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REZUMAT
Depresia creşte riscul de apariţie a diabetului, însă simptomele depresive sunt mai frecvente la pacienţii 

cu diabet zaharat tip 1 şi tip 2 cu complicaţii cronice micro- şi macrovasculare. Femeile cu diabet ar trebui, 
de asemenea, monitorizate pentru depresia postpartum, care poate fi dificil de diferenţiat de consecinţele 
normale ale naşterii. Pentru persoanele cu diabet şi depresie, tratamentul depresiei poate îmbunătăţi calitatea 
vieţii şi nivelul controlului glicemic. Comorbiditatea depresie şi diabet reprezintă o problemă majoră de 
sănătate publică, prin creşterea consumului de servicii medicale şi a costurilor pentru sănătate. Coordonatele 
îngrijirii clinice implică implementarea de strategii eficiente în recunoaşterea depresiei şi adoptarea unor 
intervenţii terapeutice evidence-based. Sunt încă necesare studii care să analizeze mecanismele şi intervenţiile 
terapeutice.

Cuvinte cheie: depresie, diabet, calitatea vieţii

ABSTRACT
Depression increases the risk of diabetes but depressive symptoms are more common in type 1 and type 2 

diabetes patiens with micro- and macrovascular complications. Women with diabetes should be also closely 
monitored for signs of postpartum depression that may be difficult to distinguish from the normal sequelae 
of childbirth. For people who have diabetes and depression, treating depression can raise quality of life and 
increase blood glucose control. Comorbid depression and diabetes represent a major public health challenge 
through increased health care consumption and health care expenditure. Coordinated clinical care requires 
the implementation of effective strategies to increase the recognition of depression and the adoption of 
evidence-based interventions. Studies examining mechanisms and interventions are necessary.
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INTRODUCERE

Diabetul zaharat (DZ) este o afecţiune me-
tabolică caracterizată prin hiperglicemie cronică, 
cu o prevalenţă în creștere în întreaga lume și 
care generează foarte multe dezbateri interdis-
ciplinare prin prisma complicaţiilor diverse. 

La nivel global, depresia reprezintă una din-
tre cele mai frecvente cauze ce afectează starea 
de sănătate, cu impact asupra calităţii vieţii pa-
ci entului, scăderea productivităţii și a capacităţii 
de lucru, izolare și chiar pierderea dorinţei de a 
trăi. În prezent, depresia majoră este a patra 
boală ca răspândire pe glob, reprezentând una 
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dintre problemele grave de sănătate. Conform 
estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii 
(OMS), în anul 2020 depresia va fi a doua cauză 
de dizabilitate, imediat după afecţiunile cardio-
vasculare. Depresia este de două-trei ori mai 
frecventă la femei decât la bărbaţi, iar statisticile 
arată că 15% dintre oameni suferă cel puţin un 
episod depresiv de-a lungul vieţii. (1) 

Sindromul depresiv are drept componente 
definitorii dispoziţia depresivă, încetinirea pro-
ceselor gândirii, lentoarea psihomotorie, la care 
se adaugă o serie de simptome auxiliare de ex-
presie somatică. Sunt recunoscute anumite ca-
tegorii de persoane și factori incriminaţi în apa-
riţia depresiei, însă importanţa dezbaterii aces tui 
subiect decurge din faptul că depresia este cea 
mai frecventă tulburare psihiatrică asociată cu 
afecţiuni somatice cronice precum cancerul, 
boa la Parkinson sau diabetul zaharat. (1,2) De-
presia este una dintre cele mai comune suferinţe 
psihiatrice, iar legătura cu diabetul zaharat a 
fost bine documentată. Relaţia dintre cele două 
afecţiuni poate fi de mai multe tipuri: depresia 
poate apărea independent de diabet sau să îl pre-
ceadă, poate fi o reacţie psihologică la limitările 
provocate de diabet, depresia și diabetul pot 
împărtăși anumiţi factori etiologici, încă neclari, 
sau depresia poate fi consecinţa unor leziuni 
organice. Indiferent de tipul relaţiei dintre de-
presie și DZ, depresia are un impact negativ asu-
pra evoluţiei diabetului zaharat deoarece îngre-
unează gestionarea bolii.

