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A Mónica, ainda na barriga da mãe, não parava quieta. Esteve, bem mais do que duas vezes, 
para nascer antes do tempo. Cá fora, as coisas não melhoraram: até aos dois anos de idade, 
nunca deu uma noite descansada. E chorava desalmadamente, por tudo e por nada. Pelos três 
anos, já com o sono um pouco melhor, não parava quieta um segundo: parecia ter bicho 
carpinteiro, sempre ligada à corrente eléctrica …E o seu tempo de atenção, mesmo para as 
brincadeiras ou para a televisão, era muito reduzido. Era simpática, dada, mas, amiúde, mudava 
de humores e não era raro vê-la a cascar nos meninos. Era muito impulsiva e só fazia o que lhe 
apetecia e da maneira que bem entendia. A Educadora estava preocupada com o comportamento 
da Mónica, até porque os pais dos outros meninos começaram a manifestar desagrado pelas 
atitudes da gaiata. Pelos cinco anos, como a situação não melhorou de uma forma significativa, a 
que se juntou uma linguagem menos rica, os pais, assaz preocupados, decidiram consultar um 
Pediatra do Desenvolvimento, que formulou o diagnóstico da moda: a menina tinha uma 
Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção. Mas apresentava, também, uma forma 
ligeira de uma Perturbação da Linguagem. Numa primeira abordagem, foram ensinadas 
estratégias comportamentais aos pais e aos docentes e auxiliares educativos. E, para além da 
intervenção de uma Terapeuta da Fala, foi iniciado o treino da leitura, da escrita e do cálculo, de 
forma a evitarem-se quaisquer dificuldades académicas futuras. Os resultados foram excelentes: 
a linguagem tornou-se logo convencional e, muito rapidamente, aprendeu a ler. Todavia, quando 
entrou para o primeiro ano, o seu comportamento na sala da aula tornou-se intolerável. Foi, 
então, medicada, o que determinou melhorias consideráveis e imediatas. Hoje, a Mónica está em 
Direito e continua hiperactiva e impulsiva. É namoradeira e é, também, a melhor aluna do seu 
ano. E está a sempre dizer bem alto: quer doutorar-se e ser comentadora política da TV … 

 
 
 
PERTURBAÇÃO DE HIPERACTIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO (PHDA) 
 
CRITÉRIOS DSM-5 

 
A.  

 

1. 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. 

a) 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); 

b)  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); 

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

e) 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); 

f) 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); 

g) Frequentemente, perde objectos necessários para as tarefas ou 

actividades (por exemplo, trabalhos de casa, lápis, livros, ferramentas, 
carteiras, chaves, documentos, óculos ou telemóveis); 

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

i) 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). 

 
2. Hiperactividade e impulsividade: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas 

persistem há, pelo menos, seis meses para um grau 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. 

 
a) Frequentemente, está irrequieto (ou bate as mãos ou pés, ou 

mexe-se na cadeira, …); 
b)  Frequentemente, está desassossegado durante as actividades, 

enquanto outros estão sentados (pode levantar-se do seu lugar na sala 
de aula, no escritório ou outro local de trabalho, ou noutros contextos 
onde seja necessário permanecer sentado); 

c) Frequentemente, corre ou pendura-se na mobília e mexe-se 
excessivamente em situações inapropriadas. Em adolescentes ou 
adultos, pode estar calmo ou confinado por curtos períodos de tempo; 

d) Frequentemente, é excessivamente barulhento e fala alto 

durante brincadeiras, lazer ou actividades sociais, 
e) Frequentemente, está sempre em movimento, agindo como se 

estivesse ligado a um motor. Está desconfortável quando quieto por um 
longo período, como em restaurantes, reuniões, etc.. É visto pelos outros 
como agitado e difícil de acompanhar; 

f)Com frequência, fala excessivamente. 
g) Frequentemente, dá uma resposta precipitada antes que a 

