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REZUMAT
Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că depresia este întâlnită la aproximativ 350 de milioane de oameni. 
În 2013, s-a estimat că, în SUA, 15,7 milioane de persoane (6,7% din toţi adulţii din SUA) au avut cel puţin un 
episod depresiv major în anul anterior. Un studiu realizat în 2012 la nivel european (în 30 de ţări, inclusiv România), 
arată că prevalenţa anuală medie pentru tulburarea depresivă majoră este de 5,8%. În România s-a observat, în 
2008, că prevalenţa episodului depresiv major la momentul examinării a fost de aproximativ 9%, iar pe durata 
întregii vieţi de 21%. Datele statistic semnifi cative au arătat că depresia este mai frecventă la femei, este deseori 
nerecunoscută sau ascunsă de către populaţie, iar impactul economic al depresiei este major. Epidemiologia 
depresiei este necesară pentru a stabili modalităţi de identifi care a persoanelor cu risc şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii.
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ABSTRACT
The World Health Organization estimates that depression is met in 350 million people. In the US, it was estimated 
in 2013 that 15.7 million people (6.7% of all US adults) had at least one major depressive episode in the previous 
year. A study conducted in 2012 at the European level (30 countries including Romania) showed that the average 
annual prevalence for major depressive disorder was 5.8%. In Romania in 2008 it was observed that the preva-
lence of major depressive episode in the examination was approximately 9% and over 21% during life. Signifi cant 
statistical data showed that: depression is more common in women, it is often unrecognized or hidden by popula-
tion and its economic impact is signifi cant. Epidemiology of depression is needed to determine ways of identifying 
people at risk and improving their quality of life.
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INTRODUCERE

Depresia este o afecţiune mentală caracterizată 
prin tristeţe, scăderea interesului şi a plăcerii, senti-
mente de vinovăţie, scăderea stimei de sine, tul-
burări de somn şi de apetit alimentar, oboseală şi 
tul burări mnezico-prosexice. Depresia are impact 
major asupra funcţionalităţii pacientului, putând 
duce la scăderea productivităţii şi a capacităţii de 
lu cru, izolare şi, în cazurile grave, la pierderea do-
rinţei de a trăi şi chiar la suicid. (1,10)

OMS (Organizaţia Mondială a Sanătăţii) esti-
mează că depresia este întâlnită la aproximativ 350 
de milioane de oameni, afectându-i şi pe cei afl aţi 

în relaţii apropiate cu aceştia. Depresia este o 
afecţiune care, de cele mai multe ori, este ascunsă, 
negată şi de aceea insufi cient diagnosticată şi tra-
tată. Debutul acestei afecţiuni este de obicei la ti-
neri şi afectează mai mult femeile decât bărbaţii. 
Frecvenţa depresiei creşte semnifi cativ odată cu 
vârsta. Una din patru femei va primi tratament pen-
tru depresie la un moment dat, comparativ cu unul 
din zece bărbaţi. (2)

OMS estimează că sunt ţări în care doar 1 din 10 
oameni afectaţi de depresie primesc tratament în 
principal datorită accesului redus la îngrijiri me-
dicale de specialitate dar şi a fricii de a fi  stigmatizaţi 
în societate. (3)
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Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, în anul 2020 depresia va fi  a doua cauză 
de dizabilitate, imediat după afecţiunile cardio vas-
culare. În prezent, depresia este a patra boală ca 
răs pândire pe glob şi se constituie în una dintre pro-
blemele majore de sănătate ale omului. (2,4) 

EPIDEMIOLOGIA DEPRESIEI ÎN SUA

În SUA, s-a estimat în 2013 că 15,7 milioane de 
adulţi din Statele Unite au avut cel puţin un episod 
depresiv major în anul anterior, reprezentând 6,7% 
din toţi adulţii din SUA, conform studiului NSDUH 
(National Survey on Drug Use and Health) efectuat 
de SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration). (5,6)

Ponderea depresiei a fost urmărită în funcţie 
de criterii precum sexul, segmente de vârstă şi 
rasă (Fig. 1).

