
Investigação no PIN com Faculdade de Motricidade Humana 

 

 

 

Investigação: As funções executivas segundo a visão dos Pais de crianças com 

Perturbação da Hiperatividade e Défice de Atenção 

 

O nosso cérebro é um órgão fabuloso que funciona como uma orquestra. Cada 

instrumento no seu espaço e tempo para que a harmonia da música se faça sentir. Tal 

como numa orquestra, o cérebro tem um maestro. Que não é uma parte específica 

dele, mas um conjunto de funções a que chamamos “funções executivas”. Se existir 

uma dificuldade em utilizar estas funções, a música não vai surgir melodiosa ou 

afinada, ou ritmada. 

 

É muito importante conhecer como é que podemos promover um bom 

desenvolvimento destas funções, especialmente em casos em que determinada 

perturbação do desenvolvimento, como é o caso da Perturbação de Hiperactividade e 



Défice de Atenção (PHDA), implica que não sejam tão eficazes. Por isso queremos 

estudar instrumentos de avaliação destas funções cognitivas para melhor podermos 

programar a intervenção.  

 

Se tem um filho com PHDA com uma idade compreendida entre os 5 e os 17 anos 

então participe nesta investigação e ajude-nos nesta missão. O PIN está a colaborar 

num estudo com a Faculdade de Motricidade Humana cujo objetivo é explorar a visão 

dos pais e a adequação de estratégias face ao funcionamento executivo em crianças 

com diagnóstico clínico de PHDA. 

 

Para participar basta disponibilizar-se para responder a um questionário online e de 

umas questões relacionadas com situações do quotidiano sem que seja necessário 

expor pormenores pessoais. O Questionário e as questões do quotidiano deverão ser 

respondidos pelo Pai e pela Mãe, separadamente e individualmente, com uma 

duração de 60 min (aproximadamente).  

 

Assim, e privilegiando a perspetiva parental, vimos por este meio convidá-lo a 

participar neste estudo.  

 

A recolha de dados para esta investigação decorre até 31 de Outubro de 2015 e para 

participar basta estabelecer contacto com investigadora Carolina Correia para 962 457 

297 ou carolinagcorreia7@gmail.com.  

 

Estamos à sua espera. Participe! 
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