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Obiectivele prezentului articol sunt de a prezenta estimări reprezentative
la nivel naţional ale prevalenţei episodului depresiv major pe durata vieţii, în
ultimele 12 luni, vârsta de debut, anii petrecuţi în episod de depresie majoră,
efectele episodului depresiv major asupra îndeplinirii rolurilor.
Pentru “toate vârstele” prevalenţa pe durata vieţii a episodului depresiv
major (EDM) a fost de 3,3%, cu valori mai mari pentru femei faţă de bărbaţi
(4,1% versus 2,5%) şi estimările CIDI/DSM-IV privind prevalenţa EDM în
ultimele 12 luni au fost de 1,8% (2,2% pentru femei şi 1,4%pentru bărbaţi).
Aproximativ jumătate dintre cei cu EDM pe durata vieţii au prezentat, de
asemenea, şi EDM în ultimele 12 luni (53,8%).
Pentru grupele de vârstă “18-34 de ani”, “toate vârstele” şi grupa “50-64 de
ani”, se observă că femeile au debutul EDM mai devreme decât bărbaţii (o mică
diferenţă pentru primele două situaţii şi de aproximativ 8 ani pentru ultima).
În cadrul grupelor “35-49”şi “65 de ani şi peste”, bărbaţii au debutul
EDM mai devreme cu 3-4 ani decât femeile.
Referitor la numărul mediu de ani în care subiecţii s-au aflat în episod
de depresie majoră, pentru toţi subiecţii cu EDM pe durata vieţii a fost găsită
valoarea de 5,7 ani.
Severitatea simptomelor, evaluată cu Inventarul Rapid pentru AutoRaportarea Simptomatologiei Depresive (QIDS-SR), a relevant faptul că
aproximativ două treimi din cazurile cu EDM în ultimele 12 luni au fost
“severe” sau “foarte severe” din punct de vedere clinic.
Numărul de săptămâni de depresie în cele 365 de zile anterioare
interviului, exprimate ca medie, a fost 30,8 săptămâni pentru cei cu simptome
”severe”.
În ultimele 30 de zile, cel mai mare scor WHO-DAS a fost pentru
domeniul “neîndeplinirea rolului” (36,2), urmat de “mobilitate” (14,6).
Privitor la zilele de neîndeplinire a rolurilor, în ultimul an din cauza
depresiei, acesta a 82,1 pentru grupa “50-64” şi 63,5 pentru cei din grupa de
vârstă “65 de ani şi peste”.
Episodul depresiv major constituie o afectare serioasă.
Consecinţele severe ale depresiei asupra funcţionării în aria muncii şi
socialului atrag atenţia asupra nevoii de diagnosticare precoce, nevoii de
tratament şi intervenţie adecvate.

NTRODUCERE
În ultimele decade a crescut interesul pentru
măsurarea consecinţelor tulburărilor mintale asupra
activităţilor zilnice şi asupra rolurilor complexe pe care
le are de îndeplinit o persoană.
Printre tulburările mintale responsabile de consecinţe importante asupra vieţii sociale şi de familie,
episodul depresiv major (EDM) este una dintre cele
mai împovărătoare, existând o conştientizare în
creştere asupra faptului că depresia este o afecţiune
extrem de comună şi severă [1,2].
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) consideră
depresia majoră ca fiind una dintre cele mai împovărătoare afecţiuni din lume [3].
Începând cu anul 1994, Asociaţia Americană de
Cuvinte cheie: episod depresiv major, prevalenţa pe durata vieţii,
Psihiatrie a introdus Manualul de diagnostic şi statisprevalenţa în ultimele 12 luni, Scorul Sheehan, schema de evaluarea
tică a tulburărilor mintale, ediţia a patra (DSM-IV), dizabilităţii
sistem în care se accentuează mult mai mult decât în
ediţiile DSM anterioare, cerinţa de semnificaţie clinică
În acest articol sunt raportate, pe lângă prevalenţa EDM,
pentru încadrarea în diagnosticul de tulburare depresivă maşi prezenţa comorbidităţilor de tip mental, cum ar fi tulbujoră [4].
rările de anxietate (tulburarea de panică, agoraphobia fără
panică, tulburarea de anxietate socială, fobia specifică, tulbuBIECTIVE
rarea de anxietate generalizată, tulburarea anxietăţii de
Întrucât în ultimele decade în România nu a existat
separare şi tulburarea posttraumatică de stress), tulburările
niciun studiu populaţional reprezentativ la nivel naţional
legate de consumul de alcool şi droguri (abuzul şi dependenţa
referitor la tulburările DSM-IV episodul depresiv major
de alcool şi droguri) şi tulburările de control al impulsivităţii
(EDM) este una dintre cele mai împovărătoare. Obiectivele
[5,6,7].
prezentului articol sunt de a prezenta estimări reprezentative
la nivel naţional ale prevalenţei episodului depresiv major pe
ETODOLOGIE
durata vieţii, în ultimele 12 luni, vârsta de debut, anii petrecuţi
Studiul, reprezentativ la nivel naţional, realizat în
în episod depresiv major, efectele episodului depresiv major
gospodării prin metoda interviului “faţă în faţă”, între anii
asupra îndeplinirii rolurilor.
2005 – 2007, a utilizat versiunea Interviului Diagnostic Compozit Internaţional (CIDI) din cadrul Studiului Internaţional
VALUAREA DIAGNOSTICULUI
de Sănătate Mintală (WMH) al Organizaţiei Mondiale a
Au fost utilizate aici criteriile DSM-IV, iar ţinta articoluSănătăţii (OMS) [8,9].
lui este reprezentată de episodul depresiv major, parte a
Interviul complet structurat, cunoscut ca WMH-CIDI,
28 tulburărilor de dispoziţie.
a fost administrat de către operatori special
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instruiţi, sub forma Interviului Personal Asistat pe Computer
(versiunea CAPI). [10]
Înainte de începerea fiecărui interviu, operatorii au explicat studiul şi au obţinut consimţământul verbal informat.

E

SANTIONUL
Cercetarea “Sănătatea Mintală în România” este un studiu reprezentativ naţional realizat în gospodării în rândul vorbitorilor de limbă română cu vârsta de 18 ani şi peste.

P

ARTICIPANTI:
Eşantionul conţine 2357 subiecţi cu vârsta de 18 ani şi
peste, dintre care 940 au vârsta de 44 de ani sau mai puţin.
Rata de răspuns a fost de 70,9%.

M

ETODE:
Au fost estimate prevalenţa pe durata vieţii, prevalenţa
în ultimele 12 luni, vârsta medie şi mediană la debut, mediana
şi numărul mediu de ani în episod.
Respondenţilor care au prezentat episod depresiv major
în ultimele 12 luni, conform CIDI/DSM-IV, li s-au administrat două scale: Scala de Dizabilitate Sheehan (SDS) [11] pentru a evalua măsura în care depresia a interferat cu desfăşurarea activităţii la serviciu, acasă, în cadrul relaţiilor, precum şi
cu îndeplinirea rolurilor din sfera vieţii sociale în cea mai rea
lună a anului care a trecut, precum şi o versiune scurtată a
Inventarului Rapid al Simptomatologiei Depresive AutoRaportate (QIDS-SR) pentru a evalua severitatea simptomelor
în cea mai proastă lună a anului trecut.[12,13].
Regulile de conversie dezvoltate pentru QIDS-SR au fost
utilizate pentru a traduce scorurile în categorii de severitate
clinică asociate în cadrul Scalei Hamilton de Clasificare a
Depresiei (HRSD) următoarelor categorii: “deloc” (absenţa
depresiei din punct de vedere clinic), “uşoară”, “moderată”,
“severă” şi “foarte severă”. [13,14]
În plus, printr-o întrebare deschisă de la finalul
chestionarului respondenţii au fost rugaţi să estimeze numărul
de zile din ultimele 365 în care au fost “în totalitate în
imposibilitatea de a munci sau de a-şi îndeplini activităţile
normale din cauza depresiei”. [5,14]
Toţi respondenţii au completat Schema OMS de
Evaluare a Dizabilităţii (WHO-DAS) [15] pentru a evalua
afectarea funcţionalităţii în 6 domenii în timpul ultimelor 30
de zile: domeniul 1 face referire la numărul de zile din
ultimele 30 în care respondentul a fost complet incapabil de a
munci sau de a-şi îndeplini activităţile normale din cauza unor
probleme fizice sau de sănătate mintală, iar domeniile 2-6 se
referă la severitatea, persistenţa afectării în 5 domenii de
funcţionare în timpul aceleiaşi perioade de timp.
Aceste domenii includ: auto-îngrijirea (de ex. spălatul,
îmbrăcatul), mobilitatea (de ex. ortostatismul, plimbatul),
funcţia cognitivă (de ex. concentrarea, memoria),
funcţionarea socială (de ex. conversaţia, menţinerea
controlului emoţional în preajma altor persoane) şi
îndeplinirea rolurilor sociale (de ex. calitatea şi volumul
activităţilor normale acasă sau la serviciu).
Toate cele 6 scale WHO-DAS au fost convertite într-o
clasificare teoretică unde “0“ semnifică “nicio afectare în
vreun moment din ultimele 30 de zile”, până la 1.0 ce
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semnifică “imposibilitate totală de îndeplinire a funcţiilor în
fiecare zi din ultimele 30 de zile”.
De fiecare dată când numărul de cazuri a permis, a fost
testată semnificaţia statistică a diferenţei între ratele de
prevalenţă şi între Odds Ratio (ORs) pentru grupa de vârstă şi
sex.. [5]

