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É com grande prazer que, em nome das Comissões Organizadora e Científica, dou as boas-vindas a todos os participantes
do 1º Congresso Nacional de PHDA, subordinado ao tema “As
múltiplas faces da PHDA”, organizado pela SPDA - Sociedade
Portuguesa de Défice de Atenção.
A SPDA pretende dar continuidade à tradição iniciada com os
Simpósios de PHDA, mantendo a aposta na realização anual
de um participado evento científico sobre esta importante
e prevalente patologia. Tal como nos simpósios, uma ampla
gama de tópicos destinados a clínicos, investigadores ou
académicos, das diferentes disciplinas envolvidas (medicina,
psicologia, educação, terapias e outras), serão abordados
nos próximos dias, estimulando a troca de conhecimento e
informação, numa perspetiva interdisciplinar.
Na expectativa de que este será o primeiro de muitos outros
eventos que nos permitam crescer enquanto profissionais e
aumentar o nosso conhecimento sobre a PHDA.

José Boavida Fernandes
Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção

O MAIOR EVENTO SOBRE

PHDA EM PORTUGAL!

www.spda.pt | geral@spda.pt
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CONVIDADO INTERNACIONAL
Licenciado em Medicina pela Universidade Complutense de Madrid (1989) e
Doutor pela Universidade de Navarra (2002).
§§ Especialista em Psiquiatria Geral pelo Hospital Universitário da Universidade de Cincinnati (Ohio, USA), onde fez uma sub-especialização em
Psiquiatria Biológica.
§§ Especialista em Psiquiatria da Infância e da Adolescência pelo Children’s
Hospital Medical Center, da Universidade de Cincinnati (Ohio, USA).
§§ Especialista do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica e Director da Unidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Clínica
Universitária de Navarra.

César Soutullo Esperón

§§ Foco em Diagnóstico e Psicofarmacologia avançada. Dedicação na docência e investigação em Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção.
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4

Margarida Almeida - Psicóloga, CDC, HP-CHUC

Sónia Figueiroa - Neuropediatra, S. de
Neuropediatria do Centro Materno Infantil do Norte
do Centro Hospitalar do Porto

Teresa Cartaxo - Pedopsiquiatra, HP-CHUC
Vanessa Pinto - Interna de Pedopsiquiatra, HP-CHUC

José Boavida - Pediatra do Neurodesenvolvimento,

Vânia Miranda - Pedopsiquiatra, S. de Psiquiatria da

Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC),
HP-CHUC

Infância e da Adolescência do Centro Materno Infantil
do Norte do Centro Hospitalar do Porto

PROGRAMA
QUINTA-FEIRA
10 de maio de 2018
8:30

ABERTURA DO SECRETARIADO
9:00

SESSÃO DE ABERTURA
José Boavida Fernandes, Carlos Filipe

MESA 2
PHDA NO
PRÉ ESCOLAR
Moderadora: Sónia Figueiroa
14:30

SPDA

ESPECTRO DOS SINTOMAS PHDA
EM IDADE PRÉ-ESCOLAR

José Boavida Fernandes

Graça Fernandes

9:30

9:50

ATUALIZAÇÃO NA BIOLOGIA
DA PHDA: NEUROIMAGEM E
CIRCUITOS FUNCIONAIS

14:50

E QUANDO OS PAIS TÊM PHDA
João Guerra
15:10

César Soutullo

MODELOS DE INTERVENÇÃO

10:35

Vânia Miranda

DISCUSSÃO
10:50

INTERVALO

MESA 1
PHDA E
MINDFULNESS
Moderador: Carlos Filipe
11:20

15:35

A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA
ANOS INCRÍVEIS NO HOSPITAL
PEDIÁTRICO DE COIMBRA
Margarida Almeida
15:50

DISCUSSÃO
16:05

INTERVALO
16:20

UM CÉREBRO QUE APRENDE
A PARAR

APRESENTAÇÃO DE
COMUNICAÇÕES LIVRES

Cátia Almeida

Anfiteatro B

11:45

MENTES SORRIDENTES MINDFULNESS EM
CONTEXTO ESCOLAR
Dulce Gonçalves e Mónica Pinto
12:30

DISCUSSÃO
13:00

ALMOÇO

Moderador: Filipe Silva

Anfiteatro C
Moderadora: Mónica Pinto
17:25

APRESENTAÇÃO DE POSTERS

Moderadoras: Ana Rodrigues; Sara Pedroso;
Susana Nogueira
18:25

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

5

PROGRAMA
QUINTA-FEIRA
10 de maio de 2018
8:30

ABERTURA DO SECRETARIADO

MESA 4
PHDA: DIAGNÓSTICO
E INTERVENÇÃO

MESA 3
PHDA E NOVAS
DEPENDÊNCIAS
Moderadora: Teresa Cartaxo

Moderador: Joaquim Cerejeira
11:30

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
NA PHDA

9:15

Rita Gonçalves, Vanessa Pinto, Pedro Santos,
Filipa Reis, Sara Pedroso, Teresa Cartaxo

Filipe Glória Silva

11:10

IMPLICAÇÕES DOS ECRÃS NA
ATENÇÃO E NO SONO
9:35

DEPENDÊNCIA DE ECRÃS EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM PHDA - PREVENÇÃO E
SINAIS DE ALERTA
Ivone Patrão
9:55

DEPENDÊNCIAS
COMPORTAMENTAIS E
APROXIMAÇÃO À PHDA
NO ADULTO

COACHING EM ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS COM PHDA
Sandra Pinho
11:50

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO
DA PHDA. OPTIMIZAÇÃO PARA
PREVENIR COMPLICAÇÕES
César Soutullo
12:40

DISCUSSÃO

João Reis, Paula Santos
10:25

DISCUSSÃO

13:00

ENTREGA DE PRÉMIO PARA MELHOR
COMUNICAÇÃO LIVRE E POSTER
ENCERRAMENTO DO CONGRESSO

10:40

INTERVALO

PRÉMIO PARA MELHOR
COMUNICAÇÃO POSTER
PRÉMIO PARA MELHOR
COMUNICAÇÃO LIVRE
6

Premiamos
quem investe em
investigação e
inovação na PHDA
em Portugal!

RESUMOS
SPDA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DÉFICE E ATENÇÃO
José Boavida Fernandes,

Pediatra do Neurodesenvolvimento; Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC), Hospital Pediátrico - CHUC
Presidente da Direção da SPDA - Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção.

A SPDA é uma associação científica, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e de utilidade pública, dotada de
personalidade jurídica, constituída em 11 de outubro de 2016. É uma associação de profissionais que integra
um amplo espectro de especialistas e investigadores com interesse em desenvolver atividade na área da
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA). Tem por objetivo não só apoiar prestadores de
cuidados a indivíduos de todas as idades com PHDA e suas famílias, mas também promover boas práticas e
investigação nesta área.
A SPDA pretende ser um fórum onde participem essencialmente médicos (pediatras, neuropediatras, pedopsiquiatras, psiquiatras, médicos de MGF), psicólogos, professores, enfermeiros, terapeutas e investigadores
nesta área.
Objetivos gerais:
§§ Desenvolver linhas de orientação clínica e práticas recomendadas, para profissionais, em Portugal;
§§ Adaptar e desenvolver instrumentos de trabalho nas diversas áreas;
§§ Promover a implementação de boas práticas;
§§ Participar em projetos de investigação na área da PHDA;
§§ Partilhar informação através dos seus stakeholders;
§§ Consciencializar governos e decisores políticos, instituições de ensino e empregadores sobre a PHDA.
Os objetivos a médio prazo são:
1: Criar uma estratégia de apresentação da SPDA aos vários stakeholders
§§ Criar comunicações periódicas através das plataformas digitais de comunicação;
§§ Criar materiais de informação e sensibilização sobre a PHDA;
§§ Contribuir, com os meios ao seu alcance, para o esclarecimento público sobre a natureza e terapêuticas
da PHDA;
§§ Intervir ativamente no debate público com vista a dissipar notícias de teor questionável e sem validade
científica;
2: Organizar reuniões científicas e atividades formativas um pouco por todo o País, de que são exemplos o 1º
Congresso Nacional de PHDA e os 3 Workshops do pré-escolar, idade escolar e adultos. Este aspeto pode ser
também fundamental no seu equilíbrio financeiro.
3: Desenvolver e adaptar materiais de trabalho e Guidelines sobre a PHDA.
4: Estabelecer parcerias com organizações nacionais e internacionais de relevo na área da PHDA (CADDRA ,
World Federation of ADHD; EUNETHYDIS;)
5: Assegurar finanças equilibradas da SPDA (Recolha de quotas; Aumento do número de associados; Verbas
relativas ao pagamento de inscrições nos eventos organizados pela SPDA; Preparar eventuais candidaturas a
fundos disponíveis para as ações a realizar pela SPDA no âmbito da sua missão).

Atualização na biologia da PHDA: Neuroimagem e circuitos funcionais
César Soutullo,

Pedopsiquiatra, Especialista do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica e Director da Unidade de Psiquiatria da Infância e
da Adolescência da Clínica Universitária de Navarra.

A PHDA é uma perturbação do neurodesenvolvimento de origem biológica a nível cerebral, com uma base
genética de 77%, que afeta 5-8% das crianças e adolescentes e cujos sintomas permanecem em 50% na vida
adulta. A PHDA causa múltiplos problemas a crianças, adolescentes e adultos, não só do ponto de vista académico e comportamental, mas também aumentando o risco de depressão, ansiedade e abuso de substâncias.
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Também aumenta o risco de acidentes, lesões não intencionais, piora a saúde física e produz alterações nas
relações interpessoais e condiciona uma sobrecarga económica para os sistemas de educação e saúde.
Os diferentes modelos neuropsicológicos para explicar a PHDA têm evoluído a par do avanço da neuroimagem
estrutural e funcional e deixaram de estar centrados em modelos que envolviam estritamente zonas frontais
e circuitos fronto-parietais e fronto-estriados (implicados na intenção e na função executiva “fria”). Passaram
a envolver circuitos fronto-limbicos até aos gânglios basais implicados no processamento das recompensas
mediado pela dopamina no Nucleus Accumbens (função executiva “quente”) e também implicados na regulação emocional com ligações à amígdala. Para além disso, existe um circuito fronto-cerebeloso implicado na
perceção do tempo e na inatenção e outro circuito de auto-monitorização (atenção ventral).
Os achados de neuroimagem estrutural encontraram mais diferenças entre casos de controle sãos e doentes
com PHDA nas zonas dos núcleos da base, sistema límbico e cingulado anterior e não tanto em zonas frontais
(exceto no córtex pré-frontal dorsolateral, onde há diferenças volumétricas).
Em concreto no nucleus accumbens, responsável pelo processamento da recompensa, em que aumenta a
dopamina perante estímulos como a comida, drogas de abuso ou sexo, a trajetória volumétrica na PHDA é
divergente em relação a indivíduos sãos.
No que respeita a imagem funcional e conectividade, em comparação com indivíduos sãos, há um aumento
da função na PHDA, do Circuito de Ativação por Defeito (Default Mode network), e uma menor ativação do circuito fronto parietal (orientado para a realização de tarefas) e do circuito de atenção ventral, responsável pela
auto-monitorização e introspeção. É importante saber que ao ter mais ativo o circuito de ativação por defeito
e não poder inibi-lo perante um estimulo de entrada, o doente estará mais distraído e que o uso da medicação
pode melhorar a capacidade do paciente para reduzir a atividade do circuito de ativação por defeito, e também
aumentar a atividade do circuito fronto- parietal.
Evolutivamente observa-se que em adultos em que a PHDA deixa de estar presente, estas alterações no circuito
de ativação por defeito, revertem, mas não naqueles com PHDA persistente.

Um cérebro que aprende a parar
Cátia Almeida,
Pedopsiquiatra, Centro Hospitalar Cova da Beira

A psicopatologia infantil tem-se vindo a alterar dramaticamente nas últimas décadas. Assistimos à diminuição
da chamada patologia interiorizadora, da linha neurótica, e a um crescente aparecimento dos quadros exteriorizadores, onde o comportamento disruptivo se torna o problema. Desse modo, não é de admirar que o
principal motivo de consulta e de ida à urgência de Pedopsiquiatria sejam as perturbações de comportamento
(onde vou incluir os quadros de oposição e a própria PHDA, apesar de esta ter outra etiologia).
As armas farmacológicas para o comportamento disruptivo têm resultados desanimadores e é necessário
encontrar alternativas terapêuticas, que se conseguirão depois de uma reflexão séria acerca da génese destas
perturbações.
Entre outros factores, gostaria de referir a cultura digital como promotora dos quadros que referi. São indiscutíveis
as vantagens que a Era digital trouxe às sociedades modernas, mas os adolescentes atuais, nascidos depois da
revolução digital, têm dificuldades acrescidas em desenvolver determinadas competências. Refiro-me concretamente às competências de auto-regulação, à tolerância à frustração e ao adiamento da gratificação imediata.
Estas são funções executivas, que sabemos estarem em défice na PHDA e igualmente nas perturbações de
comportamento. As novas gerações conhecem-se pior, têm um léxico emocional mais restrito, uma inteligência
emocional mais pobre, uma capacidade olhar para si mesmo diminuída (aquilo a que chamamos interioridade),
uma consciência corporal reduzida, uma ausência de controlo dos impulsos e grandes dificuldades nas relações
interpessoais. É-lhes mais difícil tomar decisões ponderadas porque o tempo entre o estímulo e a acção (que é
quase sempre reacção) não existe. Têm dificuldade em estar a sós, em parar, em não fazer nada. Vivem como
desconhecidos num corpo estranho e numa mente ausente.
Urge encontrar intervenções que invertam estas limitações. Um dos projectos que me parece promissor nesta
linha são as “Mentes Sorridentes”, um programa de mildfullness em meio escolar. Com um protocolo simples,
os cérebros adolescentes são convidados a parar para se conhecerem, para conhecerem e habitarem os corpos
que comandam, para desenvolverem competências de empatia e humanidade. Aprendem a parar para se auto-regularem, para gerirem os estímulos stressores internos e externos, para resolverem conflitos e aumentarem
o amor-próprio e aos outros, premissa da saúde mental.
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Mentes sorridentes - Mindfulness em contexto escolar
Dulce Gonçalves1 e Mónica Pinto2,
1 - Professora e Presidente da Associação Mentes Sorridentes
2 - Pediatra do Neurodesenvolvimento, Hospital Beatriz Ângelo

Evidências crescentes revelam que a prática de mindfulness melhora o bem-estar psicológico (Singleton et al.,
2014), os sintomas de ansiedade (Roemer et al., 2009), os sintomas de desatenção e hiperatividade (Zyloska
et al, 2008), entre outros.
No âmbito educativo, a nível internacional, os resultados obtidos revelam-se promissores. Por outro lado, não
divergem particularmente dos resultados obtidos com adultos, sendo que as escolas que integram programas
de mindfulness têm resultados significativos a nível do bem-estar emocional dos seus alunos, da saúde mental,
da sua capacidade de aprendizagem e, até, da melhoria da sua condição física.
O presente trabalho pretende divulgar o projeto-piloto designado por Mentes Sorridentes desenvolvido no
Agrupamento de Escolas João Villaret (Loures). Este consistiu na transmissão de técnicas de mindfulness à
comunidade escolar, procurando responder aos níveis elevados de ansiedade e dificuldades de atenção/
concentração e emocionais dos alunos. Foi estabelecida uma parceria com o Hospital Beatriz Ângelo, que
acompanhou e avaliou o projeto.
Foi feito um estudo, com avaliação pré e pós-intervenção dos alunos de 2º e 3º ciclo participantes, através
dos testes D2 (concentração), SDQ (funcionamento global), PH Self-Concept Scale (auto-conceito), Diário das
Mentes e Ficha de auto-avaliação. Pessoal docente e não-docente e encarregados de educação responderam
a questionários de avaliação. Fez-se análise descritiva e comparativa dos dados quantitativos (SPSS v.20) (IC
95%, p<0,05) e de conteúdo dos dados qualitativos.
Apresentam-se os resultados do projeto, onde se verificou uma melhoria no Índice de Concentração e Desempenho Global no teste D2, no score de auto-conceito, de problemas emocionais e comportamentais e de funcionamento global. Qualitativamente, os alunos notaram melhoria no controlo da ansiedade, do desempenho e
concentração, diminuição da impulsividade, maior prazer nas relações e maior sentido para a vida. A avaliação
pelos adultos também foi positiva.
O estabelecimento desta parceria permite realçar a importância de uma intervenção conjunta nos problemas
de comportamento, atenção e emocionais dos adolescentes. As técnicas de mindfulness mostram resultados
positivos na gestão emocional, aumentando a disponibilidade para as aprendizagens e melhorando a qualidade
de vida dos alunos.

Espectro dos sintomas PHDA em idade pré-escolar
Graça Fernandes,

Pedopsiquiatra, S. de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Centro Materno Infantil do Norte do Centro Hospitalar
do Porto

Nestas idades, 3-5 Anos, a multiplicidade de sinais/sintomas que podem ser motivo de inquietação de pais/
educadores/psicólogos/clínicos espelha o desenvolvimento na sua dimensão psico-motora, afectiva e social.
A descrição realizada pelos pais do comportamento preocupante dos seus filhos esbarra muitas vezes na
observação da criança, sendo o primeiro-retrato robô realizado, (não em traços gráficos mas mentais) muito
distinto do segundo.
É pois fundamental que além da subjetividade inerente em consultas onde se pretende compreender um individuo que nos é lido e interpretado por outros, a objetividade clinica da observação e consequente avaliação
multidisciplinar estejam sempre presentes.
Nestas idades, como na latência, a presença de sintomas de PHDA tem na maioria das situações clinicas uma
apresentação comórbil.
O Manual Diagnóstico utilizado na consulta da Primeira Infância, DC 0-3 R, foi atualmente substituído pela DC
0-5. Nesta nova classificação além do aumento da faixa etária abrangida, existem alguns diagnósticos novos,
entre eles, a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção.
Nas situações em que o diagnóstico diferencial se impõe as perturbações que aparecem no topo são as PEA*,
as PPS*, as PGD*as PA* e POD”.
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Esclarecedor na integração deste conhecimento é a possibilidade de podermos partilhar diferentes clusters de
sintomas em idades precoces e que atualmente são quadros clínicos de PHDA em idade escolar. Evidenciaremos
desta forma a avaliação dos sintomas de um modo multidimensional (ao longo da vida da criança e tendo em
conta as diferentes expressões ao longo do desenvolvimento) vs categórica.
* Estes diagnósticos pertencem à classificação DC 0-5 e são respetivamente:
*PEA- Perturbação do Espetro do Autismo
*PPS-Perturbação do Processamento Sensorial
*PGD-Perturbação Global do Desenvolvimento
*PA- Perturbação de Ansiedade
“Este diagnóstico pertence à DSM V
“Perturbação de Oposição e Desafio

E quando os pais têm PHDA
João Guerra,
Pedopsiquiatra, Hospital CUF Porto

A PHDA é uma doença de etiologia familiar em que as componentes genética e ambiental têm um papel preponderante. O objectivo da apresentação é discutir as questões relacionadas com a PHDA nos progenitores e
a sua influência no exercício da parentalidade. Este aspecto também se relaciona com a clínica dos filhos e as
suas diferentes expressões sintomáticas.

Modelos de intervenção
Vânia Miranda,

Pedopsiquiatra, S. de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Centro Materno Infantil do Norte do Centro Hospitalar
do Porto

São frequentes os pedidos de consulta de pedopsiquiatria por suspeita de Perturbação de Hiperactividade com
Défice de Atenção em idade pré-escolar. No entanto, nesta faixa etária é importante ponderar diagnósticos
diferenciais como a Perturbação da Regulação do Processamento Sensorial e as questões relacionais. Nesta
comunicação, pretende-se reflectir sobre estes quadros clínicos e consequentes intervenções terapêuticas, com
especial enfoque nestas últimas, com uma revisão da literatura recente. São também frequentes as crianças que
surgem na consulta medicadas, devendo este aspecto também ser alvo de discussão. Os estudos mostram menor
eficácia da medicação nestas idades, associada a uma maior incidência de efeitos paradoxais. As intervenções
psicoeducativas, nomeadamente os grupos de treino parental, parecem ser as que têm maior eficácia no controle comportamental destas crianças, sendo importante investir na divulgação e implementação dos mesmos.

A experiência do programa Anos Incríveis no Hospital Pediátrico de Coimbra
Margarida Almeida,

Psicóloga, Centro de Desenvolvimento da Criança, Hospital Pediátrico - CHUC
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A implementação do programa no CDC tem como principal objetivo oferecer uma resposta/intervenção validada para crianças em idade pré-escolar (3 – 6 anos), utentes das várias consultas do CDC (Desenvolvimento,
Neurologia e Metabólicas) que apresentem comportamentos de PHDA e/ou outro tipo de problemas de comportamento. Anualmente chegam ao Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC) do HPC aproximadamente
2.000 pedidos de primeira consulta, sendo que cerca de 30% apresenta problemas de comportamento. A
experiência de mais de 30 anos desta consulta evidencia que a intervenção farmacológica é, na maioria dos
casos, insuficiente para dar resposta eficaz aos problemas que as famílias enfrentam no seu dia-a-dia. Paralelamente, em idade pré-escolar, os programas comportamentais de intervenção parental são os recomendados
como tratamento de primeira linha (American Academy of Pediatrics, 2011). A Série de programas Anos Incríveis
desenvolvido por Carolyn Webster-Stratton (www. incredibleyears.com) é uma abordagem compreensiva, multimodal e baseada em evidência, que envolve programas para pais, educadores e para a criança. Em Portugal,
existe já uma vasta experiência com este programa e muita investigação tem sido feita neste domínio, sendo
que os resultados têm evidenciado, sistematicamente, que o programa é eficaz, tanto na mudança de práticas
parentais como no comportamento da criança. Os resultados dos grupos clínicos realizados no CDC, ainda
que preliminaries, apontam no mesmo sentido.

Implicações dos ecrãs na atenção e no sono
Filipe Silva,
Pediatra do Neurodesenvolvimento

Os ecrãs estão por toda a parte e atraem adultos e crianças deste tenra idade, sendo utilizados durante muitas
horas e antes de dormir. As imagens são cada vez mais rápidas e os efeitos visuais mais espetaculares. Haverão
consequências no padrão do sono e no controlo da atenção?
Por outro lado, a internet e os videojogos ocupam cada vez mais o tempo de lazer das crianças e adolescentes,
e parecem particularmente atrativos para as crianças com PHDA, com risco de padrões de utilização aditivos e
substituição de atividades físicas e sociais.
Nesta apresentação, pretende-se rever os resultados dos estudos sobre a relação entre a utilização de ecrãs,
o controlo da atenção e o padrão de sono.

Dependência de ecrãs em crianças e adolescentes com PHDA - Prevenção e
sinais de alerta
Ivone Patrão,
Psicóloga, ISPA

Resumo não disponibilizado pelo autor.

Dependências comportamentais e aproximação à PHDA no adulto
João Reis1 e Paula Santos2,
1 - Psiquiatria no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
2 - Psicóloga Clínica na UD- Centro das Taipas, serviço da DICAD - Departamento de Intervenção em Comportamentos Aditivos e
Dependências da ARSLVT

Resumo não disponibilizado pelos autores.

Diagnóstico diferencial na PHDA
Rita Gonçalves1, Vanessa Pinto1, Pedro Santos1, Filipa Reis1, Sara Pedroso2 e Teresa Cartaxo2,
1- Interna(o) de Pedopsiquiatra no Hospital Pediátrico - CHUC
2 - Pedopsiquiatra no Hospital Pediátrico - CHUC

INTRODUÇÃO
A Perturbação da Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) é uma patologia que se manifesta geralmente
em idade pediátrica, caracterizando-se por sintomas de hiperatividade, impulsividade e/ou défice de atenção.
No entanto, os sintomas descritos para esta patologia podem sobrepor-se com outras condições que surgem
na mesma faixa etária, podendo as mesmas ocorrer simultaneamente em comorbilidade, o que dificulta o
diagnóstico diferencial.
MÉTODOS
Com o objetivo de compreender quais os diagnósticos diferenciais a ter em conta quando presentes sintomas
sugestivos de PHDA, conduzimos uma revisão sistemática da literatura disponível acerca do tema, nas plataformas eletrónicas PubMed e Medline, assim como em livros e guidelines disponíveis sobre a patologia, até
Março de 2018.
RESULTADOS
Inúmeras patologias podem constituir potenciais diagnósticos diferenciais para a PHDA. Deve-se começar por
excluir uma variação normal do desenvolvimento, tendo em conta os diferentes estádios do desenvolvimento
ao longo do crescimento da criança. Em relação aos quadros psicopatológicos, deveremos considerar múltiplos grupos de patologias, nomeadamente as perturbações do neurodesenvolvimento, patologias neurológicas, perturbações emocionais e do comportamento, fatores ambientais e psicossociais que poderão causar
ou influenciar a apresentação do quadro, assim como condições médicas gerais. Não devemos esquecer, no
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entanto, que muitos destes quadros clínicos poderão constituir simultaneamente diagnóstico diferencial ou
comorbilidade de PHDA, sendo importante não excluir a existência da patologia sempre que estes estejam
presentes, tendo particular atenção a uma história clínica detalhada e um exame do estado mental cuidadoso.
CONCLUSÃO
Dada a multiplicidade de patologias que podem mimetizar ou surgir em comorbilidade com a PHDA, o seu
conhecimento e capacidade de exclusão surgem como uma competência básica para todos os profissionais
de saúde que contactem com a faixa etária pediátrica, para que o diagnóstico seja o mais fidedigno possível.
Esta aptidão irá melhorar a qualidade de vida destas crianças e adolescentes com PHDA por ser possível uma
resposta dirigida e eficaz.

Coaching em estudantes universitários com PHDA
Sandra Pinho,
Psicóloga, CADIn

Na maioria dos casos, os sintomas de PHDA persistem na adolescência e idade adulta tornando-se até mais
problemáticos. Por definição, a PHDA deve desenvolver-se antes dos 12 anos de idade, mas frequentemente
esta perturbação só é diagnosticada mais tarde. Tratando-se de uma desordem das funções executivas, torna-se mais incapacitante à medida que o desenvolvimento do indivíduo impõe mais exigências a estas funções.
O autocontrolo e a autorregulação são determinantes para o sucesso escolar e as exigências aumentam do
ensino básico para o secundário e, sobretudo, nos primeiros anos do ensino superior. Nesta fase, os estudantes
enfrentam uma série de exigências de organização e controlo das suas atividades cognitivas e sociais. Além
disso, os pais começam a retirar a ajuda na organização e a exigir que o jovem se autonomize.
A frequência do ensino superior representa inúmeros desafios às funções executivas do cérebro: gerir o tempo,
o dinheiro e, por vezes, um lar, organizar o estudo, moderar uso de substâncias, obter cuidados médicos, fazer
e manter relacionamentos, entre outros. Assim, é nesta fase de forte apelo às funções executivas do cérebro,
que muitos jovens com PDAH poderão enfrentar dificuldades mais flagrantes e incapacitantes.
A intervenção de um profissional qualificado em Coaching para adultos com PHDA pode ser determinante
para ajudar o jovem a desenvolver estratégias que aumentem a sua funcionalidade no dia-a-dia e a selecionar
e requerer ajustamentos que favoreçam o seu processo de ensino-aprendizagem.

Tratamento farmacológico da PHDA. Otimização para prevenir complicações
César Soutullo,
Pedopsiquiatra, Especialista do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica e Director da Unidade de Psiquiatria da Infância e
da Adolescência da Clínica Universitária de Navarra.

A PHDA é uma perturbação do neurodesenvolvimento de origem biológica a nível cerebral, com uma base
genética de 77%, que afeta 5-8% das crianças e adolescentes e cujos sintomas permanecem em 50% na vida
adulta. A PHDA causa múltiplos problemas a crianças, adolescentes e adultos, não só do ponto de vista académico e comportamental, mas também aumentando o risco de depressão, ansiedade e abuso de substâncias.
Também aumenta o risco de acidentes, lesões não intencionais, piora a saúde física e produz alterações nas
relações interpessoais e condiciona uma sobrecarga económica para os sistemas de educação e saúde.
Perante um paciente com PHDA é importante um plano individualizado para ele e para a família, tendo em
conta também fatores como a comorbilidade, as exigências académicas, a situação familiar e outros aspetos
bio-psico-sociais. O tratamento da PHDA tem 3 componentes, embora nem sempre todas necessárias:
1.

Psicoeducação e treino de pais e professores na abordagem comportamental. É importante que
os pais saibam abordar.

2. Apoio educativo incluindo treino em competências organizativas, apoio em áreas onde a criança
tenha mais dificuldades (leitura, matemática), e adaptações curriculares não significativas, como
dar mais tempo para os testes/exames, fazer exames orais ou ler os enunciados.
3. Medicação com fármacos estimulante ou não estimulantes.
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Os fármacos co maior efeito no tratamento da PHDA são os estimulantes (metilfenidato e anfetaminas) e depois
os não estimulantes (Guanfacina de libertação prolongada e atomoxetina). Nos Estados Unidos também há estimulantes com misturas de sais de anfetaminas e ente os não estimulantes, clonidina de libertação prolongada.

Estudos recentes indicam que a eficácia é maior nos estimulantes do que nos não estimulantes. Dentro de
cada grupo, a lisdexanfetamina tem maior magnitude de efeito embora tenha pior tolerabilidade do que o
metilfenidato. Entre os não estimulantes, a guanfacina tem maior magnitude de efeito do que a atomoxetina
mas também é menos bem tolerada.
Os guias clínicos recomendam iniciar o tratamento com um estimulante e se não se obtiver resposta mudar para
outro estimulante de outra classe. Se apesar disso não houver resposta debe passar-se a um não estimulante.
Há casos em que é recomendado o uso de um não estimulante de primeira linha, concretamente quando há
AP de má tolerância ou efeitos adversos com estimulantes (irritabilidade, alterações do humor), ou em casos
graves de ansiedade ou tiques em que pensamos que possam agravar com estimulantes.
Os efeitos adversos mais frequentes dos fármacos para a PHDA são geralmente moderados e podem reduzir
com o tempo ou com uma redução d dose.
No caso dos estimulantes os mais frequentes são anorexia, perda de peso, insónia, cefaleias, ou sintomas gastrointestinais. A atomoxetina pode causar também problemas digestivos, insónia, sonolência diurna e anorexia.
A guanfacina pode produzir sedação, diminuição da TA, sincopes e por vezes aumento do apetite, pelo que
deve iniciar-se gradualmente subindo a dose a cada semana.
A medicação deve usar-se tanto tempo quanto seja necessária, embora periodicamente, num doente que está
estável durante muito tempo (vários anos), deveria avaliar-se se a medicação continua a ser necessária.
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COMUNICAÇÕES LIVRES
ANFITEATRO B
CATEGORIA: INTERVENÇÃO/TERAPÊUTICA

A dieta no tratamento da PHDA
César Cagigal1, Tânia Silva2, Mariana Jesus3, Carla Silva4,
1 - Interno de Formação Específica de Psiquiatria, Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
2 - Interna de Formação Específica de Psiquiatria, Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
3 - Interna de Formação Específica de Psiquiatria, Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
4 - Assistente hospitalar de Psiquiatria, Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, Coimbra, Portugal

OBJETIVOS: Os autores pretendem avaliar o “estado da arte” no campo das intervenções dietéticas com possíveis benefícios no tratamento do Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), analisando os
mais recentes estudos realizados nesta área.
MÉTODOS: Foi realizada uma revisão clássica da literatura acerca do tratamento atual recomendado em indivíduos
com diagnóstico de PHDA, seus padrões alimentares, bem como fatores dietéticos possivelmente implicados
na etiologia e tratamento deste distúrbio. Foram consultadas as bases de dados PubMed, The Cochrane Library
e National Guideline Clearinghouse usando os seguintes meSH terms: “attention deficit hyperactivity disorder”,
“diet”, “food”, “dietary patterns”, “diet therapy” and “etiology”. A partir dessa combinação de termos foram
incluídos apenas os artigos científicos escritos na língua inglesa e referentes aos anos de 2008 e até 2018.
Estudos irrelevantes e que não preenchessem os critérios de inclusão foram excluídos.
RESULTADOS: A eficácia da suplementação com ácidos gordos polinsaturados no tratamento da PHDA é reduzida, podendo evidenciar benefícios em subgrupos de pacientes com determinadas características. Alguns
autores descrevem que a deficiência em determinadas vitaminas poderá desempenhar um papel na etiologia
da PHDA, ainda que tal afirmação seja controversa. As dietas de eliminação poderão ter alguma eficácia, sendo
ainda necessária mais investigação, para que se possam inferir conclusões robustas.
DISCUSSÃO/CONCLUSÕES: Não há evidência clara que apoie o papel das estratégias de intervenção baseadas
em alimentos ou nutrientes na etiologia e tratamento da PHDA. A investigação da inter-relação entre dieta e
outras intervenções no estilo de vida pode ser uma abordagem promissora.
Bibliografia:
Keen, D.; Hadjikoumi, I. ADHD in children and adolescents. BMJ Clin Evid, 2011, 0312.
Heilskov Rytter, M.J.; Andersen, L.B.; Houmann, T.; Bilenberg, N.; Hvolby, A.; Mølgaard, C.; Michaelsen, K.F.; Lauritzen, L. Diet
in the treatment of ADHD in children – a systematic review of the literature. Nord J Psychiatry, 2015, 69(1), 1-18.
Lange, K.W. Dietary factors in the etiology and therapy of attention deficit/hyperactivity disorder. Curr Opin Clin Metab Care,
2017, 20(6), 464-469.