Conform clasificării OMS (3) DZ tip 1 (auto-
imun sau idiopatic) este forma cea mai frecvent 
întâlnită în rândul tinerilor, iar DZ tip 2 este pre-
zent în general la adulţi și cuprinde cele mai 
numeroase cazuri de diabet (85-90%). Un aspect 
particular al diabetului zaharat este forma de 
diabet gestaţional care apare în cursul evoluţiei 
sarcinii și ridică probleme deosebite de asistenţă 
medicală pentru mamă, pentru produsul de con-
cepţie și, pe termen lung, pentru evoluţia ulte-
rioară a patologiei metabolice la mamă și la făt 
în ab senţa unei monitorizări atente din punct de 
ve dere medical și educaţional. Etiopatogenia aces-
 tor forme de diabet este diferită, însă elementul 
comun final îl reprezintă hiperglicemia cronică. 
De-a lungul timpului s-a urmărit identificarea 
anumitor particularităţi ale depresiei în ceea ce 
privește prevalenţa, modalităţi de manifestare 
și tratament la pacienţii cu DZ tip 1, DZ tip 2 și la 
femeile cu diabet gestaţional. Aparent, identifi-
carea depresiei poate fi făcută relativ ușor de 
către orice medic specialist, însă se recomandă 
utilizarea anumitor chestionare ce permit o în-

cadrare mai corectă și riguroasă a diferitelor 
forme de depresie. Cele mai frecvent utilizate în 
practica clinică sunt chestionarele MADRS 
(Montgomery Åsberg Depression Rating Scale), 
pentru care există și adaptare în limba română) 
și Beck (Beck Depression Inventory) (4). Scala de 
evaluare a depresiei MADRS a fost folosită pen-
tru prima dată la pacienţii cu depresie majoră 
pentru evaluarea modificărilor în gradul de se-
veritate a depresiei. MADRS este un chestionar 
ce conţine 10 întrebări; fiecare situaţie descrisă 
are variante multiple de răspuns, iar fiecare 
răspuns poate primi între 0 și 6 puncte. Chestio-
narul (Inventarul) de depresie Beck (BDI-I, 1961, 
1979; BDI-II, 1996) a fost creat de Aaron Beck în 
același timp cu modelul cognitiv al depresiei. 
Acest chestionar a fost creat pentru evaluarea 
simptomelor depresive la adulţi și tineri. Cel mai 
folosit în situaţiile clinice este BDI-II. Chestionarul 
conţine 21 de întrebări care se referă la starea 
de sănătate psihică din ultimele șapte zile. Fie-
care răspuns poate primi între 0 și 3 puncte.

Aceste chestionare ajută la stabilirea diag-
nos ticului, a gradului de severitate a simptomelor 
de depresie și oferă informaţii despre evoluţia 
depresiei. Din păcate, din cauza metodelor dife-
rite utilizate pentru diagnostic, nu există date 
foarte clare, la nivel mondial, despre prevalenţa 
depresiei rezultate din studii. Cele mai multe 
studii preluate de IDF (International Diabetes 
Federation) raportează o incidenţă a depresiei 
dublă faţă de persoanele fără diabet zaharat, în 
timp ce, conform aprecierilor NICE (The National 
Institute for Health and Care Excellence UK), per-
soanele diagnosticate cu o boală cronică pre-
cum diabetul zaharat (atât DZ tip 1, cât și DZ tip 
2) au un risc de trei ori mai mare de a fi diagnos-
ticaţi cu depresie decât cei fără DZ (5). 

