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O 2º Congresso Nacional de Perturbação de Hiperativiade e Défice de Atenção (PHDA) 

organizado pela SPDA - Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção em colaboração com a o 

Instituto de Educação da Universidade do Minho, oferece aos participantes e patrocinadores um 

evento dedicado à PHDA que reúne o mais atual conhecimento científico com oportunidades 

de partilha e de aprendizagem. 

Pretendemos manter a excelência e a reputação conquistadas pelos simpósios organizados 

ao longo dos últimos anos e do 1º Congresso Nacional de PHDA que se confirmou como o 

maior evento nacional nesta área. 

Continuamos a contar com a participação de profissionais de todo o país e de um convidado 

internacional.

Para os dias 10 e 11 de outubro preparámos mesas temáticas que vão abordar problemas 

e soluções atuais. Teremos como convidado internacional o Professor Alessandro Zuddas, da 

Universidade de Cagliari, Itália. Contamos ainda com a apresentação de comunicações livres, 

exposição de comunicações poster e workshops que irão contribuir para uma partilha de expe-

riências mais completa.

Em 2018, mais de 420 profissionais de todo o país estiveram reunidos em torno da PHDA. 

Reserve já os dias 10 e 11 de outubro e junte-se a nós no 2º Congresso Nacional de PHDA. 

Nós vamos vê-lo em Braga!

O maior evento sobre
PHDA em Portugal!

www.spda.pt | geral@spda.pt

www.congresso.spda.pt | secretariado@spda.pt



2º Congresso Nacional de PHDA 3

É com grande prazer que em nome das Comissões Organizadora e Científica, 

convido todos os interessados na temática da PHDA para estarem presentes 

nos dias 10 e 11 de outubro deste ano em Braga, no 2º Congresso Nacional de 

PHDA, subordinado ao tema “A PHDA ao longo da vida”, organizado pela SPDA 

- Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção em colaboração com o Instituto 

de Educação da Universidade do Minho.

A SPDA pretende dar continuidade à tradição, mantendo a aposta na realiza-

ção anual de um participado evento científico sobre esta importante e preva-

lente patologia. Tal como no congresso de 2018, uma ampla gama de tópicos 

destinados a clínicos, investigadores ou académicos, das diferentes disciplinas 

envolvidas (medicina, psicologia, educação, terapias e outras), serão aborda-

dos, estimulando a troca de conhecimento e informação, numa perspetiva 

interdisciplinar. 

Na expectativa de podermos contar com a vossa presença em Braga, espera-

mos que reservem, desde já, estas datas nas vossas agendas.

Manter a tradição de reunir a 
Comunidade PHDA em Portugal!

José Boavida 
Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção

Datas importantes

10/9/2019
Inscrição  
com desconto

15/9/2019
Envio de 
comunicações

4/10/2019
Fim de inscrições  
on-line
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Convidado 
internacional

ALESSANDRO ZUDDAS

É Professor de Neuropsiquiatria Infantil na 
Universidade de Cagliari, Departamento de Ciên-
cias Biomédicas, coordenador do Internato em 
Neuropsiquiatria Infantil, Diretor da Unidade de 
Neuropsiquiatria da Infância e Adolescência do 
Hospital Pediátrico (AO) “G.Brotzu” em Cagliari 
e chefe do Centro para a Terapia Farmacológica 
em Neuropsiquiatria da Infância e Adolescência. 

Foi investigador convidado no National Insti-
tute of Neurological and Communicative Dis-
orders and Strokes, NINCDS-NIH e do National 
Institute of Mental Health (Ramo de Psiquiatria 
Infantil), NIMH-NIH, Bethesda MD, EUA e do 
Hospital for Sick Children (Departamento de 
Psiquiatria), Toronto, Canadá. 

O Professor Zuddas coordena vários projetos 
de investigação clínica, nacionais e internacionais, 
em psicopatologia e psicofarmacologia na criança 
e adolescente, incluindo secções específicas de 
quatro Projectos Europeus do 7º Quadro de Apoio 
Comunitário (PERS, ADDUCE, STOP e MATRICS). 

Foi coeditor da European Child & Adolescent 
Psychiatry (2005-15). É membro de sociedades 
científicas internacionais; coordena a Child & Ado-
lescent Psychopharmacology Network dentro da 
rede pediátrica da European Medicine Agency 
(EnprEMA) e a School of Neuropsychopharmacol-
ogy of the Child and Adolescent of the European 
College of Neuropsychopharmacology (ECNP). É 
autor de numerosas publicações em livros e revis-
tas científicas, nacionais e internacionais1.

