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A Luísa foi um bebé como os outros. Andou um pouco tarde, pelos 18 meses, mas como era um 
pouco pesada, este facto não foi valorizado. Todavia, a partir dos quatro anos de idade, foi notado, 
mais pela educadora, um certo desajeitamento motor, muito evidente nas tarefas que requeriam o 
controlo manual: desenho, enfiamentos, construções, … Ao mesmo tempo, a Luísa tinha nítidas 
dificuldades em se concentrar nas actividades, distraindo-se, até, com estímulos irrelevantes, como 
o esvoaçar de uma mosca. Mais tarde, pelos seis anos de idade, revelou dificuldades na 
compreensão das relações espaciais e de tempo. Quando entrou para a escola, já com sete anos 
feitos, a Luísa, sobretudo na escrita e nos números, começou a ficar para trás. O Pediatra do 
Desenvolvimento que a observou, lá em Braga, não hesitou: tratava-se de uma síndrome de DAMP 
(défice na atenção, no controlo motor e na percepção). A Luísa iniciou, de imediato, uma intervenção 
dirigida à desatenção (por meio de um medicamento denominado metilfenidato), às dificuldades 
perceptivas e à inépcia motora. Os resultados foram acima do esperado: hoje, com dezasseis anos, 
a Luísa faz parte da selecção de Dança Rítmica da sua escola. E a sua habilidade motora melhorou 
tanto que, na opinião do júri, bordou o mais lindo lenço de namorado lá da escola, com o 
pensamento, dizem, num tal… 
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DÉFICE DE ATENÇÃO: 
Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem há, pelo menos, seis meses de uma forma que é 
inconsistente com o nível de desenvolvimento e que tem influência directa nas actividades sociais e 
ocupacionais/académicas. Nota: para adolescentes mais velhos e adultos (> 17 anos), apenas são 
necessários quatro sintomas. Os sintomas não são devido a comportamentos de oposição, 
provocação, hostilidade ou a uma falha na compreensão das tarefas ou instruções. 

 Frequentemente, não dá importância aos detalhes ou comete erros por descuido nos 
trabalhos de casa, no emprego, ou durante outras actividades (por exemplo, 
negligencia ou ignora detalhes, o trabalho é vago); 

 Frequentemente, tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou actividades 
lúdicas (por exemplo, tem dificuldade em permanecer atento durante a leitura, 
conversas ou em ler textos longos); 

 Frequentemente, parece não ouvir quando se lhe dirige a palavra (parece estar a 
pensar noutro assunto, mesmo na ausência de qualquer distracção óbvia); 

 Frequentemente, não segue instruções (inicia a tarefa, mas rapidamente perde o foco 
e é facilmente distraído, não consegue terminar o trabalho de casa, tarefas domésticas 
ou tarefas no emprego); 

 Frequentemente, tem dificuldade em organizar tarefas e actividades (tem dificuldade 
em gerir sequências de tarefas e em manter materiais e pertences em ordem; o 
trabalho é confuso e desorganizado; a administração do tempo é má e tende a deixar 
de cumprir prazos); 

 Caracteristicamente, evita, parece não gostar, e é relutante em envolver-se em 
tarefas que exijam esforço mental continuado (como trabalhos na escola ou em 
casa, ou, para adolescentes mais velhos e adultos, elaboração de relatórios, preencher 
formulários, ou rever trabalhos longos); 

 Frequentemente, perde objectos necessários para as tarefas ou actividades (por 
exemplo, trabalhos de casa, lápis, livros, ferramentas, carteiras, chaves, documentos, 
óculos ou telemóveis); 

 Distrai-se facilmente por via de estímulos irrelevantes e alheios à tarefa (para 
adolescentes mais velhos e adultos pode incluir alheamento); 

 É frequentemente desleixado em actividades diárias, tarefas e recados em execução 
(para adolescentes mais velhos e adultos, em responder a chamadas, pagar contas, e 
manter compromissos). 

 
PERTURBAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA 
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A.  Desempenho Motor situado substancialmente abaixo dos níveis esperados, tendo em conta a sua idade 
cronológica e a experiência prévia para aquisição das capacidades. O défice motor pode manifestar-se por 
perturbações da coordenação, falta de equilíbrio, desajeitamento, propensão para deixar cair objectos ou ir de 
encontro a obstáculos, atrasos significativos na aquisição dos marcos motores (ex: andar, gatinhar, sentar), ou 
na aquisição de capacidades motoras básicas (ex: apanhar, atirar, pontapear, correr, saltar, saltar ao pé coxinho, 
cortar, colorir, pintar, escrever). 

