHDA manifestam muitas dificuldades ao nível da adaptação social e
relacional, o que prejudica o desenvolvimento normal da criança. Segundo Piaget, a criança em
idade escolar encontra-se na “Terceira Infância”, idade dos 6 aos 12 anos em que o
desenvolvimento da personalidade e da autonomia está bastante influenciado pelas relações
interpessoais. As dificuldades de controlo inibitório e baixa flexibilidade cognitiva, característico
das crianças com PHDA, prejudica desta forma todo o seu desenvolvimento pessoal e social.
Os estudos demonstram alterações na Área Pré-Frontal (dorsolateral e orbito-medial), o que
interfere na atenção, planeamento e função executiva.
O Cortex orbitofrontal, região do córtex pré-frontal, encontra-se ligado ao núcleo caudado
(gânglios da base) por feixes de fibra nervosas, que por sua vez se liga ao sistema límbico.
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Barkley e colaboradores (2006) referem que esta é a zona responsável pela inibição do
comportamento, impulsividade, seguimento de instruções, pelo controlo das emoções, pelo
mantimento da atenção. Sendo esta uma zona rica em Dopamina, e no caso da PHDA,sabe-se que
existe uma produção insuficiente de Dopamina, esta alteração justifica os comportamentos
apresentados na PHDA (Kolb & Whishaw, 2009; Camargos&Hounie, 2005)

Alterações Neuroquimicas (Fisher, 1998 citado em Camargos&Hounie, 2005)
. Os vários estudos de neuroanatomia, neuroimagem, neuroquimica e neuroestimulantes da
PHDA, levam os investigadores a classificarem a PHDA como uma disfunção pré-fontal, devido,
em parte pela deficiência dos neurotransmissores dopamina e norepinefrina, levando à
manifestação dos sintomas. (Barkley et al., 2006; Afonso, 2010; Camargos & Hounie, 2005;
Messina & Tiedemann, 2009; Barkley, 1997 citado em Perugini, Harvey, Lovejoy, Sandstorm &
Webb, 2000; Castellanos, 1997 citado em Perugini et al., 2000; Evans, 1987 citado em Perugini et
al., 2000; Willis & Weiler, 2010; Coelho et al., 2010; Larroca & Domingos, 2012; Sergeant et al.,
1999 citado em Santos, 2011).
Um neurotransmissor é uma substância química libertada seletivamente de uma terminação
nervosa pela ação de um potencial de ação, que interage com um recetor específico na estrutura
adjacente e que se recebe em quantidade suficiente, produzindo uma determinada resposta
fisiológica.
É uma substância que se liberta por um neurónio na sinapse e afeta de maneira específica a
outra célula (neurónio ou órgão efetor).
Existem várias categorias de neurotransmissores com diferentes características. Tanto a
dopamina como a norepinefrina/noradrenalina inserem-se na família das catecolaminas, uma
monoamina, que atua nas funções cognitivas.

No caso do PHDA, como vimos anteriormente, o défice de dopamina correlaciona-se com
os problemas de planeamento e de flexibilidade mental, e os défices de norepinefrina correlacionase com os problemas de atenção (Fisher, 1998 citado em Camargos & Hounie, 2005). A PHDA
não se caracteriza exclusivamente pelas alterações dos neurotransmissores, existem os outros
fatores e possíveis causas.
Existem diferentes vias dopaminérgicas que influenciam na PHDA (Barkley et al., 2006;
Camargos & Hounie, 2005):
•

A via Nigroestriatal, responsável pelos movimentos. Existem alterações do comportamento
motor, da aprendizagem e da memória;
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•

A via Mesolímbica, responsável pelo comportamento e a sensação de prazer. Alterações a
nível da via mesolímbica, leva à hiperatividade, impulsividade e à disfunção da capacidade
atencional;

•

A via Mesocortical, responsável pela função cognitiva e o controlo motor frontal (Coelho et
al., 2010; Society for Neuroscience, 2006). A via mesocortical, que inerva o córtex préfrontal dorsolateral e orbito-medial, com interferência na atenção, no planeamento e no
funcionamento executivo. O Cortex orbitofrontal está ligado ao núcleo caudado (gânglios
da base) por feixes de fibras nervosas, que liga ao sistema límbico, zona responsável pela
inibição do comportamento, de emoções, motivação, impulsividade e seguimento de ordem.
O sistema noradrenérgico regula a atenção espontânea, sendo responsável pela distribuição
dos recursos energéticos necessários às funções executivas (Sonuga-Barke, 2005 citado em
Santos, 2011). “(…) [Estes] recursos são utilizados na regulação e controlo dos níveis de
esforço, de alerta e de ativação, que devem ser adequados às exigências e objetivos da tarefa,
da situação e do ambiente envolvente” (Douglas, 1983 citado em Santos, 2011). Uma
desregulação deste sistema leva a uma pobre modulação do sistema de atenção aos estímulos
externos (Messina & Tiedemann, 2009). Assim, conclui-se que o sistema noradrenérgico
informa que está a acontecer algo de importante e o sistema dopaminérgico decide se deve
ou não responder.



Estruturas Neuroanatómicas alteradas em pacientes com PHDA:
Como já foi referido anteriormente, existe uma disfunção da neurotransmissão
dopaminérgica na área frontal (pré-frontal, frontal motora, giro cíngulo); regiões
subcorticais (estriado, tálamo médiodorsal) e a região límbica cerebral (núcleo acumbens,
amígdala e hipocampo). As alterações destas regiões cerebrais resultam da impulsividade
do paciente (Rubia et al., 2001). Como vimos anteriormente, as pesquisas recentes
demonstram a participação de sistemas noradrenérgicos nas crianças com PHDA (Han e
Gu, 2006). Especificamente, as insuficiências nos circuitos do córtex pré-frontal e amígdala
a partir da neurotransmissão das catecolaminas, resultam nos sintomas de esquecimento,
distratibilidade, impulsividade e desorganização (Armsten e Li, 2005). Nos estudos
utilizando imagens de ressonância magnética (MRI), demonstrou-se a diminuição de
atividade neural na região frontal, córtex cingular anterior e nos gânglios da base (Bush et
al., 1999).
A área pré-frontal localiza-se na região anterior do lobo frontal, ocupando mais de metade
da superfície, e divide-se em três áreas anatomofuncionais - a área dorsolateral, a cingulada
e a orbitaria (Portellano, 2007). Ela estabelece conexões com um grande número de
estruturas cerebrais como o tálamo, o córtex parietal posterior, o córtex temporal superior
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e inferior, o sistema límbico, o sistema reticular e o hipotálamo. Esta rede de conexões
possibilita a monitorização de estímulos intrínsecos e extrínsecos, assim como a regulação
de outras funções cerebrais (Petrides & Pandya, 2002 citado em Camargos & Hounie,
2005).
Luria foi um dos primeiros neuropsicólogos a sugerir que a região frontal integra todos os
componentes do movimento e da conduta. Segundo Stuss e Benson (1987), o córtex préfrontal é responsável pela integração, formulação, execução, monitorização, modificação e
julgamento de todas as atividades do sistema nervoso (citado em Camargos & Hounie,
2005). Assim, desempenha um papel importante nas seguintes funções:
 Funções motoras, regulam o controlo dos movimentos oculares. o córtex
pré-frontal contem parte das áreas pré-motoras que programa a articulação das
sequências motoras e decide quando e como se mover;
 Regulação atencional, controlo da atenção sustentada e da atenção focalizada;
 Memória. Refere-se à memória de curto-prazo da informação sensorial; Memória
de Trabalho; Metamemória e Memória prospetiva, que permite ter acesso a
informações ordenadas no tempo e no espaço;
 Linguagem, no sentido da Incitação e estratégia da comunicação verbal;
 Raciocínio abstrato;
 Coordenação da atividade emocional, devido às suas conexões com o sistema
límbico, regulando as emoções desagradáveis e a inteligência emocional (automotivação);
 Modulação das ações complexas básicas da conduta humana através da inibição;
 Funções executivas, através das conexões bidirecionais entre a área pré-frontal com
o córtex posterior e as áreas subcorticais, controlando impulsos
(Portellano, 2005; Portellano, 2007; Kolb & Whishaw, 2009; Bartolomé & Ardila,
2005; Gil, 2010; Goleman, 2010; Camargos & Hounie, 2005; Starcher, 2001; Afonso,
2010; Rosselli et al., 2010).
O giro cingular constitui a face medial do lobo frontal e está envolvido na motivação
(Camargos & Hounie, 2005; Mega & Cummings, 2001 citado em Camargos & Hounie,
2005; Gil, 2010).
Os gânglios basais, também conhecidos por núcleos cinzentos, são um conjunto de núcleos
situados na região anterior do neocórtex (Kolb & Whishaw, 2009). Eles colaboram na
regulação de atividades motoras, na execução de movimentos automáticos, na planificação
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de atividades, na transmissão de informações ao córtex que permitem o processamento
seletivo e focalizado da atenção, na conexão com estruturas do sistema límbico permitindo
que os processos emocionais se integrem com os processos atencionais e na memória
(Portellano, 2005; Kolb & Whishaw, 2009). Existe uma ausência de assimetria dos núcleos
caudados no sexo masculino com PHDA comparado com a assimetria encontrada em
meninos sem a perturbação (Branco & Fernandes, 2004 citado em Lopes, 2009).
O cerebelo encontra-se ligado ao controlo das atividades motoras (Society for
Neuroscience, 2006; Portellano, 2005). As lesões do lobo anterior do cerebelo provocam
distúrbios discretos das funções executivas, tais como a planificação, a fluência verbal e a
memória do trabalho, e as funções visuoespaciais (Gil, 2010). Gil (2010) afirma que o “(…)
cerebelo pode interferir diretamente na rapidez do tratamento das informações, o que
explicaria o aumento do tempo de reação simples visual e auditiva”.



Pacientes com PHDA apresentam redução do volume cerebral total e redução do fluxo
sanguíneo nos lobos frontais; gânglios da base e cerebelo.
Os estudos de neuroimagem estrutural demonstram a existência de anomalias,
fundamentalmente no que respeita a menor volume no córtex frontal, cerebelo e estruturas
subcorticais, independentemente da medicação a que estiveram sujeitas as crianças com
PHDA (Camargos & Hounie, 2005; Santos, 2011; Sowell et al., 2003 citado em Santos,
2011; Barkley et al., 2006).

Alterações Neuropsicológicas

No que respeita à PHDA com apresentação combinada, os estudos ao nível da neuropsicologia têm
mostrado que existem alguns déficits nos vários construtos neuropsicológicos. Ao nível do
rendimento neuropsicológico, os primeiros estudos indicavam resultados contraditórios no
funcionamento cognitivo. Atualmente as características neuropsicológicas das crianças com
PHDA é complexa e não está isenta de dificuldades, essencialmente por causa da capacidade
motivadora para a tarefa, que se encontra muitas vezes diminuída.

Funções Executivas
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Define-se as funções executivas, como um conjunto de processos do lobo frontal que
permitem regular a conduta humana, resolvendo tarefas simples do quotidiano, assim como
problemas complexos, através das seguintes construtos neuropsicológicos (Pujol et al., 2006;
Rosselli et al., 2010; Gil, 2010; Camargos & Hounie, 2005; Santos, 2011):


Capacidades de controlo de impulsos e inibição de respostas;



Planeamento e organização;



Flexibilidade de pensamentos



Memória de Trabalho (verbal e não verbal)

