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EFICIENłA UNEI PLATFORME WEB VALIDATE EMPIRIC PENTRU REDUCEREA
ANXIETĂłII LA COPII ŞI ADOLESCENłI: iDARE
RAPORT ŞTIINłIFIC

Rezumatul etapei
Proiectul iDARE: obiective şi prezentarea progresului realizat până în prezent
Obiectivul principal al acestui proiect este construirea şi testarea unei platforme web
menită să ofere informaŃii ştiinŃifice adresate copiilor şi adolescenŃilor, părinŃilor şi profesorilor
într-un limbaj de interfaŃă. În plus, scopul nostru este să oferim servicii de psihoterapie
computerizată adresate persoanelor din comunitate (copii şi adolescenŃi care suferă de tulburări
de anxietate, ca şi părinŃilor acestora). Protocolul de psihoterapie cognitiv-comportamentală
computerizată pe care dorim să-l implementăm este gândit să includă elemente inovative: o
componentă de intervenŃie adresată părinŃilor (pe lângă componenta adresată copiilor) şi o
componentă de modificare a procesărilor implicite de informaŃie.

ActivităŃile realizate în prima etapă (august-decembrie 2012) de implementare a proiectului au
inclus:
(1) Constituirea echipei de cercetare, incluzând recrutarea membrilor echipei care nu au fost
trecuŃi nominal în aplicaŃia iniŃială. Echipa constă acum din cadre universitare, psihologi
clinicieni, psihoterapeuŃi, medici psihiatrii şi studenŃi doctoranzi cu specializare în
psihologie clinică şi psihoterapie.
(2) Asigurarea infrastructurii tehnice şi administrative necesare derulării proiectului în
condiŃii optime.
(3) Analiză comprehensivă a literaturii de specialitate în domeniul intervenŃiilor cognitivcomportamentale adresate copiilor şi adolescenŃilor cu tulburări de anxietate. Parte a
acestei analize este reflectată în prezentul raport ştiinŃific. Pe baza acestei analize au fost
identificaŃi factorii care vor contribui la inovarea protocolului de intervenŃie. În plus, pe
baza acestei analize au fost identificate şi selectate studiile clinice controlate pe baza
cărora va fi realizată meta-analiza cantitativă.
(4) Evaluarea fezabilităŃii implementării platformei iDARE, în termeni de factori care
trebuie avuŃi în vedere în procesul de construire a conŃinutului şi formei platformei,
astfel încât aceasta să-şi atingă scopul. În acest sens, am construit un instrument pentru
evaluarea atitudinilor şi cunoştinŃelor medicilor psihiatrii români care lucrează cu copii
şi adolescenŃi în ceea ce priveşte fezabilitatea, utilitatea percepută şi disponibilitatea de a
folosi o astfel de platformă. Au fost colectate date preliminare de la un eşantion de 21 de
medici psihiatrii. Am tradus şi adaptat, de asemenea,un instrument pentru evaluarea
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atitudinilor şi cunoştinŃelor psihologilor clinicieni şi psihoterapeuŃilor români vis-a-vis
de o astfel de platformă (Stallard, Richardson, and Velleman, 2010). În plus, am tradus
şi adaptat un instrument destinat evaluării percepŃiilor utilizatorilor finali –
copii/adolescenŃi şi părinŃi – vis-a-vis de platformă(Carper, McHugh,Murray, & Barlow,
2012).
(5) Construirea prototipului unei aplicaŃii computerizate inovative care va fi utilizată în
protocolul de intervenŃie pentru modificarea distorsiunilor atenŃionale ale copiilor şi
adolescenŃilor cu tulburări de anxietate, suplimentând astfel intervenŃia clasică de tip
cognitiv-comportamental.
(6) Realizarea site-ului proiectului.
(7) AcŃiuni de diseminare a proiectului, atât în cadrul unei manifestări ştiinŃifice (ConferinŃa
„Diaspora în cercetarea ştiinŃifică şi învăŃământul superior din România”, Bucureşti, 2528 septembrie 2012), în cadrul unei conferinŃe de presă referitoare la Platforma de
realitate virtuală din cadrul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie al
UniversităŃii Babeş-Bolyai, care găzduieşte desfăşurarea acestui proiect. ConferinŃa de
presă s-a desfăşurat în data de 29 noiembrie 2009 respectiv în cadrul unei conferinŃe
internaŃionale şi a unui workshop naŃional. Diseminarea s-a realizata astfel:
Dobrean, A. (2012). Computer based psychological interventions in anxiety for children
Conferinta "Diaspora in Cercetarea Stiintifica si Invatamantul Superior din Romania"
Bucuresti, 25-28 Septembrie 2012.