R

EZULTATE
Prevalenţa pe durata vieţii a episodului depresiv
major (vezi Tabel 1)
Pentru “toate vârstele” prevalenţa pe durata vieţii a
episodului depresiv major a fost de 3,3%, cu valori mai mari
pentru femei faţă de bărbaţi (4,1% versus 2,5%). Aceste valori
punctuale convertite în cifre absolute, având în vedere populaţia
reală din anul 2007, ar corespunde la circa 574000 de persoane,
dintre care 209000 bărbaţi, iar 365000 femei.
Prevalenţa pe durata vieţii a EDM creşte o dată cu vârsta;
de la 2,1-2,6% pentru grupele de vârstă “18-34” ani şi “35-49”
ani, la 4,4-5,2% pentru grupele “50-64” ani şi “65 şi peste”.
Prevalenţa pe durata vieţii a EDM este mai mare la
femei, diferenţa fiind de 1,6 puncte procentuale.
Pentru femei, prevalenţa pe durata vieţii a EDM creşte
odată cu vârsta de la 3,1-3,4% pentru grupele de vârstă “1834” ani şi “35-49” ani la 4,6-5,8% pentru grupele de vârstă
“50-64 ani” şi “65 de ani şi peste”.
Pentru bărbaţi, prevalenţa pe durata vieţii a EDM creşte
de la 1,1-1,8% pentru grupele de vârstă “18-34” ani şi “3549” ani la 4,2% pentru grupele de vârstă mai mari.
Diferenţa între sexe este destul de mare pentru grupele de
vârstă “18-34” ani, “35-49”ani, “65 de ani şi peste” şi pentru
“toate vârstele” (fiind de 2 puncte procentuale pentru prima şi
de 1,6 puncte procentuale pentru următoarele două categorii şi
pentru toţi subiecţii consideraţi laolaltă, indiferent de vârstă).
Pentru grupa de vârstă “50-64” ani diferenţa între sexe
este mai mică de jumătate de un punct procentual.
Pentru femeile de “toate vârstele”, rata prevalenţei este
de 4,1%; pe măsură ce vârsta este mai înaintată, rata
prevalenţei creşte, de asemenea.
În comparaţie cu grupa de vârstă precedentă, ritmul de
creştere este de 1,2 puncte procentuale pentru grupele de
vârstă “50-64” ani şi “65 de ani şi peste”; în schimb, creşterea
pentru grupa de vârstă “35-49” ani, în comparaţie cu
precedenta este de doar 0,3 puncte procentuale.
Pentru femeile cu vârsta peste 50 de ani, prevalenţa
EDM este ascendentă, cu un ritm mai intens comparativ cu
vârstele mai tinere.
Pentru bărbaţii de “toate vârstele”, rata prevalenţei este
de 2,5%. Se observă acelaşi pattern de creştere a ratei, în
funcţie de vârstă, dar diferenţa de la o grupă de vârstă la alta
identificată în cazul bărbaţilor este mult mai mare decât în
cazul femeilor. De exemplu pentru grupa de vârstă “50-64”
ani în comparaţie cu grupa “35-49” ani, diferenţa este de 2,4
puncte procentuale la bărbaţi faţă de diferenţa de 1,2 puncte
procentuale la femei.
Din nou, diferenţa dintre grupa de vârstă “35-49” ani în
comparaţie cu grupa de vârstă “18-34” ani este pentru bărbaţi
aproape de două ori mai mare decât diferenţa
29
întâlnită la femei (0,7 în comparaţie cu 0,3).
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Tabel 1. Prevalenţa pe durata vieţii şi în ultimele 12 luni pentru episodul depresiv major
Total
Diagnostic
(12 luni /
durata vieţii)

Femei

Cohorte

Numitor
N1

N

18-34

568

35-49

Bărbaţi

%(ES)

Numitor
N1

%(ES)

Numitor
N1

N

N2

%(ES)

8

1,3 (0,5)

313

5

1,6 (0,8)

255

3

1,1 (0,7)

524

8

1,5 (0,7)

271

6

2,2 (1,1)

253

2

0,9 (0,9)

50-64

619

15

2,4 (0,7)

322

9

2,5 (0,7)

297

6

2,3 (1,2)

65+

646

15

2,2 (0,7)

359

11

2,7 (0,9)

287

4

1,5 (0,8)

All Ages

2357

46

1,8 (0,3)

1265

31

2,2 (0,5)

1092

15

1,4 (0,5)

Test de semnificaţie între
cohorte 3
(3 GL)

.

.

X²=2,2,
P=,528,
GL=3

.

.

X²=1,0,
P=,810,
GL=3

.

.

X²=1,2,
P=,749,
GL=3

18-34

568

13

2,1 (0,7)

313

10

3,1 (1,1)

255

3

1,1 (0,7)

35-49

524

15

2,6 (0,8)

271

11

3,4 (1,1)

253

4

1,8 (1,1)

50-64

619

33

4,4 (0,9)

322

20

4,6 (1,1)

297

13

4,2 (1,3)

65+

646

40

5,2 (1,0)

359

27

5,8 (1,5)

287

13

4,2 (1,1)

Toate vârstele

2357

101

3,3 (0,5)

1265

68

4,1 (0,7)

1092

33

2,5 (0,5)

Test de semnificaţie între
cohorte 3
(3 GL)

.

.

X²=8,4*,
P=,039,
GL=3

.

.

X²=2,3,
P=,509,
GL=3

.

.

X²=11,2*,
P=,011,
GL=3

18-34

13

8

64,4 (12,8)

10

5

51,8
(16,4)

3

3

100,0 (0,0)

35-49

15

8

58,7 (15,3)

11

6

63,4
(18,2)

4

2

48,8 (31,1)

50-64

33

15

54,3 (10,6)

20

9

54,4 (9,6)

13

6

54,2 (17,8)

65+

40

15

42,5 (8,1)

27

11

46,6
(12,1)

13

4

34,7 (15,8)

Toate vârstele

101

46

53,8 (5,9)

68

31

53,4 (6,8)

33

15

54,6 (11,2)

Test de semnificaţie între
cohorte 3 (3 GL)

.

.

X²=2,2,
P=,535,
GL=3

.

.

X²=0,6,
P=,898,
GL=3

.

.