Depresia şi DZ tip 1

Dintr-un studiu recent care a urmărit impli-
carea DZ tip 1 ca factor de risc pentru depresie, 
s-a observat că depresia majoră a fost prezentă 
la 3,5% din pacienţii cu DZ tip 1, iar depresia 
moderată a afectat 42,1% din subiecţi (6). În 
cadrul altor studii prospective s-a constatat o 
aso ciere între manifestările depresive anterioare 
și debutul bolii cardiace ischemice la pacienţi cu 
DZ tip1 (7). De asemenea, s-a evidenţiat pros-
pectiv o asociere între depresie și debutul reti-
nopatiei la copii cu diabet (5,8). Depresia com-
plică evoluţia şi prognosticul oricărei forme de 
diabet în primul rând din cauza diminuării ca-
pacităţii de autoîngrijire a pacientului diabetic. 
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Depresia şi DZ tip 2

Depresia a fost studiată mult mai frecvent la 
pacienţii cu DZ tip2 atât ca factor predictiv, cât și 
ca afecţiune coexistentă. Se pare că există o 
relaţie bidirecţională între diabet și depresie. Au 
fost studii care au susţinut că depresia predis-
pune la apariţia DZ tip 2 (9). Pacienţii cu tulburări 
depresive au un risc de 60% de a dezvolta diabet 
zaharat (5). Legătura patogenică vizează o serie 
de tulburări legate de stres, care conduce la 
activarea axei hipotalamo-hipofizo-suprarena-
liene, cu dezechilibru în reglarea sistemului ner-
vos autonom și eliberarea citokinelor proinfla-
matorii, conducând în cele din urmă la ac cen -
tuarea rezistenţei la insulină (10). Pe de altă 
parte, depresia este considerată un factor de 
comorbiditate major, frecvent întâlnit, care afec-
tează calitatea vieţii pacienţilor cu DZ tip 2. 
Conform IDF, depresia este prezentă la 15% din 
pacienţii cu diabet (5). Prognosticul diabetului și 
al depresiei, legat de complicaţii, rezistenţa la 
tratament și mortalitate, este mai grav când cele 
două afecţiuni coexistă, decât fiecare luată se-
parat. Comorbidităţile depresie și DZ se pot aso-
cia cu rezultate necorespunzătoare ale HbA1c, 
alte tulburări metabolice, complianţă scăzută la 
dietă, exerciţiu fizic și autoîngrijirea DZ. S-a ob-
servat că persoanele cu DZ tip 2 care suferă de 
depresie sunt mult mai predispuse la dezvoltarea 
complicaţiilor cronice atât macro- cât și micro-
vas culare, deși cauzalitatea este neclară. (11,12) 
Un studiu local a evidenţiat date asemănătoare, 
în sensul că a confirmat asocierea între depresie 
și afectarea macrovasculară, independent însă 
de nivelul HbA1c și al lipidelor serice, ceea ce 
sugerează implicarea altor mecanisme, în afara 
hiperglicemiei, în apariţia bolii coronariene și 
bolii arteriale periferice care s-au corelat cu 
scorul MADRS. (13) Depresia a fost descrisă ca 
factor de risc pentru boala coronariană și cere-
brovasculară prin mecanisme multiple ce cu-
prind stresul psihic, factori dismetabolici, neuro-
chimici, accentuarea stresului oxidativ și scă derea 
nivelului dopaminei ce favorizează spasm vas-
cular. (14,15) Se remarcă la această populaţie 
aderenţa mai mică la optimizarea stilului de 
viaţă, autocontrol glicemic și la tratament. Drept 
urmare, există riscul apariţiei premature a com-
plicaţiilor diabetului cum ar fi disfuncţia sexuală, 
neuropatia periferică, afectarea retiniană, vas-
cu lară sau afectarea renală. 

În mod special a fost susţinută asocierea în-
tre neuropatie ca factor de risc pentru depresie 
din cauza fenomenelor dureroase, a tulburărilor 
de sensibilitate, ostoartropatiei, riscului de am-

putaţie și disfuncţiei erectile, însă dovezile din 
studii nu sunt foarte clare. Două studii diferite 
efectuate în India au subliniat o prevalenţă cres-
cută a depresiei la pacienţi cu DZ tip 2 complicat 
cu retinopatie, neuropatie, boală renală cronică 
sau boală arterială periferică. La pacienţii cu DZ 
nou diagnosticat, depresia s-a corelat cu pre-
zenţa complicaţiilor cronice concomitente, iar 
prospectiv agravarea depresiei a fost paralelă cu 
evoluţia complicaţiilor cronice. (16,17) Coexis-
tenţa depresiei și a DZ este atribuită și altor 
factori variaţi care includ: impactul psihosomatic 
al bolii, boala microvasculară cerebrală secun-
dară DZ, o potenţială susceptibilitate genetică și 
anomalii neuroendocrine. 

