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Opinions sobre el TDAH

 “El TDAH no existe, no es un trastorno neurológico  , es un invento de esta sociedad   
de la inmediatez en la que vivimos y que nos lleva a la hipermedicalización de niños 
que son más movidos”.  Dr.  J.Knobel Freud. Psicoanalista.  ABC i La Vanguardia. 
Noviembre/ Diciembre 2013

“El TDAH es un trastorno de origen biológico, que afecta al 5-7% de la población escolar. El 
diagnóstico actual  es muy inferior  al  que debería  ser,  debido principalmente a una falta de 
identificación  precoz”.  Beatriz  Mena.  Psicopedagoga.  Fundació  Adana.  Revista  de 
Psicopatología y Salud Mental. Septiembre 2007

“ el TDAH es un cuadro en el que su base genética no ha podido demostrarse ni de lejos, a 
menos que se confunda interesada y obtusamente  la “carga familiar” con la “carga genética Dr. 
J.L.Tizón. Psiquiatra i Psicoanalista.  Revista de Psicopatología y Salud Mental. Septiembre 
2007

“Los  diagnósticos  de  hiperactividad  tienen  que  aumentar ”.  “Los  estudios  dicen  que  la 
proporción de casos que deberíamos tener es sobre el 5%. En España estamos en el 1% de los 
diagnósticos... Es cierto que ha habido un gran aumento en los útlimo años, se ha multiplicado 
por diez...  Aunque está claro que  no todos los niños que se portan mal o son vagos tienen 
TDAH.”. Javier Quintero. Psiquiatra. El País. Mayo 2013.

“Advertencia sobre los fármacos para el  TDAH”  “la medicalización de la infancia es un 
hecho alarmante. Los niños están en el punto de vista farmacológico para corregir una supuesta 
“enfermedad” inexistente sin base científica real comprobada, el TDAH.... los niños están siendo 
tratados  con  derivados  anfetamínicos  con  graves  efectos  secundarios  y  desconociendo  sus 
efectos a largo plazo...”.  J.J. Melgarejo. Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos 
Humanos”.Salud & Bienestar.

I-CONTEXTUALITZACIÓ:  el TDAH: una nova epidèmia?

Actualment TDAH: és el trastorn més diagnosticat en la infància. La freqüència del diagnòstic ha 
anat augmentant, en els últims anys, a un ritme de més del 100% cada any. La prevalència actual 
està al voltant del  7%- 10 % dels nens,  en proporció 4 nens/1 nena i encara molt més elevat en 
nens adoptats. 

Què està passant?



1- Millora dels mitjans de diagnòstic i detecció precoç.

2- Augment  a  la  població  infantil  de  símptomes  com:  problemes  d’atenció,  inquietud 
motora, dificultats de contenció, intolerància a la frustració, manca d’hàbits d’autonomia, 
manca  de  límits… Aquest  augment  està  relacionat  amb diferents  factors  estretament 
vinculats:

a. està relacionat amb l’estil i ritme de vida de la nostra societat i les dificultats que 
tenen  les  famílies  per  a  conciliar  la  criança  dels  fills  amb  la  dedicació 
professional,  el ritme de vida  caracteritzat per la rapidesa, la immediatesa, la 
ocupació i el moviment constant… Ens trobem amb pares estressats, deprimits, 
sobrepassats…  ¿Nens  hiperactius,  “famílies  hiperactives”  o  “societat 
hiperactiva”?

b. La incorporació  cada cop més primerenca dels nens a l’escola bressol  ,  no els 
deixa el  temps necessari  per  gaudir  d’una  relació  d’exclusivitat amb la figura 
materna, en la que poder tenir un espai d’atenció compartida, que  ajudi  a fixar 
l’atenció i desenvolupar  les capacitats  d’espera i contenció, de tolerància a la 
frustració... De vegades  la pròpia situació familiar (dificultats en la relació de 
parella, depressió d’un dels pares, estrés laboral, econòmic, pèrdues i dols, etc) 
pot  fer  que  els  pares  no  estiguin  en  les  millors  condicions  per  cobrir  les 
necessitats  emocionals  dels  fills.  ¿Nens  amb  “manca  d’atenció”  o  “nens 
mancats, necessitats d’atenció”?