Predescu, E., Şipoş, R., Dobrean, A., David , D. (2012) Evaluarea strategiilor de reglare
emoŃională la copiii cu tulburări anxioase. A IX-A ConferinŃă NaŃională de Sănătate
Mintală a Copilului şi Adolescentului, Bucuresti, 19-20 Octombrie 2012.
Dobrean, A. (2012). Psihoterapii validate ştiinŃific în tulburãrile anxioase la copii şi
adolescenŃi. Simpozionul „Tratamente bazate pe dovezi ştiinŃifice în Psihiatria copilului şi
adolescentului”, Cluj-Napoca, 6 Decembrie 2012.
Predescu, E., Şipoş, R., (2012). Tratamente farmacologice validate ştiinŃific în tulburãrile
anxioase la copii şi adolescenŃi. Simpozionul „Tratamente bazate pe dovezi ştiinŃifice în
Psihiatria copilului şi adolescentului”, Cluj-Napoca, 6 Decembrie 2012.
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Ce sunt şi de ce merită abordate tulburările de anxietate la copii?
Tulburările de anxietate denotă frici şi/sau îngrijorări extreme/neobişnuite sub aspectul
duratei, intensităŃii, conŃinutului sau frecvenŃei lor, care se asociază cu afectarea funcŃionării
persoanei în viaŃa de zi cu zi (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000).Ele se
pot manifesta sub diferite forme, de la tulburare de panică şi fobii specifice, până la tulburare
de stres posttraumatic, tulburare obsesiv-compulsivă sau tulburare de anxietate generalizată, ca
să amintim doar câteva dintre tulburările de anxietate.Acest tip de tulburări se numără printre
cele mai frecvent diagnosticate tulburări de sănătate mintală, atât în rândul adulŃilor, cât şi în
rândul copiilor. Se estimează că, în medie, una din şase persoane este afectată pe parcursul
vieŃii de o tulburare de anxietate(Somers, Goldener, Waraich, & Hsu, 2006). Costurile sociale
ale anxietăŃii se ridică până la 500 de milioane de dolari pe an (DuPont et al., 1996; Greenberg
et al., 1999). În Europa, tulburările de anxietate ocupă locul 1 în topul celor mai prevalente
tulburări mentale (Andlin-Sobocki&Wittchen, 2005).
Indiferent de tipul lor, un element comun al tulburărilor de anxietate este că tind să aibă
o instalare timpurie, cele mai multe dintre ele instalându-se înaintea vârstei de 16 ani (AndlinSobocki&Wittchen, 2005). De altfel, tulburările de anxietate sunt cele mai frevent
diagnosticate tulburări în rândul copiilor şi adolescenŃilor (Merikangas, He, Burstein, Swanson,
Avenevoli, Cui, Benjet, Giorgiades, & Swendsen, 2010; Stallard, 2009), afectând până la 20%
dintre aceştia (Costello, Egger, & Angold, 2005). Mai mult decât atât, rata afectării de către
tulburări anxioase a copiilor şi adolescenŃilor este în creştere (Collishaw, Maughan, Natarajan,
& Pickles, 2010), iar costurile publice asociate îngrijirii unui copil cu anxietate sunt de 20 de
ori mai mari decât costurile asociate îngrijirii unui copil cu dezvoltare tipică (Bodden, Dirksen,
& Bogels, 2008).
Cele mai prevalente tulburări de anxietate în copilărie şi adolescenŃă sunt anxietatea de
separare, fobia/anxietatea socială, tulburarea de anxietate generalizată şi fobiile specifice. În
plus, mai pot fi diagnosticate tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea de panică şi tulburarea
de stres posttraumatic. Spre deosebire de tabloul clinic prezent în cazul adulŃilor, în cazul
copiilor manifestările tulburărilor de anxietate pot include: crize de plâns, reactivitate scăzută
(mergând până la lipsa reactivităŃii) la stimulii din mediu, coşmaruri repetate, agăŃarea de adult,
refuzul de a merge la culcare neînsoŃit şi/sau refuzul şcolar, precum şi numeroase simptome
fizice ne-explicate medical (de exemplu, dureri de cap/stomac, vomă, greaŃă, tremur) survenite
în contextul sau în anticiparea situaŃiei anxiogene.
Anxietatea înseamnă suferinŃă emoŃională reală pentru copil şi adolescent. Cu toate
acestea, dată fiind natura internă a tulburărilor de anxietate (ele sunt conceptualizate ca fiind
tulburări de internalizare), adeseori ele nu sunt recunoscute ca atare de către adulŃii de referinŃă,
mai ales în condiŃiile în care copilul nu poate sau nu ştie să îşi pună suferinŃa în cuvinte. Ca
urmare, în ciuda ratelor mari de prevalenŃă, este de aşteptat că tulburările de anxietate sunt
practic sub-diagnosticate. Un corolar al acestui fapt este că mulŃi dintre copiii şi adolescenŃii