Depresia și diabetul constituie, fiecare, fac-
tori de risc pentru apariţia demenţei, iar în cazul 
în care un pacient prezintă ambele afecţiuni, 
impactul acestora este chiar mai mare (10,11). 
Diabetul zaharat se asociază în mod special cu 
un declin cognitiv mediu (apreciat pe baza ches-
tionarului MMSE) la grupele de vârstă medie și 
înaintată, dar și cu accelerarea procesului de 
instalare a demenţei la persoanele vârstnice cu 
declin cognitiv mediu. Demenţa și/sau depresia 
îngreunează evident managementul pacienţilor 
cu DZ tip 2. Tratamentul depresiei la pacienţii cu 
diabet constă în psihoterapie combinată cu in-
tervenţii psihoeducaţionale și tratament farma-
cologic, în funcţie de caz. Cheltuielile sistemului 
medical sunt semnificativ mai mari la pacienţii 
cu diabet zaharat și depresie comparativ cu cei 
cu diabet zaharat fără depresie (2). S-a demon-
strat o asociere puternică între simptomele 
depresive (evaluate cu ajutorul scalei the Center 
for Epidemiological Studies – Depression Scale, 
CES-D) și mortalitatea crescută la pacienţii cu 
diabet zaharat, dar nu și la cei fără diabet zaha-
rat, după ajustarea pentru factorii socio-demo-
grafici și stilul de viaţă (12). 

Tratamentul depresiei la pacientul cu diabet 
presupune iniţial identificarea anumitor situaţii 
particulare: obiectivarea depresiei cu ajutorul 
chestionarului specific; sentimentului de neaju-
torare/„renunţare“ sau sentimentului de a fi 
copleșit de autoîngrijirea bolii; comorbiditatea 
atacuri de panică sau tulburarea de stres post-
traumatic; incapacitatea de a diferenţia simpto-
mele anxioase de anumite simptome întâlnite în 
evoluţia diabetului zaharat (de ex. hipoglicemia); 
preocupări excesive legate de alimentaţie; mân-
catul emoţional ca răspuns la tristeţe/singură-
tate/furie; mâncatul complusiv, mâncatul noap-
tea (18). Susţinerea pacientului poate fi realizată 
cu ajutorul anumitor tehnici de tip: considerarea 
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unei psihoterapii scurte complementare pentru 
mâncatul emoţional (terapie cognitiv-comporta-
mentală); gestionarea problemelor (terapia cen-
trată pe problemă); îmbunătăţirea aderenţei la 
tratament (interviul motivaţional). Tratamentul 
medicamentos va fi luat în considerare și reco-
mandat de medicul psihiatru. Rezultatele din 
studii au evidenţiat o ameliorare a calităţii vieţii 
sub tratament, însă fără influenţa semnificativă 
asupra controlului glicemic (18). Se pare că re-
zultate pozitive inclusiv asupra controlului glice-
mic s-au constatat prin aplicarea diferitelor me-
tode de psihoterapie, iar o parte din dovezile 
din studii sunt prezentate în Tabelul 1. 

Depresia postpartum la femeile cu diabet

Depresia postpartum (DPP) este o tulburare 
psihică frecvent întâlnită la mame, în primele 
luni de la naştere, dar şi la partenerii acestora. 
Aproximativ una din opt femei dezvoltă depresie 
postpartum de lungă durată în săptămânile şi 
lunile de după naştere. De aceea, este necesară 
recunoaşterea precoce de către personalul me-
dical a semnelor şi simptomelor acestei afec-
ţiuni. De asemenea, este considerat oportun 
screeningul prenatal pentru depistarea femeilor 
cu risc de a dezvolta depresie, iar diabetul se 
încadrează în această categorie. 

