
 

 

PHDA não-diagnosticada na família – quais as consequências? 
 

 

A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) é uma perturbação do 

neurodesenvolvimento de etiologia complexa, destacando-se a forte influência genética 

e elevada heredabilidade.  Embora diagnosticada quase exclusivamente durante a 

infância, sabe-se que a sintomatologia persiste em 30 a 50% dos adultos, com impacto 

significativo no funcionamento. Neste contexto, a PHDA não-diagnosticada nos pais 

afigura-se como uma problemática pouco explorada, não obstante a sua relevância 

clínica. 

 

Globalmente, a PHDA parental surge correlacionada com práticas parentais menos 

eficazes e com maior risco de conflitos intrafamiliares e ambientes potencialmente 

disfuncionais. Estas dificuldades parecem relacionar-se com lacunas ao nível do 

planeamento, resolução de problemas e capacidade de atenção dirigida ao 

comportamento da criança.  

 Diversos estudos frisam a maior probabilidade de um estilo negativo de comunicação 

familiar, nomeadamente face à sintomatologia de PHDA co-mórbida com 

comportamentos de oposição e desafio. 

 

A PHDA parental com predomínio de sintomatologia de desatenção surge associada a 

pior funcionamento social na descendência, com menor integração no grupo de pares e 

fragilização do autoconceito. Este fenómeno parece correlacionar-se com as 

dificuldades na disponibilização de instruções sociais claras e modelagem de 

competências interpessoais eficazes.   A PHDA parental com maior impulsividade parece 

estar associada a menor reforço positivo do comportamento da criança, sendo que, 

combinada com hiperatividade, predispõe a respostas parentais tendencialmente 

exacerbadas e inconsistentes. 

 

No global, o diagnóstico da PHDA nos progenitores de crianças com diagnóstico parece 

largamente subestimado.  O impacto da interação entre a sintomatologia em diferentes 



gerações carece de investigação, apesar da sua pertinência nos outcomes de saúde 

mental individual e familiar. Assim, torna-se relevante considerar o diagnóstico parental 

no âmbito da abordagem psicoeducativa em grupos de pais. 
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