care suferă de tulburări de anxietate nu beneficiază de tratament. În consecinŃă, funcŃionarea
copilului în familie, la şcoală şi în societate, în viaŃa de zi cu zi, este afectată în diferite moduri.
Tulburările de anxietate nediagnosticate şi/sau netratate îl privează practic pe copil/adolescent
să beneficieze de experienŃele de învăŃare care îi sunt oferite de mediul lui de dezvoltare. Ele se
asociază cu performanŃă academică scăzută şi afectarea relaŃiilor interpersonale (dificultăŃi de
iniŃiere şi menŃinere a relaŃiilor, relaŃii conflictuale). Pe lângă dezvoltarea deficitară a abilităŃilor
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care să-i permită să facă faŃă cu succes provocărilor din mediu, copilul este expus unui risc
crescut de instalare a unor comportamente disfuncŃionale, cum sunt comportamentul
opoziŃionist-provocator sau abuzul de substanŃe (Ginsburg, Greca, & Silverman, 1998;
Marmorstein, White, Loeber, &Stouthamer-Loeber, 2010; Piacentini, Bergman, Keller, &
McCracken, 2003),care pot funcŃiona ca mecanisme compensatoare. De asemenea, riscul
dezvoltării altor tulburări emoŃionale comorbide (cum sunt tulburările afective) este crescut.
Aceste probleme asociate tind să persiste de asemenea şi la vârsta adultă, tulburările de
anxietate crescând riscul pentru psihopatologie inclusiv la vârsta adultă (Essau, Conradt, &
Petermann, 2000). Aşadar, instalarea timpurie a tulburărilor de anxietate nu doar că creşte riscul
menŃinerii, agravării şi recurenŃei simptomelor anxioase la vârsta adultă, ci creşte de asemenea
şi riscul dezvoltării unor probleme asociate, atât pe perioada copilăriei şi adolescenŃei, cât şi la
vârsta adultă.
IntervenŃii validate ştiinŃific în tulburările de anxietate la copii: puncte forte şi limite
IntervenŃiile validate ştiinŃific se referă la acele pachete de intervenŃie care nu numai că
s-au dovedit în mod sistematic eficiente în reducerea simptomelor, dar teoria care stă la baza lor
este ea însăşi bine fundamentată ştiinŃific. Acest lucru înseamnă că reducerea simptomelor se
datorează modificării unor factori etiopatogenetici cunoscuŃi, dovediŃi a fi implicaŃi direct în
instalarea şi menŃinerea tabloului clinic.
Cele mai bine susŃinute ştiinŃific şi empiric pachete de intervenŃie adresate tulburărilor
de anxietate, indiferent că este vorba de copii şi adolescenŃi sau de adulŃi, sunt intervenŃiile
cognitiv-comportamentale. Acest tip de intervenŃii sunt recomandate ca primă linie de tratament
de către forurile profesionale internaŃionale de referinŃă în domeniu (NICE, National Institute
for Health and Clinical Excellence - www.guidance.nice.org.uk – în Marea Britanie; NIMH,
National Institute of Mental Health – www.nimh.nih.gov – în Statele Unite ale Americii).
Cealaltă linie de intervenŃie este tratamanetul medicamentos (de exemplu, cu
sertralină;Allgulander et al., 2004). Cu toate acestea, NIMH avertizează că „medicaŃia nu
vindecă anxietatea, ci doar ajută la păstrarea anxietăŃii sub control, făcând posibilă
psihoterapia”1. Mai mult decât atât, eficienŃa tratamentului medicamentos nu a fost clar stabilită
în cazul copiilor şi adolescenŃilor (Wagner et al., 2003), iar mulŃi părinŃi refuză tratamentul
medicamentos pentru copiii lor, temându-se de potenŃiale efecte secundare. Aşadar, prima linie
de tratament, mai ales în cazul copiilor, rămâne psihoterapia (Marshall &Ramchandani, 2008).
O meta-analiză recentă incluzând datele raportate în 55 de studii a arătat că mărimea
efectului intervenŃiilor cognitiv-comportamentale adresate copiilor şi adolescenŃilor cu tulburări
de anxietate este medie, în timp ce mărimea efectului altor forme de intervenŃie psihoterapeutică
este nesemnificativă (Reynolds, Wilson, Austin, & Hooper, 2012). Alte studii susŃin că eficienŃa
intervenŃiilor cognitiv-comportamentale în cazul copiilor şi adolescenŃilor variază între 56% şi
67% (Cartwright-Hatton, Roberts, Chitsabesan, Fothergill, & Harrington, 2004; James, Soler,
&Weatherall, 2005; Silverman, Pina, &Viswesvaran, 2008; Spence, Donovan, March, Gamble,
Anderson, Prosser, &Kenardy, 2011).Aşadar, există un suport ştiinŃific serios care atestă
eficienŃa intervenŃiilor de tip cognitiv-comportamental în reducerea simptomatologiei anxioase
la copii şi adolescenŃi.
1

