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Introducere

ADHD este acronimul de la “ATTENTION 
DEFICIT HIPERACTIVITY DISORDER” (tulburare 
hierkinetică cu defi cit de atenție).

ADHD este o tulburare neurologică cronică, 
nu un defi cit de educație, care începe din copilărie, 
înainte de vârsta de 6 ani. Se caracterizează prin: de-
fi cit de atenție (lipsă de concentare, distractibilitate), 
hiperactivitate, impulsivitate, nepotrivite cu dez-
voltarea. Simptomele se manifestă în diferite contexte 
sociale, cel puțin două [1].

Nici o altă tulburare psihopatologică a copilă-
riei nu a cunoscut atât de multe redenumiri și recon-
ceptualizări ca tulburarea hiperkinetică.

ADHD-ul nu este o invenție sau o boală mo-
dernă produsă de o societate care funcționează la 
turație maximă, există de mult, cu alte denumiri, în 
funcție de etiologia care se credea că stă la baza bolii.

Primele descrieri ale tulburării și primele încer-
cări de înțelegere și explicare a acesteia au apărut în 
1902, când Still numește acest set de comportamente 
„defect morbid al controlului moral”.

De la această identifi care timpurie a tulburării, 
atât denumirea cât și criteriile de diagnostic au suferit 
o serie de modifi cări în timp, în funcție de curentul 
care a predominat în perioada respectivă.

Concepția conform căreia ADHD ar fi  de na-
tură organică a avut la bază pandemia de gripă după 
Primul război mondial, cât și epidemia de Encefalită 
letargică aparută ca urmare a acesteia. Copiii care au 
supraviețuit au avut ulterior tulburări severe de com-
portament.

În anii ’60 se considera că acești copii ar avea 
leziuni cerebrale chiar dacă ele nu puteau fi  puse în 

evidență, apărând astfel conceptul de “minimal brain 
damage sindrom”.

Eforturile de a ajunge la o terminologie unanim 
acceptată încep cu DSM-II care folosește pentru prima 
dată termenul de hyperkinetic, iar odată cu DSM-III 
este alăturat și termenul de defi cit attentional [1].

Etiologie

Din punct de vedere etiologic, ADHD este o 
tulburare extrem de heterogenă [1]:

1. Teoria neuroanatomică și neurochimică – 
afectarea circuitelor de reglare inhibitorie dintre gan-
glionii bazali, cerebel și cortexul prefrontal.

Aceste circuite sunt noradrenergice și dopami-
nergice. În ADHD dopamina și noradrenalina de la 
aceste nivele sunt scăzute, determinând o inhibiție a 
acestei funcții inhibitorii și având ca rezultat hiperac-
tivitatea și impulsivitatea.

Au fost efectuate multe studii morfologice prin 
RMN care au pus în evidență faptul că există diferențe 
la nivelul encefalului între copiii cu ADHD și subiec-
ții de control (volum cerebral mai mic, lob frontal 
mai mic). De asemenea, studiile de neuroimagistică 
(PET;SPECT) au relevat existența unor disfuncții ale 
sistemului prefronto-subcortical, în special a celor din 
emisfera dreaptă.

2. Leziuni cerebrale dobândite. Există o mul-
titudine de factori pre și perinatali ce pot împiedica 
dezvoltarea normal a creierului și duce la apariția 
ADHD :

– consumul de alcool, fumatul mamei
– stresul matern duce la expunerea fătului la 

nivele crescute de glucocorticoizi, crescându-i astfel 
vulnerabilitatea la patologii cerebrale
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– hipoxia la naștere și în perioada de sugar – 
se știe că sistemul dopaminergic este în mod deosebit 
sensibil la hipoxie și în special cel localizat în corte-
xul prefrontal drept

– hiperbilirubinemia nou-născutului poate duce 
mai târziu la un tablou de ADHD, chiar la nivele mo-
derate care nu afectează ganglionii bazali