c. L’ús  i  abús  de  les  pantalles  i  les  noves  tecnologies  :  molts  estudis  recents 
demostren  que  l’ús  en  excés  de  les  noves  tecnologies  (internet,  jocs,  etc.) 
empitjoren  el  rendiment  escolar,  per  distracció;  dificulten  la  memorització,  la 
concentració, i la lectura profunda, comprensiva i crítica. La multitarea no millora 
habilitats  perceptives,  al  contrari,  ja  que  divideix  l’atenció: provoca  un  estat 
d’atenció parcial continua, d’estar sempre ocupats, però sense poder centrar-se en 
cap cosa de veritat.  Perjudiquen les relacions  socials,  insensibilitzen cap a  la 
violència i dificulten la empatia... Dèficit d’atenció o Hiperatenció?

d. Els nens passen moltes hores  en espais i activitats reglades, normatives (escola, 
extraescolars, esports) o davant de pantalles, sense temps per jugar amb llibertat, 
per tenir contacte amb la natura... “hiperactivitat” o “manca d’activitat lliure i 
manca de natura”?

3- Interessos econòmics: la indústria farmacèutica financia unitats específiques de TDAH 
als  grans hospitals públics, i també financia els estudis que es realitzen sobre aquest 
trastorn, estudis que lògicament, “demostren”  la eficàcia dels fàrmacs que produeixen 
(psicoestimulants: derivats de l’amfetamina). També es paguen cursos de formació per a 
mestres i els professionals que tenen relació amb la infància. La despesa sanitària és de 



milers de milions d’euros, i els beneficis enormes (als EEUU els beneficia van ser de 
3.100 milions de dòlars, a l’any 2005).  

II-POLÈMICA ENTORN EL TDAH: Què és el TDAH?

El TDAH , és una construcció teòrica que fem per definir, classificar y explicar una realitat que 
observem, i depèn de la observació que fem, podem donar definicions i explicacions diferents. 
Amb el TDAH està passant el mateix que va passar amb la  dislèxia, que es va popularitzar  en 
excés i va esdevenir en un “ calaix de sastre” a on tot hi cap.

Hi ha dues visions diferents quant a la definició, la etiologia (causes), el diagnòstic i l’abordatge 
terapèutic (tractament):

1- Psiquiàtrica (fisiopatològica)

a. Es una entitat clínica diferenciada, un “trastorn”,  caracteritzat per un seguit de 
símptomes (dèficit  d’atenció,  hiperactivitat  i  impulsivitat),  que es pot  sumar a 
altres trastorns (comorbiditat):  negativista-desafiant,  de conducta,  de l’estat  de 
l’ànim i d’ansietat, trastorns de l’aprenentatge i de la comunicació…

b. Té una causa neurobiològica   i un component genètic: hi ha una lesió o disfunció 
cerebral que es la que provoca els los símptomes y la conducta.

c. El tractament principal i de primera elecció és el  farmacològic, per incidir en la 
bioquímica  cerebral  (dopamina),  corregint  la  “disfunció”.  A  vegades  es 
complementa amb teràpies cognitiu- conductuals, de curta durada, adreçades a 
produir un canvi ràpid en la conducta del nen.

2- Psicològica (psicopatològica)

a. Es  una  síndrome  o  una  agrupació  de  símptomes (problemes  d’atenció, 
hiperactivitat  i  impulsivitat),  que  constitueixen  la  manifestació  externa  o 
conductual  de  diverses  patologies  psíquiques:  trastorns  depressius,  d’ansietat, 
psicòtics, límits, d’ aprenentatge, de comportament, carències afectives greus…

b. Mulicausal  : no es fruit de una sola causa, sinó de la interacció de molts factors (de 
predisposició genètica, psicològics, psicopatològics, familiars i socials).

c. Si  les  causes  són  múltiples,  el  tractament  haurà  de  contemplar  diferents 
abordatges: intervencions psicològiques, amb la família y el nen, intervencions 
psicopedagògiques, escolars i/o socials… i farmacològiques, en darrera instancia, 
como a complement de les anteriors.



La perspectiva que domina actualment és la psiquiàtrica, sobretot als grans hospitals (públics i 
privats), i entre els neuròlegs i psiquiatres (la Guía Oficial del TDAH del Servei Català de la 
Salut es clarament “psiquiàtrica”). 

