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Resum

El diagnòstic dels trastorns psicopatològics ha estat històricament una qüestió po-

lèmica, que es relaciona amb la naturalesa dels propis trastorns mentals. Aquests 

varen ser considerats a partir de la publicació del DSM III però la seva definició 

tampoc ha pogut resoldre els problemes epistèmics subjacents. D’altra banda, la 

naturalesa polisèmica i ambígua dels símptomes mentals complica encara més el 

problema ja que no hi ha una correspondència entre factors causals i manifesta-

cions simptomàtiques. El binomi dèficit d’atenció–hiperactivitat, és un exemple 

paradigmàtic de l’esmentada problemàtica. En aquest article es fa una reflexió 

sobre les dificultats de la valoració diagnòstica en el cas del TDAH alhora que es 

fan algunes recomanacions que es centren en la exhaustivitat, la prudència i una 

escolta activa i respectuosa per part del professional.

  

Paraules clau

Diagnòstic, símptoma, manca d’atenció, hiperactivitat.
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Introducció

Durant els anys seixanta i setanta un dels aspectes de la psiquiatria  que va rebre crí-

tiques ferotges fou el del diagnòstic i la classificació (Luque i Villagran, 2000). Una 

gran part d’aquelles crítiques provenien de sectors englobats en el que, amb escassa 

precisió, es va conèixer com antipsiquiatria. En els anys següents, la situació es va es-

tabilitzar i foren molt poques les veus que varen qüestionar els processos diagnòstics 

i classificatoris. Un factor que va tenir un paper considerable en aquest procés fou 

la publicació, l’any 1980, del DSM III (Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns 

Mentals, elaborat per l’Associació Psiquiàtrica Americana). Poc a poc, el llenguatge 

i la metodologia específiques del DSM III varen penetrar en el complex món de la 

salut mental fins el punt d’arribar a arraconar les grans aportacions de la psicopato-

logia centreeuropea, bàsicament, de les escoles francesa i alemanya. 

Tanmateix, en els últims anys han reaparegut les veus crítiques, adreçades 

tant al diagnòstic psiquiàtric com a les classificacions dels trastorns mentals. Aques-

tes crítiques es centren, fonamentalment, en la manca de solidesa dels processos 

subjacents al diagnòstic en psiquiatria i en la tendència a incrementar en cada 

nova edició del DSM el nombre de trastorns mentals (González  i Pérez, 2007). 

No obstant, tota activitat que pretengui tenir rigor científic implica necessàri-

ament un cert procés diagnòstic i, per tant, la psiquiatria i la psicologia clínica, en-

tre d’altres, han de fer ús del diagnòstic i de la classificació dels diferents trastorns 

mentals per tal de poder orientar la decisió terapèutica. 

Ara bé, diagnòstic i classificació són processos complexos i, en conseqüència, 

no poden ser abordats de manera simple. És necessari aprofundir en la seva natu-

ralesa i en les dificultats que comporten. I tot això és encara més complex i delicat 

quan es tracta d’aplicar-los al camp de la infància. 

El diagnòstic

Diagnosticar un determinat procés o trastorn mental comporta un intent de sot-

metre a verificació científica la hipòtesi de pertinença de determinades manifes-

tacions clíniques observades en un pacient a una classe o a una dimensió dintre 

d’una determinada classificació de referència (Guimon, 1989). El diagnòstic és 

un procés complex en el qual el professional clínic identifica, selecciona i orde-

na la informació clínicament rellevant del pacient i la compara amb els criteris 

classificatoris, assignant al pacient a una de les classes definides. Els propòsits del 

diagnòstic són: diferenciar el quadre observat d’altres quadres; atorgar-li un nom 

que permeti la comunicació fiable entre els professionals; establir pronòstics res-

pecte de la seva evolució; mesurar els canvis que es produeixen en la seva evolució 

i realitzar estudis sobre la seva etiologia. 
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Cooper (1983) va distingir una sèrie d’etapes o components del procés diag-

nòstic: la tècnica d’entrevista del terapeuta o professional, la seva percepció de la 

conducta i del discurs del pacient, una sèrie de processos d’organització de la infor-

mació per realitzar inferències i prendre decisions i, finalment, l’elecció d’una o més 

categories diagnòstics per facilitar la comunicació. Tot això comporta que el profes-

sional, en el particular encontre amb el pacient, extreu unes unitats d’informació i 

les converteix en símptomes mentals. Ara bé, com ha assenyalat Berrios (1994), els 

símptomes no són transparents ni porten unitats d’anàlisi amb suficient informació. 