– orice leziune traumatică ce implică circuitele 
prefrontosubcorticale

– meningite, encefalite
3. Teoria genetică. ADHD este o tulburare cu 

grad mare de heritabilitate (60-80%), dar poate fi  și 
dobandită. În acest moment nu se pot diferenția cele 
două tipuri nici clinic și nici terapeutic, deoarece au 
același aspect clinic și răspund la fel la tratament. 25-
35% din părinții biologici ai copiilor cu ADHD sunt 
afectați ei înșiși de această boală, iar părinții cu ADHD 
au peste 50% șanse să aibă un copil cu ADHD. Con-
cordanța la gemenii monozigoți este de până la 92%, 
iar la cei dizigoți de 33%.

4. Factorii familiali [2,3] asociați cu dezvolta-
rea precoce și persistența ADHD :

– deprivare maternă precoce
– mediu educațional inconsecvent și haotic
– calitatea relațiilor intrafamiliale
3-7% din copiii de vârstă școlară au ADHD, 

ceea ce înseamnă la un calcul simplu că într-o clasă 
de 20 și ceva de copii există un copil cu ADHD, dia-
gnosticat sau nu [4,5].

Simptomatologie
Subtipuri de ADHD: [1,4,5]
– subtipul combinat (50-70%)
– predominant cu defi cit de atenție (20-30%) – 

mai frecvent întâlnit la fete și mai puțin diagnosticat
– predominant hiperactiv/impulsive (<15%)

Preșcolarii sunt în general instabili, dar cei cu 
ADHD sar în evidență.

Preșcolarul cu ADHD este tot timpul pe picior 
de plecare, își lovește colegii, împrăștie lucrurile, este 
un copil fără frică, are o curiozitate de nestăpânit, un 
nivel scăzut de complianță, îi întrerupe pe ceilalți, 
cere foarte multă atenție, este agasant [6,7].

La vârta școlară, copilul cu ADHD este distras 
cu ușurință, face greșeli din neglijență la temele șco-
lare, are rezultate slabe la școală, este adesea chemat 
la discuții cu dirigintele, răspunde înainte ca între-
bările să fi e puse, întrerupe sau deranjează ora, are o 
încredere scăzută în sine, pierde lucruri, este agresiv, 
are difi cultăți în a iniţia şi menţine relații cu ceilalți, 
nu își asteaptă rândul, este predispus la accidente 
[1,5,7,8,9,10].

La școală se diagnostichează formele medii și 
ușoare de ADHD, formele grave sunt deja diagnosti-
cate de la gradiniță.

Simptomatologia se modifi că cu vârsta, ea nu 
dispare la vârsta adultă, dar hiperactivitatea este mai 
accentuată la copilul mai mic.

În ceea ce privește adolescentul cu ADHD, 
acesta este încăpățânat, dezorganizat în activitatea 
școlară, nu poate lucra independent, are difi cultăți 
specifi ce de învățare, comportamentul său este difi cil 
de modifi cat de pedepse sau recompense, este anga-
jat în activități cu risc (viteză, abuz de droguri, sex 
neprotejat), este incapabil să respecte autoritatea [7].

Adultul cu ADHD are difi cultăți în mențirea 
atenției la citit, la munca de birou, este distras cu ușu-
rință, nu se poate concentra, are difi cultăți în termina-
rea sarcinilor sau activităților, pierde lucruri, vorbește 
excesiv de mult, are o neliniște interioară, este copleșit, 
este activ în mod selectiv, se enervează repede, schimbă 
locul de muncă, este predispus la accidente [10].

Simptomele ADHD au impact major asupra 
copilului [11]
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Comorbiditatea ADHD cu alte tulburări este 
regulă, mai degrabă decât o excepție. 85% din copiii 
cu ADHD au una sau mai multe condiții coexistente 
(inclusiv depresie majoră, tulburări de comportament, 
tulburări de opoziție-sfi dător, sindrom Tourette, difi -
cultăți de învățare, autism), aceste condiții pot com-
plica diagnosticul de ADHD făcând intervenția și mai 
complicate [4].

