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Abstract
Depression is a common mental disorder associated with increased morbidity and mortality. Depressive 

disorders usually occur around the age of 20. However, symptoms may appear earlier, even during childhood. 
Depressive episodes can be repetitive or chronic, affecting the individual's entire life. Primary prevention of 
unipolar depressive disorder is a potential strategy to stop or at least reduce the severity or delay the onset 
of a disorder. Primary preventive interventions are an ideal, modern and future approach that can have 
many benefits both in terms of population health and economic.
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Rezumat
Depresia este o tulburare mentală frecventă, asociată cu creșterea morbidității și mortalității. Tulburările 

depresive apar de obicei în jurul vârstei de 20 de ani. Cu toate acestea, simptomatologia poate să apară mai 
devreme, chiar în timpul copilăriei. Episoadele depresive pot fi repetitive sau pot deveni cronice, afectând 
individul întreaga viață. Prevenția primară a tulburărilor depresive unipolare este o strategie potențială 
pentru a opri sau, cel puțin, a reduce severitatea sau a întârzia apariția unei tulburări. Intervențiile 
preventive primare reprezintă o abordare ideală, modernă și de viitor ce poate avea numeroase beneficii atât 
pe planul sănătății populației, cât și pe plan economic.

Cuvinte cheie: depresie, prevenție, copii, adolescenți, adulți

INTRODUCERE
Depresia este o tulburare mentală frecventă, asoci-

ată cu creșterea morbidității și mortalității. Simptomele 
depresive, caracteristicile esențiale ale tulburărilor de-

presive, pot să apară în întregime sau atenuate [1,2]. 
Tulburările depresive apar de obicei în jurul vârstei de 
20 de ani. Cu toate acestea, simptomatologia poate sa 
apară mai devreme, chiar în timpul copilăriei [3].
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Episoadele depresive pot fi repetitive sau pot deve-
ni cronice, afectând individul întreaga viață. Se preconi-
zează că tulburările depresive vor fi cea mai mare cauză 
de boală la nivel mondial până în 2030 [4].

Psihiatria modernă promovează prevenția ca abor-
dare de bază în managementul tulburărilor mintale. 
Prevenția primară a tulburărilor depresive unipolare 
este o strategie potențială pentru a opri sau, cel puțin, 
a reduce severitatea sau a întârzia apariția unei tulbu-
rări [5]. Pentru ca prevenirea primară a depresiei să fie 
implementată în practica clinică, este necesară implica-
rea medicului de prim contact cu pacientul, și anume 
medicul de familie.

INTERVENȚIA PREVENTIVĂ LA COPII ȘI 
ADOLESCENȚI

Studiile arată că intervențiile preventive efectuate 
la o vârstă fragedă ar putea avea un impact deosebit de 
mare asupra prevenirii apariției depresiei [6]. 

Un studiu recent ce a inclus 46 de metaanalize, cu 
un total de 286.429 de persoane, a arătat că, la copii și 
adolescenți, 83,3% dintre intervențiile pentru simpto-
mele depresive și 70% dintre intervențiile pentru debu-
tul tulburărilor depresive au fost eficiente [7].

O problemă cu privire la copii și adolescenți este re-
prezentată de siguranța antidepresivelor, fiind puține 
date disponibile cu privire la siguranța medicamentelor 
psihotrope la copii și adolescenți cu tulburări mintale, 
ceea ce a determinat o mai mare predilecție către 
intervențiile psihosociale în această grupă de vârstă [8].

Din puținele dovezi disponibile, medicamentele an-
tidepresive au demonstrat că reduc recidiva/recurența 
depresiei la copii și adolescenți care au suferit deja un 
episod depresiv [9]. Cu toate acestea, frecvent studiile 
clinice exclud copiii și adolescenții, determinând ca do-
vezile actuale să fie insuficiente pentru a evalua echili-
brul beneficii/riscuri pentru medicația psihofarmacolo-
gică.

Având în vedere toate acestea, intervențiile psiho-
sociale preventive, în special intervențiile psihoterape-
utice, devin o țintă importantă la copii și adolescenți. 
Unele dintre tipurile de intervenții posibile sunt redate 
în Tabelul 1.

TABEL 1. Tipuri de intervenții la adolescenți și copii

Tip de intervenție Referință / An
1 Terapia cognitiv-

comportamentală (TCC)
Rasing și colaboratorii [10]

2017
2 Terapia cognitiv-

comportamentală de grup
Ssegonja și colaboratorii [11]

2019
3 Strategii metacognitive Kajka și Kulik [12]

2021
4 Strategii metacognitive 

desfășurate în medii 
școlare

Werner-Seidler și 
colaboratorii [13]

2017

Se pare că dovezile sunt mai numeroase în ceea ce 
privește intervențiile psihoterapeutice specifice țintei, 
în comparație cu intervenții psihosociale [14,15]. 

Catalan și colaboratorii au publicat o metaanaliză în 
anul 2020 cu privire la prevenirea psihozei la copii și 
adolescenți, concluzionând că nu există suficiente do-
vezi pentru a recomanda o intervenție preventivă spe-
cifică [16].

Deși se consideră că activitatea fizică ar avea bene-
ficii pozitive asupra sănătății fizice, dar și mentale, nu 
există suficiente date pentru a recomanda acest tip de 
intervenție ca intervenție de primă linie în prevenția 
depresiei la copiii și adolescenții la risc [17]. Cu toate 
acestea, activitatea fizică poate fi o intervenție 
promițătoare pentru promovarea generală a sănătății 
mintale [18].

