A pandemia da COVID-19 está a criar desafios
sem precedentes, a todos os níveis da sociedade. Indivíduos com perturbações do neurodesenvolvimento, como a Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA),
são particularmente vulneráveis ao sofrimento causado pelas medidas de distanciamento
e confinamento físico e social e podem exibir
dificuldades e problemas acrescidos.
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As crianças com e sem PHDA estão em casa
por razões que não entendem completamente,
a maioria delas podem sentir-se tristes, assustadas e até mesmo com raiva. Perderam o que
lhes era familiar: rotinas diárias, amigos, praticar
desporto, participar em atividades extracurriculares, festas, etc.
Para as crianças com PHDA que lutam naturalmente com o controlo de impulsos e a gestão
de emoções, é provável que elas sintam mais
dificuldades do que o habitual, apresentando
mais recusa em cooperar ou mais discussões
com todos sobre questões triviais.
As novas restrições impostas pela COVID-19
condicionaram uma necessidade de adaptação a uma situação previamente desconhecida,
colocando desafios importantes aos profissionais relativamente à melhor forma de manter e
prestar assistência a um grupo vulnerável que
carece dos seus serviços.
Sabemos hoje que uma elevada percentagem
de crianças e jovens com PHDA, não vai voltar
à escola este ano letivo e, mesmo os que voltarão, têm que se adaptar a um novo paradigma.
No seguimento do primeiro webinar “Quando
as crianças com PHDA vão à escola... em casa!”,
partilhamos algumas das dicas que foram apresentadas pelo Dr. José Boavida e pela Dra. Iane
Kestelman, sobre a gestão desta nova realidade
da aprendizagem à distância.
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DICAS PARA PROFESSORES:
ENSINAR CRIANÇAS COM
PHDA... EM CASA!
É importante que os professores saibam que as
crianças e jovens com PHDA têm dificuldades com
a função executiva. Estas dificuldades envolvem:

◾ Organizar-se e iniciar a tarefa;
◾ Focar-se no importante, manter e mudar o foco
quando necessário;

◾ Gerir o alerta, manter o esforço para cumprir
tarefas, processar e elaborar informação com
eficiência;

◾ Regular emoções e gerir
a frustração;

◾ Usar memórias de trabalho e aceder à memória;

◾ Monitorizar e autorregular

Haverá uma redução da estrutura
habitual com as atividades online.
Os alunos terão maior dificuldade em iniciar o trabalho, compreender e não interpretar mal
as instruções, manter-se concentrados e motivados para concluir
as tarefas, dividir tarefas maiores em etapas mais pequenas e
gerir o tempo necessário para
cada atividade.
Com menos supervisão e responsabilização terão mais dificuldade em cumprir.

as suas ações.

Os pais verão que a aprendizagem online trará mais stress.
Como os estudantes com PHDA têm menos capacidade de funcionamento executivo e autorregulação do que os outros, a aprendizagem online será
um desafio maior.

Também é importante que os professores compreendam que muitos pais de alunos com PHDA
também podem ter PHDA ou outras dificuldades.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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Não só precisarão muitas vezes
de assumir um papel que não é
deles (professor), mas também
de implementar a necessária
estrutura, gerir o tempo, prestar
as contas necessárias, além de
resolver os problemas que forem
surgindo.
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DICAS PARA PROFESSORES:
ENSINAR CRIANÇAS COM
PHDA... EM CASA!
Os professores devem:

Durante as aulas:

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Começar resumindo o objetivo de cada tarefa.
Os alunos com PHDA envolvem-se mais quando
compreendem o objetivo dos exercícios.
Enumerar os aspetos mais importantes da tarefa e adicionar mais detalhes posteriormente.
Fornecer instruções que podem ser impressas
em tópicos fáceis de entender.
Tornar a experiência de aprendizagem online o
mais multissensorial possível.
Optar, se possível, por tarefas menores e mais
curtas, com menos etapas.
Fornecer uma lista com as etapas principais do
processo.
Ajudar os alunos a dividir tarefas maiores e a
gerir o tempo individualmente.
Permitir erros menores em trabalhos complexos.
Fornecer uma lista de verificação visual das etapas necessárias para concluir a tarefa.
Ser flexível nas datas de entrega dos trabalhos,
quando o volume de tarefas é muito grande.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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Comunicação com a família
e aluno:
Reconhecer que os pais podem
precisar de fazer parte da cadeia
de comunicação.
Perguntar à criança e aos pais
onde eles antecipam problemas
e de que forma podem ajudar.
Partilhar dicas de como os pais
podem criar mais estrutura.
Assegurar a compreensão das
instruções e garantir que não houve má interpretação ou falhas de
comunicação.
Saber que quanto mais imediatos
os comentários e elogios pela
conclusão, melhor.
Atuar positivamente e ter empatia com a criança. Deste modo,
ela não precisará agir com comportamento opositivo para obter
a sua atenção.
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ASPECTOS GERAIS
A informação geral sobre a Covid-19 é da
máxima importância, com a recomendação
de ser apenas a necessária e suficiente.
Deve evitar-se ter a TV ligada durante todo
o dia, sobretudo em canais noticiosos. O
excesso de informação pode levar a um
aumento do medo e ansiedade.

Deve explicar-se à criança o que é o coronavírus (SARS-CoV-2) e como se pode contrair a Covid-19.
Os vírus não são seres vivos, são agentes infeciosos que, para se reproduzirem,
necessitam dum hospedeiro. O coronavírus
não tem capacidade de se deslocar ou multiplicar de forma independente e a entrada
no nosso organismo faz-se por inalação
de gotículas ou por contacto manual com
superfícies contaminadas, seguido
do contacto das
mãos com a boca,
olhos ou nariz.

Uma dieta saudável e exercício físico regular contribuem para melhorar o estado
imunitário.

© 2020 SPDA - Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção

Com base nos métodos possíveis de contágio, sugerem-se como mudanças comportamentais a adotar nos próximos meses:
Cuidados de higiene
reforçados (limpeza e
desinfeção frequente
das mãos).

Evitar o contacto das
mãos com os olhos, nariz
e boca.

Higienização regular
das superfícies (p.e.,
telemóveis, tampos
de mesas).
Etiqueta respiratória
(cobrir a boca e nariz com
lenço descartável sempre
que se tosse ou espirra ou
fazê-lo para a face interna
do cotovelo).

Fora de casa, tentar
manter distanciamento
físico dos outros.

Usar máscaras em
ambientes fechados
ou sempre que o
distanciamento é difícil de
assegurar.
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ESTABELECER ROTINAS DIÁRIAS:
MEDICAÇÃO
Deve manter a medicação habitual, administrada da mesma forma e nos mesmos
horários.

Em particular, não suspenda a medicação
com base num comportamento aceitável.
A PHDA não é um problema comportamental e a medicação não é um calmante!

Se achar que o esquema
terapêutico não está ajustado aos novos horários
ou se constatar perda de
efeito, não deve ser alterada a dose ou a prescrição sem consultar o
médico.
Na dúvida, contacte sempre o seu médico!

A PHDA é um problema da autorregulação e da função executiva e as dificuldades que
requerem medicação, são:

◾ Organizar-se e iniciar a tarefa;
◾ Focar-se no importante, manter e mudar
o foco quando necessário;

◾ Gerir o alerta, manter o esforço para cum-

prir tarefas, processar e elaborar informação com eficiência;

◾ Regular emoções e gerir a frustração;
◾ Usar memórias de trabalho e aceder à
memória;

◾ Monitorizar e autorregular as suas ações.

Nota: nem todas as estratégias funcionam da mesma forma com todas as crianças com PHDA.
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