Intervenții terapeutice

Fără tratament adecvat, ADHD poate să gene-
reze comportament disfuncțional și manifestări emo-
ționale cu impact negativ asupra performanței școlare 
și relațiilor interpersonale.

Odată ce semnele și simptomele de ADHD 
s-au identifi cat este necesară o evaluare de speciali-
tate pentru a putea determina ce intervenții terapeu-
tice sunt utile și pot fi  puse în aplicare dintr-un stadiu 
precoce.

Intervențiile precoce au un rol benefi c prin di-
minuarea problemelor de comportament și a evolu-
ției negative și cu cât sunt mai repede implementate, 
cu atât rezultatele sunt mai bune, mai ales că studiile 
arată că intervențiile precoce pot preveni sau întârzia 
abuzul de substanțe, fumatul și activitatea anti-socială 
asociată cu delicvența.

Studiile de psihiatrie și psihologie clinică a co-
pilului și adolescentului arată că cea mai efi cace mo-
dalitate de interventie în ADHD este abordarea mul-
tidisciplinară: medicală, psihologică și educațională.

Medicul de specialitate formează diagnosticul 
de ADHD în urma unei evaluări complexe efectuate 
pe baza observației clinice, a informațiilor primite de 
la părinți, educatori sau alte persoane implicate în în-

grijirea și educarea copilului, a evaluării psihologice 
și a altor evaluări necesare [4].

Programul terapeutic multinodal va fi  recoman-
dat de medicul de specialitate după formularea dia-
gnosticului și va cuprinde după caz [4,11,12,13,14]:

– medicație specifi că
– intervenție psihoterapeutică (intervenție com-

portamentală, terapie de familie) 
– psihoeducație adresata pacientului și familiei
– program educațional adaptat.
Un aspect important în tratamentul ADHD este 

educațía pacientului și a familiei acestuia cu privire la 
natura tulburărilor și a posibilităților de intervenție. 
Psihoeducația, adresată copilului și adulților din jurul 
lui, are rolul de a-i ajuta pe aceștia să înteleagă me-
canismele implicate și intervențiile terapeutice pentru 
ADHD [15].

Psihoeducația este efi cientă și în procesul de 
conceptualizare a emoțiilor și modelelor comporta-
mentale care apar în ADHD. Deoarece imediat după 
apariția unei simptomatologii specifi ce ADHD-ului 
sunt frecvente episoade de auto-blamare sau teoriile 
despre lipsa de voință sau de bun simț, o educație mi-
nimală despre ADHD poate să faciliteze reducerea 
nivelului de autoînvinovățire sau blamare din partea 
celorlalți și de asemenea reduce convingerile conform 
cărora ADHD-ul este responsabil pentru toate neajun-
surile personale [15].

Oferirea unor resurse informaționale pentru pă-
rinți și cadre didactice facilitează adaptarea copilului 
cu ADHD la mediu și scade probabilitatea unor relații 
disfuncționale și confl ictuale în familie și în mediu, 
datorate neînțelegerii mecanismelor tulburării [15].

Simptomele ADHD-ului au impact și asupra 
familiei copilului cu ADHD [11].
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ADHD este în esență un dezechilibru al neuro-
transmițătorilor – cea mai importantă metodă pentru 
ameliorarea efectelor este intervenția asupra schimbu-
rilor chimice de la nivelul neuronilor prin medicație 
specifi că.

Această medicație determină creșterea cantită-
ții de dopamină și noradrenalină la nivelul fantei si-
naptice facilitând transmiterea impulsului nervos.