pergunta tenha terminado. Adolescentes mais velhos e adultos poderão 
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completar as frases de outros e antecipam a sua vez durante as 
conversas; 

h) Tem dificuldade em esperar pela sua vez ou esperar na fila; 
i) Por vezes, interrompe os outros (com frequência intromete-se em 

conversas, jogos ou actividades; pode começar a usar material de outras 
pessoas sem pedir ou receber permissão; adolescentes ou adultos 
podem intrometer-se ou assumir o controle do que outros estejam a 
fazer); 

j) Tende a agir sem pensar, como iniciar tarefas sem a preparação 

necessária ou evitar ler ou ouvir instruções. Pode falar sem pensar nas 
consequências ou tomar decisões importantes num impulso, como 
comprar itens impulsivamente, despedir-se do emprego repentinamente 
ou separar-se de um amigo; 

k) Está frequentemente impaciente, como é demonstrado ao sentir-
se agitado quando espera por outros e por querer deslocar-se mais 
rápido do que os outros; ao querer que as pessoas cheguem ao âmago 
do assunto que lhe interessa; acelerar enquanto guia, e aceder a atalhos 
para chegar mais rápido que os outros; 

l) Está desconfortável ao fazer as tarefas lenta e sistematicamente e, 

frequentemente, apressa-se durante as tarefas e actividades; 
m)  Acha difícil resistir às tentações ou oportunidades, mesmo que 

estas signifiquem correr riscos (uma criança pode agarrar os brinquedos 
da prateleira da loja ou brincar com objectos perigosos; adultos podem 
comprometer-se numa relação após conhecer a pessoa por um curto 
período de tempo; ou ter um emprego ou participar num negócio sem as 
devidas diligências e precauções). 

B. Alguns sintomas evidentes de desatenção ou hiperactividade-impulsividade 
estão presentes antes dos doze anos. 

C. Os sintomas ocorrem em dois ou mais contextos (por exemplo: em casa, na 
escola ou emprego, com amigos ou familiares, ou em outras actividades). 

D. Devem existir provas de que os sintomas interferem ou reduzem a 
qualidade do funcionamento social, académico ou ocupacional. 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante a esquizofrenia ou outro 
episódio psicótico, e não são melhor explicados por outra doença mental 
(por exemplo perturbação de humor, perturbação da ansiedade, 
perturbação dissociativa ou perturbação da personalidade). 

 
 

PHDA: APRESENTAÇÃO DE TIPO COMBINADO 
 

Se ambos os Critério A1 (Défice de Atenção) e Critério A2 
(Hiperactividade-Impulsividade) ocorrem nos últimos 6 meses. 

 
PHDA: APRESENTAÇÃO DE TIPO PREDOMINANTEMENTE DÉFICE DE 
ATENÇÃO 
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Se o Critério A1 (Défice de Atenção) está presente, mas o Critério A2 
(Hiperactividade-Impulsividade) não se verifica, embora ocorram três ou 
mais sintomas do mesmo nos últimos seis meses. 

 
PHDA: APRESENTAÇÃO DE TIPO PREDOMINANTEMENTE 
HIPERACTIVIDADE/IMPULSIVIDADE 

 

Se o Critério A2 (Hiperactividade-Impulsividade) está presente e o Critério 
A1 (Défice de Atenção) não se verifica nos últimos seis meses. 

 
PHDA: APRESENTAÇÃO DE TIPO PREDOMINANTEMENTE DÉFICE DE 
ATENÇÃO (RESTRITIVO) 

 
Se o Critério A1 (Défice de Atenção) se verifica, mas não mais que dois 
sintomas do Critério A2 (Hiperactividade-Impulsividade) têm estado 
presentes nos últimos seis meses. 

 
PHDA-SOE 

 

Se o Critério A1 (Défice de Atenção) bem como o Critério A2 
(Hiperactividade-Impulsividade) não estão presentes, mas são notados 
muitos dos sintomas do Critério A1 e do Critério A2 nos últimos seis 
meses. 