B. Sem intervenção específica, as alterações descritas no critério A interferem significativamente no rendimento 
escolar ou nas actividades da vida quotidiana. 

C. A Perturbação não se deve a uma condição médica geral, por exemplo, paralisia cerebral, hemiplegia ou 
distrofia muscular. 

 
NOTAS: O DAMP, proposto por C. Gillberg, corresponde, basicamente à associação de um Défice de Atenção 

(ou de uma Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção) a uma Perturbação do Desenvolvimento 

da Coordenação Motora. Poderão, assim, ser encontrados, na clínica do Neurodesenvolvimento, três sub-tipos 

fundamentais, abaixo expostos. 
 
O conceito de DAMP foi proposto à comunidade científica, em meados da década de 80, pelo notável neuropsiquiatra 
sueco Christopher Gilberg. Trata-se, de um ponto de vista formal, de uma síndrome (conjunto coerente de sintomas e 
sinais com causas diferentes), já que pode ter diversas etiologias (causas). Grosseiramente, o DAMP é a associação de 
uma Perturbação da Atenção, a problemas no controlo motor (sobreponíveis aos descritos para a Perturbação do 
Desenvolvimento da Coordenação Motora) e a problemas da percepção visual. 
O primeiro critério de diagnóstico de DAMP está relacionado com o Défice de Atenção (ou desatenção ou falta de 
atenção), expressa por, entre outros, alguns dos seguintes comportamentos: frequentemente, as crianças com Défice de 
Atenção não prestam atenção aos detalhes e cometem erros na escola ou em outras actividades por desatenção ou 
descuido; têm dificuldade em manter a atenção durante as tarefas ou jogos; muitas vezes, parecem não ouvir o que se 
lhes diz, mesmo quando interpelados de uma forma directa; com frequência, não seguem instruções e não terminam os 
trabalhos escolares, as tarefas caseiras ou os deveres profissionais (a causa não é um comportamento opositivo ou a 
incompreensão das instruções); poderão ter uma manifesta dificuldade na organização de tarefas e de actividades; 
frequentemente, evitam, não gostam ou são relutantes em iniciar tarefas que requeiram concentração (como trabalhos 
escolares, em casa ou na escola); muitas vezes, perdem objectos importantes ou imprescindíveis a um adequado 
desempenho em tarefas ou em jogos (brinquedos, livros, material escolar, ...); não raras vezes, distraiem-se facilmente 
com estímulos desinteressantes e irrelevantes; amiúde, esquecem-se de executar as tarefas diárias comuns. 
O segundo critério diagnóstico está relacionado com uma perturbação no controlo motor. Basicamente, esta disfunção, 
cujo diagnóstico exige um rigoroso exame neurológico e desenvolvimental, corresponde a uma alteração quantitativa 
(atrasos significativos na aquisição das competências motoras) ou qualitativa (inépcia, desajeitamento ou falta de 
destreza na execução de movimentos) dos desempenhos motores. Estas manifestações variam consideravelmente com 
o grupo etário (idade) da criança. Assim, relativamente às crianças mais novas, com menos de 24 meses de idade, 
podemos evocar vários exemplos: em vez de se sentarem pelos seis ou sete meses, só se sentam pelos nove ou dez 
meses; em lugar de começarem a andar entre os onze e os quinze meses (note-se que as variações nas datas da 
aquisição da marcha poderão ser mais amplas, sem que isso corresponda a uma qualquer perturbação do 
desenvolvimento psicomotor), só andam pelos dezoito meses. À medida que a criança cresce e evolui de um ponto de 
vista psicomotor, deveremos estar atentos a outras manifestações, por vezes bem subtis: a maneira desajeitada como a 
criança dá um pontapé na bola ou dá um nó aos atacadores dos sapatos; a forma descoordenada como salta à corda ou 
pedala num triciclo; as dificuldades que apresenta para abotoar os botões da camisa ou para correr o fecho das calças; a 
inabilidade que demonstra a subir a uma árvore ou a um muro ou a descer por um escorrega. 
O terceiro critério diagnóstico está relacionado com uma perturbação da percepção (visual, sobretudo). Para a 
formulação deste diagnóstico, torna-se necessário administrar testes de desenvolvimento específicos e muito 