A aquisição destas competências é influenciada pela experiência da criança ao longo do seu
desenvolvimento, estando completamente desenvolvida no inicio da idade adulta (Brown, 2007).
Elas possibilitam regular a conduta no presente, como também preparar a criança para a elaboração
de tomadas de decisão no futuro. Estes construtos neuropsicológicos são coordenados pelas regiões
do córtex pré-frontal, do tálamo, do cerebelo e dos gânglios basais (Perugini et al., 2000; Camargos
& Hounie, 2005; Portellano, 2005; Starcher, 2001; Santos, 2011; Barkley et al., 2006).
Lezak (1982) afirma que as funções executivas são fundamentais para a concretização da
planificação, ajudando a formular objetivos e metas a atingir, bem como a planear a forma de
alcançar o seu objetivo. Lezak afirma ainda que as funções executivas são essenciais para o
quotidiano e defende que caso haja algum comprometimento das mesmas, poderá existir uma
incapacidade do individuo em manter a sua vida de forma autonoma. Em 1982, Lezak também
destaca quatro categorias funcionais das funções executivas:
1. Capacidade para a formulação de metas. Relacionada com a motivação, consciência de si
mesmo e do meio envolvente;
2. Capacidades envolvidas na planificação. Relacionada com a atenção sustentada, capacidade
de pensar em alternativas, de pensar nos prós e contras e tomar uma decisão, e ser capaz de
estruturar um caminho para a sua atividade;
3. Capacidades envolvidas na programação da atividade. Relacionada com a capacidade de
iniciar, manter, mudar e interromper sequências de comportamento complexo de maneira
ordenada e integrada.
4. Capacidades para a realização eficaz dessas atividades. Relacionada com a capacidade de
supervisionar, autocorrigir e regular o ritmo, intensidade, entre outros.
Nas crianças com PHDA a impulsividade é marcada pela incapacidade de pensar antes de
agir, precipitação das respostas às questões que lhes são apresentadas, têm dificuldade em seguir
regras nos jogos e não esperam pela sua vez nas filas (Lopes, 2003 & Parker, 1999). Não têm
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muitas vezes noção dos perigos e envolvem-se em atividades arriscadas. Garcia (2001) refere que
a impulsividade resultado da incapacidade que demonstram em inibir as condutas que procuram a
satisfação imediata, por esse motivo, em alguns casos, se indique que têm uma baixa tolerância à
frustração e um deficiente controlo dos impulsos e do autodomínio. A impulsividade pode ser
igualmente definida como um padrão específico de resposta a determinadas tarefas, caracterizada
essencialmente pela rapidez e imprecisão (Brown & Quay, 1977, cit. por Lopes, 2003:82). Podendo
ser igualmente encarada como uma baixa capacidade de manutenção da inibição de respostas, de
adiantamento da gratificação, como uma deficiência na capacidade de adesão a regras e de
regulação ou de inibição de comportamentos em situações sociais (Barkley, 1990; Rapport, Tucker,
DuPaul, Merlo & Stoner, 1986, cit. por Lopes, 2003). A impulsividade remete assim para uma
incapacidade de regulação comportamental e falta de inibição.
A flexibilidade mental é a capacidade de adaptar as escolhas às contingências e encontra-se
ligada à inibição, ou seja, a capacidade de excluir respostas não adaptadas (Gil, 2010). As crianças
com PHDA apresentam dificuldades com a regulação dos estados emocionais, que se encontra
estreitamente ligada à cognição, desmotivando-as facilmente perante tarefas, diminuindo o seu
rendimento.
Verifica-se alterações na autoconsciência dos seus comportamentos e atitudes (Barkley et
al., 2006), bem como dificuldades na inteligência emocional, prejudicando o comportamento social
adequado da criança (Camargos & Hounie, 2005; Gil, 2010; Rodrigues, 1992).
A adaptação das reações emocionais ao contexto é suportada pelo lóbulo frontal e temporal,
através do sistema límbico e as suas conexões com a substância reticulada e as estruturas corticais
(Gil, 2010; Portellano, 2005; Kolb & Whishaw, 2009).
O modelo de autorregulação, proposto por Barkley (1997), defende que a incapacidade de o
indivíduo inibir as suas respostas é o principal responsável pela PHDA. Esta incapacidade gera
défices no funcionamento executivo que dependem da capacidade de inibição, como por exemplo
no controlo e na orientação de um comportamento (Orjales, 2000).
A memória de trabalho é medida pelo córtex pré-frontal dorsolateral. Apesar de nas
crianças com PHDA se encontrar alterada quer a memória de trabalho verbal, quer a espacial,
encontra-se mais frequentemente alterada a memória de trabalho espacial, possivelmente essa
diferença seja devido ao significado da tarefa. Nas tarefas que representam significado semântico
os rendimentos das crianças com PHDA são semelhantes aos das crianças sem dificuldades,
enquanto que nas tarefas sem significado o rendimento encontra-se prejudicado.
Um dos modelos que tem por base a memória de trabalho, é o proposto por Baddeley, mas
Petrides e Goldman-Rakic. Alguns estudos realizados com o auxílio de ressonâncias magnéticas
demonstraram que o Córtex pré-frontal dorsolateral não está relacionado apenas com uma ação
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cognitiva simples. A codificação e manipulação da informação dependem do córtex pré-frontal
dorsolateral, mas a manutenção está diretamente associada ao Cortex pre frontal ventrolateral
(Tirapu-Ustárroz, García-Molina, Luna-Lario, RoigRovira, & Pelegrín-Valero, 2008a).
A memória de trabalho faz referência à “(…) capacidade de guardar informações em mente
por um período de tempo a fim de orientar uma resposta subsequente” (Barkley et al., 2006).
Define-se como um sistema de armazenamento temporal de informação de capacidade limitada,
que permite a aprendizagem e a execução de novas tarefas, estando estreitamente ligada à atenção.
É o tipo de memória utilizado para, por exemplo, decorar uma sequência de dígitos por momentos
breves.
O comprometimento da memória de trabalho leva a uma dificuldade da manutenção de
informações recém-adquiridas e da sua manipulação, de modo a tomar a melhor decisão de ação
(Camargos & Hounie, 2005; Pujol et al., 2006; Messina & Tiedemann, 2009).
No caso das crianças com PHDA, os déficits mnésicos encontrados ser entendidos como
disfunções da memória de trabalho e não como alterações primárias dos processos de memória.
Pois geralmente possuem menos proficiência, quando necessárias estratégias para organizar e
evocar algo (Amin, Douglas, Mendelson & Dufresne, 1993 citado em Barkley et al., 2006; August,
1987 citado em Barkley et al., 2006; Benezra & Douglas, 1988 citado em Barkley et al, 2006;
Borcherding et al., 1987 citado em Barkley et al., 2006; Frost,Moffitt & McGee, 1989 citado em
Barkley et al., 2006; Shapiro, Hughes, August & Bloomquist, 1993 citado em Barkley et al., 2006).

Atenção
Segundo Lopes et al. (2010): “A atenção é um processo neuropsicológico complexo que tem
a função de facilitar a atividade mental selecionando estímulos mais importantes, dentre outros que
estão ocorrendo no mesmo momento, de acordo com a necessidade do organismo. Algumas
dificuldades encontradas em relação à atenção referem-se à distração, esquecimentos, repetição de
erros e necessidade de perguntar mais de uma vez a mesma coisa” (p.377).
O défice de atenção caracteriza-se pela dificuldade em manter a atenção sustentada e pela
falta de persistência e interesse na realização de tarefas. Nas tarefas que não contêm o interesse da
criança, torna-se difícil manter o nível de persistência necessária para a conclusão da tarefa, o que
as leva a iniciar outra tarefa sem ter concluído a anterior. Os estudos mostram que a perda de
concentração durante a realização de tarefas é comum, mesmo em atividades altamente motivantes
e interativas, como os jogos de vídeo, assim como uma incapacidade para voltar à tarefa em que
estavam a trabalhar se forem interrompidos. Muitas vezes necessitam de supervisão direta para
completar atribuições rotineiras, uma vez que se distraem com facilidade e a desorganização é uma
constante (Barkley & Murphy, 2008). Grande parte das crianças com PHDA demoram muito mais
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tempo a realizar os trabalhos académicos e estes trabalhos apresentam, muitas vezes, lacunas e
revelam pouca precisão e falta de atenção aos pormenores.
Vários autores referem a atenção como um conceito multidimensional, que incluem vários
processos atencionais: a atenção dividida, a atenção seletiva, a atenção alternante, a atenção
sustentada e a atenção focalizada; fazendo referência à seletividade e à intensidade da atenção
(Hale & Lewis, 1979 citado em Batista, 2010; Barkley et al., 2006; Portellano, 2005; Bartolomé et
al., 2006; Barkley, 1988, 1994 citado em Barkley et al., 2006; Mirsky, 1996 citado em Barkley et
al., 2006; Strauss, Thompson, Adams, Redline & Burante, 2000 citado em Barkley et al., 2006).
Em termos neurofisiológicos, a atenção envolve vários mecanismos neuronais,
nomeadamente, o tronco cerebral, o córtex pré-frontal e parietal, o sistema reticular, o cingulado
anterior e os gânglios basais, a amígdala e o hipocampo, sendo o córtex associativo o final do
trajeto dos processos atencionais (Camargos & Hounie, 2005; Rosselli et al., 2010; Kolb &
Whishaw, 2009; Starcher, 2001; Portellano, 2005; Gil, 2010; Bartolomé et al., 2006).
O sistema occipito-temporal, ventral ou inferior e o circuito occipito-parietal-frontal,
superior ou dorsal, são destacados por Bartolomé e seus colaboradores (2006) como os dois
sistemas específicos presentes na rede neuroanatómica da atenção, que têm como funcionalidade
“(…) a produção e a manutenção do estado de alerta, a orientação para os eventos sensoriais e o
controlo dos pensamentos e sentimentos” (Camargos & Hounie, 2005).
Os gânglios basais e o sistema límbico estão relacionados com a seletividade da atenção,
possibilitando a integração da emoção, da aprendizagem e da memória (Bartolomé et al., 2006).
Devido a toda esta complexidade, a compreensão dos processos atencionais requer uma
correta observação clinica e uma contextualização adequada, no qual será sempre importante ter
em conta as relações individuais e sociais do meio em que a criança se encontra inserida. Na PHDA,
a dificuldade reside na seletividade da atenção e assim, a possibilidade de mudar o foco atencional
de um estímulo para outro. Como as crianças com PHDA têm muita dificuldade em inibir
estímulos irrelevantes, acabam por focar a atenção, involuntariamente, a todos os estímulos ao
mesmo tempo (atenção automática), o que acaba por diminuir a sua persistência atencional,
distraindo-as mais facilmente (Lopes, 2009; Kolb & Whishaw, 2009; Barkley et al., 2006;
Portellano, 2005; Camargos & Hounie, 2005). Devido a essas características da criança com
PHDA, Barkley e colaboradores distinguem a impulsividade como a marca da perturbação, e não
tanto a atenção. Esta dificuldade de atenção acaba por traduzir-se posteriormente em dificuldades
de aprendizagem e numa menor capacidade de armazenamento de informação (Rosselli et al.,
2010).

Memória
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A memória é um sistema centrado no armazenamento e na recuperação de informação, cuja
função é armazenar experiências e perceções, de forma a poderem ser evocadas posteriormente. A
memória não é uma função única, mas sim um sistema que implica a receção, seleção e tratamento
de informações sensoriais recebidas, a sua codificação, consolidação e posterior armazenamento,
para depois ser possível aceder às mesmas em modo de recuperação e reconhecimento e por fim,
se necessário, ao seu esquecimento (Gil, 2010).
Tendo em conta a complexidade do desenvolvimento dos processos mnésicos, considera-se
que ela seja processada em várias regiões cerebrais, em especial no lobo temporal, como o
hipocampo, a amígdala, o giro para-hipocampal, o prosencéfalo basal, o cerebelo, os gânglios
basais, o córtex pré-frontal e o córtex sensorial associativo (Bartolomé et al., 2006; Kolb &
Whishaw, 2009; Gil, 2010; Society for Neuroscience, 2006; Rosselli et al., 2010 Camargos &
Hounie, 2005). Segundo Camargos & Hounie, 2005, A memória pode ser classificada quando ao
conteúdo e quanto à função:


Classificação da Memória quanto ao conteúdo:
 Memória declarativa (Explicita) - Processada na região medial temporal, particularmente
no hipocampo, em partes do tálamo e no lóbulo frontal. Refere-se à capacidade de recordar
acontecimentos ou ideias de forma consciente. Permite verbalizar e referir como se
adquire, como por exemplo rostos, fatos, eventos e objetos (Spreen et al., 1995 citado em
Rosselli et al., 2010; Society for Neuroscience, 2006).
Pode ser dividida em memória Episódica e Semântica.


Episódica: pouco organizada, altamente sujeita ao esquecimento e dependente do
contexto, codifica informação de eventos autobiográficos; isto é, ela concentra-se
nas experiências passadas da própria pessoa e é processada no hipocampo (Kolb &
Whishaw, 2009; Society for Neuroscience, 2006).



Semantica: A memória semântica codifica o conhecimento geral, isento de
referência espaciotemporal. É organizada, relativamente permanente e independente
do contexto, tem o seu processamento por todo o córtex cerebral (Gil, 2010; Society
for Neuroscience, 2006).

 Memória Procedural (Implicita) - Processada no neocórtex e nos gânglios basais, faz
referência aos hábitos e comportamentos adquiridos, sem termos consciência disso
(Rosselli et al., 2010; Kolb & Whishaw, 2009; Society for Neuroscience, 2006). Referese a memórias de difícil verbalização e que são consideradas como hábitos. Responsável
pela habilidade motora ou sensorial, como por exemplo andar de bicicleta ou nadar.
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Classificação da Memória quanto à função:
 Memória Curto Prazo (MCP): Serve para controlar toda a informação. É ela que primeiro
recebe a informação. Processa, analisa a informação guardada e decide se deve ser
arquivada ou não. Acontece principalmente no córtex pré-frontal e é modulada por níveis
de consciência, estresse e emoções. Há autores que não a consideram como Memória, mas
apenas como um gerenciador. Não se pode confundir memória de curto prazo, com a
memória de trabalho, pois são diferentes, quer pela estrutura neural quer pela duração. A
MT dura segundos e a memória de curta duração dura cerca de 3 a 6 horas, tempo em que
a memória de longa duração demora a ser arquivada.
 Memória Longo Prazo (MLP): É aquela memória que fica como permanente. Demora o
seu tempo de armazenamento como referimos em cima, e que durante esse tempo encontrase suscetível a vários fatores, como o sono, drogas, estados emocionais, entre outros.
Alguns estudos denominam a MLP de memória remota quando esta já foi consolidada há
muitos anos. O hipocampo tem um papel fundamental no processo de aprendizagem e de
memória. No entanto, este processo também implica outras regiões cerebrais: amígdala
cerebral, giro para-hipocampal, prosencéfalo basal. O cerebelo, núcleos da base, córtex
pré-frontal e córtex sensorial associativo.
Linguagem

As alterações observadas na linguagem encontram-se associadas com as ações sociais
(pragmática da linguagem). As crianças com PHADA, apresentam dificuldades na autorregulação
da linguagem, no sentido critico face aos seus comportamentos e aplicá-lo às situações do dia a dia
e às regras sociais, pois mudam frequentemente o foco de atenção e interessa, não respondendo
muitas vezes às questões que lhe são colocadas. Estes défices provocam dificuldades de
comunicação e problemas sociais. Por outro lado, verifica-se ainda repetições constantes do que
lhe têm dito.
Ao nível dos pensamentos, verifica-se dificuldade no raciocínio lógico, falta de organização
e de categorização da informação linguística.
A capacidade linguística inclui a compreensão e a produção.
A compreensão verbal é a capacidade da pessoa entender, captar aquilo que ouve ou lê e
atribuir-lhe significados. A área de Wernicke, situada no lóbulo parietal inferior, e as suas
vinculações ao córtex auditivo associativo, ao córtex visual e ao córtex somestésico têm um papel
importante na compreensão e na codificação da linguagem falada e escrita (Gil, 2010).
A produção é uma atividade complexa que inclui diferentes parâmetros como a fluidez
verbal, a quantidade de palavras produzidas dentro de uma determinada categoria, frente a um
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estímulo num tempo limitado, relacionada ao lobo frontal (Portellano, 2005; Gil, 2010). As
crianças com PHDA tendem a ser mais faladoras, no entanto, em tarefas que requerem uma
organização do discurso apresentam por norma pouca fluência verbal (Hamlett, Pelligrini &
Conners, 1987 citado em Barkley et al., 2006; Purvis & Tannock, 1997 citado em Barkley et al.,
2006; Zentall, 1985 citado em Barkley et al., 2006).

- Velocidade do Processamento
De forma geral, as crianças com PHDA apresentam maior lentidão nas respostas verbais que
motoras, o que sugere um déficit na velocidade de processamento para respostas verbais e não para
as motoras
A velocidade de processamento pode ser definida como a rapidez na execução de uma tarefa
ou atividade em que são utilizadas competências cognitivas. As crianças com PHDA tendem a ter
uma capacidade de processamento de informações alterada, verificando-se uma excessiva rapidez
ou então uma acentuada lentidão (Willcutt et al., 2005 citado em P. Costa et al., 2010; Chhabildas,
Pennington & Willcutt, 2001 citado em P. Costa et al., 2010). Uma alterada velocidade de
processamento pode ser associada a défices na inteligência e nas funções executivas (Carpenter,
Just & Reichle, 2000 citado em Messina & Tiedemann, 2009; Salthouse & Babcock, 1991 citado
em Santos, 2011; Messina & Tiedemann, 2009),

Organização visuo-espacial
A coordenação visomotora é a capacidade de análise da informação visual (Rosselli et al.,
2010). Ela implica o exercício de movimentos controlados e deliberados que requerem muita
precisão e são requeridos especialmente em tarefas onde se utilizam de maneira simultânea os
olhos, as mãos e/ou os dedos
As crianças com PHDA, são fisicamente mais ativas, no entanto mostram muitas dificuldades
para o controlo das suas respostas e realizar tarefas motoras que impliquem componentes de
coordenação motores finos. Desta forma a criança com PHDA apresenta dificuldades na resolução
de tarefas viso espaciais complexas que implique a integração de várias operações cognitivas, como
a planificação, organização, memória de trabalho e atenção sustentada.