DPP este determinată în principal de modifi-
cările hormonale semnificative şi bruşte care 
apar imediat după naştere. În plus, la iniţierea 
alăptării, dezinhibarea hipofizei şi creşterea ni-
ve lului de prolactină se însoţesc de scăderea 
nivelului de dopamină din anumite regiuni ale 
creierului. Scăderea dopaminei este corelată, 

după cum se ştie, cu apariţia simptomelor de-
presive, a anxietăţii şi a gândurilor obsesive. 
Totodată, nivelul placentar crescut de CRH (cor-
ticotropin releasing hormone) în cursul săp-
tămânii a 25-a de sarcină poate fi folosit ca 
marker al unei posibile DPP (19). Altă ipoteză 
etiologică constă în depleţia de acizi graşi Ome-
ga 3 din creierul mamei, în timpul ultimelor trei 
luni de sarcină, culminând cu momentul naşterii. 
Toate aceste modificări pot determina depresie 
postpartum mai ales când sunt asociate cu alţi 
factori de risc, cum ar fi existenţa unor episoade 
depresive anterioare (inclusiv din cadrul tulbu-
rării bipolare), istoric familial de depresie, mamă 
care nu alăptează natural, fumătoare, statut so-
cioeconomic precar, sarcină nedorită/neplani-
ficată, absenţa suportului partenerului, prie-
tenilor şi familiei, diabet zaharat asociat sau un 
stres excesiv resimţit după naştere. 

Se pare că incidenţa DPP este la fel de ridicată 
şi în rândul taţilor, dar cu o simptomatologie mai 
redusă în intensitate. Poate că de aceea unii 
specialişti consideră că DPP nu este o tulburare 
psihică propriu-zisă, ci o urmare a unor condiţii 
de nesecurizare materială şi afectivă a tinerilor 
părinţi. 

Simptomatologia depresivă rămâne de cele 
mai multe ori de intensitate subclinică, cu ampli-
tudine variabilă (insomnia, iritabilitatea, crizele 
de plâns, sentimentele de copleşire şi labilitatea 
afectivă). Postpartum femeia trebuie monito-
rizată de către personalul medical pentru a se 
putea interveni cu promptitudine când manifes-
tările depresive dobândesc o dimensiune clinică. 
Simptomele unei depresii severe pot surveni 
oricând, în primul an după naştere: tristeţe, 

TABELUL 1. Studii de eficacitate a diferitelor intervenţii psihoterapeutice în depresia asociată 
diabetului zaharat – adaptat după (18)
Studiu Intervenţii Rezultat 
Lustman et. al 1998 Terapia cogniti v-comportamentală 

(TCC) şi educaţie terapeuti că vs 
educaţie terapeuti că

Ameliorarea depresiei şi îmbunătăţirea 
controlului glicemic în cazul TCC vs grup de 
control

Huang et. al 2002 Anti diabeti ce + educaţie terapeuti că + 
tratament psihologic + meloterapie şi 
relaxare vs anti diabeti ce

Ameliorarea depresiei şi îmbunătăţirea 
controlului glicemic în cazul tratament 
combinat vs grup de control

Li et. al 2003 Anti diabeti ce + educaţie terapeuti că + 
tratament psihologic 
vs anti diabeti ce

Ameliorarea depresiei şi îmbunătăţirea 
controlului glicemic în cazul tratament 
combinat vs grup de control

Lu et. al 2005 Educaţie terapeuti că pentru diabet şi 
boală cerebrovasculară
+ tratament electromiografi c 
+ tratament psihologic 
vs îngrijirea obişnuită

Ameliorarea depresiei şi îmbunătăţirea 
controlului glicemic în cazul tratament 
combinat vs grup de control

Simson et. al 2008 Psihoterapie individuală suporti vă vs 
îngrijirea medicală obişnuită

Ameliorarea depresiei şi îmbunătăţirea 
controlului glicemic în cazul psihoterapiei vs 
grup de control

Adaptat după (18)
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pierderea interesului, dificultăţi de concentrare, 
agitaţie sau lentoare psihomotorie, senzaţie de 
oboseală exagerată, tulburări ale apetitului 
(ano rexie sau bulimie), tulburări ale somnului 
(insomnii), scăderea libidoului, gânduri de sinu-
cidere, sentimente ambivalente sau negative 
faţă de sugar, sentimente de culpabilitate legate 
de incapacitatea de a avea grijă de copil şi o 
anxietate excesivă în legătură cu starea de să-
nătate a acestuia. 

