
Dificultățile și
Tulburările de

atașament

Broșură informativa pentru părinți/tutori și profesioniști în
serviciul copiilor

Această broșură are scopul de a spori înțelegerea cu privire la
problemele de sănătate mintală care pot fi întâmpinate de
copii și adolescenți. Informațiile nu sunt exhaustive și nu

servesc formulării unui diagnostic. Diagnosticele medicale
și/sau cu privire la sănătatea mintală ar trebui formulate

doar de profesioniști instruiți și după o evaluare psihologica
amănunțită.

Adaptat de Psiholog Andreea Neagu

www.psihologandreeaneagu.com

Tradus de Psiholog Marinescu Diana

Autor: The National Child Traumatic Stress Network



Tulburare de Atașament sau Dificultăți de Atașament?

Atașamentul sănătos este o legătură emoțională rezistentă și
reciprocă între copil și îngrijitorul său - mama, tatăl sau alte
persoane foarte apropiate de copil, legătură care începe, de
obicei, din perioada pre-natală, în care copilul se află în uterul
mamei. Atașamentul sigur, care se creează atunci când
îngrijitorul este atent și răspunde la nevoile fizice și
emoționale ale copilului, este o piatră de bază a dezvoltării
cognitive, sociale, emoționale și fizice a copilului. Abilități ca
empatia, capacitatea de a iubi, și inhibarea agresivității sunt
toate în strânsă legătură cu sentimentul de a avea un atașament
sigur și de a ne simți în siguranță în mediul de viață.

Pentru unii copii, acest atașament este perturbat printr-o
varietate de circumstanțe, cum ar fi: o pierdere neprevăzută a
unui părinte sau o despărțire de lungă durată de unul sau ambii
părinți, abuz sau neglijență, proceduri medicale invazive și/sau
dureroase, expuneri prenatale la toxine și/sau probleme
neurologice. Riscul unui copil de a dezvolta probleme de
atașament crește atunci când perturbările apar în primii doi ani
din viața sa. 

Tulburarea Reactivă de Atașament
Atunci când simptomele unui copil cu dificultăți de atașament duce la

relații sociale profund perturbate, copilului i se poate da diagnosticul de
Tulburare Reactivă de Atașament (RAD). Subtipurile RAD sunt:

Subtipul inhibat - copilul nu reușește să răspundă sau să
inițieze interacțiuni sociale într-un mod potrivit vârstei de
dezvoltare.

Subtipul dezinhibat - copilul arată o lipsă de selectivitate
în alegerea figurilor de atașament. Cu alte cuvinte, copilul
cere iubire de la oricine. 

Problemele de atașament se afla pe un spectru, variind de la copii
cu probleme medii de atașament (acești copii se pot atașa, dar
pot avea dificultăți în a menține atașamentul de-a lungul
timpului), până la copii cu probleme severe de atașament (care
nu pot forma atașamente -> Tulburarea Reactivă de Atașament).
Mulți copii întâmpină dificultăți de atașament care se pot
transforma în probleme menținute pe durate mai lungi de timp,
însă diagnosticul de Tulburare Reactivă de Atașament este rar
folosit.
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Simptome manifestate de un copil cu 
Dificultăți de Atașament 

manifestate în relațiile interpersonale: copilul poate
manifesta lipsă de încredere în îngrijitori sau adulți care au
roluri de autoritate (părinți, bunici, bonă, educatori, profesori
etc.), este reticent la îndrumare sau îngrijire, are dificultăți în a
oferi sau a primi afecțiune sau iubire sinceră, prezintă un șarm
superficial și o lipsă a autenticității în relațiile interpersonale,
are incapacitatea de a interpreta expresiile faciale ale altora și
indiciile corporale pe care aceștia le oferă în interacțiunile
sociale normale, are abilități sociale sărace

manifestate in funcționarea emoțională: copilul prezintă o
capacitate limitată de auto-reflecție emoțională; abilități
minime de a recunoaște emoțiile altora; autoreglare emoțională
săracă (toane emoționale, fluctuare emoțională extremă,
neputință, destrămare atunci când este confruntat cu o situație
stresantă); stimă de sine scăzută