Comorbilidade
Na PHDA é muito comum a existência de comorbilidades, Embora a sintomatologia seja
semelhante em cada uma delas, são necessárias abordagens terapêuticas diferentes de forma a
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estabilizar e melhorar a qualidade de vida da criança, diminuindo as dificuldades psicossociais que
emergem e aumentam com a existência de comorbilidades. Estudos referem a possibilidade de
mais que uma comorbidade juntamente com a PHDA (Oliveira & Albuquerque, 2009). As
comorbilidades mais comuns em co-existência com o TDAH seguem aqui enumeradas (Pliszka,
2000 citado em Santos, 2011; Angold, Costello & Erkanli, 1999 citado em Santos, 2011; Jensen,
Martin & Cantwell, 1997 citado em Santos 2011; Nock, Kazdin, Hiripi & Kessler, 2007 citado em
Santos, 2011; Martel et al., 2010a citado em Santos, 2011; Jensen et al., 2001 citado em Santos,
2011; Barkley et al., 2006; Frick et al., 1991 citado em Barkley et al., 2006; Biederman, 2005
citado em Oliveira & Albuquerque, 2009; Messina & Tiedemann, 2009; Arnold et al., 1997 citado
em Messina & Tiedemann, 2009; Kendall & Chansky, 1991 citado em Messina & Tiedemann,
2009; Oosterlaan & Stevenso, 2001 citado em Messina & Tiedemann, 2009; Afonso, 2010;
Andrade et al., 2011; C. Costa et al., 2010; Martínez, 2004 citado em Ramalho et al., 2009):


Perturbação Desafiante de Oposição - TOC (até 84%) – Caracteriza-se por comportamento
desafiador e opositivo em relação a figuras de autoridade;



Perturbação da Ansiedade (10% a 50%) – Caracteriza-se por medos ou preocupações
excessivas que comprometem a vida acadêmica, social e familiar;



Perturbações Depressivas (3% a 75%) - Caracteriza-se por tristeza, irritação, perda de
interesse por atividades habitualmente prazerosas, fadiga fácil, insônia ou hipersónia.



Perturbação do Comportamento Desafiante (50%) – Refere-se em geral ao abuso de
substâncias e comportamentos desafiadores. O uso destas substâncias relaciona-se com o
comprometimento funcional nas áreas acadêmicas, social e profissional;



Dificuldades de Aprendizagem – dificuldades de leitura, dificuldades de cálculo, dificuldades
de escrita (10%). Não são consideradas aqui as dificuldades primárias decorrentes das próprias
características do PHDA (desatenção e impulsividade) e que muitas vezes erroneamente são
designadas como transtorno de aprendizagem.



Perturbação da Conduta - TC (15 a 56%)- Caracteriza-se pelo padrão de comportamento no
qual se desrespeita os direitos básicos dos outros (mentiras, roubo, crueldade com animais entre
outros);



Perturbação Bipolar (12%) - Caracteriza-se pela presença de humor exaltado, euforia
alternando-se com momentos de depressão.



Distúrbio do sono;



Baixa coordenação motora;



Dificuldades de relacionamento interpessoal.
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Problemas Associados À Hiperatividade:

Área Comportamental:
•

Dificuldades de atenção com períodos de atenção muito curtos;

•

Facilmente se distrai;

•

Dificuldade em controlar os seus impulsos;

•

Mexe em tudo e é irrequieto.

Área Social:
•

Dificuldade em relacionar-se com os colegas;

•

Não obedecer a ordens;

•

Usa linguagem agressiva e pouco respeitosa;

•

Envolve-se em situações de alto risco e controla-se pouco;

•

Apresenta pouca capacidade para resolver problemas sociais.

Área Cognitiva:
•

linguagem (pensamento mais rápido que a fala);

•

Apresenta fraca capacidade de atenção;

•

Apresenta uma inteligência abaixo da média;

•

Têm dificuldade em tomar consciência;

•

É-lhe difícil analisar as consequências futuras do seu comportamento.

Área Académica:
•

Apresenta uma realização inferior à esperada;

•

Tem deficiências de aprendizagem especificas.
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Dificuldades de Aprendizagem nas Áreas:
•

Percetivo-cognitiva

•

Aritmética

•

Leitura / Escrita

•

Memória

•

Grafismo

•

Coordenação visuomotora

•

Orientação espacial

Área Física:
•

Aspeto físico imaturo;

•

Desenvolvimento ósseo inferior à média;

•

Tendência para infeções respiratórias, otites e alergias;

•

Tendência para períodos de sono curto;

•

Fraca coordenação motora.

Área Emocional:
•

Apresenta sinais de depressão;

•

Possui baixa auto-estima;

•

O seu controle emocional é fraco;

•

É muito pouco resistente à frustração;

•

As suas reações são muito variadas e imprevisíveis.

Área Familiar
•

Provoca ansiedade na Família;

•

Sentimentos de incompetência;

•

Sentimentos de culpa;

•

Os Pais acabam por gritar com mais frequência;
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•

Exercem punição com mais frequência e severidade;

•

Raramente recompensam;

•

Passam menos tempo a brincar com eles;

•

São famílias isolados do ponto de vista social

Avaliação Neuropsicológica

O diagnóstico da PHDA é clínico, os seus sinais podem ser detetados precocemente pelo
pediatra que acompanha a criança. Deste modo é essencial o conhecimento da história clinica da
criança a partir da recolha de informação dos pais e professores, bem como da entrevista com a
criança.
Por se tratar de uma perturbação, que na maioria das vezes envolve uma multiplicidade de
sintomas o diagnóstico da PHDA, é um processo que requer a avaliação de diferentes profissionais
de saúde, nomeadamente: médicos, psicólogos, psicopedagogos e neuropsicólogos. Esta avaliação
deve conter uma anamnese minuciosa, um exame físico abrangente, uma avaliação do
neurodesenvolvimento e a realização de exames neuropsicológicos, que têm por objetivo avaliar o
rendimento neurocognitivo da criança,
Torna-se necessário, logo de início avaliações auditivas e visuais, uma vez que déficits nessas
capacidades podem provocar dificuldade de atenção. Além disso, é de grande importância a
avaliação neurológica, para que se excluam outras possíveis doenças.
A Avaliação neuropsicológica é essencial para o diagnóstico de Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção, Dislexia, Disortografia, Discalculia e outros quadros que
constituem Necessidades Educativas Especiais. Seguem-se alguns dos motivos em que mais
frequentemente se recomenda a avaliação:


Atraso de Desenvolvimento



Défice Cognitivo



Dificuldades de Aprendizagem (atenção, memória, raciocínio, leitura, escrita, cálculo)



Dislexia, Disortografia, Discalculia



Hiperatividade e Défice de Atenção.



Hidrocefalia
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Meningite



Paralisia Cerebral



Epilepsia



Tumor Cerebral



Alterações Genéticas, Endócrinas ou Metabólicas



Síndrome de Down



Traumatismo Craniano



Exposição a substâncias tóxicas (chumbo, mercúrio, radioterapia e quimioterapia,
alcoolismo e/ou consumo de substâncias na gravidez)

Procedimentos para a Avaliação Neuropsicológica

1. Entrevista Clinica de Avaliação Neuropsicológica.
A Entrevista Neuropsicológica será o primeiro procedimento a adotar nos casos em que o
cliente procura diretamente com neuropsicólogo, e não temos qualquer informação sobre o
cliente. O objetivo é obter o máximo possível da história clinica do cliente, bem como a
exploração do motivo que o traz à consulta, de modo a avaliar a necessidade de uma avaliação
neuropsicológica
Nos casos em que foi feito um encaminhamento para o neuropsicólogo por outro profissional
de saúde, torna-se importante reunir e consultar toda a informação disponibilizada antes de
iniciar a história clinica, de modo a explorar informação mais especifica aquando da realização
da história clinica.
Aspectos importantes a ter em conta antes da entrevista (sempre que possivel):


Disponibilizar informação do local e horário;



Defenir os objetivos da avaliação



Informar a duração aproximada da sessão



Obter Informações sobre lista de medicamentos



Verificar a utilização de óculos ou aparelhos auditivos



Verificar resultados de exames anteriores
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Ter disponivel o Termo de Consentimento



Informações do Acompanhante

Itens importantes a conter na Entrevista Clínica:


Dados demográficos



Motivo da consulta (Descrição da Queixa ou Doença Atual)



História do Desenvolvimento



História Médica



História Emocional/Psiquiátrica



História Educacional/Vocacional



Exames Médicos/Neuroimagem



Antecedentes Familiares



História legal (Mais utilizado em adultos, no entanto será importante perceber historial
de furtos e outros comportamentos desviantes como consumos ou exposição a alcool,
drogas, etc.)



História militar (Só utilizado em Jovens e Adultos)



Atividades ludicas preferidas e Interesses da Criança.

2. Dados Biográficos
Após a entrevista clinica, pretende-se fazer a compilação e avaliação de toda a informação
recolhida anteriormente. Neste caso, começo pelos dados biográficos mais importantes para a
análise do caso clinico, como por exemplo: Idade, escolaridade, sexo, habitação e nível
socioeconómico.

3. Motivo da Consulta (Principais Queixas)
Refere-se às principais queixas apresentadas pela criança, pela família, professores e pessoas
que interagem com a criança, bem como as maiores dificuldades ou limitações no dia a dia da
criança.
Neste campo é muito importante explorar as seguintes questões:


Estado de consciência da criança (neste caso se tem a perceção do problema)



Descrição dos sintomas e queixas;

Andréa Branco

31

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.09.2019



História de inicio e agravamento dos sintomas;



Verificar se as queixas mantêm-se nos diferentes contextos da criança e em quais o
agravamento dos sintomas será maior.



Explorar fatores que poderão ter contribuído para o agravamento dos sintomas.



Verificar se algum problema emocional ou psiquiátrico que justifique as queixas
principais.



Tratamentos realizados



Medicações utilizadas



Avaliações anteriores



Informações sobre lesões



História de acidentes



Internamentos



Relatórios médicos



Histórico de cirurgias neurológicas



Avaliações psicológicas e neuropsicológicas anteriores

4. Dados Relevantes da História Clinica
Nesta fase, vamos à história clinica retirar toda a informação que seja relevante para a análise
do caso clinico
•

História do Desenvolvimento


Gravidez



Complicações



Exposição a substância nocivas



Duração da gravidez



Idade materna



Nascimento



Complicações



Peso no nascimento



Problemas neonatais
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•

•



Desenvolvimento inicial



Maturidade psicomotora



Complicações



Doenças infantis



Problemas de comportamento

História Médica


TCE



Episódios de perda da consciência



Epilepsia



Acidentes cerebrovasculares



Doenças infecciosas



Doenças degenerativas



Distúrbios metabólicos



Encefalopatia tóxica



Doenças congênitas ou do desenvolvimento



Distúrbios demenciais



Limitações físicas



Abuso de álcool ou drogas



Medicações anteriores e atuais



Cuidados em relação a saúde

História Emocional/Psiquiátrica


Sintomas atuais e queixas a nivel emocional



Início, curso dos sintomas e efeitos no dia a dia



Avaliações anteriores e atual



Hospitalizações



Tratamento anteriores e atual
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•

•



Esquizofrenia ou outros distúrbios psicóticos



Distúrbios afetivos (ex. depressão, tentativas de suicídio)



Distúrbios de ansiedade



Distúrbios de somatoformes



Distúrbios de personalidade

História Educacional


Grau de escolaridade máximo obtido



Pontos acadêmicos fortes e fracos



História de dificuldades de aprendizagem



História de reprovações

Exames médicos/Neuroimagem
Todos os exames médicos que tenha realizado (Análises clinicas, neuroimagem)

•

•

Antecedentes familiares


Idade e saúde familiar, causas de mortalidade



Nível educacional dos pais



Nível ocupacional



Histórico psiquiátrico dos pais e familiares



Histórico médico e neurológico dos familiares



Antecedentes culturais

Atividades Lúdicas Preferidas
Torna-se muito importante conhecer os interesses da criança, de modo a elaborar um plano
de intervenção de acordo também com os gostos e interesses da mesma, de modo a
promover o empenho e dedicação no seu projeto de intervenção neuropsicológica.
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•

Observação do Comportamento


Nível de consciência e alerta



Aparência



Nível de cooperação



Habilidades sociais



Capacidades cognitivas: Memória, linguagem e organização de pensamento



Emoção e humor (sinais de ansiedade)

5. Avaliação dos Processos Neuropsicológicos
•

Identificação das dificuldades em função da sintomatologia
Nesta fase torna-se importante começar a identificar as dificuldades da criança em função
dos sintomas que a criança tem nos seus vários contextos.
Na segunda parte deste trabalho, na área da avaliação do caso clinico, encontra-se descrito
as principais dificuldades e sintomatologia da PHDA-C.

•

Identificação dos Processos neuropsicológicos envolvidos em cada sintomatologia
Após identificar as dificuldades vamos identificar os processos e subprocessos envolvidos
em cada dificuldade, bem como as áreas cerebrais envolvidas. Em neuropsicologia a
intervenção assenta nos subprocessos neuropsicológicos envolvidos em cada patologia,
Por esse motivo torna-se importante todo este procedimento.
De acordo com Andrade et al (2004), a avaliação neuropsicológica tem como objetivo
principal a investigação do funcionamento cognitivo da pessoa, avaliando o tipo e grau de
incapacidade funcional, e de estabelecer um programa de reabilitação cognitiva que
permita à pessoa um melhor funcionamento nos diferentes contextos sociais nos quais ela
convive.

6. Testes de Avaliação Neuropsicológica

Para a utilização dos testes neuropsicológicos, torna-se sempre importância salientar os
cuidados a ter com a sua utilização. Os resultados dos testes neuropsicológicos não podem ser
interpretados de forma isolada e a sua interpretação só pode ocorrer dentro do contexto clinico.
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Encontram-se em seguida, transcritos da literatura, os testes neuropsicológicos mais utilizados
para a avaliação PHDA-C.
- Escala de Inteligência de Wechsler para crianças (WISC-III, Wechsler, 1991, adaptação de Simões,
Rocha & Ferreira, 2004). Aplicação dos substestes Código, Semelhanças, Aritmética, Pesquisa de
Símbolos, Memória de Dígitos e Labirintos, A WISC-III tem como objetivo avaliar a inteligência da
criança com idades compreendidas entre os 6 anos e os 16 anos e 11 meses.