Se consideră că depistarea riscului de depresie 
(pacienți cu simptome depresive vagi sau cu factori de 
risc pentru depresie) este de multe ori mai dificilă de-
cât depistarea riscului de psihoză [19]. 

Intervențiile psihosociale pot fi oferite copiilor și 
adolescenților cu risc în funcție de circumstanțele indi-
viduale și de indicațiile medicale, dar și în funcție de 
preferințele pacientului.

Intervențiile psihologice și educaționale pentru a 
preveni depresia în îngrijirea primară par să aibă un 
efect pozitiv, medicii de familie putând să implemente-
ze programe și intervenții pentru prevenirea depresiei 
[20].

INTERVENȚIA PREVENTIVĂ LA ADULȚI
Se consideră că, în ceea ce privește tratamentele 

psihofarmacologice, riscurile depășesc beneficiile pen-
tru persoanele fără risc anterior de a dezvolta depresie. 
Tratamentele psihofarmacologice în general pot fi luate 
în considerare la persoanele cu simptome depresive 
vagi și la persoanele cu afecțiuni medicale.

Sa arătat că utilizarea antidepresivelor a redus 
incidența depresiei și a îmbunătățit simptomatologia 
depresiei, în special cele utilizate pe o durată a trata-
mentului ≥ 1 an la persoanele cu accident vascular ce-
rebral [21,22].

Și la adulți, având în vedere necesitatea personaliză-
rii tratamentului, decizia medicului curant și preferințele 
pacientului, intervențiile psihosociale – inclusiv 
psihoeducația sau intervențiile psihologice precum te-
rapia cognitiv-comportamentală, terapia cognitiv-com-
portamentală de grup și terapia interpersonală – pot 
reprezenta o modalitate de prevenție a depresiei la 
adulți, în special la adulții tineri, care au mai multe 
șanse să beneficieze de aceste tipuri de intervenții.

Sa demonstrat că, la persoanele fără risc anterior de 
depresie, intervențiile la locul de muncă au prevenit 
noi cazuri de depresie [23]. Tot în contextul locului de 
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muncă, persoanele din domeniul sanitar s-au dovedit a 
fi la risc în contextul pandemic actual, fiind o populație 
țintă pentru abordări preventive, în special programe 
psiho-educative [24].

Incidența depresiei postpartum este de 12%, iar 
prevalența generală a depresiei este de 17% la mamele 
sănătoase fără antecedente de depresie, fiind o necesi-
tate implementarea abordărilor preventive în această 
perioadă [25]. Nu există o metaanaliză a intervențiilor 
farmacologice în perioada prenatală/perinatală pentru 
a preveni depresia, fiind foarte dificil de cuantificat în 
această populație raportul risc/beneficiu.

Intervențiile psihosociale pot fi oferite femeilor în-
sărcinate, care resimt o îmbunătățire semnificativă 
după ce au primit intervenții psihosociale pentru simp-
tome depresive, precum și pentru prevenirea tulburări-
lor depresive [26]. 

În general, se considera că intervențiile bazate pe 
exerciții fizice ar putea fi adecvate femeilor însărcinate 
fără un risc deosebit de mare de depresie, în timp ce 
psihoterapia ar putea fi oferită femeilor însărcinate cu 
risc ridicat.

IMPLICAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA 
INTERVENȚIILE PREVENTIVE

Prevenția primară a depresiei este multidimensio-
nală, având efecte atât asupra apariției depresiei, asu-
pra recidivelor viitoare, cât și asupra atenuării simpto-
matologiei pe termen mediu și lung [27,28]. Prevenția 
poate contribui la diminuarea riscului de apariție a de-
presiei, dar și a altor tipuri de tulburări mentale ce pot 
debuta cu simptomatologie depresivă, mai ales la per-

soanele cu factori de risc [29]. Prevenirea primului epi-
sod de depresie este importantă și pentru prognosticul 
altor tulburări mentale [30].

În unele cazuri, poate fi dificil de realizat prevenția 
tulburărilor depresive, mai ales în cazul copiilor și 
adolescenților, la cei care prezintă comorbidități, cei cu 
tulburări cognitive sau în cazul consumului de substanțe 
[31]. Un alt impediment poate fi reprezentat de costul 
intervențiilor, mai ales cele care necesită interacțiunea 
față în față; acest impediment ar putea fi rezolvat prin 
telemedicină, cu ajutorul inteligenței artificiale [32]. 
Intervențiile preventive sunt în general bune din punct 
de vedere financiar, având în vedere costurile mari, pe 
termen îndelungat, ale terapiei depresiei.

Cercetările viitoare ar trebui să evalueze persistența 
și eficacitatea pe termen lung a intervențiilor preventi-
ve și a formatelor inovatoare de abordare, cum ar fi te-
rapiile bazate pe internet și intervențiile bazate pe 
smartphone-uri [33]. De asemenea, cercetările viitoare 
ar trebui să evalueze ce intervenții particulare ar fi cele 
mai eficiente pentru fiecare grup populațional în parte. 

CONCLUZII
Intervențiile preventive primare reprezintă o abor-

dare ideală, modernă și de viitor care poate avea nu-
meroase beneficii atât pe planul sănătății populației, 
cât și în plan economic. Eficacitatea acestor intervenții 
este în principal dovedită la persoanele cu factori de 
risc pentru depresie. Medicii de familie sunt în prima 
linie în ceea ce privește determinarea inițială a 
intervenției preventive.
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