X²=4,2,
P=,242,
GL=3

2

2

12 luni EDM

EDM pe
durata vieţii

12 luni EDM
la EDM pe
durata vieţii

Test între
sexe3
(1 GL)
X²=0,2,
P=,630,
GL=1
X²=0,9,
P=,352,
GL=1
X²=0,0,
P=,858,
GL=1
X²=1,4,
P=,237,
GL=1
X²=1,8,
P=,175,
GL=1
-X²=2,8,
P=,094,
GL=1
X²=1,1,
P=,288,
GL=1
X²=0,1,
P=,807,
GL=1
X²=0,7,
P=,417,
GL=1
X²=4,5*,
P=,033,
GL=1
-X²=2,8,
P=,094,
GL=1
X²=0,2,
P=,691,
GL=1
X²=0,0,
P=,994,
GL=1
X²=0,3,
P=,602,
GL=1
X²=0,0,
P=,929,
GL=1
--

1

Total cazuri în fiecare grup de vârstă
Cazuri cu EDM 12 luni/pe durata vieţii în fiecare grup de vârstă
3
Teste pentru semnificaţia diferenţei (3 GL) între grupele de vârstă şi testul (1 GL) pentru semnificaţia diferenţei între sexe; odds ratios şi testele de
semnificaţie nu sunt prezentate pentru modelele în care mărimea subloturilor este mai mică de 15 sau numărul variabilei dependente este mai mic de 5
2

*semnificativ la pragul 0,05

Pentru ambele grupe de vârstă “50-64” ani şi “65 de ani
şi peste” la bărbaţi ratele sunt egale. (4,2%).
La bărbaţi, grupa de vârstă “50-64” ani aduce o
prevalenţă mult mai mare, dar rata prevalenţei rămâne
constantă pentru următoarea grupă de vârstă; în schimb,
prevalenţa pentru femei este în creştere constantă peste vârsta
de 50 de ani.
Când ambele sexe sunt luate în considerare împreună, se
observă o creştere continuă de la o grupă de vârstă la alta.
O creştere substanţială poate fi observată după vârsta de
50 de ani în comparaţie cu grupa “35-49” de ani (o
30 creştere de 1,8 procente).

După vârsta de 65 de ani poate fi observată în continuare
o tendinţă de creştere, chiar dacă nu prea mare (0,8 puncte
procentuale).
Cea mai mică creştere se observă pentru grupa de vârstă
“35-49” ani în comparaţie cu grupa precedentă (0,5 puncte
procentuale).
Prevalenţa EDM pe durata vieţii prezintă o diferenţă
semnificativă între grupele de vârstă în cazul bărbaţilor şi al
tuturor subiecţilor, dar nu şi în cazul femeilor.
Pentru toţi subiecţii cu EDM, pe durata vieţii există o
diferenţă semnificativă între prevalenţe pe sexe, dar
această diferenţă statistic
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Tabel 2. Istoricul depresiei în funcţie de vârstă şi sex
Total

Media
vârstei de
debut

Număr
mediu de
ani în
episod

1

Cohorte

N

18-34

13

Femei

Media
(ES)

Mediana
(IIC)

N

21,1 (1,5)

18,0
(17,3-21,0)

10

1

Bărbaţi

Media
(ES)

Mediana
(IIC)

N

20,9 (1,6)

18,2
(17,3-21,1)

3

1

Media
(ES)

Mediana
(IIC)

21,9 (3,2)

18,0
(18,0-21,0)

35-49

15

26,4 (2,7)

25,3
(20,6-32,6)

11

27,4 (2,2)

25,9
(20,3-32,3)

4

24,3 (6,4)

11,0
(11,0-25,0)

50-64

33

35,3 (2,6)

31,9
(25,2-44,9)

20

31,5 (3,3)

28,0
(19,4-41,5)

13

39,8 (3,3)

42,5
(28,2-46,8)

65+

40

39,8 (3,2)

34,6
(22,5-54,7)

27

41,3 (3,4)

39,7
(24,6-54,7)

13

37,0 (5,3)

31,1
(20,4-45,0)

All Ages

101

32,0 (1,7)

28,6
(19,3-42,2)

68

31,1 (1,9)

26,4
(19,1-39,7)

33

33,5 (2,6)

30,8
(20,2-43,6)

3 GL test
de semnificaţie
între
cohorte 2

.

X²=62,6*,
P=,000,
GL=3

.

.

X²=41,8*,
P=,000,
GL=3

.

.

X²=25,4*,
P=,000,
GL=3

.

18-34

13

2,1 (0,4)

1,2
(1,0-1,9)

10

2,2 (0,5)

1,1
(1,0-2,2)

3

1,8 (0,2)

2,0
(2,0-2,0)

35-49

15

6,5 (1,8)

5,4
(6,0-8,3)

11

6,9 (2,3)

4,7
(5,0-7,6)

4

5,9 (2,1)

9,0
(7,0-9,0)

50-64

33

5,8 (1,1)

4,2
(2,0-7,7)

20

6,6 (1,0)

6,6
(6,0-7,9)

13

4,9 (2,0)

1,9
(2,0-5,4)

65+

40

7,5 (1,6)

3,7
(1,2-11,5)

27

6,6 (1,5)

3,0
(1,1-8,9)

13

9,2 (2,5)

6,9
(1,4-13,8)

Toate
vârstele

101

5,7 (0,7)

2,7
(2,0-7,8)

68

5,6 (0,6)

3,0
(2,0-7,5)

33

5,8 (1,3)

2,0
(2,0-8,3)

Test de
semnificaţie între
cohorte 2
(3 GL)

.

X²=18,0*,
P=,000,
GL=3

.

X²=25,2*,
P=,000,
GL=3

.

X²=13,2*,
P=,004,
GL=3

Test între
sexe 2
(1 GL)
--X²=0,2,
P=,643,
GL=1
X²=4,8*,
P=,028,
GL=1
X²=0,5,
P=,478,
GL=1
X²=0,7,
P=,397,
GL=1

--

--X²=0,1,
P=,733,
GL=1
X²=0,6,
P=,438,
GL=1
X²=1,4,
P=,236,
GL=1
X²=0,0,
P=,874,
GL=1

1

Cazuri cu EDM pe durata vieţii
Teste pentru semnificaţia diferenţei între grupele de vârstă (3 GL) şi testul (1 GL) pentru semnificaţia diferenţei între sexe; odds ratios şi testele de
semnificaţie nu sunt prezentate pentru modelele în care mărimea subloturilor este mai mică de 15 sau numărul variabilei dependente este mai mic de 5
Testul de semnificaţie a fost omis dacă variabila dependentă nu prezintă variaţie (fiind toate 0 sau 1)
2

* semnificativ la pragul 0,05

semnificativă între sexe nu se regăseşte la nivelul fiecărei
grupe de vârstă.
Vârsta medie a debutului EDM (vezi tabel 2)
Pentru toţi subiecţii vârsta medie a debutului este de 32
de ani, variind într-un interval restrâns de la 31,1 ani la femei
la 33,5 ani la bărbaţi; vârsta la debut este cu 2,4 ani mai mică
la femei faţă de bărbaţi, indicând un debut mai timpuriu.
Pentru primele două grupe, vârsta medie de debut a EDM
este de 21,1 ani, respectiv 26,4 ani, iar pentru grupele de
vârstă mai mari este de 35,3 ani, respectiv 39,8 ani.
Din perspectiva diferenţei între sexe, se observă pentru
bărbaţi comparativ cu femeile o vârstă medie la debut uşor mai
mare la grupele de vârstă mai mici (21,9 ani pentru bărbaţi,
20,9 ani pentru femei) şi pentru “toate vârstele” (33,5 ani
pentru bărbaţi, 31,1 ani pentru femei), dar o diferenţă mult mai
mare la grupa de vârstă “50-64” ani (39,8 ani pentru bărbaţi şi
31,5 ani pentru femei).
Pentru grupele de vârstă “18-34” ani , “toate vârstele” şi
grupa “50-64” ani , se observă că femeile au debutul EDM
mai devreme decât bărbaţii (o diferenţă de 1-2,4 ani pentru
primele două situaţii şi de aproximativ 8 ani pentru ultima).
În comparaţie cu femeile, debutul EDM este mai
timpuriu la bărbaţii aparţinând grupei de vârstă “35-49 ” ani