 
 
PERTURBAÇÃO DE HIPERACTIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO 
 
As crianças com Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção (PHDA) apresentam um 
padrão comportamental caracterizado, essencialmente, por um excesso de actividade 
(hiperactividade; irrequietude), de impulsividade (“agir antes de pensar”) e por uma persistente 
falta de atenção, desproporcionais à fase do desenvolvimento em que as mesmas se encontram. 
Estes comportamentos poderão manifestar-se nos primeiros anos de vida e persistir pela 
adolescência e mesmo adultícia. 
A PHDA é muito frequente na infância, atingindo, de acordo com os mais recentes estudos, cerca 
de 4-6% da população das escolas primárias. Prevalências superiores a 20% têm sido descritas 
em crianças oriundas de meios sócio-económicos menos favorecidos. Esta perturbação é, 
segundo a maioria dos autores, mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino. 
Muitos dos especialistas na matéria pensam que, na génese desta perturbação, poderão estar 
implicadas múltiplas causas, como factores genéticos (há uma muito maior incidência deste 
síndrome nos familiares próximos das crianças atingidas), como factores orgânicos adquiridos ou 
constitucionais (por exemplo, é bem conhecida a propensão que os grandes prematuros têm para 
este distúrbio comportamental) e como factores ambientais (há, em algumas casuísticas, uma 
muito maior incidência desta perturbação nas crianças com problemas relacionais, bem como nos 
elementos das famílias com índices sócio-culturais mais baixos). 
O diagnóstico de PHDA baseia-se, fundamentalmente, numa descrição rigorosa e exaustiva das 
manifestações típicas, efectuada por múltiplos observadores em diferentes ambientes (casa, 
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escola, associação recreativa ou desportiva, rua, ...) e num determinado período de tempo (seis 
meses, por exemplo). Os comportamentos poderão não ser anómalos em si mesmos, mas terão 
de ocorrer com uma grande intensidade e frequência, claramente de uma forma não convencional 
para o estádio de desenvolvimento em que a criança se encontra. As informações colhidas junto 
do professor assumem uma importância crucial, uma vez que as manifestações da PHDA são 
mais evidentes e frequentes na sala de aula (além do mais, os professores, pela natureza das 
suas funções, sabem, melhor do que ninguém, o que é, ou não, um comportamento 
convencional). 
Deve procurar-se, no exame físico, sinais de doenças que podem apresentar manifestações 
sobreponíveis às da PHDA. Um exemplo paradigmático é o do hipertiroidismo (excesso de 
produção de hormonas tiroideias). Outros exemplos de doenças mais ou menos frequentes: a 
intoxicação pelo chumbo (saturnismo), a anemia por falta de ferro (anemia ferropénica) e os 
défices auditivos. Para muitos autores, as perturbações emocionais não são uma das causas de 
PHDA, mas, antes, um dos seus diagnósticos diferenciais (ou seja, são perturbações que podem 
apresentar algumas manifestações comuns, mas as causas, os mecanismos patológicos, a 
evolução e o prognóstico, entre outros, são consideravelmente distintos). 
A intervenção terapêutica tem por objectivo o desenvolvimento de um adequado equilíbrio 
emocional e, também, a optimização do desempenho académico e ocupacional. Embora as 
manifestações de desatenção e de impulsividade 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 da PHDA. 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, 
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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.  
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. 
O medicamento pode ser tomado conjuntamente com outros fármacos, como antibióticos, 
analgésicos ou  antipiréticos. Está disponível um genérico. 
A par da terapêutica medicamentosa, algumas intervenções psicológicas (como a terapia 
cognitivo-comportamental e a terapia familiar, por exemplo) e sociais (como os esclarecimentos 
aos familiares, aos professores, aos companheiros, ...) devem ser dinamizadas. Num grande 
número de casos, os sintomas atenuam-se à medida que a idade avança e, na idade adulta, só 
uma minoria apresentará manifestações enquadráveis na PHDA.  

 

 