Això comporta que la percepció del símptoma no garanteix certesa respecte del re-

coneixement profund i complex que el resitua en una agrupació complexa simpto-

màtica. A més, cal tenir en compte diverses fonts possibles de variació, que ocasionen 

desacords en la descripció del símptoma (Berrios, 1983): a) inestabilitat en l’avalua-

ció de l’investigador per diverses causes (ensinistrament, estat emocional,); b) man-

ca d’estabilitat de l’objecte a descriure, ja que el patró de símptomes pot variar en el 

temps; c) oscil·lacions perceptives en el moment de l’examen; d) discrepàncies en 

els criteris que s’utilitzen per decidir la presència o absència del símptoma. 

Però les dificultats no acaben en els factors esmentats; en efecte, els símpto-

mes són senyals comportamentals elaborades pels pacients però són reelaborades 

pels clínics en el context de l’entrevista (Berrios i Fuentenebro, 1996). I aquest 

és el motiu pel qual un mateix magma primordial genera construccions diferents 

quan es donen una sèrie de variacions en els contextos. En altres paraules, un ma-

teix pacient pot mostrar variacions considerables en els seus símptomes en funció 

dels diferents contextos situacionals (per exemple, davant de diferents clínics). 

Però, encara hi ha més factors a considerar. És el cas del conflicte d’interessos 

entre el pacient i el professional (Sims, 2008). El pacient descriu experiències ad-

verses que li produeixen malestar i el pertorben i, per tant, vol alliberar-se’n. Un 

pacient pot queixar-se de sentir-se deprimit i desesperançat i un altre pacient pot 

queixar-se de ser vigilat i perseguit per agents d’un servei d’espionatge. En els dos 

casos, el pacient vol que l’alliberin del malestar i, probablement, estarà disposat a 

explicar al professional la forma en què l’afecten. Però el professional necessitarà 

conèixer més coses del pacient que aquest podrà considerar irrellevants o, pitjor 

encara, no pertinents. És així com l’encontre entre el professional i el pacient pot 

esdevenir des-encontre i, fins i tot, conflicte, com bé reflecteixen els qüestionaris 

de satisfacció dels usuaris de salut mental. 

En ocasions, el conflicte d’interessos pot ser encara més accentuat: és el que 

succeeix quan el professional està molt condicionat per les necessitats derivades de 

la seva carrera professional (Tyano i Keren, 2005) i aquestes no harmonitzen amb 

les necessitats del pacient. 
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Finalment, és necessari assenyalar que mentre en el camp de la medicina es 

solen establir correlacions entre l’especificitat dels símptomes i la identificació 

d’un diagnòstic, no es pot afirmar el mateix en el camp psicopatològic. Això és 

degut a que la causalitat psíquica opera per altres vies (Dor, 1987) que no són les 

cadenes habituals d’interacció de causes a efectes, tal com succeeix en les deno-

minades ciències biològiques.  Les línies de la causalitat psíquica no són de cap 

manera regulars. Freqüentment, els fets no encaixen i obliguen als professionals 

a replantejar-se les seves hipòtesis o bé a anar provant. No existeix una inferència 

fixa entre les causes psíquiques i els efectes simptomàtics. La pràctica clínica mos-

tra que la relació que vincula el símptoma amb la causa de l’afecció està mediatit-

zada pel conjunt dels processos inconscients. La correlació entre un símptoma i la 

determinació d’un diagnòstic suposa l’acció d’una cadena de processos psíquics 

que tenen una dinàmica que no és la del determinisme causal corrent. No existeix 

una solució de continuïtat directa entre la cartografia dels símptomes i una classifi-

cació diagnòstica. És aquesta discontinuïtat la que impedeix establir, per exemple, 

el diagnòstic de neurosi obsessiva únicament pel fet de trobar símptomes d’ordre 

i dubtes recurrents. De fet, hi ha casos de psicosi que debuten amb símptomes de 

l’esfera obsessiva. 

De tot això s’infereix que el procés del diagnòstic és extraordinàriament com-

plex entre d’altres raons per què els símptomes mentals són el resultat d’una negoci-

ació cognitiva entre el pacient i el professional (Berrios, 2007); però aquesta negoci-

ació està sotmesa a diversos avatars, tant pel cantó del pacient com del propi clínic. 

Ara bé, en l’actualitat hi ha una certa confusió a l’hora de determinar la na-

turalesa del que es diagnostica. En efecte, sovint es parla de diagnosticar malalties 

mentals, però des de l’any 1980, amb la publicació del DSM III, el terme “malaltia 

mental” ha estat substituït pel de trastorn mental. D’altra banda, el binomi malal-

tia mental–trastorn mental s’oposa a salut mental, en conseqüència, cal definir el 

què s’entén per cadascun d’aquests termes. 