O subteste de Semelhanças – Avalia o pensamento abstrato, o raciocínio indutivo e o
desenvolvimento da linguagem e fluência verbal.



O subteste da Aritmética – Avalia a concentração, resistência, distração, raciocínio lógico e
abstração. É pedido à criança que resolva um problema lógico-matemático mentalmente e
dentro de um tempo limite, estipulado por cada questão.



O subteste de Memória de Dígitos – Avalia a extensão da atenção, a retenção da memória
imediata (dígitos na ordem direta), memória e capacidade de reversibilidade (dígitos na ordem
inversa) e concentração.



O subteste de Código – Avalia a velocidade de processamento, a atenção seletiva, concentração
e a flexibilidade mental.



O subteste Pesquisa de Símbolos – Avalia a atenção, concentração e memória a curto prazo,
assim como a velocidade e precisão. Neste subteste a criança terá de decidir se numa série de
cinco símbolos, encontra ou não um de dois símbolos isolados.



O subteste Labirintos - Avalia a capacidade de planificação e a organização visuo-espacial.
Neste subteste, a criança tem de encontrar a saída para uma série de labirintos, a partir do
centro do mesmo, sem atravessar paredes. Esta tarefa tem limite de tempo, dependendo da
dificuldade de cada labirinto.

- Wisconsin Card Sorting Test (WCST; Grant & Berg, 1948 ; Heaton, 1981 ; Heaton, Chelune, Talley,
Kay, & Curtiss, 1993 cit. por Geurts et al. 2005). Esta prova é muito usada para avaliar a flexibilidade
cognitiva. A variável dependente de maior interesse é a percentagem de respostas preserverativas,
calculada através do número de ensaios nos quais a criança continua a classificação a partir de uma
categoria precedentemente correta apesar do feedback negativo e o número total de cartas de que a
criança necessitou para terminar a tarefa.


Trail Making Test – TMT (TMT; Army Individual Test Battery, 1944, adaptação portuguesa de
Cavaco, Gonçalves, Pinto, Almeida, Gomes, Moreira & Teixeira-Pinto, 2013a), O TMT é constituído
por duas partes, Parte A e Parte B. A parte A avalia a atenção, capacidade de coordenação e
capacidade visual. A parte B avalia a memória de trabalho e funções executivas (Lezak, Howieson,
& Loring, 2004; Mitrushina, Boone, & D’Elia, 1999; Sanchez-Cubillo et al., 2009, citados em Cavaco
et al., 2013a).

Andréa Branco

36

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.09.2019



O teste de Fluência Verbal avalia a flexibilidade mental (uma das componentes das funções
executivas). Este teste é dividido em dois, na Fluência Verbal Fonética e na Fluência Verbal
Semântica.



Teste de Cores e Palavras de Stroop (Golden & Freshwater, 1978; Adaptação portuguesa de
Fernandes, 2013). Existem várias versões desta prova, todavia, a mais utilizada é, também, a mais
clássica: Stroop Color-Word Test.Este instrumento foi originalmente desenvolvido por J. Ridley
Stroop (1935) e pretende avaliar a capacidade de resistência à interferência de uma tarefa
dissociativa (Fernandes, 2013). Este instrumento permite avaliar a capacidade de fluência verbal e
a eficácia cognitiva (Inibição).



Teste dos Cinco Dígitos (FDT, Sedó, 2007).
O Teste dos 5 Dígitos foi desenvolvido por Manuel A. Sedó (2007) com o objetivo de avaliar a
velocidade de processamento, a fluidez verbal, a atenção sustentada e a alternância dos processos
mentais.



Torre de Londres/Tower of Hanoi (ToL/ToH; Krikorian, Bartok, & Gay, 1994 cit. por Geurts et al.
2005). Este teste é utilizado com o objetivo de avaliar o planeamento, a memória de trabalho
visuoespacial e a monitorização.



Figura Complexa de Rey (ROCF; Osterrieth, 1944 cit. por Miller, Loya, & Hinshaw, 2013)
Avalia as funções executivas, incluindo o planeamento, a inibição da resposta, a atenção e a
organização, servindo como uma medida compreensiva das funções executivas.



Conners Continuous Performance Test (CPT; Conners, 1995 cit. por Pasini et al., 2007)
Mede a atenção, a impulsividade/inibição e a vigilância.



Stop Task (Logan, 1994 cit. por Martel, Nikolas, & Nigg, 2007): Mede a inibição da resposta, requer
a supressão de uma resposta motora dominante.



Phonological Fluency Test (FAS; Pasini, Paloscia, Alessandrelli, Porfirio, & Curatolo, 2007) Esta
prova pretende avaliar a fluência verbal.



Word Span (Schmitz et al., 2002) Esta prova avalia a atenção e a memória verbal imediata.



Category Fluency Test (CAT; Riva, Nichelli, & Devoti, 2000 cit. por Trani et al., 2011)
Permite avaliar a capacidade de recordação de um item pertencente a uma categoria específica.
Esta prova é utilizada como medida da memória semântica.



Tabuleiro de Corsi (Orsini et al., 1987 cit. por Trani et al., 2011)
Este teste é utilizado como medida avaliativa da memória a curto-prazo visuoespacial,



N-Back Working Memory Test (Pasini et al., 2007): Esta prova, relativa à memória de trabalho, é
computadorizada e baseada no paradigma N-Back. Especificamente, permite estudar a memória de
trabalho visuoespacial, visualobjeto e fonológica.
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Change Task (De Jong, Coles, & Logan, 1985; Logan & Burkell, 1986; Oosterlaan & Sergeant, 1998
cit. por Geurts, Verté, Oosterlaan, Roeyers, & Sergeant, 2005): esta tarefa mede (1) a inibição de
uma resposta dominante e (2) a flexibilidade cognitiva, sendo uma versão modificada da Stop Task.



Self-Ordered Poiting Task (SoP; Petrides & Milner, 1982 cit. por Geurts et al., 2005): Com o
objetivo de avaliar as capacidades da memória de trabalho visual, são apresentadas às crianças
quatro séries de cartas contendo 6, 8, 10 e 12 designs abstratos, respetivamente.



The Bells Test (Gauthier, Dehaut, & Joanette, 1989; Biancardi & Stoppa, 1997 cit. por Trani et al.,
2011): avalia a atenção seletiva e sustentada.



Neuropsychological Battery for Children (NBC;Yáñez-Téllez et al.,2012) Contém testes que avaliam
diferentes funções: (1) Atenção; (2) Linguagem – processamento fonológico, nomeação rápida,
repetição, compreensão de ordens, vocabulário; (3) Leitura de palavras, decisão lexical e
compreensão de instruções; (4) Escrita de palavras; (5) Aritmética; (6) Memória a curto-prazo,
memória de trabalho e memória a longo-prazo.



Cancel Underline (CUL): Versão modificada da Underlining Task (Rourke & Orr, 1997 cit por.
Miller, Ho, & Hinshaw, 2012) e mede o controlo inibitório bem como a discriminação visual precisa
e rápida.



Os instrumentos que se seguem são questionários que visam avaliar as funções executivas de
crianças e adolescentes através de comportamentos observáveis, pelos pais e professores.


Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF; Gioia et al., 2000 cit. por Mares,
McLuckie, Schwartz, & Saini, 2007): o BRIEF foi desenvolvido para avaliar comportamentos
relacionados com as FE em crianças e adolescentes entre os 5 e os 18 anos de idade. As versões
para pais e professores contêm 86 itens subdivididos por 8 escalas clínicas, descritas em
seguida, e duas escalas de validação. A escala de Inibição mede a capacidade de controlar
impulsos; a escala de Mudança avalia a capacidade transição entre tarefas; o Controlo
Emocional, por sua vez, está relacionado com a habilidade de modular respostas emocionais;
a escala Iniciar avalia a capacidade de principiar uma tarefa ou atividade independentemente;
a Memória de Trabalho está relacionada com a aptidão para manter informação relevante em
mente com o propósito de completar uma tarefa; a escala de Planeamento/Organização mede
a capacidade de planear antecipadamente e organizar eventos e objetivos futuros; a
organização de materiais está relacionada com a Organização de Materiais e espaços de
trabalho; por fim, a Monitorização avalia a habilidade de monitorizar o comportamento e o
desempenho.



Attention and Executive Funtions Inventory (ATTEX; Klenberg, Jämsä, Häyrinen, LahtiNuuttila, & Korkman, 2010 cit. por Klenberg, Hokkanen, Lahti-Nuuttila, & Närhi, 2016): este
instrumento é completado por professores e foi desenvolvido para avaliar comportamentos
relacionados com as FE em contexto escolar. Os 55 itens pertencentes a este questionário estão
distribuídos por dez escalas clínicas: Distração, Impulsividade, Hiperatividade Motora,
Atenção Dirigida, Atenção Sustentada, Mudar o foco da atenção, Iniciativa, Execução da ação
e Avaliação. Os itens são cotados com 0 (não é um problema), 1 (às vezes é um problema) ou 2
pontos (muitas vezes é um problema).
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Escalas de Conners – Versões Revistas (EC-R) – Formas reduzidas: versões para pais e
professores (Rodrigues, 2004); Escalas para avaliação do comportamento, cuja utilização é
recomendada como complemento no processo de diagnóstico da PHDA, uma vez que os itens
que as constituem têm uma ligação directa ao DSM-IV-TR (Rodrigues, 2004; 2008).



Questionários CBCL – pais (Fonseca et al., 1994) e TRF – professores (Fonseca et al., 1995).
Trata-se de questionários multi-dimensionais para avaliação das competências sociais e dos
problemas de comportamento, tal como são percepcionados pelos pais (CBCL) e pelos
professores (TRF). Permitem a obtenção de um resultado global e resultados por factores.

7. Resultados da Avaliação Neuropsicológica
Os resultados da avaliação incluem não apenas a análise quantitativa dos testes
neuropsicológicos, mas também toda a análise qualitativa desses mesmos resultados, bem
como a observação clinica do comportamento verbal e não verbal do cliente ao longo da
avaliação.

8. Elaboração do Relatório
Pretende-se no fim da avaliação, a elaboração de um relatório com os resultados da avaliação
neuropsicológica, contendo ainda o feedback da observação e análise realizada ao longo das
sessões de intervenção

9. Esclarecimentos e Recomendações ao Cliente e Familiares
Coloca-se como objetivo o esclarecimento de dúvidas, informações adicionais caso se
considere necessárias, bem como as recomendações necessárias para o encaminhamento ou
intervenção a realizar.

10. Proposta de Intervenção
Propõe-se o estabelecimento de objetivos e áreas a intervir, bem como a calendarização e a
periodicidade
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Intervenção Neuropsicológica

Devido às características das crianças com PHDA- C, torna-se muito importante a
intervenção nos vários contextos envolventes da criança (escola, casa, família, centro de estudos,
etc.), sendo por isso muito importante recolher toda a informação necessária sobre o diagnóstico
da criança de modo a garantir uma adaptação adequada às suas necessidades (Fernandes &
António, 2004).
A intervenção deverá estar focada na educação, supervisão e terapia.
Educação
É de grande importância a educação e informação a pais, familiares, terapeutas, professores
e amigos sobre as dificuldades da criança, sobre a melhor forma de gerir e sobre as capacidades
preservadas.
SUPERVISÃO
Refere-se à avaliação das mudanças cognitivas, comportamentais e emocionais secundárias
à perturbação e aos efeitos secundários do tratamento farmacológico ou clínico.
TERAPIA
Refere-se ao tratamento ou gestão dos problemas comportamentais, emocionais e de
adaptação.

Principais Objetivos da intervenção Neurocognitiva (Zangwill1947)



Restauração da Função
Refere-se à recuperação ou melhoria das funções cognitivas conseguido pelo treino sobre
o processo disfuncional. A repetição e a prática das atividades desenhadas para estimular,
fortalecer e automatizar os processos cognitivos torna-se bastante necessária. Devido à
neuroplasticidade cerebral, o treino nas atividades faz com que a rede neural implicada
possa facilitar o crescimento axonal ou a estimulação de vias alternativas.
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Adaptação funcional (compensação)
Refere-se à reorganização de processos, fomentando que as capacidades preservadas se
encarreguem de minimizar a repercussão das funções alteradas. O objetivo é melhorar o
rendimento do processo cognitivo alterado, mediante os sistemas cognitivos conservados.



Mudança do Ambiente
Relaciona-se com uma nova alternativa para enfrentar o défice quando as duas estratégias
anteriores não resultaram ou por alguma razão não foi possível. Destina-se a demostrar ao
paciente como utilizar sinais e dispositivos externos para minimizar as limitações do dia a
dia, como por exemplo: uso do telemóvel, computador, agenda, calendários, etc. Implica
treino no seu uso e plano de generalização.



A intervenção comportamental nos programas de reabilitação neuropsicológica
Modificação de comportamento: Uso de técnicas psicológicas com objetivo de alterar a
frequência ou intensidade de um comportamento desajustado, A aplicação da gestão
comportamental não se limita à abordagem das alterações comportamentais, pode ser útil
também na reabilitação e recuperação de processos cognitivos.



Intervenção com as famílias:
- Psicoeducação
- Trabalho de informação e formação que oferecem conhecimentos e estratégias gerais para
conhecer as consequências das patologías relacionadas com o SNC e o manuseamento das
alterações neuropsicológicas produzidas.
- Procedimentos: entrevistas individuais, programas de formação, manuais, guias, reuniões
de familiares.
- Terapia de Família
Torna-se importante intervir ao nível da dinâmica familiar, ao nível dos hábitos e costumes,
de forma a diminuir os sintomas da PHDA. Uma criança que não tenha uma alimentação
equilibrada e que não tenha um ciclo de sono adaptado à sua idade tem uma probabilidade
maior de desenvolver sintomas de PHDA (Medeiros & Nunes, 2011).
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As crianças com PHDA devem manter rotinas diárias de modo a que consigam adquirir
estabilidade emocional, evitando a estimulação de comportamentos característicos da
perturbação.
O acompanhamento psicológico torna-se fundamental nestes casos, pois crianças com
PHDA têm tendência para desenvolver depressão, perturbações de ansiedade, assim como
baixa autoestima (Gottesman, 2003, citado por Fernandes & António, 2004; Fernandes &
António, 2004)
O desporto caracteriza-se como uma estratégia bastante positiva e deve ser estimulado
como forma de reduzir a tensão acumulada (Boavida, Porfirio, Nogueira & Borges, 1998,
Pascual-Castroviejo, 2004, citado por Cordinhã & Boavida, J., 2008) e as escolas devem
dar o seu apoio a estas crianças, facultando medidas como por exemplo, o acesso a turmas
de número reduzido, facultar à criança apoios educativos individualizados e estabelecer
planos diários de atividades (Boavida, Porfirio, Nogueira & Borges, 1998, Barkley, 2002,
Taylor et al., 2004, Gonçalves, s/d, citado por Cordinhã & Boavida, 2008).