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/anxiety-disorders/treatment-of-anxiety-disorders.shtml
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IntervenŃia de tip cognitiv-comportamental este o intervenŃie Ńintită şi structurată, care
pune accentul pe învăŃarea şi exersarea de noi modalităŃi de coping cognitiv şi comportamental,
care să asigure managementul emoŃiilor problematice şi adaptarea la mediu.
Copilul/adolescentul este responsabilizat şi lucrează împreună cu terapeutul în vederea
conştientizării manifestărilor tulburării şi a factorilor implicaŃi în instalarea şi menŃinerea
acestor manifestări. Asistat de psihoterapeut, el învaŃă noi abilităŃi, care să-i permită să facă faŃă
cu succes situaŃiilor în care resimte anxietatea. Ulterior, copilul/adolescentul este încurajat şi
susŃinut să utilizeze aceste noi abilităŃi dobândite în situaŃii concrete. Componentele principale
ale protocoalelor de intervenŃie cognitiv-comportamentală sunt, aşadar: (1) asistarea copilului în
a-şi dezvolta strategii de adaptare (coping) şi strategii cognitive de autocontrol emoŃional şi
comportamental (de exemplu, controlarea supra-activării fiziologice prin tehnici de respiraŃie
şi/sau de relaxare, restructurare cognitivă, rezolvare de probleme) şi (2) expunerea graduală la
situaŃii problematice (întâi în imaginar, apoi in vivo).
Cu toate că psihoterapia cognitiv-comportamentală are un suport ştiinŃific serios şi s-a
dovedit eficientă în reducerea anxietăŃii la copii şi adolescenŃi, mulŃi dintre aceştia nu
beneficiază de ea din diferite motive, incluzând:
•