(24,3 pentru bărbaţi şi 27,4 pentru femei) şi pentru cei din
grupa “65 de ani şi peste” (37 de ani pentru bărbaţi, respectiv
41,3 pentru femei).
În cadrul grupelor “35-49” ani şi “65 de ani şi peste”,
bărbaţii au debutul EDM mai devreme cu 3,1 – 4,3 ani decât
femeile.
Se pare că în cele mai recente cohorte, deci la cei mai
tineri, debutul EDM se produce mai timpuriu, comparativ cu
cei mai în vârstă.
Vârsta mediană la debut (vezi tabelul 2)
În ceea ce priveşte vârsta mediană la debut, 50% dintre
persoanele cu EDM au avut debutul bolii înainte de vârsta de
28,6 ani.
În cadrul celei mai tinere grupe de vârstă (“18-34” ani),
50% dintre persoanele cu EDM pe durata vieţii au avut
debutul înainte de 18 ani şi în cadrul grupei de vârstă “35-49”
ani înainte de 25,3 ani .
Pentru grupa de “50-64” ani şi de “65 de ani şi peste”,
vârsta mediană la debut a fost de 31,9 ani, respectiv 34,6 ani.
Privitor la intervalul inter quartilic (IIQ), care conţine
50% din distribuţie de la prima până la a treia quartilă, se
poate observa că în cadrul grupei de vârstă “18- 34”
ani, pentru 50% dintre subiecţi, vârsta de
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debut a fost cuprinsă între 17,3 şi 21 de ani, într-un interval
de 4,3 ani.
În cadrul grupei de vârstă “35-49” ani, 50% dintre
subiecţi au avut la debutul EDM o vârstă cuprinsă între 20,6
şi 32,6 ani, acoperind un interval de 12 ani.
În cadrul grupei de vârstă de “50-64” ani, vârsta la debut
a fost de la 25,2 până la 44,9 ani, într-un interval de 19,7 ani.
În cadrul grupei “65 de ani şi peste”, intervalul interquartilic al vârstei de debut a fost de la 22,5 până la 54,7 ani,
într-un interval de 32,2 ani.
Considerând laolaltă “toate vârstele”, se observă că 50%
dintre subiecţi au avut debutul EDM de la vârsta de 19,3 la
42,2 ani, într-un interval de 22,9 ani.
Atât pentru femei, bărbaţi, cât şi pentru toţi subiecţii
consideraţi laolaltă, vârsta medie la debut diferă semnificativ
în funcţie de grupa de vârstă a subiecţilor.
Între sexe poate fi observată o diferenţă semnificativă
pentru grupa de vârstă “50-64”ani.
Numărul mediu de ani în episod (vezi tabelul 2)
Referitor la numărul mediu de ani în care subiecţii s-au
aflat în episod de depresie majoră, pentru toţi subiecţii cu
EDM pe durata vieţii a fost găsită valoarea de 5,7 ani.
Pe măsură ce vârsta creşte, numărul mediu de ani în care
subiecţii s-au aflat în episod devine mai mare: este de 2,1 ani
pentru cea mai tânără grupă de vârstă, atinge o valoare de 3
ori mai mare, de 6,5 ani pentru grupa de vârstă “35-49”, ani
descreşte uşor spre 5,8 ani pentru grupa de vârstă “50-64” ani
şi atinge 7,5 ani pentru cea mai vârstnică grupă, respectiv “65
de ani şi peste”.
A fost identificată o diferenţă destul de mare, de 2,6 ani,
pentru cea mai vârstnică grupă, de “65 de ani şi peste” (6,6
pentru femei şi 9,2 ani pentru bărbaţi), bărbaţii părând a fi
mult mai afectaţi privitor la timpul petrecut în episod depresiv
major pe măsură ce avansează în vârstă.
Pentru grupele de vârstă “35-49”ani şi “50-64” ani,
diferenţa între sexe este inversată, femeile prezentând un
număr mediu de ani în episod mai mare cu 1-1,7 ani faţă de
bărbaţi (6,9 ani pentru femeile şi 5,9 ani pentru bărbaţii din
grupa de vârstă “35-49” ani; 6,6 ani pentru femeile şi 4,9 ani
pentru bărbaţii din grupa de vârstă “50-64” ani).
Pentru cea mai tânără grupă de vârstă, numărul mediu de
ani în episod este doar uşor mai mare (0,4 ani) pentru femei
faţă de bărbaţi (2,2 ani pentru femei şi 1,8 ani pentru bărbaţi).
În ceea ce priveşte numărul mediu de ani în episod,
pentru toţi subiecţii cu EDM în ultimele 12 luni, dar şi pentru
fiecare sex în parte, între grupele de vârstă a fost găsită o
diferenţă semnificativă.
Numărul median de ani în episod (vezi tabelul 2)
Privitor la numărul median de ani în episod, 50% dintre
cazurile cu EDM pe durata vieţii s-au aflat ă mai puţin de 2,7
ani.
Pentru cea mai tănâră grupă de vârstă, mediana a fost de
1,2 ani, a crescut de 4,5 ori pentru grupa de vârstă “35-49” ani
ani, atingând o valoare de 5,4 ani.
Pentru grupa următoare de vârstă, de “50-64” ani,
mediana a scăzut cu 1,2 ani, atingând valoarea de 4,2
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ani şi a continuat să descrească uşor, atingând valoarea de 3,7
ani în cadrul grupei celei mai vârstnice.
Privind intervalul inter quartilic (IIQ), se poate observa
că 50% dintre subiecţii (cuprinşi între prima şi cea de-a treia
quartilă) din cea mai tânără grupă de vârstă au petrecut întrun episod de la 1 la 1,9 ani.
În grupa de vârstă “35-49” ani, intervalul de timp în care
50% dintre subiecţii cu EDM pe durata vieţii s-au aflat în
episod a fost mult mai lung, de la 6 la 8,3 ani.
Pentru grupele mai vârstnice, IIQ a devenit mai mare,
fiind de 2-7,7 pentru grupa de vârstă “50-64” ani şi de 1,211,5 ani pentru cei din grupa “65 de ani şi peste”.
Referitor la perioada de timp în episod, subiecţii din
grupa “35-49” ani par a fi cei mai afectaţi, IIQ având valori
ridicate cuprinse într-un interval strâns (6-8,3 ani).
Dacă evaluăm diferenţa între sexe pe grupe de vârstă, se
poate observa că cei mai afectaţi sunt bărbaţii din grupa de
vârstă “35-49” ani (numărul median de ani în episod este de 9
ani, cu IIQ de la 7 la 9 ani) şi femeile din grupa de vârstă “5064” ani (numărul median de ani în episod este de 6,6 ani şi
IIQ de 6-7,9 ani).
Diferenţa între sexe este evidentă pentru grupele de
vârstă “35-49” ani şi “65 de ani şi peste”, bărbaţii fiind mai
mult afectaţi.
Femeile sunt mai afectate decât bărbaţii în grupa de
vârstă “50-64” ani.
Prevalenţa EDM din ultimele 12 luni (vezi tabel 1)
Estimările CIDI/DSM-IV privind prevalenţa EDM în
ultimele 12 luni au fost de 1,8% (2,2% pentru femei şi 1,4%
pentru bărbaţi).
Aceste valori punctuale convertite în cifre absolute,
ţinând cont de populaţia reală din anul 2007 ar corespunde la
circa 313000 de persoane, dintre care 117000 bărbaţi iar
196000 femei.
Pentru femei, în cadrul grupelor de vârstă, prevalenţa în
ultimele 12 luni a EDM a crescut uşor: a fost 1,6% pentru
grupa “18-34” ani, 2,2% pentru grupa “35-49”, 2,5% pentru
grupa “50-64” ani şi a atins 2,7% pentru cei din grupa “65 de
ani şi peste”.
Pentru bărbaţi, pentru prima grupă de vârstă “18-34”
ani, prevalenţa a fost de 1,1% - mai mică decât rata de
1,6% identificată la femei, şi a scăzut uşor pentru grupa de
vârstă “35-49” ani până la 0,9%; a atins cea mai mare
valoare pentru cei din grupa “50-64” de ani (2,3%) şi a
scăzut până la valoarea de 1,5% pentru cei din grupa “65
de ani şi peste”.
Când adulţii de sex masculin trec din grupa de vârstă “35-49”
de ani în grupa “50-64”, prevalenţa EDM în ultimele 12 luni
creşte cu 1,4 puncte procentuale, fiind cea mai spectaculoasă