Intervenção em Neuropsicologia
Um dos modelos muito utilizados na intervenção em crianças com PHDA é o Modelo
Holístico, por ser um modelo que integra a ideia da equipa no trabalho de reabilitação, que
considera o paciente como um todo e adopta uma gestão transdisciplinar. É um modelo que adopta
também objetivos operacionais e concretos (medíveis), apesar de serem combinados com o
paciente e sua família. Este modelo trabalha de forma “transversal” os mesmos objetivos (sejam
funcionais, cognitivos ou motores) no que se denominaria intervenção transdisciplinar.

O modelo de Luria contempla 4 regras fundamentais de reabilitação:


Requisitos para o início da reabilitação: os pacientes devem estar informados sobre os
resultados da avaliação.



O inicio da intervenção dever ser o mais precoce possível. Os estudos demonstram que os
pacientes que iniciam a reabilitação 1 semana após o Dano Cerebral, apresentam menos
incapacidade e melhor qualidade de vida a longo prazo dos que iniciam mais tarde (Musico
et al. 2003). No caso da PHDA aplica-se o mesmo principio, quanto mais cedo o
diagnostico, melhor será a intervenção.



Por outro lado, torna-se muito importante haver uma continuidade no tratamento, pois os
objetivos devem se reorganizados ao longo das diferentes etapas, conforme a evolução e
evitar fragmentar o programa de reabilitação, criando muitas vezes desmotivação ou tratar
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o paciente em áreas não adequadas, ou ainda reiniciar tratamentos desnecessários. Nos
tratamentos melhoram significativamente os resultados funcionais (Kuakkel et al., 2004).
Em relação à duração do tratamento, o maior grau de recuperação neurológica ocorre nos
primeiros 3 meses de intervenção, no caso de lesões, no entanto o progresso de adaptação
à incapacidade e reintegração na comunidade pode ser mais longo. No caso da PHDA esta
questão não se coloca, no entanto quando é realizada uma terapia mais intensa, verificamse resultados mais rápidos e eficazes. O tratamento deve terminar quando não se
identifiquem mais objetivos funcionais ou quando o paciente não quiser continuar.


Uma boa intervenção, implica ainda uma avaliação periódica para avaliação dos resultados.
É importante distinguir se se considera o défice, a limitação da atividade ou a restrição da
participação (de acordo com o modelo CIF da OMS). Nos resultados do programa
reabilitador, há que considerar ainda o destino após alta e qualidade de vida.

Segundo Rada (2008) a intervenção na PHDA deve ter sempre como principal objetivo a
melhoria da qualidade de vida da criança. Por esse motivo é importante dar-lhe ferramentas que
lhe possibilitam destacar os seus pontos fortes e atenuar os seus pontos fracos, de modo a que a
criança seja capaz ultrapassar as suas dificuldades cognitivas, sociais e de pessoais. Quando esta
perturbação não é tratada de forma adequada, a criança tende a desenvolver sentimentos de
inferioridade perante a família e amigo.

Intervenção em Contexto Escolar
Devido ao facto das crianças dos dias de hoje permanecerem grande parte do tempo em
contexto escolar, e pelo grau de exigência académica hoje atribuída às crianças, torna-se cada vez
mais importante trabalhar em equipa interdisciplinar. Mais do que apenas sensibilizar os
professores sobre as dificuldades destas crianças com PHDA, trabalho esse que tem sido
desenvolvido nos últimos anos, importa estabelecer trabalhos de parcerias de forma a intervir na
criança de uma forma mais eficaz.

Intervenção Farmacológica

Infelizmente, grande parte das vezes as medidas de intervenção comportamental revelam-se
insuficientes no tratamento da PHDA, por esse motivo muitas vezes torna-se necessário recorrer
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ao complemento farmacológico, embora nunca seja esta a primeira opção devido aos efeitos
secundários das mesmas, Por outro lado o uso da medicação potencia a normalização dos
neurotransmissores, diminuindo os sintomas da PHDA, o que facilita a que a criança consiga
integrar-se na sociedade (Fernandes & António, 2004). Pelos motivos apresentados, as vantagens
e desvantagens têm de ser bem analisadas, pois poderão causar problemas ainda mais graves. É de
salientar que a medicação não cura a perturbação e que apenas ajuda a controlar os sintomas
(Fernandes & António, 2004). Por outro lado, alguns estudos sugerem que o tratamento que tem
mais impacto nos sintomas da PHDA é sobre a forma de psicofármacos (Rodhe, Barbosa,
Tramontina e Polanczyk, 2000; Pliszka, S., & AACAP Work Group on Quality Issues, 2007).

O fármaco mais utilizado na PHDA são os psicostimulantes, tendo em conta que o seu nível
de eficácia pode rondar até 80% (Pliszka, 2003 citado em Camargos & Hounie, 2005). Os
resultados esperados do seu uso são uma melhoria da tríade característica da PHDA e do
autocontrolo, elavando a sua sociabilidade e produtividade académica (Andrade et al., 2011;
Goldman et al., 1998 citado em Santos, 2011; Loe & Feldman, 2007 citado em Santos, 2011;
Buitelaar et al., 2009 citado em Santos, 2011). Os estimulantes entram através da corrente
sanguínea para o sistema nervoso e atuam ao nível do transporte de moléculas de dopamina e
norepinefrina, elevam a quantidade de catecolaminas na fenda sináptica, aumentando a capacidade
de excitação do cérebro, causando assim um efeito inibitório do comportamento ao ativar a zona
pré-frontal.
Existem três tipos de estimulantes especificamente usados para o tratamento da PHDA; o
metilfenidato (MFD), as anfetaminas (d-anfetamina e l-anfetamina) e a pemolina. O mais utilizado
é o MFD, com maior eficácia. Bloqueia a recaptação de dopamina e de noradrenalina, aumentando
a sua disponibilidade (Camargos & Hounie, 2005; Afonso, 2010; Berridge et al., 2006 citado por
Santos, 2011; Pliszka, 2003 citado por Santos, 2011). No mercado, o MFD é encontrado sob o
nome de Ritalina, de curta-acção, e o Concerta, de longa-ação.
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Projeto de Avaliação e
Intervençao
Neuropsicológica em PHDA

Apresentação Combinada

Avaliação de 1 caso clinico
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Avaliação Neuropsicológica

1. Dados Biográficos


DB – Sexo masculino



Criança com 8 anos de idade;



Frequenta o 3º Ano de escolaridade;



Reside com ambos os pais e 4 Irmãos mais velhos em ambiente familiar estruturado;



É o Mais novo de 5 irmãos



Pai e mãe com qualificações no ensino superior;



Apresenta um Nível socioeconómico Médio

2. Motivo da Consulta (Principais Queixas)


Encaminhada por uma amiga que conhece os serviços de neuropsicologia. A criança ainda
não foi avaliada por nenhum outro serviço. A mãe refere suspeita de hiperatividade e
pretende a avaliação da criança.



Principais Queixas:
o “Muito irrequieto”
o “Não consegue parar sossegado”
o “Parece ter necessidade de mexer em tudo”
o “Foge várias vezes, e por vezes o perdemos de vista”
o Às vezes parece que não ouve ou faz de propósito.
o “Parece que não se consegue controlar”
o Baixa resistência à frustração, Não consegue tolerar um “Não” (faz birras, isola-se,
foge).
o Ansiedade a Tudo, Roí as unhas das mãos e pés.
o Pouca tolerância com os amigos (“dá importância a tudo”)
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o Dificuldade nas refeições, está sempre a mexer nas coisas, como se tivesse necessidade
de mexer em tudo.
o Queixas da escola com dificuldade de concentração e distrai-se facilmente com os
colegas.
o Esquece-se frequentemente dos livros e de onde coloca as coisas.
o Dificuldade em executar tarefas; não cumpre as tarefas até ao fim.
o Distrai-se muito facilmente quer na escola, quer em casa.
o “Não tem interesse ou iniciativa nas atividades. É sempre uma angustia enquanto não
encontra nada para fazer”.

3. História do Desenvolvimento


Gravidez
o 2ª Gravidez, desejada e planeada; Os restantes 3 filhos são adoptados.
o Alterações no sono e stress devido a atividade profissional;
o Bebé hipersensível ao toque
o Sem outros abusos ou complicações durante a gravidez.



Desenvolvimento da Criança
o Desenvolvimento normal, mas foi adquirindo as capacidades sempre no limite da idade.
(Ficou em pé com 1 ano, começou a andar aos 17 meses)
o Chorava muito, só se calava na mama. Mesmo no carro não parava de chorar.
o Durante o dia também não dormia muito, em bebé
o Dificuldade em dormir sozinho
o “Parece estar atrasado 3 anos”
o Falta de interesse na leitura desde muito cedo
o Dificuldade na motricidade:
- Não consegue andar de bicicleta sozinho;
- Dificuldade a realizar trabalhos manuais (motricidade fina)

Andréa Branco

47

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.09.2019

- “Difícil atirar a bola em condições”



História Educacional
o Nunca reprovou de ano escolar;
o Dificuldade de concentração;
o Falta de interesse ou iniciativa desde pequeno;
o Vocabulário pobre apesar do investimento dos pais;
o Não parava quieto para ouvir histórias;
o Falta de concentração atual na escola. Melhora com a presença do adulto;
o Baixou as notas e começa a ter dificuldades de aprendizagem;



História Médica
o Doenças normais (varicela; Alergias).
o Não teve patologias relevante
o Acompanhado no centro de saúde.



Exames médicos/Neuroimagem
o Não tem Exames específicos
o Nunca fez exames de audição
o Análises normais



História emocional/Psiquiátrica
o Não tem diagnóstico de patologias.
o Criança muito afetuosa com a família e amigos.
o Interage com o grupo de pares, mas cria muitos conflitos, não se consegue colocar no
lugar dos outros.
o Muito persistente e teimoso.
o Muito perseverante. Faz a mesma pergunta várias vezes.
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o Muita necessidade de toque e de afeto, mas com estranhos não.
o Medos:
- Entra em estados de alerta (dá a mão para se sentir seguro)
- Autónomo em ambientes que conhece bem.
- Muita necessidade de toque e de afeto
- Não assume os medos
- Medo de estátuas
o Ansiedade a tudo: Rói as unhas das mãos e pés;
o Identifica as dificuldades que tem;
o Numa tarefa acalma e concentra-se melhor se tiver alguém por perto, mas mesmo assim
distrai-se facilmente;



Atividades Lúdicas Preferidas
o Videojogos
o STAR WARS
o Reiby (tem dificuldade em planear o ataque e defesa))
o Legos
o Batman
o Super-homem
o Musica – viola
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Avaliação dos Processos Neuropsicológicos

1. Identificação das dificuldades em função da sintomatologia

Identificação das dificuldades
•

Dificuldade de Atenção

Sintomatologia
•
•
•

•

Dificuldades comportamentais

•

Dificuldades de Memória

•

Dificuldade de Linguagem
verbal

•

Dificuldades de aprendizagemm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dificuldades de Planificação

•
•
•
•

•

Dificuldade na flexibilidade
Cognitiva

•
•
•

•

Dificuldade na coordenação
Motora

•
•
•

Andréa Branco

Dificuldade de concentração desde pequeno e
na escola
“Distrai-se com a mínima coisa”.
Concentração melhora com a presença do
adulto a ajudar.
Dificuldade em executar e terminar tarefas
“Muito Irrequieto”
“Não pára sossegado”
“Foge algumas vezes, e outras vezes perde-se
“Parece que não se consegue controlar”
Dificuldade nas refeições, está sempre a mexer
nas coisas, como se tivesse necessidade de
mexer em tudo.
Dificuldade em executar e terminar tarefas
desobediente/teimoso
Dificuldade em executar tarefas.
Não cumpre as tarefas até ao fim.
Esquece-se dos livros
Vocabulário pobre apesar do investimento dos
pais.
Dificuldade em executar tarefas, Não cumpre
as tarefas até ao fim.
Baixou as notas e começa a ter dificuldades de
aprendizagem
Parece que está atrasado 3 anos
Dificuldade em executar tarefas.
Não cumpre as tarefas até ao fim.
No Rugby não consegue planear ataque e
defesa
Muito persistente
Teimoso
Faz várias vezes a mesma pergunta repetindo
várias vezes
Não consegue andar de bicicleta sozinho
Dificuldade a realizar trabalhos manuais
(motricidade fina)
“Difícil atirar a bola em condições”
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•

•

•

Dificuldade na Gestão da
Frustração
Dificuldade na Iniciativa e
interesse

•

Dificuldades de audição

•
•

•

Doença Psiquiátrica

•

•

•
•

•

Indicador do
Neurodesenvolvimento

•

Baixa resistência à frustração, Não consegue
ouvir um “Não” (faz birras, Isola-se, foge).
“Não tem interesse ou iniciativa nas atividades.
É sempre uma angustia enquanto não encontra
nada para fazer”.
Falta de interesse ou iniciativa desde pequeno.
Às vezes parece que não ouve ou faz de
propósito.
Ansiedade a Tudo, Roí as unhas das mãos e
pés.
Muita necessidade de toque e de afeto, mas
com estranhos não.
Desenvolvimento normal, mas adquire sempre
as competências no limite da idade (andar;
controle esfíncteres)
Dificuldade na autorregulação (adormecia na
mama, não dormia sozinho; chorava muito em
bebé; sono agitado)

2. Identificação dos Processos neuropsicológicos envolvidos

Identificação das dificuldades/
Sintomatologia
Dificuldade de Atenção:
- Falta de interesse ou iniciativa
nas atividades. Angustia
enquanto não encontra nada
para fazer”.
- Dificuldade de concentração
desde pequeno em casa e na
escola.
- “Distrai-se com a mínima
coisa”
- Dificuldade em executar e
terminar tarefas
- Dificuldade em concentrar e
planear uma tarefa
- Concentração melhora com a
presença do adulto a ajudar.
Dificuldade de Linguagem

Andréa Branco

Função e
Processos
Neuropsic.
Atenção
- Focada

Áreas
cerebrais
envolvidas

Norepinefrina
(Desatenção)
Via
Mesolimbica

Testes
Neuropsicológicos
Observação na
entrevista
Sempre que peço para
fazer uma atividade.

- Seletiva
D2 (atenção,
variabilidade e
capacidade); 5
Digitos; TMT e
STROOP; Letras e
Números (Wisc)

- Atenção
sustentada
- Atenção
Alternada

STROOP;TMT;
5 Digitos;
Letras e números
(Wisc)
Linguagem
- Nomeação

- Dar objetos e pedir
para nomear;
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- Vocabulário pobre apesar do
investimento dos pais.
- Dificuldade em executar tarefas.
- A mãe acha que compreende as
tarefas, e que o problema é
comportamental ou falta de
atenção

-Compreensão
- Fluência
- Fonémica
- Semântica
- Pragmática
- Repetição

Dificuldade de memória
- Dificuldade em executar
tarefas (esquece-se do que ia
fazer)
- Esquece-se frequentemente
dos livros e do local onde
colocou as coisas.
- Faz várias vezes a mesma
pergunta
.

