Formação Externa
DESTINATÁRIOS:
Estudantes e proﬁssionais das áreas da
saúde e educação

TOTAL DE HORAS DE FORMAÇÃO:
10 a 16 horas de formação

Hipera vidade
com Déﬁce de
Atenção

MAIS INFORMAÇÕES:
h p://hipera vidade.portalpsi.net
h p://dislexia.pt
h p://octaviomoura.com
octavio@octaviomoura.com

Há total permissão para imprimir, divulgar
e aﬁxar esta brochura.

Octávio Moura
h p://hipera vidade.portalpsi.net
h p://dislexia.pt
h p://octaviomoura.com
octavio@octaviomoura.com

formação externa

| Hiperactividade com Défice de Atenção

Caso seja responsável por algum centro de

Programa

formação, escola, gabinete ou clínica de
psicologia ou educação, ins tuto, faculdade, etc. e encontra-se interessado em efectuar uma Acção de Formação sobre HIPERACTIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO
entre em contacto connosco via email solicitando mais informações rela vamente à
modalidade da formação externa.

Este programa de formação sobre HIPE-

1. CONCEITO DE PERTURBAÇÃO DE HIPERACTIVIDADE
COM DÉFICE DE ATENÇÃO (PHDA)
1.1 Perspec va histórica e evolução do conceito

2.4 Avaliação clínica
- Entrevista e informação anamnésica

1.2 Deﬁnição de PHDA

- Escalas e ques onários de avaliação
PHDA

1.3 Prevalência da PHDA

- Avaliação neuropsicológica

1.4 Outras perturbações có-morbidas

- Registos de observação comportamental

RACTIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO

1.5 E ologia da PHDA

poderá ser reformulado, de modo a se ade-

1.6 Impacto da PHDA nos vários contextos

- Avaliação complementar

quar aos interesses especíﬁcos dos formandos a quem se des na a acção de formação
ou a pedido da en dade que solicita a formação para que seja focado especiﬁcamente um ou outro ponto do programa ou para
ser alterado o número de horas da forma-

3. INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA MULTIMODAL
2. AVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO
2.1 Principais caracterís cas da criança com
PHDA
2.2 Critérios de diagnós co

ção.

3.1 Intervenção Psicossocial (contexto escolar
e familiar)
3.2 Intervenção Cogni vo-Comportamental
3.3 Intervenção Farmacológica

2.3 Sub pos da PHDA
Total de horas de formação:
10 a 16 horas de formação

4. CASOS PRÁTICOS E ESTUDO DE CASOS