Dintre concluziile acestui studiu menţionăm:
 – prevalenţa crescută a depresiei la persoanele 

de sex feminin şi la adulţii cu vârste între 18-
25 de ani.

 – în comparaţie cu bărbaţii, femeile sunt cu 
70% mai expuse riscului de a dezvolta 
depresie;

 – debutul depresiei se situează în jurul vârstei 
de 32 de ani. În plus, 3,3% dintre persoanele 
cu vârste între 13 şi 18 ani au fost afectaţi de 
tulburare depresivă semnifi cativă clinic. (7)

EPIDEMIOLOGIA DEPRESIEI ÎN EUROPA

În Europa există variaţii de prevalenţă a de-
presiei datorită aplicării diferite a instrumentelor de 
evaluare a simptomatologiei – ICD X vs. DSM IV. 
În Europa se estimează că nu mai puţin de 50 de 
milioane de persoane suferă de această boală. (2) 
Un studiu realizat în 2012 la nivel european (30 de 
ţări, inclusiv România), arată că prevalenţa anuală 
medie pentru tulburarea depresivă majoră este de 
5,8%. (8)

EPIDEMIOLOGIA DEPRESIEI ÎN ROMÂNIA

Liga Română de Sănătate Mintală a realizat 
un studiu legat de frecvenţa depresiei în cadrul unui 

FIGURA 1. Prevalenţa pe 12 luni a episoadelor depresive majore în rândul adulţilor din SUA (2013)
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proiect derulat sub egida UE – „MINDFUL“ 
(Mental Health Information and Determinants for 
European Level) în mai multe ţări europene, în 
2008. Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 
circa 2.400 de persoane. În urma acestui studiu s-a 
observat că prevalenţa episodului depresiv major la 
momentul examinării a fost de aproximativ 9%, iar 
pe durata întregii vieţi de 21%. 

De asemenea, depresia este de 2 ori mai frec-
ventă la femei. România se afl ă pe locul al treilea în 
Europa prin numărul de persoane depresive, rapor-
tat la populaţia generală. (9) În urma cercetării 
efec tuate de Şcoala de Sănătate Publică şi Mana-
gement Sanitar („Sănătatea mintală în România“ – 
2008), au fost evidenţiate următoarele:

 – o creştere semnifi cativă a episodului depresiv 
major odată cu vârsta, de la 2,1-2,6% (18-49 
de ani) la 4,4-5,2% (peste 50 de ani), cu un 
ritm de creştere de 1,2% pentru fi ecare grupă 
de vârstă (50-64 de ani şi peste 65 de ani);

 – confi rmarea prevalenţei crescute a episodului 
depresiv major pe durata vieţii (3,3% – 
pentru toate vârstele);

 – frecvenţa de două ori mai mare la femei 
(4,1% versus 2,5%).

CONCLUZII

Depresia este o afecţiune din ce în ce mai frec-
ventă (mult mai frecventă la femei) şi este mai des 
întâlnită odată cu înaintarea în vârstă.

Depresia este cel mai puternic factor de predicţie 
al gândurilor autolitice. Identifi carea persoanelor 
cu risc este esenţială pentru reducerea mortalităţii 
prin suicid.

Depresia este deseori nerecunoscută sau ascunsă 
de către populaţie, rezultând astfel necesitatea unor 
programe de combatere a stigmei şi discriminării.

Impactul economic al depresiei este semnifi ca-
tiv – România pierde anual 1% din PIB din cauza 
tulburărilor depresive.

Datele epidemiologice sunt importante pentru 
stabilirea unui sistem de monitorizare a Sănătăţii 
Mintale, pentru programarea resurselor şi elabo-
rarea unor politici adecvate (bazate pe aceste date) 
şi urmărirea punerii lor în practică. (4)
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