Nerecunoaşterea problemei/lipsa diagnosticării, pe fondul unei lipse de
informare, atât a părintelui, cât şi a copilului

•

Necunoaşterea opŃiunilor de tratament (cu toate că tratamentul există, şi este
eficace, o persoană care nu ştie despre existenŃa lui nu-l poate accesa)

•

Numărul insufient de profesionişti în sănătate mentală, cu competenŃă în
psihoterapie cognitiv-comportamentală şi care să fie disponibili pentru asigurarea
servicii de psihoterapie

•

Costurile financiare ridicate asociate psihoterapiei

•

Stigma asociată accesării unor servicii de sănătate mintală

•

Constrângerile legate de timp ale familiei (de exemplu, părinŃilor care lucrează le
este greu să îşi flexibilizeze programul astfel încât să potrivească programul
copilului şi al psihoterapeutului; costurile de timp şi distanŃa fizică asociată
accesării serviciilor de psihoterapie constituie adesea piedici importante care
contribuie la lipsa accesării tratamentului)

IntervenŃia cognitiv-comportamentală este livrată, de regulă, fie în format de unu-la-unu
(adică, terapetul are şedinŃe de psihoterapie individuală cu copilul sau adolescentul), fie în grup.
Indiferent dacă este vorba de furnizarea intervenŃiei în format de unu-la-unu sau în grup,
intervenŃia de tip cognitiv-comportamental poate implica - într-o măsură mai mică sau mai mare
- şi părinŃii. Pot fi implicaŃi ambii părinŃi sau doar unul dintre ei. De regulă, părinŃii sunt
implicaŃi fie ca şi co-terapeuŃi (părintele este implicat în cele mai multe şedinŃe, dar focusul
rămâne problema copilului), fie ca şi co-clienŃi (sunt abordate specific probleme ale părinŃilor).
De cele mai multe ori, părinŃii sunt implicaŃi minimal, existând sesiuni separate pentru aceştia;
scopul principal al acestor sesiuni este colectarea unor date suplimentare de la părinŃi privind
problema copilului şi evoluŃia acestuia, precum şi instruirea părinŃilor cu privire la modificarea
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acelor comportamente sau strategii care întreŃin/întăresc anxietatea şi/sau evitarea la copil.
Astfel, ceea ce se urmăreşte este susŃinerea schimbării la nivelul copilului, prin asistarea
părinŃilor să-şi recunoască şi să-şi monitorizeze propriile anxietăŃi şi/sau comportamente
dezadaptative. Fiindcă psihopatologia părinŃilor se asociază cu practici parentale deficitare (de
exemplu, controlul excesiv, supra-protecŃia, critica, respingerea, lipsa căldurii şi a
acceptării),constituindastfel o piedică pentru implementarea şi consolidarea câştigurilor realizate
în terapie, este de aşteptat ca implicarea părinŃilor în psihoterapie să crească eficienŃa acesteia.
Cu toate aceestea, datele empirice nu susŃin superioritatea intervenŃiilor cognitivcomportamentale cu componentă parentală (Breinholst et al., 2012; Reynolds, Wilson, Austin,
& Hooper, 2012). S-a sugerat că aceste rezultate contra-intuitive s-ar putea datora faptului că, de
regulă, nu sunt evaluate şi presupusele mecanisme ale schimbării (de exemplu, nu există nici un
studiu care să fi evaluat cogniŃiile şi comportamentele părinŃilor, deşi acestea constituie Ńinte ale
intervenŃiei, fiind practic mecanismele asumate a sta la baza creşterii eficienŃei
intervenŃiei;Breinholst et al., 2012). Cu alte cuvinte, este posibil ca lipsa unor rezultate care să
ateste superioritatea programelor de intervenŃie cognitiv-comportamentală cu componentă
parentală să se datoreze ineficienŃei modulelor adresate părinŃilor. Într-adevăr, cele mai multe
intervenŃii adresate părinŃilor nu au un focus clar (Breinholst et al., 2012). În plus, studiile
realizate până acum nu au luat în considerare un factor fundamental pentru asigurarea creşterii
eficienŃei intervenŃiei prin implicarea părinŃilor, anume motivaŃia părinŃilor pentru tratament. De