Malaltia mental, trastorn mental, salut mental

Malaltia mental

Malgrat que des de la publicació del DSM III el concepte de malaltia mental fou 

explícitament relegat al món de les discussions especulatives (cal recordar que 

el Manual plantejava explícitament la renúncia a emprar el terme de “malaltia 

mental”) és evident que en la pràctica assistencial i, en general, en tots els fòrums 

de discussió, el terme malaltia mental és emprat de manera habitual, tot i que 

amb significats no sempre coincidents. Així, mentre uns es refereixen a malaltia 
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mental en un sentit purament mèdic, és a dir, com un tipus particular de malaltia, 

altres, ho fan en un sentit més vinculat als valors (Beauchamp i Childress, 1999). 

Aquests consideren que la  malaltia mental no s’ubica de manera adequada en el 

món científic de la medicina sinó que cal ubicar-la en el món humà de la moral. El 

debat segueix obert o, més ben dit, encapsulat de manera tal que només surt a la 

superfície en contextos molt concrets, a propòsit d’un debat formalitzat, constituït 

ad hoc, per exemple.

Apunts històrics sobre la  malaltia mental

Les primeres descripcions de les malalties mentals es troben en el papir d’Ebers 

(Rojo, 1997), tot i que Menniger cita com primera referència el deteriorament se-

nil del príncep Ptah-hotep, de l’any 3000 abans de Crist. És clar, no obstant, que un 

abordatge més seriós del tema el varen iniciar els grecs, que consideraven que les 

malalties mentals eren la conseqüència de les alteracions corporals, concretament, 

dels líquids humorals.  L’antecedent de la definició de malaltia mental el trobem 

en el segle VI, en un autor, Aecio de Amida, el qual en la seva obra Tetrabiblon va 

distingir tres classes de frenitis: les que afectaven la memòria, les que afectaven 

la raó i les que afectaven la imaginació. Posteriorment es produeix un període 

d’obscurantisme que es correspon amb les teories sobrenaturals o màgiques. Cal 

esperar el Renaixement per defugir l’espiritisme i vincular les malalties mentals 

amb la resta de malalties somàtiques. Correspon a Willis i Sydenham la introduc-

ció del terme de malaltia mental amb la qual cosa s’inicien els esforços per dur a 

terme una classificació en un domini separat de la resta de malalties corporals. Cal 

esmentar, en aquest aspecte, la introducció del terme “neurosi”, degut a Cullen 

(1785), com sinònim de trastorn localitzat en el sistema nerviós i consistent en un 

trastorn funcional sense lesió sensible de les seves estructures. Un segle després, al 

segle XIX, té lloc la incorporació de la psiquiatria al model de la medicina somàti-

ca. Això pressuposava que les malalties mentals eren malalties cerebrals, primàri-

ament o secundàriament. Griesinger (1857) va arribar a afirmar que les malalties 

mentals eren malalties del cervell. D’aquesta manera, les malalties psíquiques es 

reconeixerien pels seus símptomes i aquests serien psíquics en les seves manifes-

tacions però físics per la seva naturalesa. En aquest marc arribem a la figura de 

Kraepelin. Aquest va  plantejar la següent formulació: En psiquiatria hi ha entitats 

nosològiques; per a la seva delimitació s’ha de partir d’aquest postulat: a cada 

factor etiològic ha de correspondre un quadre clínic peculiar, un curs determinat, 

un final comú i una anatomia patològica precisa. Com adverteix Castilla del Pino 

(1991), això semblaria donar-se en entitats com la malaltia de Pick, la corea de 

Huntington, la malaltia d’Alzheimer o la paràlisi general progressiva. Tanmateix, 
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hem de dir que això no és així, en absolut. La simptomatologia psíquica d’aques-

tes entitats és variable i de cap manera es pot establir una correspondència entre 

lesions cerebrals i símptomes psicològics. 

Des de llavors, els intents per definir la malaltia mental han estat infructuosos 

i és així com Rojo (1997) adverteix que la definició del concepte de malaltia men-

tal és un problema per resoldre. Aquest autor afegeix que definir si quelcom és 

una malaltia o no, on ha d’estar i si hi ha o no continuïtat amb la normalitat són 

coses per decidir. Normalitat o anormalitat, salut mental versus malaltia mental, 

són qüestions sobre les quals les acotacions no estan definides. Això ha portat a 

que cap sistema classificatori actual hagi arribat a definir completament la malal-

tia mental. Si consultem el DSM III-R o el DSM IV ens trobarem que ni tan sols 

existeix una definició satisfactòria que especifiqui els límits precisos del concepte 

de trastorn mental.   

Això pel que fa a les definicions. Pel que fa a les classificacions actuals es 

pot comprovar el següent: la major part de les classificacions es regeixen per un 

conglomerat de causa, patologia, curs i patró clínic. Com també assenyala Rojo 

(1997), la psiquiatria es troba amb una nosografia multiteòrica que, curiosament, 

ha impulsat la creació de sistemes teòricament basats en la a-teoria. En aquest 

sentit, el DSM IV i la CIE-10 són sistemes que en poc es diferencien dels models 

nosogràfics primitius. Cal d’advertir, per acabar aquest apartat, que moltes de les 

decisions que apareixen en els DSM (III, III-R i IV) són el fruït de pactes i de con-

sens polítics i que això, no cal dir-ho, dóna lloc a un problema epistemològic molt 

greu. En aquest sentit, Faust i Milner (1986) advertien el següent: 

No existeix cap base empírica que permeti afirmar que un sistema acordat per la majoria té 

més validesa científica que un altre. De fet, molts dels grans descobriments científics foren 

rebutjats inicialment per la majoria.

Sorprèn, per tant, que es facin afirmacions segons les quals ja es té la solució a la 

pregunta sobre la causa de l’esquizofrènia o de l’autisme quan resulta que ni tan 

sols és clar què s’entén per aquests termes.  

Malalties, trastorns i problemes morals 

En un article de gran interès, Fulford (2001) proposa que si els deliris, símptomes 

centrals de la psiquiatria, es mostren com conceptes valoratius, és a dir, que els 

deliris no són creences sobre fets reals, vertaderes o falses, sinó judicis de valor (la 

qual cosa suposa un qüestionament de la antiga idea jaspersiana de deliri), hi ha 

altres trastorns psíquics que també ho són. Aquest autor exposa un “mapa” con-
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ceptual dels trastorns mentals elaborat de la següent manera: A la dreta del mapa 

apareixen les anomenades malalties orgàniques; a la part esquerra apareixen el 

que ell anomena “problemes de la vida”. Seguint aquest treball, alguns trastorns 

mentals, com la demència, es troben pròxims a la malaltia orgànica, mentre que 

d’altres, com els trastorns de conducta, es troben pròxims als problemes morals. 

En aquest sentit, l’àmplia varietat de trastorns mentals constitueix un pont entre 

el món mèdic i el món moral. 

El mapa elaborat per Fulford, que escriu l’esmentat article en un context mar-

cat per les aportacions de la filosofia analítica –que té com fonaments les ciències 

naturals, la lògica matemàtica i l’anàlisi del llenguatge-   i de les neurociències 

–conjunt de disciplines que estudien l’organització del sistema nerviós i el seu fun-

cionament en tant generador de comportaments-, consta d’una part central que 

està ocupada per l’esquizofrènia, els trastorns paranoides i el trastorn bipolar; a 

la seva esquerra es situen la depressió, les reaccions agudes a l’estrès, els trastorns 

adaptatius, els trastorns de conducta i el retard mental. A la seva dreta col·loca la ja 

esmentada demència, l’anorèxia, els trastorns sexuals i les addiccions. La histèria, 

la neurosi obsessiva i l’ansietat fòbica apareixen per sobre de l’esquizofrènia i en 

una posició central. 

Aquest mapa estableix un continuum que enllaça els problemes morals i les 

malalties orgàniques. D’aquesta manera, l’autor emfatitza la condició equívoca del 

trastorn mental, a cavall entre la medicina i la moral, la qual cosa genera, automà-

ticament, un debat sobre la validesa del concepte de malaltia mental.

Aquest continuum no pot ser abordat segons un model conceptual de limi-

tacions rígides, o blanc o negre, o malaltia o problema moral; de fet, la pròpia 

història de les classificacions dels trastorns mentals proporciona exemples clars, 

així, l’homosexualitat fou considerada durant un període de temps com una ma-

laltia, mentre que actualment es considera una opció de vida, una elecció. És més, 

les successives edicions de diverses classificacions de malalties o trastorns mentals 

constitueixen un moviment dinàmic en virtut del qual determinades categories 

augmenten de manera considerable el seu abast mentre que d’altres experimen-

ten fortes disminucions. Segons aquesta dinàmica, determinats casos poden ser 

diagnosticats de diferents maneres segons el moment i l’edició emprada. Allò que 

ahir era diagnosticat de paranoia avui és diagnosticat com esquizofrènia (cosa que 

té les seves conseqüències atès que per la segona es postulen diverses alteracions 

cerebrals mentre que per la primera sembla que les coses no estan tant clares). 

Sembla clar, per tant, que aquest perpetuum mobile no pot ser abordat segons 

una lògica binària, o blanc o negre, sinó que cal emprar una lògica segons la qual 

els enunciats que parlen de fets no són vertaders o falsos del tot. La seva veritat no 
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cau entre el zero i l´1. No són enunciats bivalents sinó que són multivalents, grisos, 

borrosos. La lògica que cal emprar és la dels conjunts borrosos (Kosko, 1995). Es 

tracta d’una lògica segons la qual, les lleis de la ciència no són lleis en absolut, són 

lleis que enuncien tendències que hem observat fa poc i que el millor que es pot 

dir d’elles és que de moment serveixen. Però, dintre de poc podrien canviar.

Un punt de vista “borrós” ha estat emprat en alguna ocasió en el camp de la 

psicopatologia (Castilla del Pino (1991). Aquest autor es va referir a la naturalesa 

borrosa del signe mental; tanmateix, aquesta perspectiva no ha tingut una conti-

nuïtat que hagi assentat les bases per una psicopatologia borrosa. 

El binomi manca d’atenció-hiperactivitat. El cas del TDAH 

En la clínica infantil és freqüent trobar de manera simultània els símptomes de 

manca d’atenció i d’hiperactivitat. Sovint, aquest binomi és englobat i diagnosticat 

com trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). Com és conegut, 

les característiques bàsiques d’aquest trastorn són els nivells excessius i perjudici-

als d’activitat, la manca d’atenció i la impulsivitat. Actualment, el diagnòstic es fa 

seguint els criteris del DSM IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) i de la 

CIE-10 (OMS). El primer   identifica tres grups de símptomes fonamentals i l’in-

clou en la categoria dels trastorns del comportament pertorbador, juntament amb 

el trastorn negativista desafiant i el trastorn disocial. El trastorn és d’inici precoç 

(abans dels 7 anys); la durada dels símptomes ha de ser de 6 mesos com a mínim; 

és necessari que els símptomes siguin evidents en, al menys, dos entorns diferents 

i, finalment, els símptomes són clarament inadequats per a l’edat del nen i són 

desadaptatius en termes de funcionament.  Tanmateix, cal assenyalar l’existència 

d’un criteri que requereix que l’individu manifesti una “alteració clínicament sig-

nificativa” en el funcionament social, acadèmic o laboral, la qual cosa descarta les 

persones que presenten els símptomes adequats però no l’alteració necessària per 

a rebre aquest diagnòstic.

Cal afegir que, en l’àmbit de la psiquiatria infantil, per establir un diagnòstic 

és necessari sintetitzar la informació procedent de diferents fonts, la qual cosa 

pot suposar un problema quan existeix informació contradictòria. Sovint, la infor-

mació proporcionada pels adults sobre els problemes del nen i la procedent del 

propi nen són significativament diferents. En general, pares i docents solen estar 

d’acord a l’hora d’identificar un nen amb un trastorn del comportament, malgrat 

que la correlació entre els seus informes és bastant baixa. D’altra banda, també 

ha estat assenyalat que l’avaluació diagnòstica pot complicar-se per l’existència de 

psicopatologia en els pares, la qual cosa pot influir en la informació que proporci-

onen aquests sobre el comportament del seu fill.
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Un altre aspecte que cal considerar (Soutullo i Diez, 2007) és que, dintre de 

la perspectiva categorial, l’aproximació europea a la definició i classificació del 

TDAH difereix de la nord-americana. Així, si bé el DSM IV i la CIE-10 han adop-

tat criteris casi idèntics per a la identificació dels símptomes de manca d’atenció, 

hiperactivitat i impulsivitat, són encara evidents les diferències significatives entre 

els dos sistemes nosològics en els seus algoritmes diagnòstics. Així, en el DSM IV, 

el diagnòstic requereix la presència de 6 símptomes d’inatenció o 6 símptomes 

d’hiperactivitat- impulsivitat o d’ambdós. En canvi, la CIE-10 (OMS), estableix que 

han d’estar presents al menys 6 símptomes de manca d’atenció, 3 d’hiperactivitat i 

1 d’impulsivitat, i no es permet el diagnòstic en absència de símptomes de manca 

d’atenció. 

Com ha estat assenyalat anteriorment, les diferències són subtils però tenen 

unes conseqüències a l’hora d’estimar les prevalences del trastorn. La CIE-10 té 

un algoritme molt més restrictiu que el DSM IV-TR ja que exigeix un sumatori de 

símptomes (sis més tres més un). Però, potser la diferència més notable entre el 

DSM IV i la CIE-10 estigui en l’aproximació al diagnòstic quan coexisteixen més 

d’un trastorn (comorbiditat). El DSM IV reconeix  tots els diagnòstics que estiguin 

presents llevat de l’esquizofrènia, l’autisme i el trastorn generalitzat del desen-

volupament. Això comporta que es pugui fer el diagnòstic de TDAH juntament 

amb altres trastorns com la depressió, els estats d’ansietat o el trastorn obsessiu-

compulsiu. En canvi, la CIE-10 sol desaprovar els diagnòstics múltiples i quan exis-

teixen trastorns afectius (estats depressius) o bé trastorns d’ansietat, la CIE-10 no 

recomana el diagnòstic de TDAH (taules 1 i 2). 
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Taula 1: Criteris diagnòstics del trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

DSM IV-TR (APA) CIE-10 (OMS)

Dèficit d’atenció: 
1a: Sovint no mostra atenció suficient als 
detalls o comet errors per descuit en els 
tasques escolars, en el treball o en altres 
activitats.
2b: Sovint té dificultats per mantenir l’atenció 
en tasques lúdiques. 
3c. Sovint no sembla escoltar quan se li parla 
directament.
4d. Sovint no segueix les instruccions i no 
acaba les activitats escolars, encàrrecs i 
obligacions en el centre de treball. 
5e. Sovint té dificultats per organitzar tasques 
i activitats. 
6a. Sovint evita, li disgusta o es mostra reticent 
per dedicar-se a tasques que requereixen un 
esforç mental sostingut.
7a. Sovint perd objectes necessaris per a les 
tasques o activitats (ex: exercicis escolars, 
joguines, eines, etc.).
8a. Sovint es distreu per estímuls irrellevants.
9a. Sovint és descuidat en les activitats diàries.

Dèficit d’atenció:
GI.I. Freqüent incapacitat per prestar atenció als 
detalls juntament amb errors per descuit en les 
tasques escolars i en altres activitats. 
GI.2 Freqüent incapacitat per mantenir l’atenció 
en les tasques o en el joc.
GI.3 . Sovint sembla no escoltar el que se li diu.
GI.4. Impossibilitat persistent per acomplir les 
tasques escolars o altres missions que li hagin 
encarregat en el treball. 
GI.5. Disminució de la capacitat per organitzar 
tasques i activitats.
GI.6. Sovint evita o se sent molt incòmode 
davant de tasques com els deures escolars que 
requereixen un esforç mental mantingut. 
GI.7. Sovint perd objectes necessaris per a les 
seves tasques o activitats,  com material escolar, 
llibres, joguines o eines. 
GI.8. Es distreu fàcilment davant d’estímuls 
irrellevants.
GI.9. Freqüentment mostra oblits en el curs de 
les activitats diàries.  

Hiperactivitat
2a. Sovint mou excessivament les mans o els 
peus, o es remou en la seva cadira. 
2b. Sovint deixa el seu seient en la classe o 
en altres situacions en les quals s’espera que 
romangui assegut. 
2c. Sovint corre o salta excessivament en 
situacions en les quals això resulta inapropiat. 
2d. Sovint té dificultats per jugar o dedicar-se 
tranquil·lament a activitats d’oci.
2e. Sovint sol actuar com si tingués un motor. 
Sovint parla en excés.  

Hiperactivitat
G2. 1. Freqüentment mostra inquietud amb 
moviment de mans o de peus o es remou en el 
seu seient. 
G2.2. Sovint deixa el seu seient en la classe o 
en altres situacions en les quals s’espera que 
romangui assegut. 
G2.3. Sovint correteja en excés en situacions 
inapropiades. 
G2.4. És, en general, poc adequadament 
sorollós en el joc o té dificultats per entretenir-se 
tranquil·lament en activitats lúdiques. 
G2.5. Persistentment  exhibeix un patró 
d’activitat motora excessiva que no es pot 
modificar substancialment pels requeriments de 
l’entorn social. 

Impulsivitat
2g. Sovint dóna respostes abans d’haver estat 
completada la pregunta. 
2h. Sovint té dificultats per respectar el torn.
2i. Sovint interromp o es fica en les activitats 
dels altres.  