creştere în cadrul prevalenţei EDM în ultimele 12 luni.
Considerând toţi subiecţii laolaltă, prevalenţa EDM în
ultimele 12 luni a crescut continuu de la cele mai tinere vârste
până la grupa de vârstă “50-64” de ani, având valori de 1,3%
pentru grupa de vârstă “18-34” ani, 1,5% pentru grupa “3549” ani, 2,4% pentru “50-64” ani şi a descrescut uşor pentru
cei din grupa “65 de ani şi peste”, atingând valoarea de
2,2% pentru ultima grupă de vârstă.
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Pentru femei şi pentru toate cazurile poate fi observată o
creştere continuă a prevalenţei EDM în ultimele 12 luni pe
măsură ce vârsta este mai mare.
Conform valorilor prevalenţei EDM în ultimele 12 luni,
femeile devin mai depresive pe măsură ce înaintează în
vârstă, dar creşterea este minoră, sub 1 punct procentual, fiind
de 0,6 pentru grupa de vârstă “35-49” de ani, comparativ cu
cea mai tânără grupă, şi de doar 0,2 – 0,3 în cazul celorlalte
grupe de vârstă.
Pentru “toate cazurile” considerate laolaltă, creşterea a
fost mult mai pronunţată, de 0,9 puncte procentuale la grupa
de vârstă “50-64” în comparaţie cu grupa “35-49” de ani;
grupa de vârstă “65 de ani şi peste” a prezentat o rată a
prevalenţei uşor mai mică (cu 0,2 puncte procentuale) faţă de
grupa de vârstă precedentă.
În privinţa ratei de prevalenţă EDM în ultimele 12 luni
pentru bărbaţi, la grupa de vârstă “50-64” ani se observă o
creştere importantă de 1,4 puncte procentuale în comparaţie
cu grupele de vârstă precedente.
Pentru grupele de vârstă “35-49” ani şi “65 de ani şi peste”, se poate observa o descreştere în comparaţie cu grupele
de vârstă precedente, mult mai pronunţată pentru ultima grupă
de vârstă (0,2, respectiv 0,8 puncte procentuale).
Nu există diferenţă semnificativă între cohorte în cadrul fiecărui sex sau între sexe în cadrul fiecărei grupe de
vârstă.
EDM în ultimele 12 luni în cadrul EDM pe durata
vieţii (vezi tabel 1)
Vorbind despre “toate vârstele”, se poate observa că
aproximativ jumătate dintre cei cu EDM pe durata vieţii au
prezentat, de asemenea, şi EDM în ultimele 12 luni (53,8%).
La cei cu EDM pe durata vieţii, în cadrul celor mai tinere
grupe de vârstă, procentul celor cu EDM în ultimele 12 luni
este mai mare în comparaţie cu grupele mai vârstnice, variind
de la 64,4% la 42,5%.
Se pare că în rândul celor cu EDM pe durata vieţii,
vârstnicii au o probabilitate mai scăzută de a prezenta şi în
ultimele 12 luni EDM.
Procentul celor care au avut EDM în ultimele 12 luni din
rândul celor cu EDM pe durata vieţii a scăzut de la 58,7%
pentru grupa de vârstă “35-49” de ani, la 53,3% pentru grupa
de vârstă “50-64” de ani, dar mult mai mult, până la 42,4%,
pentru cea mai vârstnică grupă.
Proporţia celor cu EDM în ultimele 12 luni în rândul celor
cu EDM pe durata vieţii a fost similară la bărbaţi şi femei
pentru toţi subiecţii (53,4% pentru femei şi 54,6% pentru
bărbaţi) şi pentru grupa de vârstă “50-64” de ani (54,4%
pentru femei şi 54,2% pentru bărbaţi), reprezentând aproape
jumătate din EDM pe durata vieţii.
În cadrul grupei “35-49” de ani, procentul subiecţilor cu
EDM în ultimele 12 luni în rândul celor cu EDM pe durata
vieţii a fost mai mare pentru femei, în comparaţie cu bărbaţii
(63,4% versus 48,8%); o situaţie similară, respectiv
identificarea unui procent mai mare al EDM în ultimele 12
luni, în rândul celor cu EDM pe durata vieţii a fost observată
şi la grupa de vârstă “65 de ani şi peste” (46,6% pentru femei
şi 34,7% pentru bărbaţi).
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În rândul subiecţilor cu EDM pe durata vieţii pentru cea
mai tânără grupă de vârstă (“18-34” ani), proporţia cazurilor
cu EDM în ultimele 12 luni a fost mult mai mare pentru
bărbaţi (100%) comparativ cu femeile (51,8%), dar numărul
mic de cazuri recomandă prudenţă în interpretare.
Nu a fost găsită o diferenţă semnificativă nici între
grupele de vârstă, nici între sexe, pentru EDM în ultimele 12
luni din rândul celor cu EDM pe durata vieţii.
Severitatea simptomelor şi corelarea severităţii
simptomelor Episodului Depresiv Major din ultimele 12
luni conform CIDI/DSM-IV (vezi tabel 3)
Severitatea simptomelor a fost evaluată cu Inventarul
Rapid pentru Auto-Raportarea Simptomatologiei Depresive
(QIDS-SR), exprimat prin procentul de populaţie cu una
dintre categoriile de severitate a simptomelor: “uşoară”,
“moderată”, “severă” şi “foarte severă”.
Aproape jumătate dintre cei cu EDM în ultimele 12 luni
(45,6%) se încadrau în categoria de severitate clinică “foarte
severă”, o şesime (16,5%) în categoria “severă”, mai mult de
o pătrime (27,3%) în categoria “moderată”, iar o zecime
(9,6%) în categoria “uşoară”.
Aproximativ două treimi din cazurile cu EDM în
ultimele 12 luni au fost “severe” sau “foarte severe” din punct
de vedere clinic.
Numărul de săptămâni de depresie în cele 365 de zile
anterioare interviului, exprimate ca medie, a fost de 18,0
săptămâni pentru toţi respondenţii, dar a variat cu severitatea
simptomelor, fiind de 11,7 pentru cei din categoria de
severitate “uşoară”, 15,7-16,0 pentru cei din categoria
“moderată” şi “foarte severă” şi 30,8 săptămâni pentru cei cu
simptome ”severe”.
Numărul mediu de zile de incapacitate totală de muncă
sau de îndeplinire a activităţilor obişnuite din cauza depresiei
în cele 365 de zile anterioare interviului a fost de 45,8 pentru
toţi cei 45 de respondenţi cu EDM, dar a variat progresiv cu
severitatea simptomelor.
Numărul de zile în care nu şi-au putut desfăşura
activitatea a fost mai puţin de o zi pentru severitatea „uşoară”,
de 5,8 zile pentru cazurile “moderate”, a crescut de aproape 5
ori pentru cei cu simptome “severe” (28,1 zile) şi a crescut
din nou de 3 ori pentru cei cu simptome “foarte severe” (82,7
zile).
Pentru îndeplinirea rolurilor a fost luat în considerare
procentul celor care au raportat afectări “severe” sau “foarte
severe” în cel puţin unul dintre domeniile Scalei de
Dizabilitate Sheehan (SDS).
Procentul celor care au raportat afectare “severă” sau
“foarte severă” în cel puţin unul dintre domeniile SDS a fost
de o pătrime (21-25%) pentru cei cu severitate a simptomelor
“uşoară”, “moderată” sau “severă”, dar a fost de 80,5%
pentru cei din categoria “foarte severă” şi de aproximativ
50% (49,7%) pentru “toate cazurile”.
În privinţa comorbidităţii a fost luat în considerare
procentul celor cu două sau mai multe CIDI/DSM-IV co
morbidităţi în ultimele 12 luni.
În privinţa comorbidităţii, procentul celor cu
două sau mai multe comorbidităţi CIDI/DSM- IV în
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Tabel 3. Severitatea simptomelor şi corelarea severităţii simptomelor Episodului Depresiv Major din ultimele 12 luni
conform CIDI/DSM-IV
% (ES)
I, Severitatea simptomelor