asemenea, măsura creşterii eficienŃei intervenŃiei prin implicarea părinŃilor poate să depindă de
apartenenŃa de gen a copilului şi mai ales de vârsta acestuia (Breinholst et al., 2012).
O altă limită a intervenŃiilor cognitiv-comportamentale adresate copiilor şi
adolescenŃilor cu tulburări de anxietate Ńine de faptul că majoritatea studiilor realizate sunt studii
clinice controlate realizate în universitate, şi nu este clară măsura în care rezultatele lor sunt
generalizabile la nivelul copiilor şi adolescenŃilor trataŃi în comunitate. Studiile clinice
controlate presupun recrutarea eşantionului Ńintă în funcŃie de anumite criterii de includere şi
excludere (de exemplu, pot fi excluse din start anumite comorbidităŃi), astfel încât eşantionul
rezultat este relativ omogen. În plus, intervenŃia psihoterpeutică este livrată în baza unui
protocol clar de intervenŃie, menŃinut la fel pentru toŃi participanŃii. În acest sens, rezultatele
meta-analizei realizate de Reynolds et al. (2012) arată că tratamentul adresat unor tulburări de
anxietate specifice s-a asociat cu o mărime mai mare a efectului. Prin contrast, în cazul copiilor
şi adolescenŃilor trataŃi în comunitate, heterogenitatea simptomelor (incluzând comorbidităŃile)
este de aşteptat să fie mai ridicată, iar intervenŃiile psihoterapeutice furnizate nu urmează de
multe ori un protocol validat de intervenŃie. Din acest motiv, este posibil ca eficienŃa în
comunitate a intervenŃiilor cognitiv-comportamentale în reducerea simptomelor de anxietate la
copii şi adolescenŃi să fie diferită de eficienŃa lor probată în studii clinice controlate.
Nu în ultimul rând, o altă limită a psihoterapiei cognitiv-comportamentale adresate
tulburărilor de anxietate la copii şi adolescenŃiŃine de lipsa relativă a studiilor de follow-up (vezi
Reynolds et al., 2012). Cu alte cuvinte, ştim că în urma implementării intervenŃiei de tip
cognitiv-comportamental simptomele anxioase sunt reduse semnificativ, însă nu este foarte
clară măsura în care câştigurile realizate în terapie sunt menŃinute în timp. Deşi rezultatele
studiilor realizate până în prezent sunt încurajatoare şi indică menŃinerea în timp a câştigurilor
terapeutice, comparativ cu alte forme de intervenŃie (vezi Reynolds et al., 2012), avem nevoie
de mai multe date empirice care să ateste acest lucru, inclusiv în cazul persoanelor tratate în
comunitate.
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Aşadar, sumarizând, ştim că intervenŃia cognitiv comportamentală este eficientă în
tratarea tulburărilor de anxietate la copii şi adolescenŃi, fiind forma de psihoterapie cel mai bine
susŃinută ştiinŃific şi prima linie recomandată de tratament. Știm, de asemenea, care sunt
componentele principale responsabile de eficienŃa psihoterapiei cognitiv-comportamentale.
Totuşi, în ciuda acestor lucruri, este evident că (1) rata de accesare a tratamentului este mică, (2)
nu este clar modul în care putem optimiza intervenŃia implicând părinŃii în procesul de terapie,
(3) nu este clară măsura în care rezultatele studiilor clinice controlate pot fi generalizate la
cazurile tratate în comunitate şi (4) avem nevoie de mai multe studii de follow-up, incluzând
studii de eficacitate, derulate pe eşantioane recrutate din comunitate.
IntervenŃiile psihologice mediate de calculator în tratamentul anxietăŃii: ce ştim şi ce avem
nevoie să investigăm
În contextul discuŃiei de mai sus, este evidentă nevoia depăşirii limitelor care fac ca
psihoterapia cognitiv-comportamentală să nu funcŃioneze la eficienŃă maximă. În acest sens, un
instrument util este tehnologia: livrarea intervenŃiilor cognitiv comportamentale prin
intermediul calculatorului şi internetului are potenŃialul de a contribui considerabil la