1 Fonte: https://www.ecnp.eu/research-innovation/ECNP-networks/Networks-Board-and-Taskforce#lifespan
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Quinta-feira 10 de outubro

08:15 ABERTURA DO SECRETARIADO

09:00 Sessão de abertura
José Boavida, Carlos Filipe

9:30 – 12:00

(Auditório A1)
Sessão Plenária 1
Moderadores: Filipe Glória Silva e Teresa Cartaxo

9:30  � O impacto da PHDA ao longo da vida
José Boavida (Pediatra do Neurodesenvolvimento, Coimbra, Portugal)

9:55  � Eficácia e segurança dos fármacos para o tratamento da PHDA
Alessandro Zuddas (Pedopsiquiatra, Universidade de Cagliari, Itália)

10:40 – 11:10 COFFEE-BREAK & NETWORKING

11:10  � Desregulação emocional na PHDA
Teresa Cartaxo (Pedopsiquiatra, Coimbra, Portugal)

11:35 – 12:00 Discussão

12:00 – 13:30

(Auditório A1) 

 � Simpósio
(Brevemente)

13:30 – 15:00 ALMOÇO

15:00 – 15:50

(Auditório A1)
Encontro com Especialista
Moderador: André Ponte

15:00 Porque é tão difícil tratar os adolescentes/jovens adultos com PHDA?
Carlos Filipe (Psiquiatra, Lisboa, Portugal)

15:35 – 15:50 Discussão

16:05 – 17:20 [HT] Seminários Hot Topic — sessões paralelas

[HT1]
(Brevemente)

As mil faces da PHDA
Moderadora: Micaela Guardiano (Pediatra do Neurodesenvolvimento, Porto, Portugal)

[HT2]
(Brevemente)

Iliteracia em saúde — Os mitos na PHDA
Moderadora: Catarina Esteves Ferreira (Pedopsiquiatra, Braga, Portugal)

[HT3]
(Brevemente)

PHDA. A prática clínica em discussão
Moderadora: Ana Rodrigues (Prof. Auxiliar, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal)

17:30 – 18:30
(Brevemente)

[CL] Apresentação de Comunicações Livres

18:30 FINAL DOS TRABALHOS
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Sexta-feira 11 de outubro

08:15 ABERTURA DO SECRETARIADO

8:30 – 9:20
(Brevemente)

[P] Posters com discussão no local

9:30 – 13:20

(Auditório A1)
Sessão Plenária 2
Moderadores: José Boavida e Ana Rodrigues

9:30  � Decifrando a neuroanatomia da PHDA — implicações práticas
Bruno Vieira de Melo (Terapeuta Ocupacional, Porto, Portugal)

10:00  � O contributo da avaliação neuropsicológica no diagnóstico da PHDA
Otávio Moura (Psicólogo, Coimbra, Portugal)

10:30  � PHDA e epilepsia
Sónia Figueiroa (Neuropediatra, Porto, Portugal)

11:00 – 11:30 COFFEE-BREAK & NETWORKING

11:30  � Produtividade, criatividade e PHDA — entre o muito que se diz e o 
pouco que se sabe
Bernardo Barahona Corrêa (Psiquiatra, Lisboa, Portugal)

12:00  � Intervenção não farmacológica na PHDA
Alessandro Zuddas (Pedopsiquiatra, Universidade de Cagliari, Itália)

12:45 – 13:15 Discussão

13:15 SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Prémio para  
melhor 
Comunicação 
Poster

Prémio para 
melhor 
Comunicação 
Livre

Aumente a sua participação...
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Porquê participar?

Quem tem participado:

7 razões para participar

O congresso pretende abordar, num evento de dois dias, a PHDA ao 
longo da vida. Estamos certos que a troca de experiencias e a interação 
entre pares que pretendemos proporcionar, lhe darão mais ferramentes 
para utilizar no seu dia-a-dia, enquanto profissional.

1. Perspectiva transversal — assista a temas que abordam a PHDA da 
criança ao adulto, da ciência à prática.

2. Desenvolver ligações profissionais — trocar ideias e partilhar as melho-
res práticas com colegas e expandir relações profissionais e pessoais.

3. Mantenha-se atualizado — facilite seu trabalho.

4. Práticas de qualidade — partilha de experiências para uma melhor 
abordagem na terapêutica.

5. Descubra as soluções que pode implementar de imediato — abordar 
questões específicas.

6. Participe nos workshops — três opções depois do congresso, da criança 
ao adulto.

7. Partilhe o que aprendeu com os colegas de trabalho — documenta-
ção e apresentações enviadas depois do congresso.

Pediatras / Pediatras do 
Neurodesenvolvimento 

Educação (Professores e  
Educ. Infância)