 III-SIMPTOMATOLOGIA

A- Símptomes principals 

1- trastorn (déficit) d’atenció  :  el nen es distreu amb facilitat, no es pot concentrar en 
una tasca ni finalitzar cap activitat. Sovint sembla que no escolta ni s’entera del que 
se li  diu, no segueix les instruccions i manté una actitud despistada, amb oblits i 
desobediències molt freqüents.

2- hiperactivitat  : presenta un moviment constant sense objectiu concret, tendeix a tocar 
i manipular tots els objectes sense una activitat organitzada. Manifesta una inquietud 
excessiva, sobretot quan ha d’estar quiet o assegut. Corre, salta i parla en excés, o 
més aviat quan no toca.

3- Impulsivitat  : interromp sobtadament la seva activitat i la dels altres, passa de forma 
imprevista d’una cosa  a una altra. Intervé i contesta  intempestivament. Necessita 
d’un control constant per la seva tendència a ignorar el perill i el risc. No respecta les 
normes habituals (esperar torn, respectar l’ordre d’intervenció en els jocs).

B- Símptomes associats

3- labilitat emocional, amb oscil· lacions de la tristesa a la eufòria. Baixa tolerància a la 
frustració  que  genera  actituds  de  irritabilitat  i  oposició,  i  pot  arribar  a  reaccions 
agressives i al descontrol de la impulsivitat. 

4- trastorns  específics  del  desenvolupament:  afecten  l’aprenentatge  i   l’adquisició  del 
llenguatge, lectura, escriptura, càlcul,.. La aparició d’aquests trastorns es pot entendre des 
de la continuïtat, en el sentit que també deriven de la mateixa falla en la organització 
precoç que afecta els esquemes senso-motrius i a las funcions cognitives.

5- Alteració  secundària  del  rendiment  escolar que  associada  a  la  del  comportament 
provoca  problemes  d’adaptació  al  medi,  tant  escolar com  familiar.  Quan  aquests 
reaccionen  amb actituds  punitives  i  de  rebuig  generen  en  el  nen  un  descens  de  l’  
autoestima i una vivència de desvalorització y desànim, sovint barrejats amb sentiments  
de marginació injusta  y comportaments de submissió o actituds de revenja desafiant i 
negació de les seves dificultats.

C- Criteris diagnòstics



6- Segons el DSM-IV (Manual Diagnòstic i estadístic dels Trastorns Mentals. Classificació 
de l’ Associació Americana de Psiquiatria) 

- 6  o  més  símptomes  de  desatenció durant  els  6  últims  mesos  amb  intensitat 
desadaptativa i/o

- 6 o més símptomes de hiperactivitat-impulsivitat  durant els 6 últims mesos i amb 
intensitat desadaptativa

- alguns símptomes presents abans dels 7 anys
- les alteracions es presenten en dos o més àmbits (casa i escola...)
- han d’haver-hi proves d’un deteriorament significatiu de l’activitat social, acadèmica, 
- Els símptomes no apareixen en el transcurs d’un TGD, esquizofrènia o altre trastorn 

psicòtic, i no s’explica millor per la presència d’un altre trastorn mental (de l’estat de 
l’ànim, d’ansietat, dissociatiu o de personalitat)

- Descriu tres subtipus: combinat, desatent i hiperactiu.

Seguint aquests criteris, la prevalència del diagnòstic és sobre  el 3% - 5%

7- Segons la CIE-10 (10ª Classificació dels Trastorns Mentals de la Organizació Mundial 
de la Salut) han d’existir: 

- Com a  mínim 6 símptomes de manca  d’atenció, 3 d’hiperactivitat i1 d’impulsivitat .
- No es permet el diagnòstic  si no hi ha símptomes de manca d’atenció.
- El diagnòstic està restringit a la presència de la síndrome completa (dèficit d’atenció i 

hiperactivitat, no un o l’altre) i no s’admeten comorbiditats, es a dir, altres patologies 
associades com trastorns d’ansietat, afectius, TGD o esquizofrènia.

Seguint aquests  criteris la prevalència del diagnòstic és sobre el 1% -  2%

La presència d’uns trets o alguns símptomes de desatenció i/o hiperactivitat no suposa la 
existència del trastorn, per  poder diagnosticar-ho s’han de donar criteris de: perdurabilitat (es 
manté en el temps) i deteriorament (han d’interferir o deteriorar de forma significativa la relació 
del nen amb el seu entorn).