Memória
- Memória de
trabalho
(Funções
executivas atualização)

Dificuldade na Flexibilidade
Cognitiva
• Muito persistente
• Teimoso
• Faz várias vezes a
mesma pergunta
repetindo várias vezes

Funções
Executivas
-Flexibilidade

- Faz várias vezes a mesma
pergunta repetindo várias vezes

Dificuldade na Planificação
- Dificuldade em executar
tarefas.
- Não cumpre as tarefas até ao
fim.
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(LOBO
TEMPORAL)

- Visual (curto
e longo prazo)
- Verbal (curto
e longo prazo)

- Memória
- Atenção

Funções
Executivas
Planeamento
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- Vocabulário de
Boston
Compreensão;
Semelhanças (Wisc)
- TOKEN-TEST;
PMR; FAZ (dão
também medidas de
função executiva)
Lista de animais;
supermercado;
frutas; legumes
Pedir à pessoa para
repetir palavras
-Memória de dígitos
- Letras e números
serotonina
- Compreensão
LOBO
- Semelhanças
TEMPORAL
- Aritmética
- Matrizes de Raven
(para o não verbal)
- Retenção visual
Benton (CP)
- Figura Complexa
Rey (lP)
- Memória de Dígitos
- Lista de palavras de
Rey
- Letras e Números
- Aritmética
- Memória Lógica
(WMS - Rec)
- Wisconsin
(Dopamina)
- 5 Dígitos
Área Pré- Letras e Números
Frontal
- TMT
(dorsolateral e - Estado emocional/
Orbito-medial) psiquiátrico – CAT
- Compreensão
- Letras e números
- Aritmética
- Torre de Hanoi
- Torre de Londres
- D2
- Mapa do Zoo (como
planifica)
Dopamina
- Procura das chaves
(planeamento) (planificação livre)
- labirintos
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Área PréFrontal
(dorsolateral e
orbito-medial)

- No Rugby não consegue
planear ataque e defesa
.
Dificuldade de Comportamento
- “Muito Irrequieto”
- “Não pára sossegado”
- “Foge algumas vezes, e outras
vezes perde-se
- “Parece que não se consegue
controlar”
- Dificuldade nas refeições, está
sempre a mexer nas coisas,
como se tivesse necessidade de
mexer em tudo.
- Dificuldade em executar e
terminar tarefas
- Desobediente/teimoso

Funções
Executivas
- Inibição

Dificuldade na Gestão da
frustração
- Baixa resistência à frustração,
Não consegue ouvir um “Não”
(faz birras, Isola-se, foge).

Funções
Executivas
Flexibilidade

Área PréFrontal
(dorsolateral e
orbito-medial)

- Inibição

Noradrenalina
e serotonina

Dificuldade na Coordenação
Motora
- Não consegue andar de
bicicleta sozinho
- Dificuldade a realizar
trabalhos manuais (motricidade
fina)
- “Difícil atirar a bola em
condições”
.

Andréa Branco

Serotonina e
noradrenalina
(gânglios da
base)

- Estado emocional/
psiquiátrico - CAT

- STROOP
- TMT (Parte B)
- Letras e números
- 5 digitos
- UPPS-P (escala
impulsividade)
- Escala Conner
revisto( Para Pais)
- Escala Conner
revisto( Para
Professores)
- Estado emocional/
psiquiátrico - CAT

Função
Motora
- Destreza
manual
- Praxia
Ideatória

Nigroestriatal
(Movimentos)
Via
Mesocortical
Ganglios da
base

- Wisconsin;5 Digitos
- Letras e Números
- TMT; STROOP
- TMT (Parte B)
Estado emocional/
psiquiátrico
CDI (depressão)
STAIC (ansiedade)
TMT
Labirintos
Pesquiza de símbolos
Código
Pedir para fazer uma
sequencia de tarefas

- TMT
- Labirintos
- Observação

- Velocidade
Motora
- Praxia
Ideomotora
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Dificuldades de Aprendizagem
- Baixou as notas e começa a ter
dificuldades de aprendizagem
- Parece que está atrasado 3
anos
- Dificuldade em executar
tarefas, Não cumpre as tarefas
até ao fim.

Dificuldades de organização/
Orientação
- Não consegue andar de
bicicleta sozinho
- Dificuldade a atirar a bola

Avaliação
cognitiva em
Geral
- Todas

- WISC

Organização
Perceptiva
- Visuoespacial

Lobo temporal

(MT e Planificação)

- Cubos
- Composição de
objetos
- Bender
- Figuras incompletas

- Perde-se dos pais

- Visuocontrutiva

Velocidade de processamento
- Dificuldade em realizar uma
tarefa
- Dificuldade de aprendizagem

Velocidade de
processament
o
Resposta
Motora
Resposta
Verbal

Identificação das dificuldades/ Sintomatologia
Doença Psiquiátrica
- Ansiedade a Tudo, Roí as unhas das mãos e
pés.
- Muita necessidade de toque e de afeto, mas
com estranhos não.

Figura de Rey
(cópia)

- Código
- Pesquiza de
símbolos
- STROOP (lamina 1)

Testes Neuropsicológicos
- Encaminhamento para Pedopsiquiatria
- Avaliação Emocional
- CAT
- CDI (depressão)
- STAIC (ansiedade)

Dificuldades de audição
- Às vezes parece que não ouve ou faz de
propósito

- Encaminhamento Otorrinolaringologia

Andréa Branco
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Identificação das dificuldades/ Sintomatologia

Testes Neuropsicológicos

Indicador do Neurodesenvolvimento
- Desenvolvimento normal, mas adquire
sempre as competências no limite da idade
(andar; controle esfíncteres)
- Dificuldade na autorregulação (adormecia
na mama, não dormia sozinho; chorava muito
em bebé; sono agitado)

- Não existe historial conhecido de
síndromes ou perturbações

Observação do Comportamento

Pelo facto de não ter sido efetuado uma
avaliação de um caso clinico real, mas sim
uma simulação. Este ponto não será
explorado, embora num caso real será de
extrema importância.

Testes Neuropsicológicos Utilizados

Segue-se a lista de testes psicológicos escolhidos para a avaliação deste caso clinico em especifico.


WISC-III - Instrumento de avaliação Clínica que avalia a inteligência das crianças e
adolescentes, explorando o funcionamento intelectual nos seus diferentes aspectos.

•

D2 - Permite avaliar a atenção seletiva e a capacidade de concentração. Mede a velocidade
de processamento da informação, a precisão e aspetos qualitativos relacionados com o
desempenho. Este teste pode ser utilizado a partir dos 8 anos de idade.

•

TMT - O Trail Making Test (TMT) é composto por partes A e B. a criança deve traçar
linhas conectando, consecutivamente, círculos numerados na parte A. Na parte B, a criança
deve traçar linhas conectando alternadamente círculos com letras e números em uma
sequência crescente. O teste envolve, além da atenção seletiva e alternada, o rastreio visual
complexo e a destreza motora (Parte A) e processos executivos (Parte B). Entre os
processos executivos, a capacidade inibitória e a alternância cognitiva parecem ser aquelas
mais exigidas na execução da tarefa. São avaliados o tempo despendido e o número de erros
cometidos em cada parte.

•

STROOP - O Teste de Cores e Palavras (mais conhecido como teste de STROOP) permite
detetar problemas neurológicos e cerebrais, avaliando os efeitos de interferência entre os
dois hemisférios cerebrais. O STROOP poderá ser utilizado em diversas situações clínicas
(p.e., lesões cerebrais, PHDA, demência, psicopatologia, etc.) independentemente do nível
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cultural do sujeito. Neste caso será utilizado a versão infantil para crianças, conhecido como
- Day-Night Stroop-like Task (Gerstadt, Hong, & Diamond, 1994))
•

LISTA DE PALAVRAS

•

FIGURA COMPLEXA DE REY - O Teste de Cópia de Figuras Complexas, normalmente
designado apenas como Figura Complexa de Rey, avalia a capacidade de organização
percetivo-motora, a atenção e a memória visual imediata. Figura A – Para crianças dos 5
aos 8 anos.

•

RETENÇÃO VISUAL DE BENTON - É um instrumento de avaliação neuropsicológica
ao nível da memória visual, perceção visual e praxia visuoconstrutiva.

•

FLUENCIA VERBAL E SEMANTICA -É considerado o teste do lobo frontal. Utilizado
com quatro categorias: “brinquedos”; “animais”;. “partes do corpo”; “coisas de comer”,
com o objetivo geral de avaliar o nível de o nível de desempenho das crianças.

•

MAPA DO ZOO - Mapa do Zoo (Zoo Map): É uma tarefa de planeamento da acção que
providencia dados sobre a capacidade de planear um percurso para visitar determinados
locais num jardim zoológico.

•

PROCURA DAS CHAVES - (Key Search): É um teste de concepção de estratégias de
acção em que, de forma análoga a um qualquer problema comum, os examinados são
convidados a demonstrar como procurariam um objecto perdido num campo, avaliando-se
sua estratégia de acção de acordo com a funcionalidade e probabilidade de sucesso.

•

WISCONSIM – Teste de Avaliação Neuropsicológica de varias componentes das funções
executivas, como o raciocínio abstrato, a formação de categorias, a solução de problemas
e a perseveração. Utilização em idades compreendidas entre os 6 e os 84 anos de idade

Levantamento de Hipóteses

•

Hiperatividade com déficit de atenção – Tipo Combinado



Perturbação do Comportamento



Perturbação da Ansiedade



Dificuldades de Aprendizagem



Perturbação do Processamento Sensorial



Problemas de Audição

Andréa Branco
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Resultados da Avaliação

•

Funcionamento cognitivo global no valor médio baixo

•

Baixo rendimento nas Funções Neurocognitivas superiores
- Funções executivas
- Dificuldade no Controle de impulsos;
- Inibição de Resposta
- Planificação
- Organização
- Flexibilidade de pensamento
- Autocontrolo dos comportamentos
- Memória de Trabalho

•

Linguagem
- Apresenta pouca fluência verbal

•

Velocidade do Processamento
- Excessiva rapidez

•

Atenção
- Baixo rendimento na Atenção Seletiva e
Sustentada

•

A nível Emocional:
- Ausência de perturbação
- Baixa Auto-Estima
- Níveis significativos de Ansiedade

Andréa Branco
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•

Ausência de outras perturbações Emocionais

•

Exame Auditivo Negativo

•

Confirma-se Diagnóstico de Hiperatividade com Déficit de Atenção – Tipo Combinado

Proposta de Intervenção

Intervenção Interdisciplinar

•

Reabilitação Neuropsicológica dos processos Cognitivo

•

Consulta de Psicologia

•

Consulta Pedopsiquiatria

•

Intervenção psicossocial

•

Terapia da Fala

Andréa Branco
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Projeto de Avaliação e
Intervençao
Neuropsicológica em PHDA

Apresentação Combinada

Intervenção Neuropsicológica
No caso clinico apresentado

Andréa Branco
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Intervenção Neuropsicológica

Após a avaliação neuropsicológica, pretende-se dar inicio à intervenção neuropsicológica,
tendo em conta os interesses da criança e os processos neuropsicológicos alterados na criança com
PHDA. Apesar de no cronograma estar definido os processos neuropsicológicos, por uma questão
de organização, a intervenção é realizada sempre sobre os subprocessos neuropsicológicos
As sessões de intervenção têm duração de 6 meses, com um total de 72 sessões, de modo a
intervir em todos os subprocessos neuropsicológicos alterados na PHDA-C, nomeadamente
alterações ao nível das funções executivas, linguagem, atenção, memória, velocidade de
processamento da informação e alterações ao nível da perceção visuo-espacial, As sessões de
intervenção estão organizadas com duração de 50 minutos e realizam-se 3 vezes por semana.

Calendarização
Sessões
Sessão 1
Sessão 2
Sessão 3
Sessão 4
Sessão 5
Sessão 6
Sessão 7
Sessão 8
Sessão 9
Sessão 10
Sessão 11
Sessão 12
Sessão 13
Sessão 14
Sessão 15
Sessão 16
Sessão 17
Sessão 18
Sessão 19
Sessão 20
Sessão 21
Sessão 22
Sessão 23
Sessão 24

Andréa Branco

Dia
5/02/2018
7/02/2018
9/02/2018
12/02/2018
14/02/2018
16/02/2018
19/02/2018
21/02/2018
23/02/2018
26/02/2018
28/02/2018
2/03/2018
5/03/2018
7/03/2018
9/03/2018
12/03/2018
14/03/2018
16/03/2018
19/03/2018
21/03/2018
23/03/2018
26/03/2018
28/03/2018
30/03/2018

Intervenção Dominante

ATENÇÃO

Sessão com a Família e a criança

INIBIÇÃO

Sessão com a Família e a criança

PLANEAMENTO

Sessão com a Família e a criança

MEMÓRIA DE TRABALHO

Sessão com a Família e a criança
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Sessão 25
Sessão 26
Sessão 27
Sessão 28
Sessão 29
Sessão 30
Sessão 31
Sessão 32
Sessão 33
Sessão 34
Sessão 35
Sessão 36
Sessão 36
Sessão 37
Sessão 38
Sessão 39
Sessão 40
Sessão 41
Sessão 42
Sessão 43
Sessão 44
a
Sessão 72

2/04/2018
4/04/2018
6/04/2018
9/04/2018
11/04/2018
13/04/2018
16/04/2018
18/04/2018
23/04/2018
25/04/2018
27/04/2018
30/04/2018
2/05/2018
4/05/2018
7/05/2018
9/05/2018
11/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
16/05/2018
18/05/2018
a
29/06/2018

FLEXIBILIDADE MENTAL

Sessão com a Família e a criança

LINGUAGEM

Sessão com a Família e a criança

ORGANIZAÇÃO PERCETIVA

Sessão com a Família e a criança
Sessões de Reavaliação com a criança
TODOS OS SUBPROCESSOS NEUROPSICOLÓGICOS
ENVOLVIDOS

Proposta de Intervenção



Intervenção Interdisciplinar



Reabilitação Neuropsicológica dos processos Cognitivos



Consulta Pedopsiquiatria



Intervenção psicossocial



Terapia da Fala

Interesses da criança

Atvidades Ludicas Preferidas


Videojogos



STAR Wars
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Reiby



Legos



Batman



Super-homem



Musica – viola

Sendo uma criança que apesar dos seus medos, gosta de aventuras, surgiu a ideia de
elaborar as 72 sessões como se fossem uma caça ao tesouro, em que a criança terá de passar por
vários obstáculos para encontrar os amigos das suas séries televisivas preferidas, que foram
raptadas pelos vilões das séries, e assim a sua missão será salvar os seus amigos e o mundo. Será
uma espécie de caça ao tesouro misturado com Peddy Paper .

Para alcançar esse objetivo, a criança terá que desenvolver uma série de competências a
nível cognitivo, trabalhando os processos neurocognitivos e neuropsicológicos ao longo das 72
sessões.

Regras:
Sempre que salvar um personagem ganha 20 pontos e recebe uma medalhar (será feita em
cartão prateado) imagem dessa personagem como agradecimento.
- Para conseguir lutar contra um vilão tem de adquirir 100 pontos.
- Sempre que vencer um desafio, exercício ganha 50 pontos, que será feito em papel, de
modo a ser visual para a criança ir guardando sempre que vem às consultas.
As imagens do presente projeto foram retiradas devido aos direitos de autor.

Sessão 1
Nesta sessão, além da planificação apresentada mais abaixo no planeamento da sessão, será
explicado à criança o plano de intervenção terapêutica e qual o seu objetivo, conforme vemos na
imagem seguinte.
As sessões estão estruturadas de forma geral, no entanto será sempre uma intervenção flexível, que
poderá sofrer alterações tendo em conta o ritmo, motivação e desempenho da criança.
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Super DANNY!
Missão: Salvar o Mundo!
Objetivos:
- Ultrapassar desafios
- Juntar pontos (250.000).
- Encontrar e salvar os amigos que
estão presos com os vilões
- Salvar as princesas
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Plano da Sessão 1 a 6
Nome: Idade: D.N:
Data da Intervenção: __/2/2018
Duração de cada Sessão:
JP
50 min
8
__/__/___
Tema: Reabilitação ao nível da Atenção
Objetivos Gerais: Melhorar os níveis de Atenção
Objetivos Específicos: - Conseguir focar a atenção
- Concluir a tarefa até ao fim
- Promover a mudança de Comportamento (relacionar jogo com o dia a dia)
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Tempo Subprocessos
Áreas
Recursos
Modelos
Envolvidos
Cerebrais
Didáticos
Teóricos
- Acolhimento
5 min
- Conexões
Fronto- Tarefa 1
15 min
Atenção
estriadas
Focada
- Folhas de
Atenção
- Atividade
exercicio
Modelo
Sessão
- Tarefa 2
sustentada
Cortical- Lápis
Clinico da
1e2
15 min
Frontal
Computador
atenção
- Relacionar o Jogo
Atenção
- Colunas
com o dia a dia
15 min
Dividida
- Cingulo
Levantamento das
(Planeamento) Anterior
Modelo
dificuldades:
Atenção
do
- distrai-se com a
Seletiva
- Via
Marcador
mínima coisa
Mesolimbica
Somático
- Dificuldade em
terminar uma tarefa
Norapinefrina
- Acolhimento
5 min
Sessão
15 min
3 a 5 - Tarefa 3
computador
- Tarefa 4
- Relacionar o Jogo
com o dia a dia
Sessão
6

15 min

Sessão em Família
Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de tornar a família
participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a aplicação no dia a dia da criança e
família.

Descrição das Sessões 1-6

Tarefa 1: Jogo das diferenças
Durante atividades simples de encontrar as diferenças em duas imagens, estamos a ativar ao
mesmo tempo várias atividades cerebrais. Apesar do objetivo principal deste jogo, ser a
atenção focada na criança, pois é uma das dificuldades da criança com PHDA, bem como
suster a atenção, várias áreas cerebrais são ativadas ao mesmo tempo.
Para identificar os objetos que a criança está a ver, está envolvido o lóbulo occipital
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Para analisar as relações espaciais entre os objetos envolve o occipital e lobo parietal.
Para lembrar o que vê numa imagem e compará-lo com a outra, tem que usar a memória de
curto prazo, envolvendo o lobo frontal e lobo parietal.
Para anotar os locais onde estão as diferenças, envolve principalmente o lobo frontal, local
que regula o planeamento de ações e movimento, bem como o pensamento abstrato. Nele
estão incluídos o córtex motor e o córtex pré-frontal.

Tarefa 2: Encruzilhada:
- O objetivo deste jogo é evitar que as bolas colidam umas com as outras
- Quando se estiverem a aproximar deve-se clicar o mais depressa possível. Irá surgir uma
pedra que impedirá a colisão.
- É importante não utilizar mais pedras que o necessário.
Este jogo trabalha a Atenção dividida, Planeamento e a Estimativa

Tarefa 3 “Salva-me!”
Este jogo é concebido em programa de computador. No ecrã, irá surgir personagens da série
Star Wars e o objetivo é clicar nas personagens boas da saga, de modo a salvá-las.
- Nesta primeira versão o Darth é um vilão
- Se clicar nos vilões perde o jogo.
Inicialmente irá aparecer uma imagem de cada vez num ritmo mais lento e aumenta
gradualmente conforme vai avançando de nível com várias personagens ao mesmo tempo
- Esta atividade permite trabalhar a atenção seletiva

Tarefa 4 “Guerra das Estrelas”
Esta atividade é baseada no teste de STROOP, no entanto com o tema da guerra nas estrelas.
A criança terá como primeira tarefa ler a palavra escrita dentro das estrelas.
A segunda tarefa será de nomear a cor da palavra escrita.
Esta tarefa tem como objetivo estimular a atenção dividida, embora trabalhe outras
componentes da atenção
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Plano da Sessão 7 a 12
Data da Intervenção: __/2/2018

Nome: Idade: D.N:
Duração de cada
Sessão: 50 min
JP
8
__/2/2018
Tema: Reabilitação ao nível da Inibição
Objetivos Específicos: Objetivos Gerais:
- Concluir as tarefas até ao fim
- Conseguir controlar o comportamento
- Conseguir parar no tempo certo
- Aprender estratégias de auto-controle
- Aprender a ouvir e pensar antes de
Agir (relacionar jogo com o dia a dia)
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Tempo Subprocessos
Áreas
Recursos
Modelos
Envolvidos
Cerebrais
Didáticos
Teóricos
- Acolhimento
5 min
- Tarefa 1
15 min Inibição
Serotonina E
- Tarefa 2
15 min
Noradrenalina
Computador
Sessão
Relacionar
o
Jogo
15 min (Atenção)
(gânglios da
7e8
com o dia a dia
Colunas
base)
Verdejo
Levantamento das
(Planeamento)
y
Perez,
dificuldades:
(Velocidade de
2007
- Não para
processamento)
sossegado
Tomada
- Muito Irrequieto
de
(Memória de
…
Trabalho)
decisão
- Acolhimento
5 min
15 min
Sessão - Tarefa 3
computador
9 a 11
- Tarefa 4
15 min
- Relacionar o Jogo
15 min
com o dia a dia

Sessão
Sessão em Família
Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de tornar
12
a família participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a aplicação no dia a
dia da criança e família.

Descrição das Sessões 7-12

Tarefa 1: A corrida
O objetivo desta prova é chegar em primeiro lugar.
A partida só pode ter inicio quando o semáforo estiver verde.
Deve ter em atenção de parar exatamente no momento exato, caso contrário ira bater contra a
barreira.
Esta prova trabalha essencialmente a inibição, tempo de reação e estimativa.
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Tarefa 2
Objetivo: Atravessar a estrada sem ser atropelado
E depois passar o lago sem cair.
Ganha quem chegar ao fim com mais pontos
Importante não ser impulsivo, caso contrário vai bater ou afogar-se.
Intervenção: Inibição, Resistência à frustração; planeamento;

Tarefa 3:
Nesta prova irá surgir no ecrã várias personagens da saga dos STAR WARS. Surge uma
personagem de cada vez, inicialmente devagar, aumentando cada vez mais a intensidade com que
aparece o estimulo.
Numa primeira fase, a criança terá de salvar os “bons” da série, clicando na tecla espaço sempre
que surgir a personagem. Nesta primeira fase é dada a instrução à criança que o Darth Vader é
considerado mau. Numa segunda fase, o exercício é o mesmo, tendo de salvar as personagens
boas da star wars, no entanto surgem imagens de outros desenhos animados heróis e vilões.
A criança só deve salvar os bons da star wars, porque os outros são agentes disfarçados. Nesta
segunda fase o Darth Vader é bom (episódio em que salvou o filho) e é importante que ele seja
salvo, caso contrário perde o jogo e os pontos conquistados.

Tarefa 4:
A ideia do jogo é bem simples: completar todas as 81 células usando números de 1 a 9, sem repetir
os números numa mesma linha, coluna ou grade (3×3).
Tem que completar todas as células sem:


Repetir números numa mesma linha;



Repetir números numa mesma coluna;



Repetir números numa mesma grade 3×3.
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Plano da Sessão 13 a 18
Data da Intervenção: __/3/2018

Nome: Idade: D.N:
Duração de cada
Sessão: 50 min
JP
8
__/__/___
Tema: Reabilitação a nível do
Objetivos Gerais: - Desenvolver capacidade
Planeamento
de planear as tarefas
Objetivos Específicos: - concluir planear antes de agir
- Criar estratégias para resolução de conflitos
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Tempo Subprocessos
Áreas
Recursos
Modelos
Envolvidos
Cerebrais
Didáticos
Teóricos
- Acolhimento

5 min

- Tarefa 1

15 min

- Tarefa 2

15 min

Área préfrontal
(dorso lateral
e orbitomedial)

Planeamento
Sessão
13 e 15

Sessão
15 a 16

- Relacionar o Jogo com o dia
a dia
- Acolhimento
- Tarefa 3

Atenção
5 min
15 min

- Tarefa 4

15 min

Velocidade de
processamento

Colunas

Dopamina

Verdejo
y
Bechara,
2010

Computador

- Relacionar o Jogo com o
dia a dia
Sessão
17

Computador

Colunas
Sessão em Família

Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de tornar a
família participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a aplicação no dia a
dia da criança e família.

Tarefa 1: Pares e Somas
O Objetivo é selecionar 2 números e fazer a sua soma. A partir daí só pode selecionar os números
que correspondam a essa soma. que somam a mesma quantia do numero mostrado no canto
superior da tela.Não pode passar por caixas vazias em um caminho reto.
Pode combinar cores e formas para conseguir combos de tempo
Este jogo permite trabalhar a capacidade de planeamento e velocidade de processamento.

Tarefa 2:Tangram
É uma quebra cabeça chinês, consiste em 7 formas planas que são colocadas juntas para criar uma
forma.
É preciso encontrar um equilíbrio perfeito para resolver o jogo
Intervenção: Planeamento; atenção dividida e atualização.
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Tarefa 3: Labirinto
Objetivo. Ajuda os teus amigos a encontrar a Lois Lanes

Tarefa 4: Jogo baseado no teste Procura da Chave (Key Search): trata-se de um teste de conceção
de estratégias de ação em que, as crianças são convidados a demonstrar como procurariam um
objeto perdido num campo, treinando sua estratégia de ação de acordo com a funcionalidade e
probabilidade de sucesso.
Plano da Sessão 19 a 24
Data da Intervenção: __/2/2018

Nome:
Idade: D.N: _/_/__
Duração de cada
Sessão: 50 min
JP
8
Tema: Reabilitação ao nível da Memória
Objetivos Gerais: Desenvolver capacidade de
de Trabalho
Memória
Objetivos Específicos: - Memorizar Lista de Palavras
- Reconhecer imagens apresentadas
- Relacionar e Compreender Conceitos
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Tempo Subprocessos
Áreas
Recursos
Modelos
Envolvidos
Cerebrais
Didáticos Teóricos
- Acolhimento
5 min
Memória de
- Tarefa 1
15 min Trabalho
Computador
Memória
Área pré- Tarefa 2
15 min visuo –
frontal
António
Cartas com
Sessão
espacial
Inferior
imagens
Verdejo
19 e 20 - Relacionar o Jogo com o 15 min Motricidade
Papel e lápis
–
dia a dia
Relógio
fina
Cortex
Garcia
Memória
Parietal
- Acolhimento
5 min
y
Inferior
15 min Verbal
Computador
Sessão - Tarefa 1
21 a 23

Sessão
24

- Tarefa 2

15 min

- Relacionar o Jogo
com o dia a dia

15 min

Memória
Visual

Lobo
temporal

Atenção
Focada

Serotonina

Bechara
(2010

Sessão em Família
Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de tornar
a família participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a aplicação no dia
a dia da criança e família.
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Descrição das Sessões 19-24

Tarefa 1: Reprodução do relógio
Baseado na prova do relógio fazer a reprodução do relógio da criança, se ela tiver. Caso não tenha,
fazer a cópia de um relógio simples e pedir a reprodução. Aumentar o grau de dificuldade
consoante a resposta da criança.

Tarefa 2: Fábrica de doces
Tarefa consiste em lembrar o doce que está na frente de cada abóbora.
Memorize tanto o tipo de doce como o seu sabor.
Quando ele desaparecer preencha cada abóbora com o doce que viu antes, arrastando desde à
fabrica até à abobora.
Treino da Memória a curto prazo, Memória visual a curto prazo e Memória não verbal

Tarefa 3: Pares de Imagem
O jogo consiste em virar as cartas ao contrário e encontrar os pares. Ganha o jogo quem
encontrar mais pares.

Tarefa 4: Pares de Imagens Complexas
Usar estas imagens numa primeira fase como jogo da memória normal embora mais complexo.
Na fase seguinte já implica relacionar conceitos. Portanto com as imagens viradas ao contrário,
terá de encontrar os pares relacionados, por exemplo os dois meios de transporte (mota e carro),
Batman com letras, Batman simbolo, et… Retira-se do jogo as figuras que não fazem correlação
com nada.
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Plano da Sessão 25 a 30
Data da Intervenção: __/4/2018

Nome: Idade: D.N:
Duração de cada Sessão:
50 min
JP
8
_/_/__
Tema: Reabilitação ao nível da
Objetivos Gerais: - Desenvolver capacidade de
Flexibilidade
empatia e comprrensão
Objetivos Específicos- Aprender a gerir sentimentos negativos e frustração
- Compreender melhor os outros
- Desenvolver capacidade de avaliação de situações
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Tempo Subprocessos
Áreas
Recursos
Modelos
Envolvidos
Cerebrais
Didáticos
Teóricos
- Acolhimento
5 min
PréComputador
- Tarefa 1
15 min Flexibilidade Frontal
António
dorsoLivro:
Verdejo
Sessão
lateral e
“Aventura
–
15 min
25 e 26 - Tarefa 2
orbitodos
medial
Sentimentos e Garcia
- Relacionar o Jogo
y
15 min
dos
com o dia a dia
Pensamentos” Bechara
- Acolhimento
Sessão - Tarefa 3
27 a
- Tarefa 2
29

(2010)

5 min
15 min
15 min

- Relacionar o Jogo
com o dia a dia

Sessão
Sessão em Família
Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de tornar
30
a família participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a aplicação no dia
a dia da criança e família.
Jogo do Gostar

Descrição das Sessões 25-30

Tarefa 1: O Objetivo é ganhar a corrida
Usar as setas para andar direita e esquerda
As setas para cima e para baixo servem para travar
Cuidado para não bater.
Este jogo Intervém na Reação à mudança, autorregulação.