Psiquiatras - Infância  
e Adolescência 

Terapeutas/Psicomotricistas/ 
/ Enfermeiros 

Psiquiatras - Adultos Farmacêuticos

Internos de Ano Comum Investigadores/Estudantes

Medicina Geral e Familiar Outros

Psicólogos
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Inscreva-se!
Grupo3 

(min. 3 elementos; €/elemento)

54€
68€

Até 10/9/2019

Normal

64€
79€

Até 10/9/2019

Após 10/9/2019

Especial 
(Associados SPDA1, estudante2)

49€
59€

Até 10/9/2019

Após 10/9/2019 Após 10/9/2019

Inscrições on-line em:
www.congresso.spda.pt

Fale connosco...
E-mail

secretariado@spda.pt
Telefone

963 010 262

O que está incluído:

 § Oferta dos materiais científicos do congresso;

 § Elegibilidade para apresentação de 
Comunicações livres ou exposi-
ção de Comunicações Poster;

 § Oportunidades de networking;

 § Coffee-break nos intervalos da manha;

 § Certificado de participação;

 § Desconto na inscrição num dos wor-
kshop (inscrições limitas).

Vem em grupo?
Obtenha ainda mais descontos!

Grupos de 3 a 6 elementos: inscrição ao preço de 54€ 
por elemento (70€ após dia 10/9/2019).

Grupos de 7 ou mais elementos: inscrição ao preço de 
49€ por elemento (60€ após dia 10/9/2019).

1 - Inscrição como “Associado” validada após verificação de quotas regularizadas; 2 - Alunos de licenciatura e mestrado com cartão de estudante válido;  

3 - Inscrições validadas após todos os elementos do grupo efetuarem o pagamento. O pagamento terá de ser feito para o IBAN indicado no e-mail, num período 

máximo de 48h após a inscrição, caso contrário a inscrição será anulada. A inscrição só será considerada válida após recepção do comprovativo de transferência 

- secretariado@spda.pt. Em caso de desistência até ao dia 10/09/2019, o Secretariado retém 30% do valor da inscrição; Após esta data não haverá lugar a qualquer 

devolução. Data limite para pagamento de pré-inscrições a preço reduzido: 12/09/2019; Após, terá de ser feita a transferência do valor sem desconto. Após dia 

6/10/2019 as inscrições podem ser efetuadas no local e têm um acréscimo de 20% ao preço sem desconto. Inscrições limitadas.
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Inscreva-se! Especial
(Associados SPDA1,  

Participante no Congresso) 

40€

30€

30€

Normal

50€

40€

40€
Inscrições on-line em:
www.congresso.spda.pt

1 - Inscrição como “Associado” validada após verificação de quotas regularizadas; O pagamento terá de ser feito por transferência bancária para o IBAN indicado 

no e-mail, num período máximo de 48h após a inscrição, caso contrário a inscrição será anulada; A inscrição só será considerada válida após recepção do com-

provativo de transferência - secretariado@spda.pt; Em caso de desistência até ao dia 10/09/2019, o Secretariado retém 50% do valor da inscrição. Após esta data 

não haverá lugar a qualquer devolução; Após dia 6/10/2019 as inscrições podem ser efectuadas no local e têm um acréscimo de 20% ao preço sem desconto; 

Inscrições limitadas.

[WS] Workshops satélite 

Inscrição autónoma

[WS1]
14:00 – 18:00

(Brevemente)

O Programa Anos Incríveis na intervenção precoce familiar perante os 
primeiros sinais de PHDA.
Formadoras: Andreia Azevedo e Tatiana Homem (Psicólogas, Coimbra, Portugal)

Nº participantes máx: 20 (min. para início 18)

[WS2]
14:30 – 17:30
(Brevemente)

PHDA e escola. Como intervir?
Formadoras: Ana Rodrigues (Prof. Auxiliar, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal) e 
Rita Ávila (Técnica Superior de Reabilitação Psicomotora, Lisboa, Portugal)

Nº participantes máx: 30 (min. para início 17)

[WS3]
14:30 – 17:30
(Brevemente)

PHDA nos adultos: desafios no diagnóstico e abordagem.
Formadores: Diana Pereira (Médica Interna do 4º ano de Formação Específica em 
Psiquiatria, Lisboa, Portugal) e André Ponte (Médico Interno do 5º ano de Formação 
Específica em Psiquiatria, Lisboa, Portugal)

Nº participantes máx: 30 (min. para início 17)

Sexta-feira 11 de outubro

[WS1] O Programa Anos 
Incríveis na intervenção 
precoce familiar perante os 
primeiros sinais de PHDA

[WS2] PHDA e escola. 
Como intervir?

[WS3] PHDA nos adultos: 
desafios no diagnóstico 
e abordagem.



Torne-se 

 

associado!

 

www.spda.pt
geral@spda.pt

Descubra as vantagens