diseminarea pe scară largă a tratamentului validat ştiinŃific pentru copiii şi adolescenŃii din
comunitate care suferă de tulburări de anxietate.
„Tehnologizarea” intervenŃiei poate avea avantajul de a (vezi şi Cuijpers et al., 2009):
• scădea considerabil costurile asociate psihoterapiei (până la o treime; McCrone
et al., 2004; Newman, 2000; Wright et al., 2005), incluzând costurile de timp şi
de transport
• contribui semnificativ la creşterea integrităŃii intervenŃiei (prin furnizarea
intervenŃiei într-o formă structurată, conform protocolului, şi asigurarea de
materiale standard multiple) (vezi şi Kendall et al., 2007)
• creşte accesibilitatea tratamentului, datorită (1) modalităŃilor variate în care poate
fi livrată intervenŃia (online, email, web chat, aplicaŃii computerizate care
rulează local pe computer, fără a necesita conexiune internet, smartphone, CD,
DVD, dispozitive de memorie externă etc.) şi (2) mediilor variate de unde poate
fi accesată intervenŃia (acasă, şcoală, centre de sănătate mintală etc.)
• contribui la creşterea eficienŃei intervenŃiei, a aderenŃei la tratament şi a
satisfacŃiei cu intervenŃia datorită faptului că pacienŃii pot lucra în ritmul lor
(creşte flexibilitatea accesării tratamentului), pot revizui module anterioare etc.,
iar programul computerizat permite raportarea progresului pacientului într-o
formă motivantă (vezi şi Carlbring & Adersson, 2006; Mark et al., 2007)
• contribui la colectarea datelor într-o formă eficientă şi organizată
• contribui la reducerea stigmei asociate accesării serviciilor de sănătate mintală
• contribui la abordarea proceselor cognitive bazale implicate în psihopatologie
(de ex., procesări implicite: distorsiuni atenŃionale, evaluări negative automate
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ale situaŃiilor ambigue, sau asocieri mnezice ce susŃin psihopatologia), mai
dificil de abordat în psihoterapia clasică
• contribui la facilitarea generalizării câştigurilor realizate în urma psihoterapiei,
prin faptul că promovează independenŃa pacientului în implementarea
tratamentului
IntervenŃiile cognitiv-comportamentale mediate de calculator pot fi clasificate în: (1)
psihoterapie auto-administrată (nu presupune contact cu un psihoterapeut decât în faza de
evaluare, cel mult); (2) psihoterapie implementată predominant pe cont propriu (dincolo de
evaluarea iniŃială, contactul cu un psihoterapeut are drept scop verificarea periodică a evoluŃiei
tratamentului, instruirea pacientului referitor la utilizarea materialelor psihoterapeutice etc.); (3)
psihoterapie implementată cu asistenŃă minimală din partea unui psihoterapeut (presupune
implicarea activă a unui terapeut, dar într-o măsură mult mai mică decât în cazul psihoterapiei
faŃă-în-faŃă); şi (4) psihoterapie implementată predominant cu ajutorul unui psihoterapeut
(presupune contact regulat cu psihoterapeutul, conform unui orar prestabilit) (Newman,
Szkondny, Llera, &Przeworski, 2011).
EficienŃa intervenŃiilor cognitiv-comportamentale mediate de calculator a fost testată în
mai mult de 200 de studii clinice controlate (Kendall et al., 2011), pentru reducerea
simptomelor
asociate
unor
tulburări
precum:depresia
(Andersson,
Bergström,
Holländare,Carlbring, Kaldo, &Ekseliusm, 2005; Christensen, Griffiths, & Jorm, 2004; Clarke
et al., 2005), anxietatea (Anderson, Jacobs, & Rothbaum, 2004; Bachofen et al., 1999; Baer &
Greist, 1997; Carlbring et al., 2005; Kenardy et al., 2003; Klein, Richards, & Austin, 2006;
Lange et al., 2003; Marks et al., 2004; Newman, Kenardy, Herman, & Taylor, 1997; Newman,
Consoli & Taylor, 1999; Proudfoot et al., 2004; Selmi et al., 1990; Shaw, Marks, & Toole,
1999; White, Jones, & McGarry, 2000; Wright et al., 2005) sau tulburările alimentare (Tate,
Jackvony, & Wing, 2003; Winzelberg et al., 2000). Meta-analize recente susŃin că eficienŃa