Decizia alegerii unui anumit tratament medica-
mentos se bazează pe [16]:

  Prezenţa comorbidităţilor (de exemplu: 
ticuri, sindrom Tourette, epilepsie)
  Diferitele reacţii adverse ale fi ecărui me-

dicament 

  Probleme specifi ce de complianţă, iden-
tifi cate pentru fi ecare copil sau adoles-
cent 
  Potenţialul pentru distribuirea şi/sau fo-

losirea incorectă a medicaţiei (în sensul 
că medicamentele ajung la persoane care 
nu au fost la medic şi nu au medicaţie 
prescrisă) 
  Preferinţa copilului/adolescentului şi a 

părinţilor sau a celor care îl îngrijesc
Părinții au un rol important în tratamentul 

ADHD şi de aceea ar putea ţine cont de câteva reco-
mandări [4]:

  Se vor iniţia şi se vor menţine activităţi de 
rutină acasă şi la şcoală

  Păstraţi reguli simple şi clare şi reamin-
tiţi-le cu calm

  Copilul nu are intenţionat un comportament 
difi cil

 Căutarea atenţiei înseamnă ceva
  Încercaţi să înţelegeţi ce determină acest 

răspuns comportamental 
 Ascultaţi copilul cu cea mai mare atenţie
  Copilul trebuie să aibă contact vizual cu 

dumneavoastră când îi spuneţi regulile
  Supravegheaţi copilul îndeaproape: impul-

sivitatea îi pune pe copii în situaţii pericu-
loase

  Abordaţi o atitudine pozitivă cu copilul, 
găsiţi mereu ceva ce a făcut bine şi lăudaţi-l 

  Încercaţi să ignoraţi comportamentul iritativ 
uşor

  Daţi pedepse în consecinţă, ca în tehnica de 
excludere (time out)

Sfaturi pentru părinţi [9]:

  Fiţi rezonabili – părinţii trebuie să înţeleagă 
capacitatea copilului înainte de stabilirea aş-
teptărilor, stabiliţi standarde realiste.

  Vorbiţi explicit – copiii pot să asculte fără să 
înţeleagă cuvintele/ideile pe care un adult în-
cearcă să le comunice. Când stabiliţi regulile, 
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lăsaţi copiii să repete cu cuvintele lor ce au 
înţeles. Această metodă de „verifi care” este 
foarte importantă pentru comportamentul ul-
terior. Numai „Ai înţeles?” nu va merge.

  Acţionaţi consistent – impuneţi regulile ne-
cesare şi importante pentru familie. Părinţii 
sunt cei care stabilesc limitele pe care le vor 
respecta cu toţii de fi ecare dată, indiferent 
dacă acest lucru este convenabil sau nu

De asemenea, copilul va trebui sa aibă un pro-
gram bine organizat [9]:

 Programul – asiguraţi o rutină zilnică, de 
dimineaţa până seara la culcare. Alocaţi timp 
desfăşurării temelor, perioadei de joacă afară 
sau în casă. Puneţi programul într-un loc vizi-
bil (cum ar fi  pe frigider). 

 Organizaţi activităţile zilnice – găsiţi loc 
pentru orice şi păstraţi toate lucrurile în or-
dine (haine, ghiozdan, jucării). Folosiţi car-
neţele pentru a nota toate activităţile, inclusiv 
pentru cele care implică materialele necesare 
la şcoală. 

 Acţionaţi consistent şi clar – copiii cu 
ADHD au nevoie de reguli pe care să le înţe-
leagă şi să le urmeze în mod constant.

 Lăudaţi copilul atunci când a respectat o 
regulă – copiii cu ADHD primesc critici de 
obicei şi, de aceea, se aşteaptă în general să 
fi e criticaţi. Găsiţi mereu ceva ce a făcut bine 
şi lăudaţi-l

În concluzie, ADHD este un defi cit neurobio-
logic cu determinism genetic și care poate fi  puternic 
infl uențat educațional.

Identifi carea timpurie a copiilor cu ADHD ar 
minimaliza impactul negativ al tulburării asupra dez-
voltării cognitive, sociale, emoționale și academice a 
copilului.
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