Impulsivitat
G3. 1. Freqüentment fa exclamacions o respon 
abans de que se li facin preguntes completes. 
G3. 2. Sovint és incapaç de respectar el torn a les 
cues o en altres situacions de grup.
G3.3. Sovint interromp o es fica en els assumptes 
dels altres. 
G3.4. Sovint parla en excés sense contenir-se 
davant les consideracions socials. 
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Taula 2: Algoritme diagnòstic del TDAH

DSM IV-TR CIE-10

Almenys 6 dels criteris del grup I o sis criteris 
del grup 2 o ambdós.

Almenys sis criteris del grup GI i tres criteris del 
grup G2 i un criteri del grup G3. 

Com es pot comprovar, un dels criteris principals emprats per diagnosticar TDAH 

és la manca d’atenció. Ara bé, la psicopatologia de l’atenció presenta importants 

problemes, començant per la pròpia definició de l’atenció (Ojeda i cols, 2005). A 

més, alguns autors (Gastò, 2000) han assenyalat que en les pertorbacions de l’aten-

ció cal distingir entre inatenció, distracció, desatenció, apatia i fatigabilitat. Aquest 

autor vincula la distracció amb el TDAH però no d’una manera específica ja que 

també es troba present en els estats maníacs. 

La distracció es defineix com la incapacitat de l’individu per ignorar la infor-

mació irrellevant, és a dir, l’individu mostra una manca d’agudesa de l’atenció. 

Quan això succeeix es produeixen canvis continus en la focalització i una major 

dificultat a l’hora de realitzar una tasca determinada. La distracció pot estar pre-

sent en nombrosos trastorns mentals (García, 2007): 

· Els episodis maníacs: El pacient mostra una atenció fugaç vers diversos ele-

ments de l’entorn. Canvia constantment de tema i li manca tenacitat.

· La depressió: El pacient depressiu mostra una baixa concentració degut a 

l’apatia i la manca de motivació.

· Els trastorns d’ansietat: El pacient ansiós no pot estar atent perquè es troba 

en un estat d’hipervigilància centrada en aquells elements que ell considera 

amenaçadors. Així, en una crisi d’angoixa, la persona pensa que es pot morir 

o que pot perdre el judici; això és l’únic que l’interessa i, en conseqüència, 

tota la resta d’estímuls passa a un segon terme.

· L’esquizofrènia: Ha estat assenyalat per diversos autors (Ruiz- Vargas, 1991) 

que els símptomes cognitius dels pacients esquizofrènics es poden explicar, 

en part, per una atenció deficient. No obstant, el camp atencional es fa més 

estret gràcies a què el subjecte esquizofrènic es concentra en una petita part 

del camp de la consciència: el dels deliris i les al·lucinacions.  

Per tant, l’aparició d’un problema de distracció obliga a fer un diagnòstic 

sobre el context clínic en el qual s’insereix. Si la distracció apareix en un context 

d’ànim depressiu, apatia, insomni, desmotivació, idees de mort, etc. és molt pro-

bable que formi part d’un trastorn depressiu major. Si apareix en un context de 

continguts delirants del pensament i al·lucinacions caldrà descartar un trastorn 
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psicòtic. Si apareix conjuntament amb una hiperactivitat  i amb comportaments 

impulsius, caldrà descartar un TDAH. 

Un altre aspecte que cal considerar és el dels camps d’activitats en els quals 

apareix la distracció. Sovint, quan s’afirma que un alumne té l’atenció disminuïda 

o es distreu no s’especifica si aquest dèficit és general o es centra en determina-

des activitats. Ara bé, diversos autors (Brown, 2006) han assenyalat que en alguns 

casos es constata que individus que tenen dificultats cròniques per centrar la seva 

atenció en una tasca determinada, són, alhora, incapaços de retirar la seva aten-

ció d’alguna activitat i redirigir-la cap una altra quan l’entorn així ho requereix. 

Aquesta situació ha estat denominada “hiperatenció” i es defineix com la capacitat 

de fixar-se en alguna tasca, imatge o so en la qual estan interessats mentre s’ignora 

totalment o es perd de vista  qualsevol cosa, incloses algunes a les que s’hauria 

d’atendre, com, per exemple, atendre a classe. L’observació clínica constata al-

guns d’aquests casos: alumnes que no són capaços d’estar atents a l’aula i, en can-

vi, poden romandre quiets i molt concentrats en altres tipus de tasques. Sembla, 

doncs, que el factor “motivació” pot jugar un paper molt important en l’atenció i 

la concentració.

En base a aquesta consideració, es fa necessari realitzar investigacions que 

estudiïn el paper del factor motivació en el constructe TDAH. 