manifestate în comportament: copilul poate manifesta
comportamente de agățare, ,,cerșire” emoțională și/sau
comportamente de control evidente sau ascunse; sporovăială
continuă; tantrumuri; control de sine minim; comportament
regresiv (specific vârstelor mai mici); minciună cronică; furt;
distrugere a proprietății; manifestări care provoacă furie altor
persoane; agresivitate; pattern-uri de vorbire și hrană
anormale; impulsivitate

manifestate asupra dezvoltării cognitive/morale: copilul
poate manifesta o lipsă de înțelegere a cauzei și efectului;
capacitate scăzută de auto-reflecție și gândire abstractă;
compasiune, empatie și remușcare limitate; profil de învățare
inegal (uneori învață bine, alteori nu); dificultăți în a se
concentra și în a participa la sarcini legate de școală

Variații în dezvoltare
Deși majoritatea simptomelor de mai jos pot să apară de-a lungul

dezvoltării unui copil, unele pot ieși mai mult în evidență sau pot să
apară în etape specifice de dezvoltare:

Dezvoltare întârziată a abilităților motorii
Colici severe și/sau dificultăți alimentare, cu
eșecul de a trece peste acestea
Reticență în a fi ținuți în brațe, atinși, mângâiați
sau alinați
Lipsa răspunsului la zâmbet sau la alte încercări
de interacțiune ale îngrijitorilor
Nu caută împăcare, suport atunci când se simt
speriați, răniți sau bolnavi
Independență excesivă; eșec în a restabili
conectarea cu îngrijitorul după separare

Copilăria timpurie (0-5 ani)

Plângeri dese despre diverse dureri
Cereri pentru atenție nepotrivite vârstei
Lipsa de participare la școală și/sau la teme
Incapacitatea de a reflecta la trăiri sau motive
pentru anumite comportamente
Incapacitatea de a înțelege impactul
comportamentului asupra altora și lipsa
răspunsului la consecințe
Incapacitatea de concentrare sau de a sta locului
Dificultăți cu reciprocitatea (să ofere sau să
primească) în relații
Poate părea amoral (îi lipsește dezvoltarea
morală)
Minte și fură

Vârsta școlară (6- 10/12 ani)

Comportamente agresive, antisociale, impulsive,
de risc sau delicvente
Abuz de substanțe
Nivel ridicat de neimplicare
Depresie și/sau anxietate asociate

Adolescență (13- 19/20 ani)
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Tipuri de ADHD
Implicații educaționale

 
Copiilor cu Dificultăți de atașament le lipsește adesea
angajarea în atingerea succesului academic, pentru că

energia lor este focusată asupra auto-protejării de un mediu
pe care ei îl percep impredictibil și nesigur. Adesea, acest

accent pus pe control și protejare rezultă în comportamente
perturbatoare sau neadecvate și dificultate în a manifesta

atenție sau concentrare asupra sarcinilor școlare. Abilitatea
limitată de auto-reflecție și înțelegere a relației cauză-efect

experimentate de copiii cu Dificultăți de Atașament
afectează finalizarea sarcinilor școlare, cum ar fi temele, însă

pot avea impact și asupra cooperării cu colegii. 
 

Acestor elevi le lipsește adesea receptivitatea la motivația
intrinsecă și recompensele care rezultă din majoritatea

activităților școlare, precum succesul academic sau dorința
de a face pe plac adulților relaționați cu școala.

Studiile cross-culturale au arătat că instinctul relației de
atașament părinte-copil este universal, indiferent de diferențele
etnice sau culturale. Totuși, sunt copii care se află la un nivel

mai crescut de risc pentru dezvoltarea unor Dificultăți de
Atașament. Aici intră copiii din familii cu alți factori de risc,
precum familiile cu istoric de abuz și neglijență a copilului,

violență domestică, abuz de substanță și tulburări mintale ale
părinților. 

 
Copiii care au experimentat îngrijire timpurie dăunătoare, mai
ales cei care fac parte din sisteme de plasament, unde au primit

grijă inconsistentă de la îngrijitori multiplii, au o mai mare
șansă în a fi diagnosticați cu o Tulburare de Atașament. La fel

și copiii care au fost adoptați în urma privării instituționale,
cum se întâmplă uneori cu copiii din orfelinatele

internaționale.

Considerente culturale
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