II, Corelaţiile cu
severitatea simptomelor

QIDS (%)1

9,6 (4,3)

Durata (media)2
Zile de neîndeplinire a rolului (media)3

11,7 (6,3)
0,8 (0,7)

Afectarea îndeplinirii rolului (%)4
Comorbiditate (%)5
(n)6

21,0 (18,7)
17,9 (16,5)
(5)

27,3 (7,9)
Media (ES)
15,7 (3,3)
5,8 (2,5)
% (ES)
23,0 (12,3)
8,0 (6,0)
(14)

16,5 (6,3)

45,6 (7,1)

100,0(0,0)

30,8 (6,1)
28,1 (28,3)

16,0 (2,5)
82,7 (31,6)

18,0 (2,4)
45,8 (15,8)

25,3 (11,0)
4,4 (4,6)
(9)

80,5 (11,1)
27,8 (8,7)
(17)

49,7 (7,9)
17,5 (4,8)
(45)

1

Procentul de persoane cu domeniul de severitate a simptomelor
Număr de săptămâni de depresie în 365 de zile dinaintea interviului F3,25=1,2, p=0,3327
3
Numărul mediu de zile de incapacitate totală de muncă sau de îndeplinire a activităţilor obişnuite din cauza depresiei în cele 365 de zile anterioare interviului
F3,25=5,7, p=0,0057
4
Procentul celor care au raportat afectare “severă” sau “foarte severă” în cel puţin unul dintre domeniile SDS, X²2=17,6, p=0,0017
5
Procentul celor cu două sau mai multe CIDI/DSM-IV comorbidităţi în ultimele 12 luni, X²3=231,7, p=0,0007
6
Număr de cazuri cu un scor valid QIDS-SR în cadrul fiecărei categorii de severitate; QIDS-SR a fost autoadministrat într-o carte a respondentului care a fost
colectată la sfârşitul interviului
7
Test de semnificaţie controlat pentru vârstă, sex, statut marital şi educaţie
2

Tabel 4. Comparaţii standardizate ale tulburărilor (afectărilor) funcţionale din ultimele 30 de zile prin schema OMS de
Evaluare a Dizabilităţii (WHO-DAS), în rândul respondenţilor cu şi fără Episod Depresiv Major CIDI/DSM–IV
Vechimea EDM, Scorul mediu (ES) (95% IC)

Domenii WHO-DAS
Neîndeplinirea rolului
Auto-îngrijire
Mobilitate
Cunoaştere
Social
WHO-DAS Global

Ultimele 30 zile

Ultimele 12 luni

>12 luni în urmă

Fără EDM pe durata
vieţii

n=16

n=30

n=55

n=2256

36,2 (ES=11,6),
95% IC=(12,3,60,1)*
5,5 (ES=5,1),
95% IC=(-5,0,16,0)
14,6 (ES=6,7),
95% IC=(0,8,28,4)
5,5 (ES=4,4),
95% IC=(-3,7,14,6)
3,3 (ES=3,1),
95% IC=(-3,0,9,6)
13,0 (ES=5,1),
95% IC=(2,5,23,5)*

16,4 (ES=7,0), 95% IC=
(2,0,30,8)

16,5 (ES=5,6), 95%
IC=(4,9,28,1)
3,6 (ES=3,8), 95% IC=
(-4,3,11,5)
8,0 (ES=3,6), 95% IC=
(0,6,15,4)
0,8 (ES=0,8), 95% IC=
(-0,7,2,4)
0,3 (ES=0,3), 95% IC=
(-0,3,0,8)
5,8 (ES=2,6), 95% IC=
(0,5,11,2)

6,3 (ES=0,5),
95% IC=(5,3,7,4)
0,6 (ES=0,2),
95% IC=(0,3,1,0)
2,0 (ES=0,2),
95% IC=(1,6,2,4)
0,5 (ES=0,1), 95% IC=
(0,2,0,8)
0,4 (ES=0,1),
95% IC=(0,1,0,6)
2,0 (ES=0,2),
95% IC=(1,6,2,3)

1,1 (ES=1,0), 95% IC=(-0,9,3,1)
3,3 (ES=1,9), 95% IC=(-0,6,7,2)
0,6 (ES=0,3), 95% IC=(-0,0,1,2)
0,4 (ES=0,3), 95% IC=(-0,2,1,0)
4,3 (ES=1,6), 95% IC=(1,0,7,7)

F3,25

Valoarea P**

3,6

0,028

0,5

0,699

2,9

0,057

1,7

0,185

0,3

0,817

2,8

0,06

Abrevieri:
CIDI, Interviul Diagnostic Compozit Internaţional (WMH-CIDI); DSM-IV, Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mintale, ediţia a patra; MDE,
Episod depresiv major; WHO-DAS, Schema Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de Evaluare a Dizabilităţii (WHO-DAS)
*
Semnificativ diferit faţă de respondenţii fără EDM pe durata vieţii la pragul de semnificaţie 0,05, test bilateral
**
Comparaţii între cele 4 categorii de vechime

ultimele 12 luni a fost mai puţin de o cincime (17,5%) pentru
toate cele 45 de cazuri; cel mai mare procent de co morbidităţi
a fost întâlnit în rândul celor cu simptome “foarte
severe” (27,8%), mai puţin în rândul celor cu simptome
“uşoare” (17,9%) şi mai puţin de 10% pentru cei din
categoriile “moderată” şi “severă” (8% şi 4,4%).
Comparaţii standardizate ale tulburărilor (afectărilor)
funcţionale din ultimele 30 de zile prin anexa OMS de
evaluare a dizabilităţii (WHO-DAS), în rândul
respondenţilor cu şi fără Tulburare Depresivă Majoră
CIDI/DSM–IV (vezi tabelul 4)
Toţi respondenţii au completat chestionarul de evaluare a
dizabilităţii (WHO-DAS) [15], pentru evaluarea afectării
funcţionale în 6 domenii în ultimele 30 de zile.
În ultimele 30 de zile, cel mai mare scor WHO-DAS a
fost pentru domeniul “neîndeplinirea rolului” (36,2), urmat de
“mobilitate” (14,6), fiind mult mai mic pentru “auto-îngrijire”
şi “cunoaştere” (fiecare 5,5) şi pentru domeniul “social” (3,3).
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Scorul WHO-DAS global a fost 13,0 în ultimele 30 de
zile, 4,3 în ultimele 12 luni şi 5,8 înainte de ultimele 12
luni în comparaţie cu 2,0 pentru cei fără EDM pe durata
vieţii.
Comparaţiile cu respondenţii fără istoric de EDM, pe
durata vieţii privitor la dimensiunile WHO-DAS, furnizează
informaţii adiţionale asupra afectării în mai multe domenii
asociate cu EDM [5].
EDM recent (în cadrul celor 30 de zile dinaintea
interviului) este asociat cu afectare semnificativ statistică
în trei domenii WHO-DAS în comparaţie cu respondenţii
care nu au îndeplinit niciodată criteriile pentru EDM
(p=0,028 pentru domeniul de neîndeplinire a rolului,
p=0,057 pentru domeniul mobilităţii şi p=0,06 pentru
WHO-DAS global).
Afectarea îndeplinirii rolurilor la subiecţii cu EDM în
ultimele 12 luni în funcţie de vârstă şi sexe (vezi tabel 5)
Din 46 de cazuri cu EDM în ultimele 12 luni, 44 au avut
un scor Sheehan valid.
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Tabel 5. Severitatea EDM. Scorul mediu Sheehan în funcţie de vârstă şi sex
Total
Scala Dizabilităţii
Sheehan

Scorul mediu Sheehan,
global

Scorul mediu Sheehan,
relaţii cu cei apropiaţi

Scorul mediu Sheehan,
activităţi casnice

Scorul mediu Sheehan,
muncă

Scorul mediu Sheehan,
social

Număr mediu de zile de
neîndeplinire a rolului

Cohorte

N

18-34
35-49

1

Femei

Media (ES)

N

7

4,8 (1,2)

8

7,3 (1,0)

50-64

14

65+

1

Bărbaţi
1

Media (ES)

N

Media (ES)

5

4,7 (1,8)

2

5,1 (1,1)

6

6,7 (1,3)

2

8,8 (0,0)

6,9 (0,6)

8

7,5 (1,1)

6

6,2 (1,2)

15

6,2 (1,0)

11

6,5 (1,2)

4

5,4 (2,2)

Toate vârstele

44

6,3 (0,5)

30

6,4 (0,7)

14

6,3 (0,9)

Test de semnificaţie între
cohorte 2
(3 GL)

.