Depresia postpartum face dificilă îndeplinirea 
atribuţiilor de mamă, afectând îngrijirea copilu-
lui şi formarea ataşamentului faţă de acesta. 

Copiii mamelor depresive tind să fie puţin 
ataşaţi de mamele lor şi să fie mai lenţi în dez-
voltarea mentală, în achiziţia limbajului şi com-
portamentelor specifice vârstei. 

Importanţa recunoaşterii DPP la pacientele 
cu diabet constă în aceea că, în afara sarcinii, 
depresia este diagnosticată şi tratată în mai 
puţin de 1/3 din cazuri. Unul din factorii care 
contribuie la subdiagnosticare este părerea larg 
răspândită că depresia este secundară diabetului 
şi prin aceasta, lipsită oarecum de importanţă, 
aşadar, demersul clinic se limitează doar la con-
diţia medicală. 

Sunt ignorate astfel fapte de o deosebită 
însemnătate: 

 − depresia determină un control metabolic 
prost şi, prin aceasta, pe termen lung, 
apariţia precoce a complicaţiilor cronice; 

 − persoanele depresive răspund prost sau 
deloc la intervenţiile ce vizează schim ba-
rea stilului de viaţă (renunţarea la fumat, 
scădere ponderală);

 − incidenţa şi severitatea bolii coronariene 
sunt crescute la femeile depresive;

 − depresia accentuează simptomele medi-
ca le şi scade toleranţa pacientului la aces-
tea. 

Alţi factori care contribuie la subdiagnos-
ticarea depresiei de către diabetologi pot fi 
presiunea timpului, lipsa totală de de antre-
nament specific şi, nu în ultimul rând, scăderea 
capacităţii de implicare a personalului de în-
grijire prin sindromul „burn out“. 

În aceste condiţii, şi mai ales postpartum, sunt 
foarte utile instrumentele de screening pen tru 
detectarea persoanelor cu depresie. Chestio-
narul Beck cu 21 de itemi nu necesită interviu, 
poate fi completat în 5-10 minute, fără ajutor 
din partea medicului. Scorul se calculează cu 
uşurinţă. Pentru aprecierea gradului de depresie 
este necesară precizarea că diagnosticul de 
depresie este susţinut de un scor Beck mai mare 

de 9, cu persistenţa simptomelor pe o perioadă 
de cel puţin 2 săptămâni. (4)

Fără tratament, depresia postpartum poate 
dura aproximativ 7 luni şi poate continua peste 
un an. Tratamentul prompt este important atât 
pentru mamă, cât şi pentru copil. Cu cât trata-
mentul este început mai devreme, cu atât re-
cuperarea este mai rapidă, scăzând şansele de 
repetare a depresiei, iar dezvoltarea copilului 
este mai puţin afectată de boala mamei. 

Consilierea şi terapia suportivă sunt consi-
derate tratament de primă linie pentru depresia 
postpartum de mică şi moderată intensitate. 
Anumite studii arată că simptomele depresiei 
postpartum se îmbunătaţesc după prima şe-
dinţă şi prezintă ameliorare semnificativă după 
primele 6 şedinţe. 

Un consilier pe probleme cognitiv-compor-
tamentale poate sfătui pacienta pentru ţinerea 
sub control a simptomelor de anxietate, prin teh-
nici de relaxare sau exerciţii de respiraţie pro-
fundă. 