La hiperactivitat consisteix en un augment de l’activitat motora, possiblement 

amb agressivitat, logorrea o una activitat física descoordinada. El terme representa 

una descripció del comportament més que un estat psicològic subjectiu. La hi-

peractivitat pot presentar-se com a conseqüència de diferents agressions físiques 

sobre el cervell i és especialment important com seqüela de traumatismes cranio-

cencefàlics en nens, i pot estar associada amb una desobediència impulsiva i amb 

esclats d’ira ( Sims, 2008). 

Finalment, els actes impulsius són aquells que es realitzen sense reflexionar, 

a conseqüència d’una imperativa i arrossegadora necessitat limitadora de la lliber-

tat (Scharffetter, 1994). La persona que realitza l’acte impulsiu té dificultats en 

inhibir-lo voluntàriament. Amb l’edat, el subjecte infantil guanya capacitat d’ac-

tuar reflexivament i d’optar per gratificacions més diferides. La incorporació de  

l’autocontrol s’assoleix per complet entre els 8 i els 11 anys (Moreno, Parellada, 

Naene, Arango, 2004).

De tot això es desprèn que la presència de cadascun dels símptomes que integren 

la tríada nuclear del tdah: dèficit d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat, obliga a 

considerar les diferents combinatòries diagnòstiques i, per tant, a establir el di-

agnòstic diferencial. Això comporta una avaluació diagnòstica exhaustiva que ha 
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de basar-se en les entrevistes amb els pares, amb el propi nen i amb les informaci-

ons obtingudes de l’entorn educatiu. Com ja ha estat assenyalat anteriorment, en 

aquest procés es poden donar convergències observacionals però també impor-

tants divergències entre els professionals implicats i també amb els familiars. Al-

guns autors (Lasa, 2009) han destacat que factors com l’ansietat, el desbordament 

i la irritabilitat poden estar presents en els pares del nen hiperactiu i fan que la 

fiabilitat de la seva avaluació sigui variable. 

D’altra banda, la utilització d’escales i qüestionaris, com el de Conners, si bé 

per un cantó, poden aportar dades complementàries, de l’altre no són avaluacions 

que quedin lliures de valoracions subjectives i mai no poden ser utilitzades com un 

únic instrument diagnòstic (Gratch, 2009).  

En aquest marc cal assenyalar les recomanacions del National Center for Cli-

nical Infant Programs, que en la seva Classificació diagnòstica: 0-3 (1998) va esta-

blir que una avaluació completa de l’infant requereix un mínim de tres a cinc sessi-

ons de quaranta cinc minuts i que aquesta avaluació suposa una observació directa 

del funcionament de la dinàmica familiar i parental, de la relació i els patrons 

d’interacció entre el cuidador i l’infant, de les característiques constitucionals, ma-

duratives, i dels patrons lingüístics, cognitius i afectius. Es tracta d’una exploració 

exhaustiva amb la qual es busca conèixer les dificultats de l’infant però també els 

seus punts forts així com la seva capacitat adaptativa general i el seu funcionament 

en les principals àrees de desenvolupament, incloent les aptituds socials i emocio-

nals, relacionals, cognitives, lingüístiques, sensorials i motores, comparant-les amb 

els patrons evolutius propis de la seva edat. Aquest enfocament esdevé molt més 

ajustat a la realitat i comporta una visió molt més ètica del problema. 

  

Conclusions

De tot això es pot concloure que el diagnòstic és indefectiblement un procés com-

plex, que requereix un ensinistrament exhaustiu i un coneixement profund de 

la psicopatologia. A més, la clínica de la primera i segona infància presenta unes 

dificultats addicionals ja que es tracta d’un període evolutiu i, per tant, sotmès a 

canvis profunds en les manifestacions clíniques, que es poden produir no sola-

ment pel desenvolupament de les estructures cerebrals sinó també per les diverses 

i heterogènies influències ambientals.  D’altra banda, el diagnòstic clínic s’articula 

lògicament amb la conceptualització del trastorn mental però aquest no té uns 

límits clars sinó que respon a una lògica borrosa. El cas del TDAH és un exemple 

paradigmàtic dels efectes de l’aplicació de diferents algoritmes diagnòstics. 

Finalment, no hi ha símptomes patognomònics per a cap trastorn, sinó que la 

valoració s’ha de fer a partir del context en el qual apareixen, és a dir, a partir de 
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la relació que estableix amb la resta de símptomes. No solament això, també cal 

considerar la variació del símptoma en funció del context relacional amb el profes-

sional. Exhaustivitat, paciència i una escolta activa i respectuosa són els elements 

indispensables per la realització d’un diagnòstic correcte. 
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