X²=4,4,
P=,221, GL=3

.

X²=2,3, P=,515,
GL=3

.

X²=13,9*, P=,003,
GL=3

18-34

7

3,7 (1,5)

5

4,6 (1,8)

2

1,9 (2,0)

35-49

8

6,9 (1,0)

6

6,6 (1,4)

2

7,8 (0,0)

50-64

14

4,2 (0,9)

8

6,0 (0,9)

6

2,2 (1,6)

65+

15

5,1 (1,2)

11

5,1 (1,6)

4

5,2 (2,2)

All Ages

44

4,9 (0,7)

30

5,6 (0,7)

14

3,7 (1,3)

Test de semnificaţie între
cohorte 2
(3 GL)

.

X²=5,4,
P=,148, GL=3

.

X²=1,4, P=,698,
GL=3

.

X²=15,7*, P=,001,
GL=3

18-34

7

3,7 (1,4)

5

3,0 (1,9)

2

5,1 (1,1)

35-49

8

5,8 (1,1)

6

5,4 (1,4)

2

7,1 (0,0)

50-64

14

6,1 (0,6)

8

6,5 (1,2)

6

5,6 (1,0)

65+

15

5,2 (0,9)

11

5,8 (0,9)

4

3,7 (2,3)

All Ages

44

5,3 (0,4)

30

5,2 (0,7)

14

5,4 (0,8)

Test de semnificaţie între
cohorte 2
(3 GL)

.

X²=3,8,
P=,283, GL=3

.

X²=2,5, P=,480,
GL=3

.

X²=6,0, P=,113,
GL=3

18-34

7

2,7 (1,5)

5

3,1 (2,0)

2

2,2 (2,2)

35-49

8

6,0 (1,0)

6

5,5 (1,4)

2

7,1 (0,0)

50-64

14

5,3 (1,2)

8

6,8 (1,0)

6

3,7 (2,3)

65+

15

4,8 (1,1)

11

4,6 (1,3)

4

5,4 (2,2)

Toate vârstele

44

4,8 (0,6)

30

5,1 (0,6)

14

4,3 (1,5)

Test de semnificaţie între
cohorte 2
(3 GL)

.

X²=3,6,
P=,307, GL=3

.

X²=4,2, P=,240,
GL=3

.

X²=5,6, P=,134,
GL=3

18-34

7

2,7 (1,6)

5

3,2 (2,1)

2

1,6 (1,7)

35-49

8

6,6 (1,3)

6

6,1 (1,7)

2

8,1 (0,0)

50-64

14

4,7 (0,9)

8

6,5 (1,1)

6

2,7 (0,9)

65+

15

5,0 (1,1)

11

5,8 (1,6)

4

2,8 (1,3)

Toate vârstele

44

4,7 (0,6)

30

5,5 (0,7)

14

3,4 (1,1)

Test de semnificaţie între
cohorte 2
(3 GL)

.

X²=5,5,
P=,136, GL=3

.

X²=2,9, P=,414,
GL=3

.

X²=65,0*, P=,000,
GL=3

18-34

7

1,8 (0,8)

5

2,2 (1,0)

2

1,1 (1,1)

35-49

8

20,5 (17,8)

6

28,0 (22,6)

2

0,0 (0,0)

50-64

14

82,1 (51,6)

8

41,3 (37,8)

6

128,1 (94,3)

65+

14

63,5 (26,0)

10

60,7 (35,9)

4

70,1 (60,0)

Toate vârstele

43

45,3 (15,6)

29

33,4 (12,2)

14

66,8 (44,9)

Test de semnificaţie între
cohorte 2
(3 GL )

.

X²=13,7*,
P=,003, GL=3

.

X²=6,8, P=,080,
GL=3

.

X²=3,2,
P=,356, GL=3

Test între sexe 2
(1 GL)
X²=0,0,
P=,839, df=1
X²=2,5, P=,114, GL=1
X²=0,4,
P=,515, GL=1
X²=0,2,
P=,666, GL=1
X²=0,0,
P=,915, GL=1
-X²=1,0,
P=,307, GL=1
X²=0,8,
P=,359, GL=1
X²=3,5,
P=,060, GL=1
X²=0,0,
P=,960, GL=1
X²=1,7,
P=,188, GL=1
-X²=0,9,
P=,339, GL=1
X²=1,5,
P=,217, GL=1
X²=0,2,
P=,629, GL=1
X²=0,8,
P=,381, GL=1
X²=0,0,
P=,895, GL=1
-X²=0,1,
P=,763, GL=1
X²=1,3,
P=,253, GL=1
X²=1,2,
P=,264, GL=1
X²=0,1,
P=,771, GL=1
X²=0,2,
P=,657, GL=1
-X²=0,3,
P=,554, GL=1
X²=1,5,
P=,216, GL=1
X²=6,8*,
P=,009, GL=1
X²=2,0,
P=,160, GL=1
X²=2,3,
P=,128, GL=1
-X²=0,6,
P=,453, GL=1
X²=1,5,
P=,214, GL=1
X²=0,7,
P=,395, GL=1
X²=0,0,
P=,906, GL=1
X²=0,4,
P=,515, GL=1
--