IV-PROCÉS DIAGNÒSTIC

1- Psiquiàtric (Fisiopatològic)
Procés diagnòstic simptomàtic, centrat en la passació de proves cognitives i d’atenció per 
establir  la  presència dels símptomes del  TDAH: entrevista amb els  pares/  escales de 
Conners a pares i  mestres/ WISC-IV/  D2, Stroop, figura de Rey...  A vegades proves 
neurològiques.
Quan es  troben altres  trastorns,  es diu  que són  “comorbiditat”,  que van associats  al 
TDAH,  i  se  sumen  els  diagnòstics:  “TDAH  +  trastorn  d’ansietat  +  trastorn  de 
l’aprenentatge” 



2- Psicològic (Psicopatològic)
procés diagnòstic centrat en el coneixement de la dinàmica familiar, la història evolutiva 
del  nen  (anamnesi)  i  de  la  seva  simptomatologia,  i  estudi  en  profunditat  del  seu 
funcionament  mental  global:  emocional  i  afectiu,  cognitiu,  social,  d’aprenentatge  i 
escolar... (proves cognitives, d’atenció, projectives i de personalitat...)
Amb totes aquestes dades es pot efectuar un diagnòstic diferencial.

Diagnòstic diferencial

Sota la mateixa constel·lació de símptomes podem trobar:

- Retràs mental
- Trastorn negativista- desafiant 
- Trastorns d’aprenentatge 
- Trastorns del comportament o disocials 
- Trastorns  Generalizats  del  Desenvolupament  (TGD):  nens  psicòtics  o  amb  nuclis 

psicòtics.
- Trastorns d’ansietat 
- Trastorns del humor (nens deprimits)
- Trastorns emocionals amb expressió somàtica
- Carències  afectives  greus  (nens  institucionalitzats,  famílies  desestructurades,  nens 

adoptats)
- Trastorn límit de personalitat
- Trastorns neurològics
- Abús de substàncies

I factors ambientals com:

- Estrés
- Negligència/abús infantil
- Malnutrició
- Nens que han crescut sense límits, o aquests han estat inadequats, incoherents o posats 

sense empatia.

Però molt sovint darrera del  nen “hiperactiu” trobem:

.  un nen deprimit i ansiós, amb uns pares que tenen dificultats, que pateixen, amb poca 
capacitat per contenir el fill  ja que ells mateixos estan desbordats

.  o un nen que no ha pogut madurar, massa depenent i mancat de recursos.

V-ABORDATGES TERAPÈUTICS

A-Farmacològic: és  el  de  primera  elecció quan  es  pensa  que  el  trastorn  és  d’origen 
neurobiològic, complementat en ocasions amb teràpies cognitiu - conductuals de curta durada.



Psicoestimulants:  Són els psicofàrmacs de més consum a la infància.  El més receptat  és el 
metilfenidat, i també s’utilitza la dextro-amfetamina.

El metilfenidat (Ritalina, Rubifen, Concerta, Medikinet). 
- Té una estructura química “cosina germana” de la amfetamina. 
- Es recomana la seva aplicació en períodes de 2-3 mesos i no es recomana perllongar-la 

més enllà de 8-9 mesos, ja que després disminueixen els efectes del fàrmac, i també pel 
risc de dependència.

-  Actua sobre los símptomes fonamentals (agitació, manca d’atenció, impulsivitat)  però 
no és eficaç  per als trastorns de l’aprenentatge ni els trastorns de conducta.

- No es coneixen els efectes a llarg plaç, la majoria d’estudis són a tres mesos i els més 
llargs a 14 mesos. 

- Els  efectes secundaris més freqüents són: pèrdua de la gana i    disminució del  pes,  
trastorns de la son,  irritabilitat i ansietat,  síndrome depressiu, indiferència, retraïment, 
efectes  cardiovasculars (augment  de la pressió arterial  i  acceleració  de la freqüència 
cardíaca). Pot provocar crisis psicòtiques. També s’ha assenyalat el deteriorament de la  
capacitat cognitiva. El retard del creixement és degut a la pèrdua de pes per disminució 
de la gana i a la inhibició de secreció de hormona del creixement. 

- Com a  contraindicacions està la epilèpsia, la síndrome de la Tourette i els tics, ja que 
l’administració pot exacerbar o fer aparèixer aquestes  manifestacions. 

La  dextro-anfetamina : Els seus efectes, simptomàtics i secundaris, i les seves  indicacions i 
contraindicacions  són  semblants  a  les  del  metilfenidat.  Té també considerables  interaccions 
farmacològiques semblants a les d’aquest.

B-Intervencions  terapèutiques: En  la  nostra  línea  de  comprensió  del  TDAH,  després de 
efectuada la exploració diagnòstica completa es proposen aquelles intervencions terapèutiques 
més convenients pel cas en concret. El més habitual és la combinació d’intervencions amb el nen 
(p.  ex.  una psicoteràpia)  i  la  família  (p.ex.  unes  entrevistes  de seguiment),  i  coordinacions 
periòdiques amb els professionals de l’àmbit escolar. 
Si fos necessari, es poden introduir fàrmacs simptomàtics (neurolèptics o benzodiazepines) en 
baixes dosis i amb revisió freqüent.
Si totes aquestes mides no fossin suficients, sobretot per contenir la situació familiar i escolar, es 
valora l’ús de derivats amfetamínics (metilfenidat), amb revisió freqüent i mirant de retirar-lo 
progressivament.

PER QUÈ AQUESTA ALARMA DAVANT L’AUGMENT CONTINUU DE L 
DIAGNÒSTIC DE TDAH?

1-Perquè hi ha alguns aspectes que no estan prou resolts, com:

o  el tema del “dèficit d’atenció”. En l’atenció intervenen diferents processos i  hi 

ha diferents tipus (selectiva, dividida i sostinguda) però sembla que el més afectat 
en el tdah són  les funcions executives, que tenen a veure amb el control de la 



conducta i que intervenen en la anticipació, formulació d’objectius, la planificació 
de les accions, selecció de la conducta, autorregulació i control inhibitori.

o el tema de la motivació  : els mateixos nens que tenen dificultat per concentrar-se 

en unes tasques, poden ser alhora incapaços de retirar la seva atenció d’algunes 
altres (l’ordinador, la TV.) quan ho necessiten, mostrant una “hiperatenció”

o el tema de les comorbiditats  : anar sumant trastorns no permet una visió integrada 

del nen, un abordatge terapèutic que els tingui en compte, l’aspecte essencial pot 
quedar tapat per la medicació i no es tracta...

- 2- perquè el diagnòstic comporta en la majoria de casos  la medicació com a via terapèutica 
única. No s’ha d’oblidar que el metilfenidat és un psicoestimulant, que modifica la bioquímica 
cerebral (actua sobre la dinàmica de la dopamina, un neurotransmisor) i no se saben els efectes 
que pot tenir sobre el cervell infantil, en desenvolupament i evolució, a llarg termini (els estudis 
màxims són de 14 mesos). 

- 3- perquè l’ús d’aquesta medicació a la infància a vegades “tapa” d’altres quadres importants 
(trastorns de conducta, psicòtics, addictius) que estan a sota i surten durant l’adolescència, per 
tant, no s’han pogut tractar abans. 

- 4- perquè la medicació disminueix determinats símptomes, però en retirar-lo no es manté la 
millora,  no  “cura”,  i  moltes  vegades  impedeix  que es  portin  a  terme alhora  altres  mesures 
terapèutiques necessàries per ajudar el nen i a la seva família.

- 5- perquè promou un model  de resolució  dels problemes i  conflictes emocionals/psicològics 
basats en “prendre” alguna cosa externa que ho arregli, en comptes de fer un esforç personal per 
afrontar-los (promou la dependència i l’addicció).
El Comité dels Drets dels infants de Nacions Unides declara, al voltant de la preocupació 
sobre  l’augment de prescripcó de psicoestimulants:

- Conjugar  la prescripció  de la mesura farmacològica sempre amb d’altres mesures de 
caràcter educatiu, psicopedagògic, social...

- Només s’ha de produir la prescripció un cop s’hagui fet una anàlisi de la salut al menor i 
per un professional de la medecina especialitzat en la matèria

- disposar d’accions perquè els educacadors NO promoguin l’ús de fàrmacs entre el seu 
alumnat.

- Establir controls perquè les empreses farmacèutiques no promoguin accions de promoció 
entre  els  professionals  de  la  salut  ni  de  formació  entre  els  docents  sobre  aquestes 
matèries.

- Etc., Etc....
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