intervenŃiilor cognitiv-comportamentale mediate de calculator este comparabilă cu eficienŃa
psihoterapiei cognitiv-comportamentale clasice în cazul tulburările emoŃionale la adulŃi
(Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy, NickolaiTitov, 2010; Cuijpers, Marks, van Straten,
Cavanach, Gega, & Anderson, 2009; Andersson & Cuipers, 2009). Rezultatele studiilor
realizate cu copii şi adolescenŃi sunt de asemenea promiŃătoare (Holmes, March, & Spence,
2009), cu toate că numărul studiilor realizate până în prezent cu copii şi adolescenŃi este de
departe mult mai mic decât numărul studiilor realizate cu adulŃi.În pofida acestui fapt, datele
disponibile până în prezent sugerează că (1) este fezabilă livrarea intervenŃiei cognitivcomportamentale adresate copiilor cu tulburări de anxietate prin intermediul computerului şi
internetului, (2) satisfacŃia copiilor şi părinŃilor cu tratamentul este crescută şi (3) intervenŃia
cognitiv comportamentală livrată computerizat este la fel de eficientă ca intervenŃia faŃă-în-faŃă
(Spence et al., 2006; March et al., 2008). Nu ştim însă în ce măsură eficienŃa intervenŃiei
cognitiv-comportamentale computerizate ar putea fi sporită prin includerea în protocolul de
intervenŃie a unor module adresate părinŃilor (niciunul dintre studiile realizate până în prezent
nu a inclus o componentă parentală). De asemenea, nu este clară măsura în care intervenŃia
cognitiv comportamentală funcŃionează în cazul studiilor de eficacitate, cu participanŃi recrutaŃi
din comunitate (este nevoie de date suplimentare). În plus, nu ştim în ce măsură eficienŃa
intervenŃiei cognitiv comportamentale computerizate (urmând protocoalele clasice) ar putea fi
îmbunătăŃită prin includerea în protocol a unor dezvoltări recente vizând modificarea
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procesărilor informaŃionale implicite (de exemplu, trainingul atenŃional). Nu în ultimul rând,
merită menŃionat faptul că în Ńara noastră nu există încă niciun program care să ofere
psihoterapie cognitiv-comportamentală computerizată copiilor şi adolescenŃilor cu tulburări de
anxietate. Aşadar, nu ştim în ce măsură un astfel de program ar fi fezabil şi acceptabil pentru
copiii şi adolescenŃii români, dar şi pentru părinŃii lor şi persoanele implicate în furnizarea
serviciilor de sănătate mintală (medici psihiatrii, psihoterapeuŃi, psihologi clinicieni).
Bazele neurobiologice ale intervenŃiei farmacologice în tulburările anxioase
O mare parte din simptomele descrise în tabloul psihopatologic al tulburărilor anxioase se
suprapun peste cele ale depresiei (tulburările de somn, dificultăŃile de concentrare a atenŃiei,
fatigabilitatea, simptomele psihomotorii/arausal). Deasemenea simptomele descrise pentru diferitele
tipuri de tulburări anxioase se suprapun. Tulburările anxioase sunt frecvent comorbide, nu numai cu
tulburarea depresivă, dar şi între ele. Unii pacienŃi pot prezenta în timp o a doua sau chiar a treia
tulburare anxioasă. Alte comorbidităŃi frecvente sunt abuzul de substanŃe, tulburarea hiprekinetică cu
deficit de atenŃie, tulburarea bipolară, tulburările de somn.
Simptomele nucleare ale tulburărilor anxioase sunt frica si îngrijoarea. Acest ultim simptom
este ipotetic legat de funcŃionarea circuitului cortico-striato-talamo-cortical. În schimb frica (panica,
fobia) este modulată de amigdală. DiferenŃele dintre formele de anxietate sunt explicate de localizarea
anatomică şi neuromediatorii care reglează frica şi îngrijorarea dar şi de disfuncŃii specifice ale
acestor circuite (Stahl, 2008).
Frica este modulată de conexiunea reciprocă dintre amigdală şi cortexul cingulat anterior sau
amigdală şi cortexul orbito-frontal. Supraactivarea acestor conexiuni conduce la apariŃia fricii. