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PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE 
COM DÉFICE DE ATENÇÃO 

 
 

 

Considerada a perturbação 

comportamental mais comum na 

infância, a PHDA  afeta cerca de 

3% a 7% das crianças em idade 

escolar e é mais frequente nos 

rapazes. (estatística referida pela 

APA – American Psychiatrica 

Association). Na idade pré-

escolar é mais difícil  fazer-se o 

diagnóstico, devido à menor 

capacidade de atenção e a uma 

atividade motora mais intensa, 

características típicas nesta fase 

do desenvolvimento. É 

habitualmente nas fases iniciais 

da escolaridade que a 

sintomatologia da PHDA se 

exacerba, uma vez que é exigida 

à criança maior concentração e 

esforço mental e obediência a 

regras e instruções de ficar 

parada e sentada durante mais 

tempo. 

A sintomatologia típica desta 

perturbação, consiste num 

padrão persistente de falta de 

atenção/concentração, 

impulsividade e/ou nível  

excessivo de atividade motora.   

 

 

 



 

 

Alguns dos sinais característicos 

da PHDA são: 
 

Falta de atenção 
 

  Dificuldade em manter a 

concentração; 

  Dificuldade em seguir 

regras/instruções;  

  Dificuldade em organizar 

tarefas 

  Não terminar o que se inicia 
 

Hiperatividade 
 

  Inquietação motora;  

  Movimentar excessivamente 

mãos e pés quando se está 

sentado; 

  Dificuldades em 

permanecer; 

  Falar em excesso; 

  Correr e saltar em excesso 

em situações em que é 

inadequado 
 

Impulsividade 

  Agir sem refletir ;  

  Dificuldade em esperar pela 

vez; 

  Precipitar as respostas antes 

que as perguntas tenham 

sido concluídas 

 

TIPOS DE PHDA 
 

o Predominantemente 

desatento 

 

o Predominantemente 

hiperativo-impulsivo 

 

o Combinado/ Misto 

 

 

As causas são sobretudo 

neurobiológicas  e genéticas , 

associadas a anomalias no 

desenvolvimento do cérebro. 

Verif ica-se uma desordem nas 

áreas do cérebro que são 

responsáveis pelo controlo e 

regulação da ação e da 

atenção. Há por isso, uma falha 

na inibição dos impulsos, o que 

origina a agitação motora. 

Todavia, os  fatores ambientais  

têm um papel modelador , uma 

vez que podem intensif icar as 

manifestações típicas desta 



 

perturbação, e/ou desencadear  

outras perturbações. 

 

AVALIAÇÃO  DIAGNÓSTICA 

 

O diagnóstico da PHDA é 

fundamentalmente cl ínico e 

requer uma aval iação, criteriosa, 

rigorosa e exaustiva. O 

diagnóstico deverá ser sempre 

efetuado por um especial ista 

famil iarizado com esta 

perturbação. 

 

COMO TRATAR 

 

A intervenção na PHDA deve ser 

multimodal  e de longa duração 

 

 

ESTRATÉGIAS  ÚTEIS  

 

  Valorizar a criança pelos 

comportamentos adequados e 

pelo esforço para melhorar;  

 

  Planear e elaborar um 

horário semanal de tarefas em 

conjunto com a criança; 

 

  Permitir breves intervalos 

entre tarefas;  

 

  Recompensar e penal izar, 

mantendo uma 

comunicação positiva;  

 

  Interação verbal em tom 

moderado; 

 

  Dar uma instrução de cada 

vez e não várias em 

simultâneo; 

 

  Dar instruções sempre 

mantendo o contato visual;  

 

  Manter uma rotina diária; 

 

  Deitar cedo e no mesmo 

horário; 

 

  Na sala de aula, a criança 

deverá estar sentada onde 

haja menos estímulos de 

INTERVENÇÃO FARMACOLÓGICA 

MEDIDAS PSICOEDUCATIVAS 

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA 

(abordagem cognitivo-comportamental) 



 

distração e perto de alunos 

mais atentos e organizados ; 

 

  Conceder mais tempo ao 

aluno, para a conclusão das 

duas tarefas, ou 

antecipadamente fazê-las 

mais curtas; 

 

  Fixar regras de funcionamento 

da aula, no quadro ou na 

secretária da criança 

 

  Contato regular entre pais e 

professor, com o objetivo de 

manter coerência e 

consistência na ação 

educativa  

 

Não rotular de Hiperativo  

 

 

 

Não rotular de Hiperativo …  

 

Muitas vezes, problemas de ordem emocional, famil iar 

e social, podem originar na criança formas de 

expressão comportamental que se assemelham à 

sintomatologia da PHDA. Existem sintomas muito 

s imi lares em diferentes crianças, que poderão ter 

diferentes s ignif icados, ou fazer parte do quadro 

cl ínico de diferentes problemáticas, ou mesmo, 

manifestar-se em crianças sem qualquer patologia.  

 

Os sintomas típicos da PHDA, não são exclusivos 

desta perturbação. 
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