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Vários têm sido os contributos teóricos e práticos para a compreensão da Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção (PH/DA), um dos diagnósticos mais prevalentes

nos serviços de saúde mental na infância e com elevada interferência em diversos domínios de funcionamento (American Psychiatry Association [APA], 2002; Wilens et al.,

2002). A presente revisão bibliográfica pretende explorar as principais evidências científicas na compreensão e tratamento da PH/DA, focando-nos na complexidade do seu

substrato etiológico e no aumento da sua prevalência em idade pré-escolar.

Nos últimos anos, tem-se demonstrado que a variabilidade fenotípica da

PH/DA apenas pode ser explicada por um modelo multicausal, no qual

fatores genéticos, neurobiológicos, ambientais e familiares concorrem no

desenvolvimento de diferentes trajetórias num continuum de severidade

(Connor, 2002; Sonuga-Barke, & Halperin, 2010).

Sob a perspetiva da psicopatologia do desenvolvimento, os potenciais

indicadores de risco na criança e no seu meio devem ser cuidadosamente

avaliados, assim como os fatores protetores (e.g., Sonuga-Barke et al., 2005;

Sonuga-Barke & Halperin, 2010).

Globalmente, ao nível do tratamento e prevenção da PH/DA, as

intervenções psicossociais, nomeadamente de intervenção

comportamental com pais, têm sido recomendadas como tratamentos de

primeira linha, com eficácia amplamente reconhecida sobretudo na idade

pré-escolar (AAP, 2011).
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Principais Resultados de Estudos de Eficácia com Programas de Intervenção 
Parental  em amostras de crianças com sintomas de PH/DA

• Diminuição dos problemas de comportamento reportados pelos pais (e.g.,

Thompson et al., 2009);

• Diminuição dos sintomas de PH/DA reportados pelos pais (e.g., Sonuga-

Barke et al., 2001);

• Promoção de práticas parentais e do sentido de competência parental (e.g.,

Herbert et al., 2013);

•Melhoria da saúde mental dos pais (e.g., Sonuga-Barke et al., 2001);

•Manutenção dos efeitos da intervenção ao longo do tempo (e.g., Jones,

Daley, Hutchings, Bywater, & Eames, 2008).

A multietiologia da PH/DA.

A PH/DA é uma perturbação de desenvolvimento (Sonuga-Barke &

Halperin, 2010) neurocomportamental persistente, com marcada etiologia

genética, que pode causar problemas significativos em diferentes

contextos de funcionamento do sujeito (AAP, 2011). De acordo com o DSM-

V (APA, 2013), caracteriza-se por um padrão persistente de falta de atenção

e/ou hiperatividade-impulsividade.

Outras linhas de investigação têm analisado o crescente número de crianças

diagnosticadas antes dos 5 anos de idade (Egger & Angold, 2006), sugerindo

a reformulação das directrizes de conceptualização e diagnóstico, a fim de se

evitar a psicopatologização e o sobrediagnóstico de comportamentos

normativos em faixas etárias mais precoces (American Academy of Pediatrics

[AAP], 2011; Dreyer, 2006).

Reconhecendo-se a forte influência do sistema parental nos processos de

manutenção da PH/DA e na emergência de problemas comórbidos, este

tem sido conceptualizado como um alvo-chave na maioria dos programas

de intervenção precoce (AACAP, 2007; Lavigne et al., 2009; NICE, 2008).

Programas de Intervenção Parental como os Anos Incríveis

(disponibilizado em alguns serviços do nosso país) e o Triple P (Positive

Parenting Program) têm sido empiricamente estudados e validados

(Eyberg, Nelson, & Boggs, 2008).

As potencialidades da intervenção parental precoce 
nas trajetórias desenvolvimentais da PH/DA
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Áreas a avaliar em crianças com sintomas de PH/DA.


