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Què és el TDAH?

• Característiques

– Trastorns del neurodesenvolupament

– Patró de conductes: desatenció, hiperactivitat i impulsivitat

– Freqüència: persistència i intensitat en el temps 

– Inici: infància

• Característiques neurobiològiques

– Còrtex prefrontal: alteració dels processos cognitius 

complexes

– Dèficit d’acció reguladora de certs neurotransmissors: 

noradrenalina i dopamina

•
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Què és el TDAH?

• Descripció clínica

– DSM-5: manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals 

• Font: Associació Americana de Psiquiatria (APA)

– CIE-10: classificació internacional de malalties

• Font: Organització Mundial de la Salut (OMS)

• Conseqüència

– Interferència de forma significativa en 

• Rendiment escolar 

• Rendiment laboral

• Activitats quotidianes
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Número de casos de TDAH al món

La literatura 

internacional mostra 

unes prevalences 

poblacionals de 

TDAH al voltant del 

5% en menors de 

18 anys.
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Número de casos de TDAH a Catalunya
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Els CSMIJ van atendre 

13.738 nens i nenes 

amb TDAH l’any 2013

0,97% de la població 

catalana de 

0 a 17 anys



Guia de pràctica clínica sobre TDAH

• Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad 

publica la Guia de pràctica 

clínica sobre TDAH en 

nens i adolescents, basat 

en l’evidència científica
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Guia de pràctica clínica sobre TDAH

• Ajuda a l’hora de prendre 

decisions sobre l’atenció sanitària 

d’aquest trastorn

• Recomanacions

– Prevenció 

– Diagnòstic

– Tractament 

– Avaluació

– Aspectes ètics i legals
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Protocol de maneig del TDAH infantojuvenil

• La salut mental és una prioritat 

del Departament de Salut, que 

compta amb un Pla director de 

salut mental i addiccions 

• El Departament de Salut va 

encarregar al Consell Assessor 

de Salut Mental i Addiccions

l’elaboració del Protocol 

• Col·laboració de l’Agència de 

Qualitat i Avaluació Sanitàries 

de Catalunya (AQuAS). 
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Adaptació al territori català
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L’objectiu és garantir l’equitat de 

l’atenció i reduir la variabilitat en el 

diagnòstic i el tractament del TDAH



Membres del grup de treball TDAH

• Professionals experts del serveis de salut 

mental de Catalunya

• Amplia Representativitat 

– Tot el territori de Catalunya 

– Totes les especialitats: psiquiatria infantil, 

psicologia clínica i neuropediatria
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Membres del grup de treball TDAH

• José Ángel Alda – Hospital Sant Joan de Déu

• Aurea Autet – Fundació Althaia i  Societat Catalana de Psiquiatria Infantil

• Aitana Bigorra – Hospital Universitari Mútua de Terrassa

• Carme Carrión - Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

• Rosa Calvo – Hospital Clínic de Barcelona

• Maria Claustre Jané – Consell Assessor de Salut Mental i Addicions.  Coordinadora del grup

• Mª Dolors Estrada – Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

• Carla Jané – Pla Director de Salut Mental i Addiccions

• Adela Massana – Institut Pere Mata

• Rosa Nicolau – Hospital Clínic de Barcelona

• Montse Palau – Fundació Orienta

• Montse Pàmias – Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions. Coordinadora del grup

• Maite Pi – IAS Girona

• Joaquim Puntí – Parc Taulí i  Societat Catalana d’Especialistes en Psicologia Clínica 

• Josep Antoni Ramos – Hospital Vall d’Hebron

• Anna Sans – Hospital Sant Joan de Déu

• Miquel Sisteré – Sant Joan de Déu Lleida.
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Protocol de maneig del TDAH infantojuvenil

• El protocol fa recomanacions per la 

coordinació amb 
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Aspectes clau del protocol 

 El coneixement del TDAH per part de l’atenció primària de salut i els 

professionals d’ensenyament és clau per a l’ adequada detecció del 

trastorn.

 El diagnòstic del TDAH s’ ha de realitzar per un especialista en

psiquiatria infantil, psicologia clínica o neuropediatria. 

 Com a tractament inicial es recomana el tractament psicològic. El 

tractament psicoterapèutic conductual per a pares està indicat en 

primera línea en tots els nens i adolescents amb TDAH.

 Es destaca la necessitat d’un programa d’intervenció 

Individualitzat a l’ escola en tots els nens amb TDAH.



Aspectes clau del protocol

 En casos de TDAH amb clínica moderada i greu, es recomana el 

tractament combinat, que inclou el tractament psicològic , el 

farmacològic i la intervenció psicopedagògica a l’escola. El tractament 

farmacològic presenta una elevada eficàcia i seguretat.

 Les famílies han de rebre una informació complerta i vàlida en relació 

al trastorn i el seu tractament, on consti  informació sobre el trastorn, 

les opcions terapèutiques i les indicacions i normes d’ ús dels 

psicofàrmacs.

 L’ atenció escolar dels nens amb TDAH així com la coordinació entre 

els serveis clínics i el sistema educatiu és un punt essencial en l’ 

evolució del nen i adolescent amb TDAH.



Propers passos

• Implementació del Protocol de maneig del 

TDAH infantojuvenil a Catalunya.

• Inici experiències pilot en alguns territoris 

que potenciïn la coordinació CSMIJ-EAP
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