Andréa Branco

71

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.09.2019

Tarefa 2: O Objetivo é atravessar a estrada sem ser atropelado
E depois passar o lago sem cair.
Ganha quem chegar ao fim com mais pontos
Intervenção: Resistência à frustração; planeamento; Inibição

Tarefa 3: Imagens dos sentimentos em Formato de coração
Jogo de mimica
Tarefa:Tentar identificar os sentimentos do coração através da mimica/gestos.
Partilhar uma situação em que se sentiu dessa forma.

Tarefa 4: Jogo do Gostar
É um jogo de tabuleiro com cartões que trabalha as emoções, situações do dia a dia,
comportamentos de risco.
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Plano da Sessão 31 a 36
D.N: _/_/__ Data da Intervenção: __/5/2018

Nome: Idade:
Duração de cada
Sessão: 50 min
JP
8
Tema: Reabilitação ao nível da
Objetivos Gerais: Desenvolver vocabulário
Linguagem
Objetivos Específicos - Aumentar vocabulário
- Reconhecer imagens apresentadas
- Relacionar e Compreender Conceitos
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Tempo Subprocessos
Áreas
Recursos
Modelos
Envolvidos
Cerebrais
Didáticos
Teóricos
- Acolhimento
5 min
Computador
Linguagem
Lobo
- Tarefa 1
15 min
Lista de
Temporal
- Nomeação
objetos
Sessão
Livro:
31 e 32
“Aventura
Compreensão
dos
- Tarefa 2
15 min
Sentimentos
e dos
-- Relacionar o Jogo
15 min - Fluência
Pensamentos
com o dia a dia
semântica
- Acolhimento
Sessão - Tarefa 3
33 a
35
- Tarefa 4

5 min

- Pragmática

15 min
15 min

- Relacionar o Jogo
com o dia a dia

Sessão
Sessão em Família
Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de tornar
36
a família participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a aplicação no dia
a dia da criança e família.
Jogo do dado gigante com as provas da mimica, desenho e perguntas – contém o jogo da
mimica e palavras proibidas

Tarefa 1: Os Pássaros
Tarefa: Reorganize o grupo de aves, cada uma leva uma letra para formar palavras. Quanto
mais rápido, recebe mais pontos (mas de forma acertada)
No fim do jogo, escrever uma frase sobre essa palavra.
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Tarefa 2: Jogo das Palavras/STOP
Este jogo, consiste em dizer palavras
(Nomes, países….) começada por uma
letra do Alfabeto à escolha. Ganha que
tiver o maior número de palavras.

Tarefa 3: Cartões com vários sentimentos
Retira um cartão com o sentimento e tem de escrever uma frase sobre esse sentimento para
eu adivinhar qual é o sentimento
Objetivo: desenvolver linguagem, Identificar sentimento e melhorar a escrita

Tarefa 4: Jogo do dado gigante
A criança lança o dado gigante e consoante o numero que sair terá de executar a tarefa, de
seguida é a vez do terapeuta. Conforme acerta nas tarefas, recebe pontos e gomas.
Tarefa da mimica (1 e 3), desenho (4 e 6) e perguntas (2 e 5) – contém o jogo da mimica e
palavras proibidas relacionada com os sentimentos.
Palavras proibidas – fazer com que a criança descubra qual é a palavra sem a pronunciar..
Ex: Feliz – “Hoje recebi uma prenda por isso estou… “
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Plano da Sessão 37 a 41
Nome:
Idade: D.N:
Data da Intervenção: __/5/2018
Duração de cada
Sessão: 50 min
JP
8
_/_/__
Tema: Reabilitação ao nível da
Objetivos Gerais: - Desenvolver capacidade de
Organização Perceptiva
executar as tarefas
Objetivos Específicos: - desenvolver capacidades visuo-construtiva e visuo-espacial
- Desenvolvimento da motricidade Fina
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Tempo Subprocessos
Áreas
Recursos
Modelos
Envolvidos
Cerebrais
Didáticos
Teóricos
- Acolhimento
5 min
Perceção
Computador
15 min visuo-espacial Lobo
Sessão - Tarefa 1
37 e 38
temporal
Colunas
Relacionar o Jogo com o
15 min Perceção
dia a dia
visuo - Acolhimento
5 min
construtiva
11 Palhinhas
Sessão - Tarefa 2
5 palitos
15 min
39 a 41
1 fita cola

Relacionar o Jogo com
o dia a dia

Sessão
42

15 min

Sessão em Família
Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de tornar
a família participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a aplicação no dia
a dia da criança e família.

Tarefa 1: Bomba de Ténis
O objetivo é atingir as bolas e evitar as bombas.
Importante acertar apenas as bolas correspondentes com as que estão na TV.

Tarefa 2: Estrutura de suporte para o ovo.
Pede-se à criança para criar uma estrutura com as palhinhas, palitos e fitacola que serão disponibilizadas, de forma a que ao atirar um ovo de cima de
uma cadeira para a estrutura ele não se parta.
Conforme as dificuldades das crianças, pode-se começar com estruturas menos complexas. A
opção para crianças com mais dificuldades poderá ser fazer uma jangada para transportar o ovo.
Todos os jogos apresentados ao longo deste trabalho, bem como a ordem em que será apresentada
à criança dependerá sempre das características da criança e suas dificuldades. Torna-se importante
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que a estrutura das sessões sejam flexíveis, e que hajam várias alternativas com graus de
dificuldades diferentes.

Plano da Sessão 43 a 48
Data da Intervenção: __/5/2018

Nome:
Idade: D.N:
Duração de cada
Sessão: 50 min
JP
8
_/_/__
Tema: Reabilitação ao nível da
Objetivos Gerais: - Desenvolver velocidade de
Velocidade de processamento da
processamento de forma adequada
Informação
Objetivos Específicos - realizar tarefas com maior precisão, atendendo ao tempo necessário
para a realização da mesma.
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Tempo Subprocessos
Áreas
Recursos
Modelos
Envolvidos
Cerebrais
Didáticos
Teóricos
- Acolhimento
5 min
Computador
- Tarefa 1
Sessão
43 e 44
Sessão
45 a 47

15 min

Relacionar o Jogo
com o dia a dia

- Acolhimento
- Tarefa 2

5 min

Défices nas
Funções
executivas

Resposta
Motora

Colunas

Resposta
verbal

15 min
Relacionar o Jogo
com o dia a dia

15 min
Sessão
48

Sessão em Família
Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de
tornar a família participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a
aplicação no dia a dia da criança e família.

Tarefa 1: Caça Borboletas
Objetivo: Apanhar as borboletas o mais rápido que poder, evitando os imprevistos.

Tarefa 2: Bomba de ténis
O objetivo é atingir as bolas e evitar os buracos dentro do tempo limite.
Apanhar somente as bolas correspondentes com a imagem da TV.
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Plano da Sessão 49 a 50
Nome: JP Idade:
D.N:
Data da Intervenção: __/5/2018
Duração de cada
Sessão: 50 min
8
_/_/__
Tema: Reavaliação
Objetivos Gerais: - Avaliar o desempenho da criança
Objetivos Específicos – verificar melhorias no desempenho da criança
- Identificar principais dificuldades
- Verificar impacto no dia a dia da criança nos vários contextos e no seu estado emocional
- Definir e reorganizar as sessões seguintes
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco

Plano da Sessão 51 a 72
Nome: JP Idade: 8 D.N: _/_/__ Data da Intervenção: __/5 e
Duração de cada
Sessão: 50 min
6/2018
Tema: Intervenção em todos os subprocessos Objetivos Gerais: Consolidar as
neuropsicológicos
competências adquiridas
Objetivos Específicos – Verificar aprendizagem,
- Corrigir erros e desenvolver estratégias para a superação dos mesmos
- Desenvolver autonomização da criança
A Neuropsicóloga: Dra. Andréa Branco
Atividade
Subprocessos Envolvidos
Recursos Didáticos
Tempo
- Acolhimento
- Várias Tarefas
Planificação
Computador
Sessão
51 às 72

Inibição

Tabuleiro de
Jogo com Dado

Memória

Cartões com
atividades

Relacionar o Jogo com o dia a dia

Motricidade
Atenção
Flexibilidade

Relacionar o Jogo com o dia a dia

Sessão 52
Sessão 62
Sessão 72
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Realizar uma das atividades com a criança e família em conjunto, com objetivo de
tornar a família participante da intervenção e compreensão da criança e fazer a
aplicação no dia a dia da criança e família.
Recolher feedback familiar

Atividades Gerais que envolve todos os Processos Neuropsicológicos

A Fábrica de Chocolates, é um jogo de Tabuleiro que pretende trabalhar os vários processos
neuropsicológicos em forma de Jogo
Fábrica de Chocolates – Inicio e Fim
Loja dos chocolates- Exercícios para Estimulação da Linguagem


cartões com imagens e ter de nomear o nome das imagens



- Dizer em 30 segundos palavras começadas com P



- Escrever em 1 min palavras começadas com S



- Jogos de computador, etc

Loja dos Cupcakes – Exercícios / atividades de Memória de trabalho
- Folhas com Jogos e atividades
Jardim dos labirintos – Exercicios /atividades de Planeamento

Andréa Branco
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- Planear uma actividade: jogo de futebol
- Planear um dia especal: ex, dia de praia
- Jogos de planificação
Loja das Gomas – Exercícios /Atividade para estimulação da Atenção

Rio de Chocolate – Exercícios /Atividade para Perceção visuo-construtiva
Ex: Fazer um barco de papel
Acertar com bolas num cesto,
Exercicios/ jogos diversos
Bolo de Gomas – Exercícios /Atividade de Inibição e controlo de impulsos
- Folhas com Jogos e actividades
- Computador
Casa das Bolachas – Exercícios /Atividade de Flexibilidade Cognitiva
- Folhas com Jogos e actividades
[

- Computador

P
a
r
a

Cartões com Perguntas relacionadas com situações do dia a dia e dificuldades das
crianças.

a

Ex: - “Os meus amigos não me emprestam os brinquedos, o que faço”?
l

t

“Sou muito inquieto, o de posso fazer para conseguir estar sossegado?”

Ficae 1 vez sem jogar
r
a

Regras
do Jogo.
r
Devem
o dizer sempre antes de lançar os dados para que direção querem ir.
a
É permitido
andar por várias direções.
s

Objetivo é salvar encontrar uma das personagens e salvá-la, mas para isso terão de passar por
p
todas as casas de atividade de modo a adquirir os pontos necessários para salvar a personagem.
e

Recebem
também uma goma sempre que vencem um desafio.
c
t
o
g
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Atividades Gerais que envolvem todos os Processos Neuropsicológicos

Este jogo baseia-se no teste Mapa do ZOO.
Versão em Papel e caneta
PERCURSO:
- Segue para Marte para enconntrar 50 pontos
- Segue para Saturno, lá encontrarás mais 100 pontos
- Em Urano encontrarás 200 pontos
- Na terra encontrarás 400 pontos.
INICIO: Local onde está situada a nave.
Términos: No mesmo local de inicio.
Condições: - Só podes passar pelo sol 2 vezes
- Só podes passar por vénus e Neptuno 1 vez
- Podes passar nos tracejados as vezes que quizeres

Andréa Branco

80

facebook.com/psicologia.pt

Psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento publicado em 09.09.2019

Parabéns! Conseguiste vencer mais um vilão e salvaste o teu amigo!

Atividades Gerais que envolvem todos os Processos Neuropsicológicos

Versão: Jogo de Computador
Objetivo nivel 1 – percorrer todos os planetas e apanhar os pontos correspondentes o mais
depressa que conseguir. Recebe pontos extras conforme o tempo que demorar (quanto mais
rápido mais pontos extras – valores a defenir quando for criado o prohrama!!!)
Objetivo nivel 2 – Percorrer todos os planetas e angariar os pontos sem que a nave inimiga o
apanhe.
- Conforme vai conseguindo aumenta o numero de naves inimigas até 3 e aumenta a
velocidade com que percorrrem.
No fim dos niveis (ou sessoes – ainda teria de definir para evitar frustrações – vai depender
muito da criança em questão) salva mais uma personagem.
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Programas de reabilitação: Rehacom; Cognifit
Várias Atividades para estimulação Atenção
Atividades para estimulação Inibição
Efeito STROOP
Sudoku
Atividades para estimulação Planeamento
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CONCLUSÃO

Uma boa avaliação neuropsicológica é fundamental para determinar uma intervenção com
eficácia terapêutica. Existem muitos programas de intervenção e estimulação cognitiva, no entanto,
sem o conhecimento específico da criança, das suas dificuldades e limitações, bem como dos seus
pontos fortes e interesses, esses programas tornam-se generalistas e pouco produtíveis. Nos dias
de hoje, torna-se cada vez mais importante, e no caso da PHDA, devido à sua complexidade,
intervir de forma eficaz nos processos neuropsicológicos alterados. Apesar de termos conseguido
muitos avanços nos últimos anos na intervenção em PHDA, ainda há muito caminho a percorrer
ao nível da intervenção interdisciplinar. O trabalho de parceria entre pais, professores, e técnicos
de saúde, são fundamentais para uma intervenção mais específica e eficaz. Apesar de ter sido um
trabalho solicitado no âmbito da pós graduação, da falta de tempo para a sua concretização, e da
falta de experiencia em neuropsicologia, senti imenso prazer na sua realização, pois cada vez mais
torna-se importante individualizar os programas de intervenções tendo em conta os interesses e
características das crianças.
As ideias foram surgindo resultado das aulas na pós graduação, da minha prática clinica em
consulta psicologica com crianças e adultos, bem como às atividades de animação sociocultural
desenvolvido com crianças ao longo da vida.
Com este trabalho pretendi a fazer uma boa avaliação e a aplicar os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso, tentando ir de facto ao encontro da criança e das suas dificuldades.
Espero ter conseguido esse objectivo!
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https://www.youtube.com/watch?v=Xfx-he0NTlQ(demonstração Rehacom)



https://www.youtube.com/watch?v=6eX_fItuzlk(tempo de reação Rehacom)



https://www.youtube.com/watch?v=2w2rnzwEgy4(memória Rahacom)



https://www.youtube.com/watch?v=36Ir0JAw2vY(memória de trabalho Rehacom)



https://www.cognifit.com/pt/public/games
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