Ajutând mai mult proaspăta mamă să treacă 
peste aceste anxietăţi, printr-un puternic suport 
afectiv, moral şi chiar material al întregii familii, 
dar mai ales al partenerului de viaţă, simptoma-
tologia depresiei pospartum se poate remite 
foarte rapid. Femeile cu depresie puţin intensă 
beneficiază mai mult de pe urma consilierii de-
cât cele cu depresie moderată sau severă, la ca-
re este obligatorie combinarea tratamentului 
antidepresiv. 

Alăptarea la sân oferă multe beneficii emo-
ţionale şi fizice, atât pentru mamă, cât şi pentru 
copil. Pentru acest motiv, s-au identificat anti-
depresivele sigure în timpul alăptării. Astfel, nu 
este necesară întreruperea alăptării în timpul 
tratamentului cu antidepresive pentru depresia 
postpartum. Indiferent dacă femeia alăptează 
sau nu, cel mai probabil medicul va recomanda 
un inhibitor selectiv al recaptării serotoninei; 
această clasă de medicamente s-a dovedit a fi 
foarte eficientă la femei, având efecte secundare 
minime. Majoritatea antidepresivelor triciclice 
pot fi folosite şi ele în timpul alăptării, cu risc 
minim, dar tind să aibă mai multe efecte secun-
dare. Deoarece după naştere femeia pare să 
aibă o sensibilitate crescută la efectele secun-
dare ale medicamentelor, tratamentul va fi 
iniţiat cu o doză redusă. 

Aşadar, inhibitorii selectivi ai recaptării sero-
toninei constituie medicaţia de primă alegere 
pentru tratamentul depresiei postpartum (20). 
De obicei, este necesară o perioadă de timp în-
tre 4 şi 8 săptămâni pentru a se remite simpto-
matologia depresivă, deşi unele femei se simt 
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mai bine într-un interval mai scurt de la iniţierea 
tratamentului. Antidepresivele sunt de obicei 
folosite pentru cel puţin 6 luni, mai întâi pentru 
tratarea depresiei postpartum, iar apoi pentru 
prevenirea recăderilor. Pentru aceasta se poate 
recomanada continuarea tratamentului până la 
un an înainte de întreruperea gradată a acestuia. 
Experţii recomandă tratament antidepresiv pe 
termen lung la femeile care au avut 3 sau mai 
multe episoade depresive în trecut. 

Terapia cu estrogeni este puţin studiată şi 
puţin probabil să devină un tratament comun 
pentru depresia postpartum, deoarece creşte 
riscul de tromboză venoasă profundă şi de 
cancer al endometrului. Adăugarea concomi-
tentă de progesteron reduce riscul de cancer 
endometrial al estrogenilor, dar este cunoscut 
ca factor declanşator pentru depresia postpar-
tum, dacă este administrat după naştere. 

Terapia prin lumină este o terapie alternativă 
care foloseşte expunerea la lumina strălucitoare. 
În mod obişnuit o persoană care urmează tera-
pie prin lumină va trebui să stea în faţa unei 
lămpi fluorescente cu intensitate mare (între 

2.500 şi 10.000 lucşi), crescând gradat intervalul 
de expunere până la 1-2 ore, în fiecare diminea-
ţă. Deşi terapia prin lumină pentru depresia 
postpartum nu a fost încă suficient studiată, 
aceas ta s-a dovedit benefică pentru femeile în-
sărcinate şi fără efecte secundare severe. 

CONCLUZII
Tulburări psihice precum depresia sunt încă 

subdiagnosticate şi netratate corespunzător la 
diferitele categorii de persoane cu diabet. Deşi 
au fost demonstrate beneficiile evidente printr-o 
abordare extinsă interdisciplinar a tratamentului 
pacientului diabetic, există încă numeroase ba-
riere în calea integrării tuturor metodelor de 
tratament a tulburărilor depresive. Sunt nece-
sare studii viitoare extinse care să identifice 
întreaga gamă de probleme emoţionale asociate 
diabetului şi/sau complicaţiilor cronice, precum 
şi modalităţi de prevenţie. În acest context se 
subliniază din nou importanţa psihologului în 
echipa de îngrijire a pacientului cu diabet. 
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