1

Cazuri cu un scor valid de severitate a scorului/număr de zile de neîndeplinire a rolului, printre cei cu 12-luni EDM;
Testul pentru semnificaţia diferenţei între grupele de vârstă (3 GL) şi testul (1 GL) pentru semnificaţia diferenţei între sexe; odds ratios şi testele de
semnificaţie nu sunt prezentate pentru modelele în care mărimea subloturilor este mai mică de 15 sau numărul variabilei dependente este mai mic de 5;
Testul de semnificaţie a fost omis dacă variabila dependentă nu prezintă variaţie (fiind toate 0 sau 1);
*
Test semnificativ la pragul de 0,05.
2
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Răspunsurile au fost punctate pe o scală vizuală de “0-la10”, având ca opţiuni de răspuns “nicio afectare” (scor 0),
“uşoară” (scor 1-3), “moderată” (scor 4-6), “severă” (scor 79) şi “foarte severă” (scor 10).
Privitor la îndeplinirea rolului “global”, cei mai afectaţi,
în categoria “severă”, au fost toţi subiecţii şi bărbaţii din grupa de vârstă “35-49”ani (scor mediu Sheehan 7,3 respectiv
8,8 la limita inferioară şi superioară a categoriei severe) şi
femeile din grupa de vârstă “50-64” ani (scorul mediu Sheehan 7,5).
Testele de semnificaţie a diferenţei dintre grupele de
vârstă au arătat diferenţă statistic semnificativă pentru bărbaţi
(X²=13,9*, P=0,003, df=3).
În privinţa rolului de “relaţionare cu cei apropiaţi”, cei
mai afectaţi s-au dovedit bărbaţii din grupa de vârstă “35-49”
ani (scorul Sheehan mediu de 7,8 în categoria “severă”).
Testele pentru semnificaţia diferenţei dintre grupele de
vârstă au arătat o semnificaţie statistică pentru bărbaţi
(X²=15,7*, P=0,001, df=3).
În cazul rolului de îndeplinire “a activităţilor casnice”, cei
mai afectaţi au fost bărbaţii din grupa de vârstă “35-49” ani
(scor Sheehan mediu de 7,1 corespunzător categoriei
“severe”).
Testele pentru semnificaţia diferenţei dintre grupe de
vârstă nu au arătat prezenţa semnificaţiei statistice.
Privitor la afectarea “rolului de desfăşurare a activităţii la
serviciu” cei mai afectaţi au fost bărbaţii din grupa de vârstă
“35-49” ani, având un scor situat în categoria “severă”, la
limita inferioară (scor 7,1).
Nu a fost găsită diferenţă statistic semnificativă între
vârste şi sexe.
Privitor la funcţionarea în rolul “social”, cei mai afectaţi
sunt bărbaţii din grupa de vârstă “35-49” ani (scor 8,1 de
afectare severă).
Testul pentru semnificaţia diferenţei dintre grupele de
vârstă a arătat o diferenţă statistic semnificativă pentru bărbaţi
(X²=65,0*, P=0,000, df=3) şi testul pentru semnificaţia
diferenţei între sexe a fost semnificativ statistic pentru grupa
de vârstă “50-64” ani (X²=6,8*, P=0,009, df=1).
Privitor la zilele de “neîndeplinire a rolurilor”, dacă cea
mai tânără grupă de vârstă a avut 1,8 zile de neîndeplinire a
rolului în ultimul an din cauza depresiei, acesta crescut la 20,5
zile pentru cei din grupa “35-49”, la 82,1 pentru grupa “5064” ani şi 63,5 pentru cei din grupa de vârstă “65 de ani şi
peste”.
Testul de semnificaţie statistică în rândul cohortelor au
arătat o diferenţă semnificativă (X²=13,7*, P=0.003, df=3).
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ONCLUZII
Prevalenţa EDM a fost de 3,3% pentru “toate vârstele”,
cu valori mai mari pentru femei faţă de bărbaţi (4,1% versus
2,5%).
Pentru toţi subiecţii cu EDM pe durata vieţii şi în cadrul
fiecărui sex, prevalenţa EDM pe durata vieţii creşte odată cu
vârsta.
Poate fi observată o diferenţă semnificativă între grupele
de vârstă pentru bărbaţi şi pentru “toţi subiecţii”, dar nu
36 şi pentru femei şi în rândul sexelor pentru toţi subiecţii
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cu EDM pe durata vieţii, dar nu în cadrul fiecărei grupe de
vârstă.
Prevalenţa episodului depresiv major în ultimele 12 luni,
conform CIDI/DSM-IV, a fost de 1,8% (2,2% pentru femei şi
1,4% pentru bărbaţi).
Pentru femei, în cadrul grupelor de vârstă, EDM în
ultimele 12 luni a crescut uşor cu vârsta cu mai puţin de 0,6
puncte procentuale.
Când bărbaţii adulţi trec de la grupa de vârstă “35-49”
ani la grupa “50-64” ani, prevalenţa EDM în ultimele 12 luni
creşte cu 1,4 puncte procentuale, fiind cea mai spectaculoasă
creştere observată în cadrul prevalenţei EDM în ultimele 12
luni.
Dacă prevalenţa EDM în ultimele 12 luni este în
continuă creştere în funcţie de vârstă la femei, în cazul
bărbaţilor se pot observa două momente de descreştere uşoară
odată cu înaintarea în vârstă, dar şi o creştere relativ
importantă.
Aproximativ jumătate (53,8%) dintre cei cu EDM pe
durata vieţii au prezentat EDM şi în ultimele 12 luni.
În rândul celor cu EDM pe durata vieţii, au fost mai
multe cazuri care au prezentat EDM în ultimele 12 luni, în
cadrul grupelor mai tinere, în comparaţie cu grupele mai
vârstnice, variind de la 64,4% la 42,5%.
În cadrul grupelor de vârstă “18-34”, “toate vârstele” şi
“50-64”, femeile au avut debutul mediu al EDM mai devreme
decât bărbaţii (doar o mică diferenţă pentru primele două
situaţii, însă o diferenţă de aproximativ 8 ani pentru ultima).
În cadrul grupelor de vârstă “35-49” ani şi “65 de ani şi
peste”, bărbaţii au avut debutul EDM mai devreme cu 3-4 ani
faţă de femei.
În ceea ce priveşte vârsta mediană a debutului, 50%
dintre persoanele cu EDM au avut debutul înaintea vârstei de
28,6 ani.
Privitor la numărul mediu de ani în episod, pentru toţi
subiecţii a fost găsită o valoare de 5,7 ani.
Pe măsură ce se înaintează în vârstă, numărul mediu de
ani în episod creşte de la 2,1 ani pentru cele mai tinere grupe
de vârstă, la 7,5 ani pentru cea mai vârstnică grupă “65 de ani
şi peste”.
Bărbaţii par a fi mai afectaţi când îmbătrânesc, în ceea ce
priveşte durata depresiei.
Pentru grupele de vârstă “35-49” ani şi “50-64” ani,
femeile prezintă numărul mediu de ani în episod mai mare
decât bărbaţii (6,9 respectiv 6,6 ani pentru femei versus 5,9
respectiv 4,9 ani pentru bărbaţi).
Severitatea simptomelor evaluată cu Inventarul rapid
de auto-raportare a simptomatologiei depresive (QIDSSR), evidenţiază că aproape două treimi dintre cazurile cu
EDM au fost “severe” sau “foarte severe” din punct de
vedere clinic.
Aproximativ jumătate dintre cei cu EDM (45,6%) au fost
cuprinşi în categoria clinică “foarte severă”şi o şesime
(16,5%) “severă”.
Numărul de săptămâni de depresie în cele 365 de zile
dinaintea interviului, exprimate ca medie, a fost de 18,0
pentru toţi respondenţii, dar a variat în funcţie de
severitatea simptomelor, fiind 15,7-16,0 săptămni pentru
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cei din categoriile “moderată” şi “foarte severă” şi 30,8
săptămni pentru cei din categoria “severă”.
Numărul mediu de ani cu totală incapacitate de a munci
sau de a desfăşura activităţile normale din
cauza depresiei, în cele 365 de zile anterioare interviului, a
fost de 45,8 pentru toţi cei 45 de respondeţi cu EDM, dar a
variat progresiv cu severitatea simptomelor de la mai puţin de
1 zi pentru cei din categoria “uşoară”, la 82,7 zile pentru cei
cu simptome “foarte severe”.
Procentul celor care au raportat afectare “severă” sau
“foarte severă” în cel puţin unul din domeniile de roluri SDS
a fost 80,5% pentru cei din categoria “foarte severă” şi de
aproape 50% (49,7%) pentru “toate cazurile”.
Cel mai mare procent al comorbidităţilor s-a întâlnit printre cei cu simptome “foarte severe” (27,8%).
Toţi respondenţii au completat Schema OMS de
Evaluare a Dizabilităţii (WHO-DAS) pentru a evalua
afectarea funcţională în 6 domenii în ultimele 30 de zile: în
ultimele 30 de zile, cel mai mare scor WHO-DAS a fost
pentru domeniul “neîndeplinirea rolului” (36,2), urmat de
mobilitate (14,6).
Privitor la îndeplinirea rolurilor la modul “global”, cel
mai afectat, în categoria “sever” se situează “toate cazurile” şi
bărbaţii din grupa de vârstă “35-49” ani (scor 7,3 şi respectiv
8,8) precum şi femeile din grupa de vârstă “50-64” ani (scor
de 7,5); pentru bărbaţi a fost găsită o diferenţă semnificativă
între cohorte.
În ceea ce prriveşte rolurile de “relaţionare cu cei
apropiaţi”, de îndeplinire a “activităţilor domestice”, la
“serviciu” şi îndeplinirea rolului “social”, cei mai afectaţi apar
bărbaţii din grupa de vârstă “35-49” ani, cu scoruri peste 7
până la 8.
Privitor la zilele “de neîndeplinire a rolurilor”, dacă cea
mai tânără grupă de vârstă a avut 1,8 zile de afectare a tuturor
rolurilor din cauza depresiei, în ultimul an, acest număr de
zile a crescut la 20,5 pentru cei din grupa “35-49”, la 82,1
pentru grupa de vârstă “50-64” ani şi 63,5 pentru cei din
grupa de vârstă “65 de ani şi peste”.
Episodul depresiv major constituie o afectare serioasă:
aproape toţi respondenţii cu EDM au raportat cel puţin câteva
afectări ale rolurilor asociate depresiei lor în cel puţin 1 din 4
domenii ale Scalei de Dizabilitate Sheehan.
Consecinţele severe ale depresiei asupra funcţionării în
aria muncii şi socialului atrag atenţia asupra nevoii de
diagnosticare precoce, nevoii de tratament şi intervenţie
adecvateă [5].
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