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Objectivos e Conteúdos do curso
O que é a PHDA? Mitos e perspectiva actual.
Etiologia, prognóstico, prevalência e consequências.
Critérios de diagnóstico actuais. Diagnóstico diferencial. Novos critérios de diagnóstico.
A avaliação multimodal da PHDA. Estratégias e instrumentos de avaliação.
Intervenções eficazes na PHDA e nas situações de comorbilidade.
O envolvimento dos pais e professores na intervenção.

Destinatários
Psicólogos e Docentes de Educação Especial

Organização
O curso organiza-se em 6 aulas, disponibilizadas ao ritmo de 2 por semana na plataforma de elearning.
O formando dispõe de um fórum para tirar dúvidas e discutir tópicos relacionados com as
aulas, com a formadora e os outros formandos.
São disponibilizados materiais e endereços de internet para aprofundamento dos temas.

Certificação

No final da formação, o formando receberá um certificado de participação em acção de
formação.

Objectivos e Conteúdos específicos das aulas

Na aula 1:
informação genérica sobre Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção PHDA
as diferentes designações desta perturbação
história e perspectiva actual acerca da PHDA
desmistificar algumas crenças acerca desta perturbação
Na aula 2:
etiologia
prevalência
curso
e consequências da PHDA
Na aula 3:
sintomas principais da PHDA
distinguir PHDA de outras perturbações que afectam a atenção, a hiperactividade e
a impulsividade
critérios de diagnóstico do DSM-IV-TR
limitações destes critérios
a CID-10 e a sua definição de distúrbios hipercinéticos
Na aula 4:
o carácter multimodal da avaliação da PHDA
recomendações para a avaliação desta perturbação
algoritmo clínico na avaliação da PHDA
instrumentos a utilizar na avaliação da PHDA
estratégias para conduzir entrevistas a pais, crianças e adolescentes e professores,
na avaliação da PHDA
Avaliação por referência à CIF.

Na aula 5:
intervenções que mostraram eficácia
a intervenção medicamentosa e
e a terapia comportamental
a terapia em casos de comorbilidade

Na aula 6:
sugestões e exemplos sobre modalidades de intervenção na PHDA envolvendo
famílias e professores

Formadora

Alzira Fernandes

Licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa.
Pós-graduada em Ciências da Educação - Tecnologias Educativas, pela Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa.
Formação complementar em Psicoterapia e Aconselhamento (Terapias comportamental e
cognitiva).
Psicóloga em contexto educacional desde 1985.
Foi adjunta da coordenação de Núcleo de Orientação Escolar e Profissional – Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.
Foi formadora em escola profissional e em centro de formação profissional.
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