ANFITEATRO B
CATEGORIA: INTERVENÇÃO/TERAPÊUTICA

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção num Serviço de Urgência
de Pedopsiquiatria
Filipa Reis 1, Teresa Cartaxo 2;
1 - Médica Interna de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
2 - Médica Especialista de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
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OBJETIVOS : Pretende-se apresentar a população assistida em urgência de Pedopsiquiatria, no Hospital
Pediátrico de Coimbra (HPC), durante 2017, com diagnóstico prévio (DP) ou posterior (DPO) de Perturbação

de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), para melhor caracterização destes episódios de urgência (EU),
objetivando repensar estratégias de prevenção e intervenção nestas crianças/jovens.
MÉTODOS: Compilaram-se os EU de Pedopsiquiatria do HPC, de 2017. Pelo processo clínico informático, selecionaram-se os doentes com DP ou DPO de PHDA. Nestes, determinaram-se sexo, idade, motivo de urgência,
diagnóstico à saída, acompanhamento médico/psicológico, medicação habitual e destino após alta.
RESULTADOS: Dos 819 EU, 18,6% (n=152) tinham ou tiveram diagnóstico de PHDA. Destes, metade tinha mais
de 11 anos, a maioria era masculina (57,2%), acompanhada em consulta (73,7%), medicada (67,1%) e recorreu
por “heteroagressividade” (20,4%), “perturbação do comportamento” (18,4%) ou “sintomatologia ansiosa”
(11,2%). Houve um internamento e o diagnóstico à saída mais prevalente foi “Perturbação do comportamento”
(36,8%). Dez doentes tiveram DPO de PHDA, sendo 50% já acompanhados, maioritariamente em Psicologia.
Nos com DP de PHDA, 24,6% não mantinha acompanhamento e dos 70,4% medicados, apenas 37% fazia
Metilfenidato ou Atomoxetina em monoterapia.
Destaca-se que 17,8% apresentava “comportamento de auto-dano não suicidário”, “verbalização de ideias de
morte”, “ideação suicida” ou “intoxicação medicamentosa voluntária” como motivo de ida à urgência.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: 6,6% destas crianças/jovens com PHDA foram diagnosticadas após encaminhamento motivado pelo EU, imperando a indispensabilidade da referenciação precoce. Porém, mesmo nos
doentes com DP, 25% não estava a ser acompanhado em consulta no momento da observação de urgência,
reforçando a necessidade de seguimento regular.
Adicionalmente, a elevada frequência de comportamentos com risco para o próprio exaltam a premência em
implementar estratégias preventivas nesta população com características específicas.
Reitera-se, ainda, a necessidade de promover saúde mental, minorando a necessidade de recorrer a um serviço
de fim de linha.
ANFITEATRO B
CATEGORIA: INTERVENÇÃO/TERAPÊUTICA

Quando a PHDA atinge a adultícia: desafios da idade de transição.
Alves, Mariana P.1; Moreno, Liliana2; Vilariça, Paula3;

1 - Médica interna de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Área de Pedopsiquiatria, Hospital Dona Estefânia, Centro
Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa.
2 - Médica interna de Psiquiatria, Centro Hospitalar de Setúbal, Setúbal
3 - Médica assistente graduada Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Área de Pedopsiquiatria, Hospital Dona Estefânia, Centro
Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa

OBJETIVOS : Identificar fatores a serem considerados em adolescentes com PHDA e estratégias que facilitem
a transição entre cuidados de saúde em pediatria e na adultícia.
MÉTODOS: Revisão sistemática da literatura publicada como artigo de revisão e meta-análise na base de dados
Pubmed com as palavras-chave “ADHD”, “Transition”, “Services”, “Adolescence” e “adulthood”.
RESULTADOS: A PHDA é uma doença do neurodesenvolvimento, com uma prevalência estimada em 5% das
crianças e 2,5% dos adultos. Em 50 a 60% dos casos as manifestações persistem na adultícia, sobretudo se existem antecedentes familiares de PHDA, antecedentes pessoais de risco psicossocial importante e/ou presença
de comorbilidades na evolução da doença. As taxas de tratamento da PHDA diminuem da infância à adultícia
e os jovens adultos têm vulnerabilidades que podem pôr em causa a continuidade de cuidados quando esta é
necessária, nomeadamente por subestimarem o impacto dos sintomas.
DISCUSSÃO: Adolescentes com PHDA podem enfrentar desafios adicionais à transição para a vida adulta, com
prejuízo a nível académico e profissional. Estudos destacam a necessidade de combater o estigma associado à
doença mental em jovens em transição para a idade adulta e fornecer serviços acessíveis e adequados à idade,
o que muitas vezes não é uma prioridade, podendo a falta de clareza sobre a disponibilidade do serviço e os
critérios de elegibilidade culminar numa prestação de serviços variável e pouco adequada às características
dos jovens adultos com PHDA.
CONCLUSÃO: É essencial que haja um planeamento cuidadoso que garanta a continuidade de prestação de
cuidados nos jovens adultos com PHDA. Há uma necessidade evidente de se realizarem estudos que identifiquem e avaliem modelos de protocolos de transição entre serviços, sem descontinuidades.
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ANFITEATRO B
CATEGORIA: INTERVENÇÃO/TERAPÊUTICA

Efeitos da Terapia Assistida por Equinos no funcionamento executivo de uma
criança com PHDA
Joana Figueiredo Gonçalves1, Ana Rodrigues2, Cláudia Almeida3,
1 - Academia Equestre João Cardiga
2 - Faculdade de Motricidade Humana – Universidade de Lisboa
3 - Faculdade de Motricidade Humana – Universidade de Lisboa

A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) tem impacto negativo em vários domínios da vida
da pessoa. As terapias não farmacológicas são uma peça importante nos planos terapêuticos mas é necessário
melhorá-las e desenvolver novas abordagens para garantir a sua eficácia. A Terapia Assistida por Equinos (TAE)
é uma intervenção que tem mostrado resultados favoráveis em vários grupos clínicos, aumentando por isso o
interesse em estudar a sua eficácia na PHDA. Os estudos nesta população são recentes, escassos e têm resultados contraditórios; a metodologia de intervenção tem-se focado no currículo de competências equestres,
descurando dificuldades decorrentes dos sintomas nucleares da PHDA.
O presente estudo visa analisar os efeitos da intervenção psicomotora no âmbito da TAE, num rapaz de 11
anos com PHDA (Apresentação Combinada) e história de fraca adesão à terapia multimodal - metilfenidato e
Psicologia em contexto clínico.
A intervenção decorre há cerca de 23 meses, com sessões semanais de 30 minutos. Conduziram-se avaliações
pré, durante e pós-intervenção com diferentes instrumentos: Behavior Rating Inventory of Executive Function,
Cognitive Assessment System, um instrumento de observação directa nas sessões e um questionário qualitativo
para pais e professora.
Os resultados obtidos mostram uma melhoria do funcionamento executivo e de processos cognitivos, contribuindo para um menor impacto dos sintomas nos contextos familiar e escolar. Será discutida a importância
de desenhar os programas de TAE em função do impacto dos sintomas da PHDA, trabalhar a resolução de
problemas emergentes, articular com figuras de referência e preparar a generalização das competências para
os contextos de vida diária. A incapacidade de controlar variáveis como o efeito das outras terapêuticas é uma
limitação considerada.
ANFITEATRO B
CATEGORIA: OUTROS

Systematic overview of neuroanatomical differences in ADHD: Definitive
evidence
Bruno Vieira de Meloa; Maria João Trigueiroa; Pedro Pereira Rodriguesb,
Occupational Therapy Department, Higher School of Health, Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugal
CINTESIS & Community Medicine, Information and Health Decision Sciences Department, Faculty of Medicine, University of
Porto, Porto, Portugal
a

b

KEYWORDS: ADHD, systematic review, overview, neuroimaging, neural pathways
OBJECTIVES: This paper seeks to identify neuroanatomical differences in ADHD through an overview of systematic reviews that report encephalic differences compared to a control group in volume, area, activation
likelihood or chemical composition.
METHODS: We conducted a systematic search using Cochrane guidelines and PRISMA criteria in PubMed, Scopus,
Web of Science, Cochrane Database of Systematic Reviews and Database of Abstracts of Reviews of Effects.
RESULTS: Results revealed broad encephalic involvement that includes a functional frontal and cingulate hypoactivation and structural differences in corpus callosum, cerebellum and basal nuclei.
CONCLUSIONS: ADHD symptoms might be due to a multi-network unbalanced functioning hypothesis.
CITE: Vieira de Melo, B. B., Trigueiro, M. J., & Rodrigues, P. P. (2018). Systematic overview of neuroanatomical
differences in ADHD: Definitive evidence. Developmental Neuropsychology, 43(1), 52–68. https://doi.org/1
0.1080/87565641.2017.1414821
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ANFITEATRO C
CATEGORIA: AVALIAÇÃO/DIAGNÓSTICO

Desregulação Emocional na PHDA e sua Aplicação Diagnóstica
Liliana Moreno1; Mariana Alves2; Susana Mendes3,
1 - Interna de Formação Específica em Psiquiatria, Centro Hospitalar de Setúbal
2 - Interna de Formação Específica em Psiquiatria da Infância e Adolescência, Centro Hospitalar de Lisboa Central
3 - Especialista em Psiquiatria, Centro Hospitalar de Setúbal

OBJETIVOS E MÉTODOS: Esclarecer o conceito de desregulação emocional e a natureza dos sintomas emocionais na Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) e compreender a sua aplicação nos critérios
diagnósticos da PHDA. Realizou-se uma revisão sistemática da literatura existente sobre o tema, através da base
de dados Pubmed, utilizando as palavras-chave: “ADHD”, “Symptoms”, “Emotional dysregulation” e “Diagnosis”.
RESULTADOS: Define-se regulação emocional como a capacidade de um indivíduo modificar um estado emocional, de modo a promover comportamentos adaptativos e respostas fisiológicas orientadas para um objetivo
e abrangendo os processos que lhe permitem selecionar e avaliar estímulos emocionais de uma forma flexível. A desregulação emocional surge quando estes processos adaptativos são prejudicados. Neste conceito,
inclui-se: perturbação da autorregulação das emoções, labilidade e impulsividade emocionais e alteração da
atenção a estímulos emocionais. A impulsividade emocional (IE) e a autorregulação emocional deficiente (AED)
parecem ser sintomas centrais da PHDA, suficientemente característicos para poderem ser considerados nos
critérios diagnósticos da perturbação. Particularmente nos adultos, parece haver maior expressão emocional
do que nas crianças.
DISCUSSÃO: Apesar de estarem bem documentados na PHDA, os sintomas emocionais estão também presentes
em inúmeras outras perturbações psiquiátricas. É importante avaliar a IE e a AED de uma forma mais específica
e sistemática, para melhorar a precisão diagnóstica da PHDA.
CONCLUSÃO: É conhecido, desde longa data, que os sintomas emocionais são comuns nas perturbações do
neurodesenvolvimento, nomeadamente em jovens e adultos com PHDA. Experiências emocionais excessivas
em relação às normas sociais e contextualmente inadequadas são características do quadro. No entanto, há
pouca especificidade no diagnóstico diferencial.
ANFITEATRO C
CATEGORIA: AVALIAÇÃO/DIAGNÓSTICO

De olho na PHDA: pode a retina servir de apoio ao diagnóstico?
Maria H. Madeira1,3, Ricardo A. Leitão1,2,3, Vanessa Coelho-Santos1,2, Rosa Fernandes1,2,3,
Ana Paula Silva1,2,3,
1 - Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), Faculdade de Medicine, Universidade de Coimbra
2 - Instituto de Farmacologia e Terapêutica Experimental, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra
3 - Centro de Investigação em Biomedicina e Biotecnologia (CIBB), Coimbra

O metilfenidato (MTD) é o fármaco de primeira linha no tratamento da perturbação de hiperatividade e défice de
atenção (PHDA), apresentando grandes benefícios na redução dos sintomas deste distúrbio e promovendo um
aumento das capacidades cognitivas. Contudo, estudos pré-clínicos realizados no nosso laboratório revelaram
que apesar dos efeitos benéficos da administração de MTD num modelo animal de PHDA, o consumo crónico de
MTD pode originar alterações significativas num cérebro saudável (animais controlo), nomeadamente processos
inflamatórios e perda de integridade da barreira hemato-encefálica, culminando em alterações comportamentais.
O conceito da retina como janela para o cérebro tem despertado o interesse de muitos investigadores, e neste
sentido foram já publicados alguns estudos em doenças neurodegenerativas demonstrando que alterações
na retina estão associadas ao desenvolvimento destas patologias. Curiosamente, diversos estudos também
reportaram alterações visuais em pacientes com PHDA. À semelhança do cérebro, também na retina de animais
controlo foi possível concluir que a administração de MTD desencadeou um processo inflamatório, comprometendo a barreira hemato-retiniana. Porém, os efeitos do tratamento com MTD ao nível da função da retina
continuam por explorar.
Testes de imagem cerebral foram já propostos como meio complementar ao diagnóstico da PHDA, todavia seu
custo elevado torna difícil a sua aplicação prática na clínica. De notar que inúmeros estudos sugerem o uso de
exames oftalmológicos, com baixo custo e fácil aceitação do paciente, como meio complementar de diagnóstico
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em doenças neurodegenerativas. Assim, como objetivo futuro pretendemos estudar as alterações funcionais
na retina em modelos pré-clínicos de PHDA, identificando marcadores retinianos da doença que possam ser
usados como meio de diagnóstico complementar. Numa segunda fase, será crucial fazer a translação para a
clínica em projetos de colaboração “da molécula ao homem”.
FINANCIAMENTO: Fundação para a Ciência e Tecnologia (PEst UID/NEU/04539/2013 e PTDC/SAUFCF/098685/2008),
COMPETE-FEDER (POCI-01-0145-FEDER-007440); Programa operacional do Centro 2020 (CENTRO-01-0145-FEDER-000008:
BrainHealth 2020 - Deteção Precoce, Neuro-modulação e Terapias Avançadas para Neuropatologias (BID 2.1 e BID 2.3).

ANFITEATRO C
CATEGORIA: OUTROS

Outcome dos recém-nascidos de risco - Perturbações do
neurodesenvolvimento na idade escolar
Rebolo, C.1; Gonçalves, J.2; Castelão, M.3; Bandeira de Lima, C.4; Baptista, M.5;
1 - Psicóloga Clínica - Centro de Neurodesenvolvimento do HSM-CHLN/ ISPA – Instituto Universitário.
2 - Psicólogo Clínico - Centro de Neurodesenvolvimento do HSM-CHLN/ ISPA – Instituto Universitário
3 - Médica interna de Pediatria - Departamento de Pediatria, HSM-CHLN.
4 - Psicóloga Clínica-Neurodesenvolvimento - Centro de Neurodesenvolvimento do HSM-CHLN.
5 - Pediatra do Neurodesenvolvimento e Coordenadora do Centro de Neurodesenvolvimento do HSM-CHLN.

A prematuridade é uma das principais causas de mortalidade e morbilidade em recém-nascidos de risco (RNR).
A presença de perturbações do neurodesenvolvimento (PND) tende a aumentar com a diminuição idade gestacional (IG), não se tendo ainda um conhecimento específico sobre a prevalência destas perturbações no início
da idade escolar.
OBJECTIVO: Identificar a existência de PND existentes entre os 7-8 anos de idade nos RNR.
MÉTODO: Revisão de processos de RNR referenciados à Consulta do Centro de Neurodesenvolvimento do
HSM durante os anos 2009/2010 através do protocolo de seguimento de RNR. Foram consideradas todas
as crianças que compareceram na consulta dos 7-8 anos (N=52). Foi considerado o diagnóstico principal e
comorbilidades existentes.
RESULTADOS: O peso médio foi 1192 g (±343,5 dp): 21,2% tinham baixo peso, 44,2% muito baixo peso e
34,6% extremo baixo peso. A IG foi em média 29,5 semanas (±2,9 dp), sendo que 71,2% foram muito prematuros (IG<32 semanas). 67,3% da amostra tinha pelo menos uma PND: PHDA foi o diagnóstico mais prevalente
(42,3%), seguido de Perturbação de Linguagem (PL) e Perturbação dos Sons da Fala (7,7% cada), Perturbação do
Desenvolvimento Intelectual (3,3%) e Perturbação do Desenvolvimento da Coordenação (PDC) (1,9%). 26,9%
tinham uma comorbilidade associada, sendo a PL e PDC as mais frequentes (5,8% cada). 9,6% dos casos tinham
duas comorbilidades associadas.
DISCUSSÃO: A prevalência elevada de PND na nossa amostra, em específico de PHDA, indica a importância
da existência de protocolos de seguimento dos RNR até à idade escolar. A PHDA e a PL foram as mais prevalentes em idade escolar, com impacto nas aprendizagens escolares. Os casos de PDI ocorreram abaixo das 25
semanas de gestação.
CONCLUSÃO: O seguimento das crianças RNR, sobretudo abaixo das 32 semanas, em Consultas de Neurodesenvolvimento constitui um procedimento imprescindível para diminuir o impacto da prematuridade no futuro
desenvolvimento destas crianças.
ANFITEATRO C
CATEGORIA: OUTROS

“Perceção de Doença na PHDA” - Adaptação do Questionário de Perceção de
Doença (IPQ-R) para cuidadores de crianças e jovens com PHDA
Sandra Afonso, Inês Pessoa e Costa, Ana Soares, Rita Antunes;
Hospital CUF Descobertas

Este estudo assume como principal objetivo adaptar o Questionário de Perceção da Doença (IPQ-R) para cuidadores
(pais/ professores) de crianças e jovens com diagnóstico clínico de PHDA. Pretende-se compreender a forma como
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os cuidadores percecionam esta perturbação, desde aspetos relacionados com a PHDA, até a sua interferência no
quotidiano das crianças.
O IPQ-R desenvolvido por Moss-Morris, et al. (2002) e adaptado e aferido por Figueiras, Machado e Alves, (2002) foi
adaptado para o diagnóstico clínico de PHDA. Para tal, identificaram-se os sintomas descritos como mais relevantes,
de acordo com o DSM-5, e as causas mais comumente atribuídas à PHDA. O IPQ-R na PHDA avalia 9 componentes:
identidade (soma dos sintomas), duração, consequências, controle pessoal, controle de tratamento, coerência da
doença, duração, representação emocional e causas.
Depois da adaptação destes parâmetros, o questionário foi sujeito a um pré-teste com 40 sujeitos. Os dados encontram-se a ser recolhidos junto de pais e professores de crianças com diagnóstico clínico de PHDA. Todos os participantes preencheram ainda um questionário sociodemográfico que pretendeu caracterizar a amostra em estudo e o
Questionário de Perceção da Doença (IPQ-R) adaptado para a PHDA.
Será utilizada uma análise exploratória e descritiva dos dados, que serão apresentados e discutidos a partir da
literatura existente.
Como critérios de inclusão na amostra foram considerados cuidadores de crianças/jovens com este diagnóstico.
O diagnóstico foi estabelecido a partir do cumprimento dos critérios da DSM 5 e ainda com base na aplicação e
cotação da Escala de Conners, para professores e pais - Versão Revista (Forma reduzida - versão original: Keith Conners, 1997; versão portuguesa: Ana Nascimento Rodrigues,. 2 005). Esta investigação considera-se de particular
pertinência, como contributo para a adaptação deste instrumento que assume também importantes potencialidades
ao nível da intervenção, para um melhor ajustamento dos cuidados prestados aos desafios das crianças/jovens com
este diagnóstico.
ANFITEATRO C
CATEGORIA: COMORBILIDADES

Relação entre a qualidade do sono e comportamentos indicadores de PHDA
em crianças de idade escolar
Ana Maria Gomes,
UAL - CIP Universidade Autónoma de Lisboa, Centro de Investigação em Psicologia, Departamento de Psicologia da Universidade
Autónoma de Lisboa, Portugal

OBJECTIVO: A presente investigação pretende analisar a relação entre a qualidade do sono infantil e a identificação de comportamentos indicadores de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção. Sabemos que
as perturbações do sono podem intensificar os sintomas da P.H.D.A. Então uma boa higiene do sono também
pode favorecer a concentração, melhorar os níveis de atenção e possibilitar melhores competências de autorregulação (Silva, Silva, Braga, & Neto, 2013).
MÉTODO: A amostra é composta por um total de 860 crianças, 435 do género feminino (50,6%) e 425 do género
masculino (49,4%), com idades compreendidas entre os seis e os 12 anos (M = 8.5, DP = 1.2). Este é um estudo
quantitativo com um desenho transversal. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico,
questionário de hábitos do sono das crianças (CSHQ-PT) e escala de conners para Professores – versão reduzida.
RESULTADOS: O valor médio do Indíce de Perturbação do Sono (IPS) é de 46.12 ± 7,78, logo 50,6% das
crianças apresentam uma má qualidade do sono. As crianças que jogam jogos antes de dormir apresentam
valores significativamente mais elevados na Latência do sono, Perturbações do Sono, Parassónias e Perturbação
respiratória do sono. Embora não se verifiquem diferenças estatisticamente significativas os comportamentos
compatíveis com a P.H.D.A. são mais elevados nas crianças com perturbação do sono. Os resultados revelam
uma associação entre as Parassónias e os Problemas de oposição, dimensão medida na Escala de Conners e
que integra a P.H.D.A..
CONCLUSÕES: É saliente que 50,6% das crianças apresentam uma má qualidade do sono, contudo parece
existir uma relação entre as parassónias e comportamentos de oposição. Esses resultados vão ao encontro
dos resultados de Cortese et al. (2009) que diz que as crianças com perturbações do comportamento como a
P.H.D.A. apresentam maiores dificuldades ao nível das Perturbações de sono, designadamente, das Parassónias.
PALAVRAS-CHAVE: P.H.D.A., Perturbação, Sono, Crianças
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COMUNICAÇÕES POSTER
P 1.1
CATEGORIA: DIAGNÓSTICO /AVALIAÇÃO

Aplicação da Escala de Conners para Déficit de Atenção-Hiperatividade em
crianças de um ambulatório de baixo rendimento acadêmico
Cristiane Rodrigues Lopes1, Vanessa da Silva Camargo1, Jaquilene Barreto da Costa2, Fernanda Secchi
Lima3, Lucas Erotildes de Souza3, Ana Carolina Comin3, Ivo Sasso Júnior3, Gleice Fernanada Costa Pinto
Gabriel4, Marcos Antonio da Silva Cristovam4,
1 - Acadêmicas do curso de Psicologia da Universidade Paranaense-Campus Cascavel
2 - Psicóloga do Hospital Universitário do Oeste do Paraná-Cascavel, PR, Brasil
3 - Acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-Cascavel, PR, Brasil
4 - Professores assistentes de Pediatria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-Cascavel, PR, Brasil
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Hospital Universitário do Oeste do Paraná-Cascavel, PR, Brasil

OBJETIVOS: Aplicar o instrumento Escala de Conners para Déficit de Atenção-Hiperatividade em uma população de crianças.
MÉTODOS: Estudo transversal com crianças atendidas em um ambulatório de baixo rendimento acadêmico,
em Cascavel, PR, Brasil, no período de janeiro/2016 a dezembro/2017. O instrumento utilizado foi a Escala
de Conners para Transtorno do Déficit de Atenção-Hiperatividade (TDAH), versão brasileira de Francisco Rosa
Neto, a qual classifica a criança com o predomínio dos seguintes sintomas: hiperatividade, déficit de atenção,
transtorno de conduta, hiperatividade com déficit de atenção ou sintomas do déficit de atenção/hiperatividade associados ao transtorno de conduta. Esta escala é composta por 20 questões fechadas – sendo que as
respostas a serem marcadas variam de 0 a 3 pontos, as quais os pais respondem conforme a conduta frequente
do sujeito durante os últimos seis meses. Para este estudo considerou-se a somatória das respostas de todas
as questões (Déficit de Atenção, Hiperatividade/Impulsividade e Transtorno de Conduta) maior ou igual a 30,
que considera a criança com TDAH global.
RESULTADOS: Foram avaliadas 47 crianças no período de estudo, sendo 29 do sexo masculino e 18 do feminino, a idade variou de 4 a 14 anos. Das 47 crianças avaliadas, 15 (32%) apresentaram pontuação para TDAH
global, sendo nove (60%) meninos.
DISCUSSÃO: O TDAH é um distúrbio comportamental diagnosticado em crianças. Caracteriza-se por desatenção, impulsividade e excessiva atividade motora em graus inadequados à etapa do desenvolvimento. Sintomas
se iniciam antes dos sete anos de idade e são observados em situações como na casa, escola e trabalho. Muitas
vezes, o distúrbio só é reconhecido quando a criança ingressa na escola, pois é o período em que as dificuldades
de atenção e inquietude são percebidas.
CONCLUSÕES: A prevalência de TDAH foi acima dos achados de literatura (7%), sendo mais frequente em
meninos, achado este compatível com a literatura.
P 1.2
CATEGORIA: DIAGNÓSTICO/AVALIAÇÃO; ADULTO

Rastreio de PHDA numa amostra da população geral masculina portuguesa e
associação com psicopatologia
Diana Rafaela Figueiredo de Albuquerque Loureiro1, Ana Isabel Mendes Machado1, Joaquim Manuel
Soares Cerejeira2,
1 - Psiquiatria, MD, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
2 - Psiquiatria, PhD, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

INTRODUÇÃO: A prevalência de PHDA na população geral adulta estima-se entre 1 e 7.3%, sendo que a maioria
destas pessoas apresenta co-morbilidades psiquiátricas. Contudo, em Portugal não existem estimativas sobre
a PHDA na população adulta. Além disso, a introdução tardia deste diagnóstico no nosso país leva a supor que
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uma elevada percentagem de adultos poderão não ter sido diagnosticados enquanto crianças, isto além dos
casos em que a sintomatologia só se torna evidente na adultez.
OBJETIVO: Estimar a prevalência de PHDA numa amostra representativa da população geral masculina portuguesa, e verificar se existe associação entre um teste de rastreio positivo e um aumento dos índices de psicopatologia geral.
MÉTODOS: Entrevista socio-demográfica e dois questionários de auto-preenchimento (ASRS-v1.1 – Adult ADHD
Self-Report Scale e BSI – Brief Symptom Inventory) completados por 100 indivíduos do sexo masculino, entre
os 18 e 65 anos, sem antecedentes psiquiátricos, para determinação da taxa de rastreios positivos para PHDA
e, secundariamente, comparação entre os grupos com e sem PHDA (testes t Student com nível de significância
α=0,005) em relação aos índices de psicopatologia (BSI total e sub-escalas), utilizando o STATA13.
RESULTADOS: 8% da amostra obteve um resultado positivo no rastreio de PHDA. Comparativamente com os
indivíduos sem PHDA, este grupo apresentava índices de psicopatologia superiores em todos os domínios,
atingindo significância estatística em termos da psicopatologia geral (BSI Total – t=3.04; p=0.003), e nas dimensões Obsessões/Compulsões (t=3.4; p=0.001), Depressão (t=3; p=0.004) e Psicoticismo (t=3; p=0.004).
DISCUSSÃO: Apesar das limitações, este estudo aponta para a existência de uma elevada percentagem de
sujeitos sem acompanhamento psiquiátrico com eventual PHDA, concordantes com os valores mais elevados
de estudos internacionais. Também de acordo com a restante literatura, esta patologia aparece associada a
níveis significativamente mais elevados de psicopatologia, mais reforçando a necessidade de identificação e
tratamento desta população.
P 1.3
CATEGORIA: DIAGNÓSTICO/AVALIAÇÃO

O papel do pediatra no diagnóstico da PHDA
Luisa Macieira1; José Boavida2,
1 - Pediatra, Docente da FMUC, Docente da ESTeSC
2 - Pediatra do Neurodesenvolvimento, Responsável pela consulta de PHDA do Hospital Pediátrico de Coimbra, Presidente da
SPDA - Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção

INTRODUÇÃO: No nosso país o diagnóstico de PHDA tem vindo a aumentar em idade pediátrica. É imperativo
e útil que este seja realizado correta e o mais precocemente possível, para que as crianças possam desde cedo
iniciar o acompanhamento e terapêutica devidos. O papel do médico nomeadamente pediatra é necessário
para este diagnóstico. Existem situações clínicas que podem levar a comportamentos semelhantes aos das
crianças com PHDA e serem manifestações de outras patologias que necessitam ser diagnosticadas e convenientemente orientadas.
OBJETIVOS: Chamar a atenção para a necessidade de uma avaliação clínica pormenorizada por parte do
médico/pediatra no sentido de exclui e/ou diagnosticar situações clínicas, que possa, entre outras manifestações apresentar dificuldades na atenção e na concentração das crianças.
MÉTODOS: Foram selecionados 4 casos clínicos de 4 crianças em idade escolar referenciadas ao pediatra com
diagnóstico provável de PHDA.
Nas 4 crianças foi realizada uma História Clínica onde o exame clínico e a posterior realização de exames complementares veio a demonstrar estarmos na presença de 4 situações clínicas diferentes.
RESULTADOS: Foi possível diagnosticar em 4 crianças com idades de 6 e 7 anos referenciadas ao pediatra por
provável PHDA, situações clínicas distintas da PHDA.
Em uma criança foi diagnosticada uma miopia, após iniciar correção da visão com óculos desaparece a sintomatologia referida.
Um segundo caso foi possível após observação e investigação adequadas diagnosticar uma anemia ferropénica secundária a uma doença celíaca até aí por diagnosticar. Após tratamento da anemia e introdução da
dieta isenta em glúten ficou muito bem, desaparecendo toda a sua irritabilidade, dificuldade em estar atenta,
o perturbar a sala de aula assim como a incapacidade em estar concentrada nas tarefas propostas. Apresenta
uma concentração e aprendizagem adequadas.
A terceira e quarta criança após observação e realização de uma História Clínica adequada realizaram EEG que
veio demonstrar 2 situações de epilepsia distintas. Iniciaram medicação adequada, em uma delas também se
revelou posteriormente a presença de PHDA com necessidade de medicação.
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CONCLUSÃO: O médico pediatra assume um papel preponderante no diagnóstico de PHDA. O diagnóstico da
PHDA deve ser feito por uma equipa, onde o pediatra tem de excluir, diagnosticar e orientar outras situações
de doença que podem estar associadas ou não à PHDA.
P 1.4
CATEGORIA: OUTROS

Férias artísticas para crianças com PHDA – Projeto Piloto
Joana Rosa1,2; Mário Campos3; Sílvia Moreira3; Luísa Rocha1; Maria José Fonseca1,
1 - Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva, Hospital Garcia de Orta, E.P.E
2 - Serviço de Pediatria do Hospital do Divino Espirito Santo, Ponta Delgada, E.P.E.R
3 - Serviço Educativo da Casa da Cerca, Câmara Municipal de Almada

INTRODUÇÃO: A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) tem implicações significativas
no relacionamento familiar, escolar e social. A sua abordagem deverá ser multimodal com intervenção farmacológica e/ou não farmacológica. Através da arte podemos promover o desenvolvimento global da pessoa,
estimulando competências de forma integrada.
OBJETIVOS: Observar comportamentos, atitudes e eventual modificação dos mesmos, em crianças com PHDA,
num contexto de férias artísticas promovidas pela Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea.
MATERIAL E MÉTODOS: Dez crianças com PHDA (critérios DSM-V), entre os 6 e 12 anos, integraram o projecto
“Herbário Criativo VII”. Durante uma semana (37 horas) foram aprofundados conhecimentos de botânica através
de diversas técnicas de expressão plástica.
Utilizou-se o desenho da figura humana, no início e fim da experiência, como indicador geral do desenvolvimento e do ajuste emocional dos participantes.
RESULTADOS: Nove crianças completaram o projeto, três raparigas e seis rapazes. Cinco tinham PHDA tipo
inatento e quatro tipo hiperativo/impulsivo. Através do mesmo programa estabelecido para crianças sem patologia, cada participante assumiu como apelido o nome científico da árvore sorteada, e ao longo de cinco dias,
através dos cinco sentidos, foi descobrindo plasticamente essa árvore, inspirando-se nas técnicas e conceitos
das obras expostas neste Centro e no Jardim Sensorial.
Este projeto possibilitou uma avaliação global do funcionamento das crianças e progressivamente a observação de diferenças positivas no empenho, entusiasmo e realização das tarefas, descobrindo-se novas aptidões,
gosto pela arte e maior envolvimento com os pares e orientadores.
DISCUSSÃO: O vivenciar das múltiplas atividades num contexto lúdico, mas monitorizado, permitiu a aquisição
de estratégias para lidar com a impulsividade, tomada de decisão e ganho de aptidões sociais, fomentando a
autoestima e autocontrolo. Neste projeto pioneiro, a arte é proposta como linguagem universal, possibilitando
a expressão e comunicação de sentimentos, emoções e ideias, independentemente das (in)capacidades.
P 1.5
CATEGORIA: OUTROS

PHDA: haverá relação entre a dieta e a doença?
Amaro, R.1; Vaz Pinto, S.1; Fogaça da Mata, M.2,
1 - Médico Interno de Psiquiatria da Infância e Adolescência, CHLC;
2 - Médico Interno de Cardiologia Pediátrica, CHLO

INTRODUÇÃO: A etiologia da Perturbação de Hiperatividade e Deficit de Atenção (PHDA) continua a ser
debatida, tendo a dieta sido um dos fatores identificados. Padrões dietéticos pouco saudáveis parecem ser o
achado mais comum, não se compreendendo se serão causa ou consequência da PHDA..
OBJETIVOS: Perceber a relação entre o ambiente dietético infantil e a PHDA para, assim, propor uma reflexão
acerca desta temática.
METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão seletiva da literatura no PubMed e B-On com as palavras “ADHD”,
“attention deficit hyperactivity disorder”, “diet”, “glucose”, “food”.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Crianças com PHDA parecem ter hábitos de alimentação pouco saudáveis. Excesso
de peso e hipocortisolismo, níveis de cortisol diurnos mais baixos, foram encontrados em crianças com PHDA

comparativamente com grupos controlo. Os baixos níveis de cortisol contribuiriam para o aumento de risco
de hipoglicémias, o que levaria a aumento de apetite e maior intake/dieta hipercalórica com consequente
aumento ponderal. Sintomas cognitivos nomeadamente relacionados com alterações na atenção e memória
parecem surgir com níveis de glucose inferiores a 3 mmol/L.
Parece haver uma relação inversa entre adesão à dieta mediterrânica e o diagnóstico de PHDA, tornando-se
evidente que a dieta na sua globalidade parece ser mais determinante que nutrientes específicos.
Parece existir uma relação dose-resposta entre consumo de refrigerantes açucarados e diagnóstico de PHDA.
A gravidez parece ser uma janela promissora para a diminuição do risco de PHDA, associando-se o ambiente
nutricional materno pré-natal com o processo epigenético de metilação do gene insulin-like-growth-factor-2 o
qual parece ser modulador major do desenvolvimento encefálico, especificamente do cerebelo e hipocampo,
áreas associadas com a PHDA.
Os hábitos alimentares das crianças com PHDA devem fazer parte da avaliação e deverão ser encorajados mais
estudos pela natureza modificável dos fatores nutricionais e sua importância na modulação epigenética.
PALAVRAS-CHAVE: PHDA, Dieta, Alimentação Infantil
P 1.6
CATEGORIA: OUTROS

Como estão agora as nossas crianças com PHDA? - Follow-up a longo prazo
Marta Ezequiel1,2; Joana Andrade1,3; Joana Rosa1,4; Lurdes Ventosa1, Laura Lourenço1, Luisa Rocha1; José
Paulo Monteiro1; Ana Duarte1; Maria José Fonseca1,
1 - Centro de Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva, Hospital Garcia de Orta, E.P.E;
2 - Serviço de Pediatria do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE;
3 - Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tondela Viseu, EPE;
4 - Serviço de Pediatria do Hospital do Divino Espirito Santo, Ponta Delgada, E.P.E.R

INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS: A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) está associada
a diversas comorbilidades do neurodesenvolvimento e saúde mental. O objetivo deste estudo é caracterizar a
evolução da funcionalidade de jovens adultos com o diagnóstico prévio de PHDA.
MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo e analítico, com aplicação de questionário confidencial, telefónico,
em 2018, aos pais de crianças/adolescentes seguidas em Consulta de Desenvolvimento, entre 1994 e 2005,
por PHDA medicadas com Metilfenidato (MFD). Excluídas crianças com atraso de desenvolvimento psicomotor.
Foram analisadas caraterísticas demográficas e antecedentes pessoais, a medicação atual, hábitos, escolaridade,
empregabilidade e socialização. Análise estatística efetuada através do Microsoft Excel®.
RESULTADOS: Foram selecionados 59 indivíduos, a maioria do género masculino (n=49; 83%); 23% com história
familiar de PHDA. Obtivemos contacto telefónico com 26 (44%) dos pais. Atualmente, todos os participantes
são adultos, com uma média de idades de 23 anos. Relativamente à terapêutica com MFD, apenas 1 continua
medicado; 65% manteve tratamento durante 4 anos ou mais, com duração média de 5 anos e 42% suspendeu
terapêutica por iniciativa própria. Quanto à formação e empregabilidade, 34% estudam e 61% têm emprego.
Do total, 54% efetuou/ está a frequentar curso profissional, 15% são licenciados. A salientar que 57% da amostra
reprovou um ou mais anos. Relativamente aos hábitos, 10 (38%) tinham hábitos tabágicos, 1 consumo regular
de canabinoides e 3 tiveram problemas legais.
DISCUSSÃO: O estudo descrito permitiu averiguar a situação atual das crianças anteriormente seguidas e
consequentemente perceber nos adultos em que se tornaram. A maioria completou o 12º ano de escolaridade
através de cursos profissionais, com algum atraso no percurso escolar relativamente aos pares e apenas uma
pequena percentagem ingressou no ensino superior. A presença de hábitos não teve uma frequência superior
relativamente aos pares. A manutenção da medicação na idade adulta foi uma exceção.
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O caso João: Para lá do PHDA
Marina Reis1; Sara Martins1; Sara Silva1; Diana Alves2,
1 - Mestre em Psicologia, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCE UP)
2 - Professora Auxiliar, FPCE UP
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INTRODUÇÃO: A Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) é uma, perturbação neurodesenvolvimental caracterizada por uma tríade sintomática persistente de falta de atenção, hiperatividade e
impulsividade. As crianças hiperativas apresentarem, frequentemente, outras problemáticas ou perturbações
comórbidas, nomeadamente a Perturbação de Tiques de Gilles de la Tourette o que agrava, de sobremaneira,
as complicações clínicas do caso.
MÉTODO: Nesta comunicação será apresentado o caso João, uma criança de 11 anos, a frequentar o 6º ano. A
desmotivação escolar e a diminuição do rendimento académico constituíram o cerne do pedido apresentado
pelos pais. O João apresenta um diagnóstico de PHDA e de Síndrome de Gilles de La Tourette. No término do
processo de avaliação compreensiva delineou-se um plano de intervenção que contemplou vários domínios
(cognitivo, académico e comportamental), vários intervenientes (João, contexto familiar e escolar) e duas
modalidades de intervenção (direta e indireta). A intervenção direta (com envolvimento direto do João), operacionalizou-se através de um acompanhamento psicológico individual, com periodicidade semanal e de uma
intervenção em grupo, através da participação no projeto Xeque In & Out. A intervenção indireta, implicou uma
articulação com os contextos de saúde especializados e uma consultoria junto do contexto familiar e escolar,
com vista a potenciar a compreensão da problemática e a implementação de práticas educativas e medidas
educativas adequadas às necessidades do João.
RESULTADOS: Para monitorizar a evolução do João, têm sido considerados indicadores académicos e comportamentais, recolhidos junto do contexto familiar e escolar.
CONCLUSÃO: Esta apresentação de caso descreve as modalidades de intervenção implementadas na Unidade de
Dificuldades de Aprendizagem (UDA) do Serviço de Intervenção Psicológica da Criança e do Adolescente (SIPCA),
que visam promover não apenas o desempenho académico, mas também seu ajustamento socioemocional.
PALAVRAS-CHAVE: PHDA, Síndrome de Gilles de La Tourette, modalidade de intervenção
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Perfeccionismo e Hiperatividade e Défice de Atenção: Qual a sua relação?
Bento, C. (PhD)1; Pereira, A.T. (PhD)1; Temudo, P. (Psicóloga)2; Marques, C.1 (Psicóloga); Macedo, A
(PhD).1;
1 - Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra
2 - Hospital Pediátrico de Coimbra

INTRODUÇÃO: O Perfeccionismo é um traço da personalidade caracterizado pela exigência de elevados
padrões para si e/ou para os outros. Também na infância tem sido abordado como um constructo multidimensional: inclui o Perfeccionismo Auto-orientado (PAO - a criança exige demasiado de si própria) e o Socialmente
Prescrito (PSP - a criança acredita que os outros exigem demasiado dela). A Hiperatividade e Défice de Atenção
(PHDA) é a perturbação neuro-comportamental mais frequente em crianças.
OBJETIVO: Explorar, pela primeira vez, a relação entre dimensões de PHDA e Perfeccionismo em crianças do
primeiro ciclo.
MATERIAL E MÉTODOS: 160 Encarregados de educação de duas escolas de Coimbra responderam, sobre o
seu educando, ao questionário de Conners para pais (incluindo questões sobre sintomatologia somática de
ansiedade) e à versão experimental da Escala Multidimensional de Perfeccionismo para Pais; sobre si próprios,
à Escala Multidimensional de Perfeccionismo. 112 Crianças do 3º e 4º anos responderam à versão abreviada da
Escala de Perfeccionismo para Crianças e Adolescentes.
RESULTADOS: 2.5% dos alunos apresentaram critérios de PHDA, com predomínio no sexo masculino. O PSP
dos pais correlacionou-se com o PSP das crianças, com o Distúrbio de Oposição e Desafio (DOD) e com sintomas de ansiedade. Os sintomas de ansiedade correlacionaram-se com DOD, Défice de atenção e Problemas
cognitivos. O PSP das crianças correlacionou-se com o Problemas Cognitivos e Excesso Atividade motora
(todos p <0.05). As análises revelaram que a sintomatologia ansiosa medeia a relação entre o Perfeccionismo
parental e a PHDA (p <0.05).
DISCUSSÃO: Apesar do estudo ter sido realizado na população geral, os resultados mostram que o Perfeccionismo Parental pode influenciar os sinais e sintomas de PHDA, através da ansiedade. Isto sugere a importância
de abordar o Perfeccionismo parental aquando da avaliação da PHDA.
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PHDA e Epilepsia
Alves, Mariana P.1; Oliveira, I1; Vilariça, Paula2,
1 - Médicas internas de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Área de Pedopsiquiatria, Hospital Dona Estefânia, Centro
Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa.
2 - Médica Assistente Hospitalar Graduada de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Área de Pedopsiquiatria, Hospital Dona
Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa

OBJETIVOS : Verificar se existe uma associação entre Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA)
e epilepsia, qual a sua etiologia e possíveis implicações na prática clinica.
MÉTODOS: Revisão não sistemática da literatura na base de dados Pubmed com as palavras-chave “ADHD”,
“Epilepsy”, “Relationship”, “Children and Adolescents”.
RESULTADOS: A epilepsia é uma doença comum em crianças e adolescentes e cerca de um terço destes também
apresenta PHDA. Estudos sugerem que crianças com PHDA têm o dobro do risco de desenvolver epilepsia,
comparativamente com crianças sem PHDA. A literatura indica que existe, efetivamente, uma associação bidirecional entre PHDA e epilepsia. Existem vários mecanismos que poderão explicar esta associação. A PHDA
pode ser um sintoma não especifico causado por antiepiléticos, por crises epileptiformes não convulsivas ou
por efeitos crónicos das crises epiléticas. Estas doenças podem ainda ter mecanismos neurobiológicos comuns.
DISCUSSÃO: Uma vez que a PHDA afeta significativamente a qualidade de vida das crianças com epilepsia, a
intervenção terapêutica nesta comorbilidade deve ser uma prioridade. Historicamente, na prática clínica existe
alguma relutância em tratar a PHDA em crianças com epilepsia, pelo receio de baixar o limiar convulsivo. Contudo, estudos recentes sugerem que os psicoestimulantes são bem tolerados e eficazes nestes casos, sendo
o metilfenidato o agente farmacológico mais indicado no tratamento dos sintomas de PHDA, sem aparente
aumento do risco convulsivo, ainda que os estudos sejam limitados.
CONCLUSÕES: A associação complexa entre PHDA e epilepsia ainda não está clara, pelo que é necessária a
realização de estudos metodologicamente mais robustos. Só assim será possível emitir recomendações validadas que possam ser transpostas para a prática clínica.
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Défice de Atenção com Excesso de Adversidade
Ferreira Carvalho, R.1; Oliveira, I.2; Canas Simião, H.3; Henriques, S.3; Goldschmidt, T.4,
1 - Interno de Psiquiatria da Infância e Adolescência CHLN
2 - Interna de Psiquiatria da Infância e Adolescência CHLC
3 - Interno de Psiquiatria CHLO
4 - Pedopsiquiatra CHLN

OBJECTIVOS: Este trabalho procura rever a literatura mais relevante sobre o tema das Experiências Adversas
na Infância (ACEs), transpondo a sua aplicabilidade para a prática clínica de Pedopsiquiatria em relação com a
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA).
MÉTODOS: Partindo de uma revisão não sistemática da literatura, foi feito um levantamento da casuística de
3 anos (2014 a 2016) dos casos seguidos no Serviço registados na base de dados, com o objetivo de salientar
elementos identificados como potenciais ACEs, correlacionando com os diagnósticos de PHDA. Foi feita uma
análise estatística descritiva dos casos registados.
RESULTADOS: Vários estudos salientam a importância de experiências de vida precoce e influência na saúde
no percurso vital. Foi demonstrado que indivíduos com pelo menos 4 ACEs tendem a ter mais problemas físicos
e mentais enquanto adultos e mortalidade mais precoce. Estudos fisiológicos explicam a influência biológica
destes, com consequências cognitivas e emocionais. Da casuística estudada, 6 a 40% apresentavam alguma
experiência adversa na infância. Destes, a maioria apresentava diagnóstico clínico de PHDA.
A Pedopsiquiatria apresenta-se como uma especialidade privilegiada na deteção precoce de ACEs e na sua
prevenção primária e secundária; procurando modular o efeito na saúde futura e consequências do trauma na
identificação de crianças caracterizadas como desatentas.
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CONCLUSÕES: Há uma importante incidência de experiências traumáticas nas crianças e adolescentes seguidos em Pedopsiquiatria e uma elevada proporção de diagnóstico de PHDA. O trauma está relacionado com o
défice de atenção. Uma eventual redução nos ACEs experienciados e a capacitação da resiliência em crianças
ou adolescentes já expostos a experiências adversas poderia ter um efeito positivo e significativo na saúde
mental dessa pessoa, com impacto na vida académica e social, com enfoque no diagnóstico de PHDA.
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Associação entre Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) e
a Perturbação de Jogos de Internet (PJI)
Diana Pereira1; Inês Barroca2; Mafalda Mendes1; Raquel Fernandes1; Joana Pereira1; André Ponte1;
Filipe Gonçalves3,
1 - Internos de Psiquiatria do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
2 - Interna de Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
3 - Médico Psiquiatra do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

OBJETIVOS: A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) é reconhecidamente um preditor
e uma comorbilidade presente em várias perturbações aditivas, relacionadas ou não com o consumo de substâncias1,5,6. O DSM-5 engloba as adições numa só categoria denominada “Perturbações relacionadas com
substâncias e Perturbações aditivas”, onde o Jogo Patológico (JP) permanece ainda como o único comportamento aditivo reconhecido2. No entanto, na secção III deste manual, a Perturbação de Jogos de Internet (PJI) é
mencionada pela primeira vez como uma condição que carece de melhor caracterização e investigação clínica
antes de poder ser reconhecida como uma perturbação distinta2.
O objectivo desta revisão é caracterizar a associação entre a PHDA e a PJI bem como o impacto desta apresentação comórbida no prognóstico e qualidade de vida dos doentes.
MÉTODOS: Tendo por base o DSM-5, realizámos uma revisão bibliográfica baseada em livros de referência e na
base de dados PubMed. Para a pesquisa foram utilizadas como palavras chave: “attention-deficit hyperactivity
disorder”, “comorbidity”, “Internet gaming disorder”, “pathological vídeo-game use”.
RESULTADOS: A PHDA é uma perturbação do neurodesenvolvimento caracterizada por um padrão persistente
de desatenção, impulsividade e hiperatividade que interfere no funcionamento social, académico ou profissional do doente2.
Independentemente do uso de internet, o uso excessivo de videojogos tem estado associado à psicopatologia
da PHDA de várias formas3,4. Alguns autores apontam a hiperatividade, impulsividade, inatenção e dificuldade
na concentração como características que favorecem a utilização excessiva de videojogos. Tanto a estimulação
contínua como a aquisição de recompensa imediata proporcionada por esta atividade são características sobejamente apreciadas pelos indivíduos com PHDA8. Por outro lado, adultos com PJI e PHDA comórbida tendem
a apresentar doença mais grave, com maior impulsividade e hostilidade associadas4.
CONCLUSÃO: A maioria dos estudos apontam para uma forte associação entre a PHDA e a PJI, que contribui
para um pior prognóstico e redução da qualidade de vida dos doentes. No entanto, o mecanismo por detrás
desta associação permanece ainda mal esclarecido, sendo necessários mais estudos.
BIBLIOGRAFIA:

26

1. Gillberg, C., Gillberg, I. C., Rasmussen, P., Kadesjö, B., Söderström, H., Råstam, M., Johnson, M., Rothenberger, A., & Niklasson, L. (2004).
Co-existing disorders in ADHD – Implications for diagnosis and intervention. European Child and Adolescent Psychiatry, 13
2. DSM-5. Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais, 5a Edição. Climepsi Editores, Lisboa 2014.
3. Arfi, L., & Bouvard, M. P. (2008). Attention deficit/hyperactivity disorder and video games: A comparative study of hyperactive and control
children. The Journal of the European Psychiatric Association, 23, 134–141.
4. Yen, J., Liu, T., Wang, P., Chen, C., Yen, C., & Ko, C. (2017). Association between Internet gaming disorder and adult attention deficit and
hyperactivity disorder and their correlates: Impulsivity and hostility. Addictive Behaviors, 64, 308–313.
5. Weiss, M. D., Baer, S., Allan, B. A., Saran, K., & Schibuk, H. (2011). The screens culture: Impact on ADHD. ADHD Attention Deficit and
Hyperactivity Disorders, 3(4), 327–334. doi:10.1007/s12402-011-0065-z
6. Weinstein, A., & Weizman, A. (2012). Emerging association between addictive gaming and attention-deficit/hyperactivity disorder. Current
Psychiatry Reports, 14(5), 590–597.
7. Wang, B., Yao, N., Zhou, X., Liu, J. (2017) The association between attention deficit/ hyperactivity disorder and internet addiction: a systematic
review and meta- analysis. Wang et al. BMC Psychiatry (2017) 17:260
8. Castellanos, F. X., Tannock, R. (2002). Neuroscience of attention- deficit/hyperactivity disorder: The search for endophenotypes. Nature
Reviews Neuroscience, 3(8), 617–628.

P 2.4
CATEGORIA: COMORBILIDADES; ADULTO

(DES)CONCENTRADO E PERSEGUIDO – UMA QUESTÃO DE DOPAMINA
A propósito de um caso clínico
Ana Margarida Francoa,1; Inês Fonsecaa,1; Nuno Ribeiroa,1; João Nogueira1; Bernardo Barata1; Joana
Vieira1; Maria João Freire1; Liliana Moreno1; Sara Penedos1; Rui Ribeiro2; António Gamito2,
a - Os autores contribuíram de forma igual para o trabalho
1 - Médico Interno de Formação Específica de Psiquiatria
2 - Médico Especialista em Psiquiatria
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental – Centro Hospitalar de Setúbal

OBJETIVOS: Descrição de caso clínico de Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA) no
adulto, não diagnosticada na infância, e comórbida com Perturbação de Uso de Cocaína. Revisão de literatura
relacionada.
MÉTODOS: Consulta de processo clínico e revisão bibliográfica através de Pubmed com “Attention deficit
hyperactivity disorder”; “Substance abuse”.
RESULTADOS: Homem de 38 anos, sem antecedentes psiquiátricos, com história de consumo regular de cocaína.
Foi internado no serviço de Psiquiatria do Hospital de Setúbal por psicose tóxica (cocaína), com rápida reversão do quadro (3 dias) com Olanzapina 10mg. Com a resolução da psicose apurou-se história de dificuldade
de concentração e irrequietude desde a infância, provavelmente compatível com PHDA. Apresentou resposta
favorável à introdução de Metilfenidato acção rápida, tendo tido alta após 5 dias, medicado com Olanzapina
10mg e Metilfenidato libertação modificada 20mg.
DISCUSSÃO: A PHDA caracteriza-se pela tríade: falta de atenção, hiperactividade e impulsividade. Em adultos
apresenta uma comorbilidade considerável com outras perturbações mentais, principalmente com Perturbações
Aditivas. Cerca de ¼ das adições tem associação com PHDA, sendo estes casos mais graves e mais precoces.
O tratamento da PHDA na infância com Metilfenidato parece reduzir o risco de desenvolvimento duma Perturbação Aditiva na idade adulta.
O tratamento de substituição da dependência de cocaína inclui o uso de Metilfenidato. Quando a PHDA se apresenta com outras comorbilidades, a abordagem terapêutica ocorre depois de tratadas as outras perturbações.
Neste caso foi possível tratar a Perturbação do Uso de Cocaína e a PHDA com recurso à mesma terapêutica.
CONCLUSÕES: O caso apresentado reforça a premência do tratamento atempado da PHDA na infância. Embora
o diagnóstico de PHDA no adulto não seja tipicamente considerado, a sua elevada comorbilidade psiquiátrica
deve alertar-nos para a possibilidade da existência da perturbação, nomeadamente em indivíduos com Perturbações Aditivas.
Nota: o texto constante neste trabalho não obedece ao AO90.
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Associação entre o sono e suas alterações com a perturbação de
hiperatividade e défice de atenção no adulto.
Filipa Pontes, Lara Lopes,
Internas de Formação Especifica em Psiquiatria; Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE

INTRODUÇÃO: As alterações de sono, nomeadamente a insónia tem uma prevalência na população geral de 31
a 56%. Os distúrbios de sono acometem mais de 70% das crianças e adultos com perturbação de hiperatividade
e défice de atenção (PHDA), o que representa cerca de 3% dos adultos da população geral com comorbilidade
entre PHDA e alteração do sono.
OBJETIVOS: A presente revisão tem como objetivos compreender a relação entre os distúrbios de sono e a
PHDA e a relação dos psicoestimulantes administrados no tratamento desta patologia e o sono.
MÉTODOS: As autoras realizaram uma revisão não sistematizada do tema utilizando como ferramenta o Pubmed.
Foram utilizadas na pesquisa as seguintes palavras chave ADHD, adult, methylphenidate, sleep, treatment e
circadian rythm.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: A PHDA nos adultos associa-se a um prolongamento da latência de sono, independentemente das queixas de subjetivas de insónia. A manutenção do sono está perturbada e ocorre ainda
um despertar tardio nestes doentes. Observam-se alterações da arquitetura do sono e da libertação da melatonina. Relativamente a interferência dos psicofármacos estimulantes no padrão de sono, os estudos obtêm
diferentes resultados entre si.
O tratamento do sono parece, também, ser uma pedra basilar para a melhoria da PHDA já que estas alterações
observadas na infância mantém-se no adulto.
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Perturbação do Espetro do Autismo e PHDA
Mafalda Azevedo Mendes1; Diana Pereira1; Raquel Fernandes1; Mariana Silva1; Maria Moreno1,
1 - Interna de Psiquiatria do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

OBJETIVOS: A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) e a Perturbação do Espetro do
Autismo (PEA) são duas das perturbações do neurosedesenvolvimento mais comuns, de comorbidade frequente. A atualização do DSM (“Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders”) na sua 5ª edição, permitiu
pela primeira vez o diagnóstico simultâneo destas duas perturbações, verificou-se um aumento da investigação
relacionada com a sua presença comórbida.
O objetivo deste é trabalho é realizar uma revisão da literatura sobre a comorbidade entre PHDA e PEA em
idade pediátrica, com enfase nas suas implicações etiológicas e prognósticas.
MÉTODOS: Realizou-se uma revisão bibliográfica através da pesquisa em livros de referência e na base de
dados PubMed, utilizando as seguintes palavras chave: “attention-deficit hyperactivity disorder”, “comorbidity”, “Autism spectrum disorder”.
RESULTADOS: A PHDA é caracterizada por um padrão persistente de desatenção, impulsividade e hiperatividade, com impacto nas diversas áreas do funcionamento. A PEA é uma perturbação crónica que se caracteriza
por défices da comunicação social bem como padrões de comportamento e interesses restritos e repetitivos.
A PHDA é a comorbidade psiquiátrica mais frequente na PEA (28.2 a 87%), enquanto uma minoria das crianças
com PHDA, apresentam critérios para PE (15 a 25%). As duas patologias partilham fatores de risco biológicos
e ambientais, e alguns trabalhos de investigação parecem indicar uma sobreposição de fatores genéticos,
sugerindo que esta comorbidade se encontra enraizada em fatores de risco genéticos em comum.
Em termos prognósticos, estas crianças apresentam maior risco de hospitalização psiquiátrica e maiores dificuldades no funcionamento social, com maiores dificuldades na regulação inibitória e controlo do impulso,
quando comparadas com crianças com PEA sem sintomas de PHDA.
CONCLUSÃO: A comorbidade entre PEA e PHDA é frequente, e tem implicações sérias no funcionamento global
da criança com PEA. Mais estudos são necessários em relação à abordagem terapêutica desta comorbidade.
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Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) e comorbilidade
com Perturbações Aditivas: a influência da personalidade
Maria João Freire1; Ana Margarida Franco1; Inês Fonseca1; Nuno Ribeiro1; Joana Vieira1; João Nogueira1;
Bernardo Barata1; Sara Penedos1; Liliana Moreno1; Rui Ribeiro2; António Gamito3,
1 - Internos de Psiquiatria; Centro Hospitalar de Setúbal
2 - Psiquiatra; Centro Hospitalar de Setúbal
3 - Psiquiatra – Dir. Serviço; Centro Hospitalar de Setúbal

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: A PHDA é uma doença do neurodesenvolvimento com cerca de 5% de prevalência
na idade adulta. Esta população apresenta altos índices de comorbilidades psiquiátricas, como perturbações
afetivas, perturbações da ansiedade, perturbações da personalidade ou perturbações aditivas (PA). A comorbilidade entre PHDA e PA compreende um importante desafio terapêutico, verificando-se ainda hoje alguma
controvérsia quanto à prescrição de psicoestimulantes a doentes com história de PA.
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Doentes com PHDA e PA comórbidas apresentam frequentemente padrões de consumo mais complexos, com
início precoce e com menores índices de manutenção de abstinência, representando um grave problema de

saúde pública. Vários fatores genéticos e sociais têm sido apontados como possíveis mediadores desta comorbilidade, mas pouca literatura relaciona aspetos da personalidade com estes achados. Pretende-se com este
trabalho fazer uma revisão da literatura de forma a identificar eventuais ferramentas de intervenção terapêutica
nesta população.
MÉTODOS: Revisão não sistemática da literatura.
DISCUSSÃO/CONCLUSÕES: A identificação precoce de sintomatologia compatível com PHDA é extremamente importante, uma vez que o tratamento da PHDA na infância e na idade adulta tem um papel preventivo
no desenvolvimento ou na manutenção de PA.
Estudos de caracterização de traços de personalidade identificaram que adultos com história de PHDA apresentam frequentemente altos níveis de procura de novidade e de evitamento do perigo, bem como níveis baixos
de autodeterminação e cooperatividade. Alguns destes resultados são coincidentes com os apresentados por
indivíduos com PA, nomeadamente os altos níveis de procura de novidade. Associado à progressão temporal
habitual entre as duas condições, este traço temperamental parece ser um importante contributo para os altos
níveis de comorbilidade, bem como para situações de pior prognóstico.
Pode-se concluir que parece haver vantagem na utilização de abordagens psicoterapêuticas que considerem
estes traços temperamentais, com objetivo de maximizar a adesão a terapêutica farmacológica dirigida a ambas
as patologias, PHDA e PA.
P 2.8
CATEGORIA: COMORBILIDADES; ADULTO

ADHD and Borderline Personality Disorder: two sides of the same coin?
Patrícia Jorge1; Jorge Carvalheiro2,

1 - Interna de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Tomar
2 - Psiquiatra do Centro Hospitalar do Médio tejo, Tomar

INTRODUCTION: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is characterized by impulsiveness, attention
problems, hyperactivity and difficulties in social interaction with the others. A growing number of adults are
diagnosed with ADHD, which has an estimated prevalence of 1 – 2%. The Borderline Personality (BP) is a common psychiatric disorder with a prevalence of around 2%. Patients are characterized by confusion about their
identity, unstable relations with other people, pronounced impulsiveness and difficulties in regulating their
emotions along with reduced quality of life and ability to function socially.
AIM AND METHODS: Pubmed was used as a research source to do a non systematic review about this issue.
RESULTS: Several studies show a significant association between adults with BP and a history of ADHD symptoms
in childhood. Philipsen found a striking convergence of neuropathology between the two disorders, which may
indicate an overlapping neurobiology. Clinical features common to ADHD and BP are impulsivity and emotional
dysregulation. The considerable overlap between symptoms of ADHD and BPD in the core domains of impulsivity
and emotional dysregulation led to the idea that both disorders might be the result of different developmental
pathways based on common underlying pathologic mechanisms and differing in symptom severity.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS: The cause of the high rates of comorbidity between ADHD and BPD is
unknown. Alternative explanations are that ADHD and BPD are expressions of an underlying disorder or phenotype; ADHD is the early presentation of BPD; both disorders have common clinical features and risk factors
or that ADHD simply raises the risk of a BPD diagnosis. ADHD and BPD are associated with negative outcomes
and comorbidity increases the complexity faced by clinicians in treating conditions. Improving an understanding of comorbidity can significantly facilitate diagnosis, treatment, and health care delivery in clinical settings.
P 2.9
CATEGORIA: OUTROS

Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção e Criatividade
A. Carapucinha,
Médica Interna de Psiquiatria, Hospital Garcia de Orta, Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental

OBJETIVOS: A Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA) é uma síndrome multifactorial idiopática com apresentações variadas tanto em termos cognitivos, como comportamentais. Os estudos apontam
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para a existência de uma alteração do metabolismo catecolaminérgico, acompanhada de alterações cerebrais
a nível estrutural e funcional, nomeadamente nas funções executivas. Apesar desta patologia condicionar uma
disfuncionalidade considerável, o debate acerca da sua associação a maiores níveis de criatividade é antigo e
mantém-se aceso. Este trabalho pretende fazer uma revisão acerca da hipotética relação entre PHDA e criatividade.
MÉTODOS: Foi realizada uma revisão não sistemática na Pubmed de artigos acerca do tema em língua inglesa
e portuguesa.
RESULTADOS: A criatividade é um constructo de difícil definição, existindo diversos modelos explicativos.
Vários factores têm sido estudados na tentativa de compreender a sua génese, porém nenhum deles é, por
ora, suficiente para de forma independente se associar a níveis superiores de criatividade. O sistema atencional
(com processos bottom-up e top-down), o sistema de recompensa e o temperamento, a par da inteligência,
são dos factores mais estudados.
DISCUSSÃO: A assunção de uma relação entre PHDA e criatividade é em muito baseada em semelhanças comportamentais, temperamentais e psicossociais entre crianças com PHDA e com níveis elevados de criatividade.
Surgiu a hipótese de que as falhas funcionais típicas da PHDA, nomeadamente um menor controlo inibitório
e maiores níveis de distractibilidade, poderiam contribuir para respostas mais criativas, ao permitirem captar
mais estímulos e criar combinações originais de informação.
CONCLUSÕES: Os estudos acerca de uma eventual relação entre PHDA e criatividade são contraditórios e
apresentam graves problemas metodológicos, pelo que esta relação não foi comprovada, sendo necessários
estudos de qualidade.
P 2.10
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PHDA e Prematuridade
Vaz Pinto, S. 1; Amaro, R.1,
1 - Médicos Internos de Pedopsiquiatria, CHLC;
Consulta Externa de Pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia
Serviço de Pedopsiquiatria | Área da Mulher, da Criança e do Adolescente | CHLC Diretor de Serviço – Dr. Augusto Carreira

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que nasçam todos os anos 15 milhões de
recém-nascidos (RN) prematuros antecipando-se o aumento deste número nos próximos anos. Parece existir um
risco aumentado de alterações neurocomportamentais em RN prematuros, nomeadamente de Perturbação da
Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), em comparação com RN de termo. A maioria dos estudos tem se
focado sobretudo em grandes pré-termos, sendo os resultados controversos quando avaliados os prematuros
tardios.
OBJETIVOS: Pretende-se fazer uma revisão bibliográfica acerca da relação entre a prematuridade, idade gestacional, baixo peso à nascença e a PHDA.
METODOLOGIA: Foi feita uma revisão seletiva da literatura através de pesquisa no PubMed e B-On com as
palavras “prematurity”, “Low birth weight”, “ADHA”, “Attention deficit”.
CONCLUSÃO: São vários os estudos que demonstram associação entre prematuridade e a PHDA. As crianças
prematuras parecem apresentar dificuldades ao nível da função executiva, particularmente da atenção, dependendo o grau de dificuldade de vários fatores entre os quais o baixo peso à nascença e idade gestacional. Um
estudo recente demonstrou o impacto significativo que cada semana gestacional tem no neurodesenvolvimento
subsequente. Torna-se essencial a realização de mais estudos nesta área para uma melhor compreensão das
correlações anteriormente referidas, contribuindo desta forma para o desenvolvimento de respostas eficazes
e protetoras da criança e da sua família.
PALAVRAS-CHAVE: PHDA, prematuridade, neurodesenvolvimento, recém-nascido pré-termo, défice de atenção
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O uso de metilfenidato durante a gravidez
Inês Barroca1; Diana Pereira2; Filipa Cirurgião3; Giulia Riggi1; Rita Costa1,
1 - Interna de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
2 - Interna de Psiquiatria do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa,
3 - Interna de Pediatria do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

OBJETIVOS: O uso de estimulantes aprovados para o tratamento da Perturbação de Hiperatividade e/ou Défice
de Atenção (PHDA) é cada vez mais uma realidade em mulheres em idade fértil e durante a gravidez. Contudo,
não existe ainda consenso relativamente ao perfil de segurança destes fármacos, em particular do metilfenidato,
nestes períodos específicos. O objetivo desta revisão é avaliar o impacto do uso de metilfenidato na gravidez
e no desenvolvimento fetal, e perceber que estratégias deverão ser equacionadas.
MÉTODOS: Tendo por base o DSM-5, foi realizada uma revisão bibliográfica na PubMed que englobou artigos
científicos publicados nos últimos 10 anos, e tendo sido utilizadas como palavras-chave “methylphenidate”,
“pregnancy”, “attention-deficit hyperactivity disorder”.
RESULTADOS: A PHDA é uma perturbação comum na infância em que a terapêutica com estimulantes, nomeadamente o metilfenidato, é a abordagem farmacológica de primeira linha aprovada para o seu tratamento. Se
por um lado o tratamento com metilfenidato é útil em certas alturas como na adolescência, para controlo da
impulsividade e prevenção de comportamentos sexuais de risco que podem gerar gravidezes indesejadas, por
outro o seu benefício deve ser avaliado em determinadas populações como grávidas e mulheres em idade fértil.
Quanto ao tratamento com metilfenidato durante a gravidez não existe consenso na literatura relativamente ao
seu perfil de segurança. Alguns autores defendem que o seu uso pode estar associado a várias complicações
como aumento de malformações no feto, maior número de abortos espontâneos, menores índices de Apgar,
redução do peso ao nascer, maior risco de pré-eclâmpsia e maior risco convulsivo. Contudo, existem estudos
que contrariam essa informação, negando qualquer efeito teratogénico. As evidências acerca deste tema são
ainda insuficientes, sendo que a maioria dos estudos apresenta várias limitações que condicionam a fiabilidade
dos resultados.
CONCLUSÃO: Atualmente não existe consenso acerca do perfil de segurança do metilfenidato em mulheres
em idade fértil. Neste contexto, consideramos necessária a realização de mais estudos que permitam melhorar
o conhecimento acerca deste tema de forma a que os médicos possam melhorar a abordagem e o tratamento
oferecidos a esta população.
P 3.2
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O papel do Neurofeedback no tratamento da PHDA
Rui Barranha1; Ana Teresa Carvalho1; Henrique Costa Pinto2; Paula Gouveia3,
1 - Internos de Formação Específica em Psiquiatria, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
2 - Psiquiatra (Assistente Hospitalar Graduado), Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
3 - Psiquiatra da Infância e Adolescência (Assistente Hospitalar), Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

INTRODUÇÃO: A Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA) é uma perturbação do neurodesenvolvimento que se manifesta por sintomas de hiperactividade, impulsividade, falta de atenção e prejuízo das
funções executivas. Nos últimos anos têm sido desenvolvidas abordagens terapêuticas alternativas à intervenção
meramente farmacológica. Destas destaca-se o Neurofeedback, que tem vindo a ganhar suporte empírico.
OBJETIVOS: O Neste trabalho pretendemos avaliar a evidência científica existente a apoiar a utilização do
Neurofeedback no tratamento da PHDA.
MÉTODOS: Efectuou-se uma pesquisa na PubMed de artigos publicados em Inglês e Português durante os
últimos 5 anos. Foram utilizados como palavras-chave os termos “ADHD”, “neurofeedback”, “nonpharmacological treatment”, “efficacy” e “meta-analysis”.
RESULTADOS: Neurofeedback é uma técnica de terapia comportamental que pretende treinar a auto-regulação do perfil neurofisiológico. Baseia-se na constatação de que os indivíduos com PHDA apresentam mais
frequentemente alterações electroencefalográficas quando comparados com a população geral. No entanto,
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o significado patológico destas alterações ainda não foi determinado. A sua utilização é justificada pela existência de estudos observacionais que demonstram uma redução nos sintomas de PHDA após a aplicação desta
técnica. Contudo, se apenas forem tidos em conta os parâmetros sujeitos a ocultação, os resultados perdem a
significância, limitando-se no máximo a uma tendência estatística. De igual forma, não existe evidência de efeito
ao nível das medidas laboratoriais de inibição e atenção. Quando comparado, durante 1 ano de follow-up, a
utilização de uma abordagem terapêutica habitual (farmacológica e psicoterapêutica) com ou sem a utilização
de Neurofeedback, os resultados não demonstraram efeitos adicionais robustos decorrentes da associação
desta técnica.
CONCLUSÃO: Neste momento, a evidência científica obtida através de ensaios clínicos controlados não
demonstra que o Neurofeedback seja um tratamento eficaz para a PHDA. É necessário desenvolver mais investigações centradas na optimização de protocolos e na identificação de mediadores, preditores de resposta e
efeitos a longo prazo.
P 3.3
CATEGORIA: INTERVENÇÃO/TERAPÊUTICA

O impacto positivo do Mindfulness em crianças e adolescentes com PHDA:
revisão da literatura
Cláudia Oliveira1, Margarida Almeida2,
1 - Psicóloga Clínica, Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto
2 - Psicóloga Educacional, Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto

O presente estudo baseia-se numa extensa revisão de artigos e pretende analisar o impacto de intervenções
baseadas no Mindfulness em crianças e adolescentes com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção
(PHDA).
A PHDA constitui uma perturbação neurodesenvolvimental, que persiste, muitas vezes, durante a idade adulta,
surgindo como fundamental o investimento numa intervenção multidimensional e precoce. Para além disso,
devem ser transmitidas estratégias que possam ser utilizadas ao longo da vida, para uma melhor autorregulação
da atenção, tais como, competências associadas ao treino de Mindfulness (e.g., meditação sentado, exercícios
de atenção focados na respiração, contemplação das sensações corporais “bodyscan”).
Inserido nas terapias de 3º geração, o Mindfulness pode definir-se como um estado de atenção plena ao
momento presente, sem julgamento, numa atitude de curiosidade, abertura e aceitação da própria experiência. Nos últimos anos, na prática clínica, tem sido utilizado de forma eficaz na prevenção e tratamento de
vários problemas de saúde, tais como, stress, problemas de ansiedade, dor crónica, perturbações alimentares,
depressão e abuso de substâncias.
Evidências recentes têm apontado o impacto positivo da prática de Mindfulness na redução da sintomatologia
associada à PHDA, mais especificamente, no controlo e direcionamento da atenção, na regulação emocional,
impulsividade e níveis de autoestima e autoeficácia. Estudos de neuroimagem têm demonstrado alterações
cerebrais quer a nível funcional e estrutural, verificando-se um aumento da conetividade entre regiões cerebrais
associadas às funções executivas.
Assim, o Mindfulness parece surgir como um complemento importante, ou mesmo alternativa à terapêutica
farmacológica, apresentando vantagens por constituir uma intervenção pouco dispendiosa, em relação à qual
não se têm encontrado efeitos secundários negativos. Principalmente no tratamento de crianças e adolescentes
com PHDA, o Mindfulness pode constituir uma mais valia quando generalizado e aliado às práticas educativas
familiares e escolares.
P 3.4
CATEGORIA: INTERVENÇÃO/TERAPÊUTICA

A terapêutica com Metilfenidato e o seu impacto no apetite e evolução
estatoponderal
Patrícia Magalhães1, Susana Santos1, Teresa Sá1, Filipa Martins Silva1, Paula Barrias2,
1 - Médica, Interna de Formação Específica de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Centro Hospitalar do Porto
2 - Médica, Assistente Hospitalar Graduada em Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Centro Hospitalar do Porto
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INTRODUÇÃO: O Metilfenidato (MF) é o psicoestimulante mais usado no tratamento farmacológico da Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) e associa-se a melhoria dos sintomas nucleares e do

prognóstico desta perturbação. Contudo, estão descritos efeitos adversos com a sua utilização, sendo um dos
mais frequentes a diminuição do apetite, que em casos mais raros, se pode associar a um impacto negativo na
evolução estato-ponderal.
OBJETIVO/MATERIAL E MÉTODOS: A propósito de uma vinheta clínica, os autores propõe-se a efetuar uma
breve revisão, recorrendo à base de dados da Pubmed e literatura especializada, sobre a diminuição do apetite
e o impacto na evolução estato-ponderal associados à toma de MF.
RESULTADOS: A diminuição do apetite ocorre em cerca de um terço das crianças e adolescentes medicados
com psicoestimulantes. Como a restrição calórica em crianças e adolescentes se pode associar a atraso de crescimento, a perda considerável de apetite e de peso nestes indivíduos deve ser motivo de atenção. Contudo,
de acordo com um recente estudo de coorte, a terapêutica com psicoestimulantes não foi associada a uma
diminuição significativa da estatura final durante um período de seguimento de 26.2 anos.
CONCLUSÃO: O impacto a longo prazo no crescimento da utilização de psicoestimulantes ainda permanece
assunto de debate. Mesmo assim, é recomendado que durante a terapêutica com MF em crianças e adolescentes
seja efetuada uma monitorização regular do peso e altura com recurso a curvas de crescimento adequadas à
idade. No caso de diminuição considerável do apetite uma das atitudes a ponderar é a suspensão do MF fora
do período escolar.
P 3.5
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Novas Guidelines NICE de tratamento para a Perturbação de Hiperatividade e
Défice de Atenção no Adulto
Filipa Pontes, Lara Lopes,
Internas de Formação Específica de Psiquiatria
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE

A perturbação de hiperatividade com défice de atenção (PHDA) é a perturbação neurocomportamental mais
frequente na criança, persistindo na adolescência. Apresenta-se classicamente sob a tríade: défice e atenção,
hiperatividade e impulsividade. O quadro clínico pode melhorar com o amadurecimento, porém os sinais
sintomatológicos podem estender-se para a idade adulta, com impacto negativo na qualidade de vida e no
quotidiano, nomeadamente a nível pessoal, familiar, social, afetivo, académico e ocupacional. Apesar de se
manter subdiagnosticada nos adultos, estudos mostram que 67% das crianças com PHDA mantém sintomas na
vida adulta. O seu diagnóstico é tipicamente clínico e, em adultos, é sobretudo retrospetivo, dependendo da
análise do comportamento na infância e de uma avaliação concreta do comportamento atual.
Em Março de 2018, novas guidelines NICE de abordagem e tratamento a PHDA pelo que as autoras se propõem
fazer um resumo esquemático dos passos a considerar bem como a exposição dos psicofármacos a serem
utilizados.
P 3.6
CATEGORIA: INTERVENÇÃO/TERAPÊUTICA

“Os Intergalácticos – Uma Aventura do Comportamento” - Construção de um
material para a promoção de comportamentos adaptativos
Rita Antunes1, 2, Manuela Veríssimo2, Joana Alexandre3,
1 - Hospital CUF Descobertas
2 - ISPA
3 - ISCTE-UL

“Os Intergalácticos – Uma Aventura do Comportamento” assume como objetivo principal trabalhar e refletir
aspetos relacionados com comportamentos adaptativos nos principais contextos do quotidiano.
Este material foi criado à luz da literatura existente e da experiência clínica com crianças com alterações do
comportamento, quer em contexto escolar, como em contexto familiar. Objetivaram-se como áreas principais
as mais frágeis em alterações do comportamento (p.e.: Cordinhã & Boavida, 2008), e pensado como Jogo de
Tabuleiro numa era tecnológica, uma vez que estes permitem o envolvimento de múltiplos jogadores, para
além de um raciocínio lógico para resolver o desafio apresentado (Ramos, 2013), possibilitando ainda a aprendizagem de elementos essenciais à vida em sociedade (Schaeffer, 2006), nomeadamente se o adulto servir
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de mediador, tendo um papel fundamental na adaptação das regras, do espaço, dos materiais, dos objetivos
do Jogo (Pereira, 2003), e na promoção de relações mais positivas com as crianças. (Coutinho, Seabra-Santos
& Gaspar, 2012). A escolha da faixa etária dos 8 aos 12 anos teve em conta que, a PHDA é frequentemente
diagnosticada em idade escolar (Cordinhã & Boavida, 2008).
Este material envolve até 6 jogadores e é constituído por um tabuleiro, os peões – super-heróis “Hiperatenta e
Superativo”, cartões de superpoderes, cinco baralhos de cartas, uma ampulheta e um dados.
P 3.7
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Construção e implementação de um programa de treino das funções
executivas em crianças com Perturbação de Hiperatividade/Défice
de Atenção
Andreia Veloso1; Marisa G. Filipe2; Selene G. Vicente3,
1 - Estudante de doutoramento na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto
2 - Centro de Linguística, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Centro de Psicologia, Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade do Porto
3 - Centro de Psicologia, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto

OBJETIVOS: Diversos estudos têm sugerido que os sintomas característicos da Perturbação de Hiperatividade
e Défice de Atenção (PHDA) derivam de um défice primário ao nível das Funções Executivas (FEs; e.g., Dovis et
al., 2015). As FEs podem ser definidas como capacidades mentais superiores necessárias para o comportamento
dirigido a objetivos, controlando, organizando e direcionando a atividade cognitiva, as respostas emocionais
e o comportamento. Neste contexto, o interesse na implementação de programas de treino cognitivo na
PHDA tem aumentado, pretendendo reduzir os sintomas primários desta perturbação. O presente projeto de
investigação pretende desenvolver e avaliar a eficácia de um programa de treino cognitivo para crianças com
PHDA, entre os 7 e os 9 anos de idade, incidindo sobre domínios executivos frequentemente alterados nesta
população: atenção, planeamento, memória operatória, controlo inibitório, flexibilidade cognitiva e tomada
de decisão afetiva.
MÉTODOS: No grupo experimental (GE), serão incluídas 15 crianças com diagnóstico de PHDA, manifestação
combinada, de acordo com os critérios do DSM-5, QI ≥ 80, sem comorbidades. O grupo de controlo (GC),
constituído por crianças com desenvolvimento típico, será emparelhado com o grupo clínico em variáveis
como idade, escolaridade, género e QI. Será realizada uma avaliação neuropsicológica prévia à intervenção. A
intervenção será implementada semanalmente com a duração de 45 minutos, durante 6 meses, incorporando
sessões de treino com as crianças e sessões de psicoeducação com os pais de forma a promover a transferibilidade de competências. No final da intervenção, será realizada uma reavaliação neuropsicológica. Um follow-up
terá lugar seis meses depois para avaliar a manutenção dos possíveis ganhos.
RESULTADOS: Na avaliação inicial, espera-se que os participantes do GE apresentem maiores dificuldades ao
nível das FEs, comparativamente ao GC. Posteriormente à intervenção, espera-se uma melhoria no desempenho
em testes que avaliam as FEs e que os efeitos generalizem para os contextos familiar e escolar.
P 3.8
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O uso de Modafinil na PHDA
Oliveira, I1; Alves, Mariana P.1; Vilariça, Paula2,
1 - Médica Interna de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Área de Pedopsiquiatria, Hospital Dona Estefânia, Centro
Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa.
2 - Médica Assistente hospitalar graduada de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Área de Pedopsiquiatria, Hospital Dona
Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa

OBJECTIVO: Avaliar a eficácia e segurança do uso do Modafinil no tratamento de crianças e adolescentes com
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA).
MÉTODO: Revisão não sistemática da literatura na base de dados PubMed com as palavras chave ‘ADHD’,
‘Modafinil’, ‘Efficacy and Safety’, ‘Treatment’, ‘Children and adolescents’.
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RESULTADOS: A PHDA é uma das perturbações mais comuns do neurodesenvolvimento e embora existam
psicofármacos eficazes aprovados, em cerca de 30% dos casos clínicos não se verifica uma resposta terapêutica adequada. O Metilfenidato e a Atomoxetina são os fármacos atualmente recomendados, com melhoria
dos sintomas a curto prazo, contudo com poucos dados sobre o seu efeito a longo prazo. O Modafinil é um
medicamento aprovado para a narcolepsia, que tem sido utilizado off-label em crianças e adultos com PHDA
com melhoria dos sintomas.
DISCUSSÃO: Estudos apontam para que o uso de Modafinil seja eficaz no tratamento da PHDA de crianças e
adolescentes, chegando alguns destes a equiparar a sua eficácia à do Metilfenidato. O seu mecanismo de ação
não está completamente esclarecido, parecendo bloquear a recaptação da dopamina através do transportador
DAT, aumentando a concentração extracelular de dopamina, noreadrenalina e serotonina no neocórtex. O
Modafinil parece ter impacto positivo no tempo de reação, no pensamento lógico e na resolução de problemas,
sendo um fármaco com baixo potencial aditivo.
CONCLUSÃO: Apesar do Modafinil ser apontado como intervenção farmacológica eficaz opcional no tratamento
da PHDA em crianças e adolescentes, o seu uso deve ser cauteloso pelas limitações metodológicas dos estudos
e baixo número de ensaios clínicos. Assim, são necessários estudos a longo prazo e de larga escala que avaliem
a segurança e eficácia do Modafinil. Só assim se poderá ponderar a sua aprovação no tratamento da PHDA.
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Perspetivas de futuro num caso de PHDA - Para além da
terapêutica farmacológica
Fábia Martins1; Felisberta Leal2,
1 - Interna de MGF na UCSP de Cantanhede
2 - Assistente de MGF na UCSP de Cantanhede

ENQUADRAMENTO: A PHDA é o distúrbio neuro-comportamental mais frequente na criança em idade escolar,
com capacidade para afetar significativamente o desempenho académico, familiar, emocional e social. Além
da intervenção farmacológica comprovadamente eficaz, a terapêutica não farmacológica, como a terapia comportamental, o apoio educativo e as atividades extracurriculares, merecem especial destaque pelo seu papel
determinante no bem-estar e qualidade de vida.
DESCRIÇÃO DE CASO: Adolescente de 15 anos, sexo masculino pertencente a uma família nuclear na fase V
do ciclo de Duvall. Com diagnóstico de PHDA desde os 6 anos e seguimento em consulta de Pedopsiquiatria
desde então. Com um percurso escolar marcado por um apoio pedagógico personalizado, adequações curriculares individuais e no processo de avaliação, chegou ao 9º ano de escolaridade sob toma regular de metilfenidato. Vê-se atualmente confrontado com a necessidade de tomar decisões quanto ao futuro académico.
Sempre frequentou atividades extracurriculares, como a natação, o futebol e o maneio de equinos/ equitação,
perspetivando neste último, com a concordância e apoio dos pais, a continuidade do seu percurso escolar e
profissional, num curso de gestão equina.
DISCUSSÃO: Os profissionais dos CSP têm um papel fundamental no reconhecimento precoce, avaliação e
orientação desta condição. Atendendo a que a PHDA é um problema crónico, a intervenção oportuna, visando
melhorar o rendimento escolar, a aquisição de competências emocionais, sociais e mecanismos compensatórios pode influenciar o prognóstico de forma positiva. A obrigatoriedade escolar e a noção da necessidade
de níveis de escolaridade mais graduados para vingar profissionalmente, exercem uma maior pressão sobre
os adolescentes e cuidadores, na hora de decidir o futuro laboral. Cabe aos profissionais que lidam com estas
situações, (professores, psicólogos, médicos…) desmistificar medos, orientar de acordo com o gosto e aptidão,
por forma a tornar os indivíduos com PHDA cidadãos autónomos e realizados.
P 3.10
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Intervenção articulada de Psicologia e Terapia Ocupacional na PHDA Caso Clínico
Filipa Marques1; Ana Costa2; Sara Silva2; Sílvia Adão1,
1 - Psicóloga, PSIKE
2 - Terapeuta Ocupacional, PSIKE
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OBJETIVOS: Descrever os resultados da intervenção articulada de Terapia Ocupacional (TO) e Psicologia com
uma criança de 9 anos com Perturbação da Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA); Refletir nas potencialidades da intervenção da TO e Psicologia na PHDA.
METODOLOGIA: Estudo de caso de criança de 9 anos, com intervenção em TO (baseada na Integração Sensorial) e Psicologia, em contexto clínico e contexto casa-escola, durante ano e meio. O sujeito foi avaliado no
início do processo terapêutico e reavaliado após 18 meses com recurso a Entrevista à mãe, ao Perfil Sensorial
(Dunn, 2000) e Escalas de Conners para Pais e Professores - Versão Reduzida (Conners, 1997).
RESULTADOS: Em termos qualitativos é referido resultados imediatos e progressivos, nomeadamente a diminuição dos tiques, melhoria da caligrafia, diminuição da impulsividade e melhoria no relacionamento social.
No teste Perfil Sensorial, da avaliação à re-avaliação, subiu de 3 para 11 áreas de Desempenho Normal (em 14).
Na escalas de Conners, verifica-se uma diminuição da frequência dos comportamentos relacionados com a
PHDA nos dois contextos.
DISCUSSÃO: A TO permitiu diminuir a disfunção sensorial e ensinar ao F., família e escola, ferramentas sensoriais
para o auxiliar a autorregular-se diariamente. A Psicologia permitiu desenvolver a autorregulação emocional e
a consequente melhoria na interação familiar e escolar. Sugere-se que a intervenção psicológica incorporando
estratégias sugeridas pela TO pode ter ajudado a desenvolver um maior autocontrolo e adequação na participação ocupacional. Sugere-se que a intervenção articulada da Terapia Ocupacional e Psicologia, ao invés de
unidisciplinar, poderá trazer resultados mais rápidos, indo ao encontro de todas as áreas afetadas da criança.
CONCLUSÕES: Os resultados deste estudo de caso indicam que a intervenção articulada da Terapia Ocupacional
e Psicologia com o F. permitiu obter resultados positivos relacionados essencialmente com o processamento
sensorial, modulação, autocontrolo, diminuição de comportamentos socialmente desajustados e autorregulação emocional.
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Mindfulness como metodologia de intervenção em Crianças de idade escolar
com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA)
Ana Maria Gomes,
UAL - CIP Universidade Autónoma de Lisboa, Centro de Investigação em Psicologia, Departamento de Psicologia da Universidade
Autónoma de Lisboa, Portugal

OBJECTIVO: Foi desenvolvida uma metodologia em contexto clínico com a utilização de técnicas e estratégias de Mindfulness para intervir em crianças de idade escolar com perturbação de hiperatividade e défice de
atenção (PHDA). Mindfulness refere-se à capacidade de dirigir a atenção para a experiência como ela simplesmente acontece em cada momento, com aceitação e interesse (Kabat-Zinn, 1996). Esta capacidade pode ser
exercitada e aprendida.
Ensinar a criança a focar a sua atenção em estados internos e físicos, particularmente na respiração e sensações
físicas (Weare, 2012). Com a prática continuada é possível que a criança aprenda a focar a sua atenção durante
períodos cada vez maiores aceitando as suas experiências.
MÉTODO: Foram aplicadas estratégias de Mindfulness em crianças de idade escolar (7 aos 10 anos de idade)
com diagnóstico de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA). Num total de 12 crianças e em
contexto clínico, durante 1 ano. Procurou-se ensinar a estas crianças estratégias para utilizarem as sensações
físicas como a respiração como se fosse uma “âncora” para se concentrarem e focarem numa tarefa, fugindo
assim da vaguidade e imensidão do comportamento despoletado por automatismos repetitivos e disfuncionais
em termos comportamentais. (Semple, et al., 2010).
RESULTADOS: Foram avaliadas as crianças através de autorrelatos assim como relatos dos pais, professores e
o respetivo desempenho académico. Das 12 crianças intervencionadas, 10 manifestaram resultados positivos,
não só em termos de comportamento (casa e escola), como nos resultados escolares.

36

CONCLUSÕES: Gradualmente verificaram-se modificações progressivas nos comportamentos habituais, a prática regular de Mindfulness parece regular as funções executivas, enquanto capacidade de resolver problemas,
planear a ação, iniciar, prestar atenção e regular comportamentos (Zeidan, et al., 2010). Estas competências
promoveram progressos no desempenho escolar e na capacidade de autorregulação das crianças em idade
escolar.
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Terapia cognitivo comportamental no tratamento da perturbação de
hiperatividade e défice de atenção
Carla Alves Pereira1; Tânia Casanova2,
1 - Interna de Formação Específica em Psiquiatria do Centro Hospitalar Tondela-Viseu
2 - Assistente Hospitalar de Psiquiatria do Centro Hospitalar Tondela-Viseu

OBJETIVOS: Análise e reflexão sobre a eficácia da terapia cognitivo comportamental (TCC) no tratamento da
perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PDHA).
METODOLOGIA: Revisão não sistemática da literatura utilizando as seguintes palavras chave: Attention-deficit/
hyperactivity disorder; cognitive behavioral therapy; adults; treatment outcome.
RESULTADOS: A PHDA é uma perturbação caracterizada por níveis graves e prejudiciais de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Como perturbação do neurodesenvolvimento, inicia-se na infância com cerca de
metade dos doentes a apresentarem sintomas que persistem até a idade adulta. Está associada a atrasos no
desenvolvimento da atenção sustentada e inibição comportamental em relação aos pares, contribuindo para o
comprometimento funcional nos domínios académico, comportamental e social. Além disso, adultos com PHDA
apresentam um risco significativamente elevado de comorbilidades, incluindo depressão, ansiedade, abuso
de substâncias e perturbações de personalidade. Assim, a TCC para adultos com PHDA foca-se na aquisição de
estratégias para melhorar a gestão do tempo, organização, planeamento de tarefas, resolução de problemas,
motivação e regulação emocional.
DISCUSSÃO/CONCLUSÕES: Abordagens da terapia cognitivo-comportamental para esta perturbação surgiram há relativamente pouco tempo, e evidências disponíveis de ensaios controlados randomizados sugerem
que essas abordagens levam à melhoria dos sintomas, do funcionamento global e dos problemas comórbidos,
especialmente quando combinada com estratégia psicofarmacológica. No entanto, apesar de novas pesquisas
sobre o assunto abordarem as limitações nos estudos anteriores, pesquisas futuras são necessárias, nomeadamente para avaliação de manutenção de ganhos a longo prazo.
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1 dia é bom, 2 é ótimo,
3 nunca é demais!
www.turismodocentro.pt
facebook.com/turismodocentro
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CONTRIBUTOS QUE CONTAM...

Transição do ensino secundário para o ensino superior: desafios para quem
tem PHDA
Sandra Pinho,
Psicóloga Clínica e Coordenadora de Estágios no CADIn

A perturbação de défice de atenção e hiperatividade (PDHA) é a designação usada para descrever um problema
crónico de desatenção e/ou impulsividade/hiperatividade que perturba o funcionamento no estudo, no trabalho
e nas relações familiares e sociais. Cada vez mais rapazes e raparigas, homens e mulheres são diagnosticados
com esta perturbação. Contudo, o que está a aumentar não é o número de pessoas com problemas de
desatenção e/ou impulsividade/hiperatividade, mas sim o número de pessoas que reconhecem as suas
dificuldades como sintomas de uma perturbação tratável que ocorre tanto nos homens como nas mulheres, tanto nas crianças como nos adolescentes e adultos. Estas pessoas existiram em todas as gerações,
eram provavelmente interpretadas como pouco capazes, preguiçosas, imaturas ou desmotivadas.
A validade da PDAH e a eficácia do tratamento foram comprovadas pelo relatório da Associação Médica Americana (AMA). Em resposta à preocupação manifestada pelo público e profissionais relativamente a um
possível abuso no diagnóstico da PDAH e na prescrição de medicação estimulante para tratar a perturbação,
a AMA encomendou um estudo para rever a literatura pertinente.
O estudo concluiu “a PDAH é uma das perturbações mais bem investigadas na medicina e os dados disponíveis acerca desta perturbação são bem mais convincentes do que para a maioria das perturbações mentais e
mesmo para algumas condições médicas...A PDAH está associada com co-morbilidades significativas, défices
funcionais e problemas emocionais em estádios mais avançados do desenvolvimento... A medicação mostrou inequivocamente reduzir os sintomas centrais de hiperatividade, impulsividade e desatenção. Melhora
o comportamento na sala de aula, o desempenho académico, diminui os comportamentos agressivos e de
oposição, promove a interação com professores, família e outros e a participação em atividades de lazer...
Os efeitos adversos dos estimulantes são geralmente ligeiros e de curta duração, reagindo à alteração da
dose e da hora da toma”.
Na maioria dos casos, os sintomas de PDAH persistem na adolescência e idade adulta tornando-se até mais
problemáticos. Por definição, a PDAH deve desenvolver-se antes dos 12 anos de idade, mas frequentemente
esta perturbação só é diagnosticada mais tarde. Tratando-se de uma desordem das funções executivas, torna-se
mais incapacitante à medida que o desenvolvimento do indivíduo impõe mais exigências a estas funções.
As exigências de autocontrolo e autorregulação aumentam rapidamente na escola básica e secundária e,
sobretudo, nos primeiros anos do ensino superior. Nesta fase, os estudantes enfrentam uma série de exigências
de organização e controlo das suas atividades cognitivas e sociais. Além disso, os pais começam a retirar a
ajuda na organização e a exigir que o jovem se autonomize.
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A frequência do ensino superior representa inúmeros desafios às funções executivas do cérebro: gerir o tempo,
o dinheiro e, por vezes, um lar, organizar o estudo, moderar uso de substâncias, obter cuidados médicos, fazer
e manter relacionamentos, entre outros. Assim, é nesta fase de forte apelo às funções executivas do cérebro,
que muitos jovens com PDAH poderão enfrentar dificuldades mais flagrantes e incapacitantes.

A transição para o ensino superior representa a entrada num território completamente desconhecido e
bastante assustador. Não existem horários e eles mesmos devem organizar os seus. Não existem diretores de
turma, turmas ou números para a “chamada” do início das aulas. Os professores não lhes conhecem os nomes
e provavelmente continuarão a não conhecê-los no final do ano letivo. Não existem manuais e as indicações
de leitura parecem bulas de medicamentos estrangeiros. Por vezes, entram em salas com quase 100 alunos,
nas quais até os lugares no chão escasseiam. Doutores e engenheiros sem diplomas ridicularizam, rebaixam,
exigem ser tratados com deferência.
Se a transição do ensino secundário para o ensino superior é exigente para todos os alunos, imagine-se para
os alunos com PDHA. Até ao final da escolaridade obrigatória (12º ano ou 18 anos), o decreto-lei 03/2008
regula as medidas a aplicar aos alunos com necessidades educativas especiais, prevendo ajustamentos que vão
desde o apoio pedagógico personalizado, às
adequações no processo de avaliação e até às
adequações curriculares individuais que não
comprometerem a progressão académica do
aluno nem o seu acesso a níveis superiores
de ensino. Todos os anos, o Júri Nacional de
Exames delibera um conjunto de orientações
para aplicação de condições especiais na
realização de provas e exames dos ensinos
básico e secundário para estes alunos.
As medidas adotadas na frequência e na prestação de provas e exames do ensino básico
e secundário permitem que cada vez mais
alunos com PDHA ingressem no ensino superior. E a legislação define alunos com necessidades educativas especiais aqueles “com
limitações significativas ao nível da atividade
e da participação, num ou vários domínios de
vida, decorrentes de alterações funcionais e
estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia,
do relacionamento interpessoal e da participação social”.
Perante esta definição, na qual saliento os conceitos “permanente” e “continuado”, não deixa de ser irónico
que, uma vez no ensino superior, não exista legislação nacional que garanta a igualdade de oportunidades
a estes alunos. Chegados a este território desconhecido e assustador, os alunos com PDHA ficam à mercê de
regulamentos e estatutos específicos, quando existem, de serviços/pessoas de referência para o acolhimento
de alunos com necessidades especiais, quando existem, e de um modo geral, da boa vontade de alguém,
quando existe.
Felizmente existem já alguns exemplos de boas práticas e um grupo de trabalho que apoia estes estudantes no
ensino superior – o Grupo de Trabalho para Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior (GTAEDES).
No seu site, disponibiliza informação sobre os apoios (não) existentes em instituições de ensino de Norte a Sul
do país e ilhas, incluindo informação sobre serviço ou pessoa de contacto para acolhimento e acompanhamento
do estudante, existência regulamento ou estatuto específico e ajustamentos ao processo ensino aprendizagem.
E, apesar da maioria dos estatutos e regulamentos existentes contemplarem os alunos com deficiência visual,
auditiva, dificuldades na mobilidade e dificuldades de aprendizagem específicas, já se encontram também
boas intenções na realização de ajustamentos a alunos com outras necessidades especiais. Infelizmente, de
boa vontade está o inferno cheio e a escassez de recursos, de disponibilidade e de conhecimento faz
com que muitas vezes as boas intenções não passem disso mesmo, mantendo muitos alunos com potencial
e direitos longe das cerimónias de entrega de diplomas.
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Inteligências há muitas!
Cátia Almeida,
Pedopsiquiatra no Centro Hospitalar Cova da Beira

Desengane-se quem pensa que se pode aprender bem e ter sucesso académico só por se ter um bom QI (quociente de inteligência). Desde as primeiras escalas de Binet e Simon para a determinação do nível de inteligência
nos primórdios do século XX, até à teoria das Inteligências múltiplas de Gardner nos anos 80 e ao conceito de
Inteligência Emocional desenvolvido na mesma altura por autores como Payne e Goleman, é aceite indiscutivelmente que várias competências estão em jogo na hora de aprender.
Apesar disso, vive-se ainda hoje uma visão duplamente clivada do ser humano, em que corpo e mente estão
separados, bem como a cognição e a emoção. Na clínica pedopsiquiátrica, ouvem-se frequentemente queixas
como estas: “foi a minha perna que bateu!”, “a minha cabeça não me controla!” ou “estudei tanto e depois
tive uma branca!”. A verdade é que vivemos como se o nosso cérebro não tivesse uma fantástica rede neuronal
de 100 biliões de neurónios, que estabelecem entre si mil biliões de sinapses, sem soluções de continuidade,
sem portagens nem barreiras no pescoço a dividir mente e corpo. Somos uma unidade. E como unidade que
somos, tudo afeta tudo.
As emoções não são inimigas da racionalidade nem das relações sociais. São, pelo contrário, o seu garante.
Desempenham funções adaptativas, comunicacionais, sociais e integradoras. Guiam a nossa perceção do
mundo, as nossas memórias do passado e até os nossos juízos morais do que é certo ou errado, de uma
forma que permite à pessoa dar respostas mais eficazes à situação/adversidade atual. O que seria tomar
uma decisão sem emoções? Analisaríamos à exaustão os prós e os contras de cada uma das mil opções
disponíveis… Não chegaria uma vida!
Saber reconhecer as próprias emoções e as emoções dos outros -Inteligência Emocional - permite-nos
guiar o nosso pensamento e o nosso comportamento, o que é essencial para aprender. Permite-nos
comunicar as nossas necessidades, empatizar com os outros, resolver problemas de forma eficaz, interpretar
as pistas do ambiente e tomar decisões.
Se queremos alunos de sucesso, temos de começar a cuidar um pouco mais do seu cérebro emocional. E assim,
vamos ter novas gerações mais realizadas, mais felizes, mais saudáveis, do ponto de vista físico e mental.
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PHDA nas idades pré-escolares
Ana Rodrigues,
Docente na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa

O desenvolvimento nos anos da pré-escola (3-5 anos) caracteriza-se por comportamentos frequentes de agitação, irrequietude, impulsividade e distractibilidade. É uma fase de pleno desenvolvimento dos processos
de autoregulação e das funções executivas e como tal é mais difícil a realização de um diagnóstico de uma
perturbação do desenvolvimento que se caracteriza – exatamente – por dificuldades desta natureza.
A PHDA é um diagnóstico que representa uma desadaptação desenvolvimental expressa em comportamentos
cuja atipicidade se observa na frequência com que ocorrem ou são reportados pelos adultos que convivem
diariamente com as crianças. Por isso também se torna mais difícil objectivar a existência deste quadro
clinico nas idades pré-escolares.
O que pode então orientar pais e educadores para a sinalização de uma situação problema? Mais do que olhar
a irrequietude motora, vulgarmente designada por hiperactividade, é importante olhar para a regulação do
comportamento.
É muito difícil e frequente manter um comportamento mais agitado, depois de já ter terminado uma
brincadeira? É frequente ficar frustrado com situações quotidianas e ter uma reação exagerada perante
a frustração?
De igual modo é mais importante olhar para a dificuldade de controlo inibitório do que para a impulsividade.
É frequente reagir a acções dos outros de forma brusca? É frequente ter dificuldade em esperar a sua
vez em tarefas ou situações de tempo de espera adequado à sua idade?
E por fim é mais importante olhar para a forma como gere a sua atenção do que procurar um défice de atenção.
É difícil e frequente ficar mais irrequieto quando tem pela frente uma tarefa que requer concentração,
como por exemplo ouvir uma história, fazer um desenho ou uma tarefa de caracter organizativo ou
relacionadas com a sua autonomia pessoal?
Mais do que uma criança hiperactiva, a criança com PHDA na idade pré-escolar pode já dar sinais das suas
dificuldades desenvolvimentais e como tal é muito importante estar atento a estes sinais. Quanto mais cedo
se iniciar a intervenção, melhor será o ajustamento de todos ao desenvolvimento destas crianças.
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WORKSHOPS
INTERVIR PARA PREVENIR

O Programa Anos Incríveis na intervenção precoce familiar
perante os primeiros sinais de PH/DA

11/5/2018
14h - 18h

OS DESAFIOS DO PROFESSOR
NA PHDA Estratégias a implementar na sala de aula

11/5/2018
14h30 - 17h30

PHDA NOS ADULTOS

11/5/2018
14h - 17h

Uma intervenção multidisciplinar

ACREDITAÇÃO E PATROCÍNIO CIENTÍFICO
ACREDITAÇÃO:

PATROCÍNIO CIENTÍFICO:

CCPFC/AAC
Registo: CCPFC/ACC-100394/18,
Nº de horas acreditadas: 15
Válida até: 05-03-2021
Modalidade: Curso de Formação, Destinado a: Educadores de Infância, Professores dos ensinos básicos e secundário, Professores de Educação Especial

PARCEIROS E APOIOS
PARCEIROS:

APOIOS:

WORLD
FEDERATIO N
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7th World Congress
on ADHD
From Child to Adult Disorder
25 – 28 April 2019
Lisbon l Portugal

www.adhd-congress.org

43
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