complexos. Notam-se problemas nos desempenhos cognitivos não-verbais (isto é, nos desempenhos cognitivos não 
"contaminados" pela linguagem, como a realização de um quebra-cabeças após prévia demonstração pelo examinador). 
As crianças com perturbações da percepção visual têm sérias dificuldades em executar tarefas que exijam competências 
vísuo-espaciais, como completar figuras, reproduzir padrões com cubos de madeira, realizar quebra-cabeças ou 
reproduzir construções a partir de modelos tridimensionais (reais) ou bidimensionais (desenhos ou fotografias, por 
exemplo). Poderão ser notadas, também, perturbações na percepção auditiva e táctil, embora os problemas perceptivos 
visuais sejam os mais relevantes. Por vezes, torna-se difícil saber se determinada incapacidade está relacionada com 
disfunções na coordenação motora ou com disfunções na percepção visual ou com ambas. 
As crianças com DAMP apresentam, muitas vezes, problemas linguísticos (sobretudo da articulação e, não raras vezes, 
no volume e na altura da voz). Raramente, as crianças com DAMP poderão apresentar traços autistas (nestes casos, o 
diagnóstico diferencial com as Perturbações do Espectro do Autismo atípicas e ligeiras não é fácil). 
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Nos casos graves de DAMP, há disfunções nas seguintes cinco áreas: Atenção; Motricidade Grosseira; Motricidade Fina; 
Percepção Visual; Linguagem. Nos casos ligeiros ou moderados, só algumas destas cinco áreas estão atingidas. 
Para uma adequada formulação do diagnóstico de DAMP, torna-se necessário o envolvimento de uma equipa multi-
disciplinar. 
De acordo com estudos efectuados na Escandinávia, onde o conceito de DAMP é muito popular e utilizado, a 
prevalência desta perturbação, na sua forma grave, parece ser de 1,2% nas crianças com sete anos de idade. Mas a 
prevalência das formas ligeiras e moderadas, no mesmo grupo etário, sobe para 3-6%. Não prefere, de uma forma 
nítida, qualquer classe sócio-cultural, embora a prevalência pareça ser discretamente mais elevada nas classes sociais 
mais baixas. Não há uma relação directa com o Quociente de Inteligência. Há inúmeros casos de DAMP descritos entre 
as crianças sobredotadas (grosseiramente, com uma inteligência acima do normal esperado para a idade). Parece ser 
mais prevalente no sexo masculino (duas a três vezes mais). 
Relativamente à etiologia (área da Medicina que estuda as causas das doenças), há diversas variáveis a ter em conta: 
factores de ordem hereditária, eventos ocorridos durante a gravidez, durante o período que antecedeu o parto, durante o 
parto e durante os primeiros dias de vida, tipo de relacionamento com a mãe e com outras, tipo de desenvolvimento 
emocional, ...  Como acontece com qualquer outra doença, caberá aos elementos da equipa pluri-disciplinar enumerar o 
maior número possível de variáveis (orgânicas e ambientais) e ajuizar sobre a importância relativa de cada uma delas na 
génese das manifestações encontradas. Este é, também, o primeiro passo para uma intervenção dirigida às causas da 
síndrome. 
Estudos longitudinais (as crianças foram acompanhadas pelas equipas por muitos anos) parecem demonstrar que o 
prognóstico do DAMP é bastante razoável, com atenuação e dissipação das manifestações ao longo do período da 
adolescência. 
Embora as manifestações de desatenção e de desajeitamento motor se reduzam, geralmente, com o tempo, o 
sentimento de uma má auto-estima poderá agravar-se, como resultado da reacção negativa dos companheiros, dos pais 
e dos professores, entre outros. É fundamental que as famílias aceitem e compreendam as crianças com os 
comportamentos típicos do DAMP. Há um grupo de medicamentos com excelentes resultados, mais precisamente os 
psico-estimulantes. De entre eles, tem um particular interesse o metildenidato que é um fármaco psicoestimulante, do 
grupo das anfetaminas, que actua ao nível do Sistema Nervoso Central, aumentando a atenção e a concentração e 
reduzindo os comportamentos impulsivos. 
O que é o metilfenidato? 
O Metilfenidato é uma substância psico estimulante (e não calmante) utilizada há mais de 70 anos com eficácia 
cientificamente comprovada nos casos de défice de atenção. 
Como actua o metilfenidato? 
Aumenta a concentração cerebral de alguns neurotransmissores (como a dopamina e a noradrenalina). As crianças com 
défice de atenção têm uma diminuição dos mencionados neurotransmissores. O Metilfenidato repõe os seus valores, 
para que as células responsáveis pela concentração possam funcionar. Desta forma, o fármaco eleva o nível de alerta 
do sistema nervoso central e incrementa os mecanismos excitatórios do cérebro resultando numa melhor concentração.  
Efeitos secundários: 
A redução de apetite e a insónia são os principais efeitos colaterais do metilfenidato. Salientam-se, também, dores 
abdominais e de cabeça, que desaparecem habitualmente após a primeira ou segunda semana de terapêutica. Algumas 
crianças podem ficar excessivamente sonolentas e outras mais irrequietas ou irritáveis. O ajuste da dose diminui estes 
sintomas. Não estão comprovados efeitos secundários a longo prazo que possam ser atribuídos ao medicamento 
(nomeadamente ao nível do crescimento). Antes de se iniciar uma terapêutica farmacológica, mormente nas idades 
pediátricas, e por mais segura que a mesma seja, constitui boa prática clínica a avaliação do funcionamento de alguns 
órgãos e sistemas, designadamente da função renal, hepática, tiroideia, hematológica, cardíaca e metabólica. Uma vez 
que o Metilfenidato pode aumentar, ainda que de uma forma muito ligeira, a Frequência Cardíaca e a Tensão Arterial, 
constitui uma boa prática, por nós também recomendada, a realização de uma consulta de Cardiologia Pediátrica antes 
de se iniciar a administração da substância, com o objectivo de se detectar uma cardiopatia estrutural ou funcional que, 
por ausência de manifestações clínicas significativas, tivesse passado, até então, despercebida. Sabe-se, actualmente, 
que em crianças e adolescentes com perturbação de hiperactividade e défice de atenção existe um maior risco de 
ocorrência de problemas de abuso/dependência de drogas, sobretudo no final da adolescência. No entanto, está 
demonstrado que, quando eficazmente tratados, designadamente com metilfenidato, o número de casos de abusos de 
substâncias e de comportamentos anti-sociais destes jovens diminui, já que os mesmos poderão abandonar o círculo 
vicioso de insucesso e de problemas pessoais, familiares, escolares e sociais. O metilfenidato não provoca 
dependência. 
Qual a eficácia do metilfenidato? 
É o fármaco mais eficaz no tratamento do défice de atenção, alcançando 80% de sucesso. Na maioria dos casos, é 
utilizado em crianças em idade escolar, mas é eficaz em todas as idades. O medicamento pode ser suspenso em 
qualquer altura sem necessidade de redução da dose.  
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Diferenças entre as Formulações Comerciais 
Existem vários nomes comerciais para esta substância química: Concerta® (18, 27, 36 e 54mg) ; Ritalina LA ® (20, 30 e 
40mg) ou Rubifen®  (5; 10; e 20 mg). A diferença entre as formas comerciais consiste no tempo de duração de acção 
respectivamente 10 a 12 h, 6 a 8h e 4 horas. 
O Rubifen ® (comprimidos), pela sua duração de acção, tem de ser administrado várias vezes ao dia e pode ser 
esmagado para facilitar a deglutição. 
A Ritalina LA ® é comercializada em cápsulas, pelo que a mesma pode ser aberta e o seu conteúdo misturado em água, 
leite, iogurte ou outro alimento, desde que à temperatura ambiente ou fria. 
O Concerta ® deverá ser administrado a seguir ao pequeno-almoço. Os comprimidos têm de ser engolidos e não podem 
ser esmagados ou divididos, devido ao mecanismo de libertação prolongado inerente à própria estrutura do comprimido. 
Está disponível um genérico. 
O medicamento pode ser tomado conjuntamente com outros fármacos, como antibióticos, analgésicos ou  antipiréticos.  
A par da terapêutica medicamentosa, algumas intervenções, como psicológicas, psicomotoras e sociais (como os 
esclarecimentos aos familiares, aos professores, aos companheiros, ...) devem ser dinamizadas. 


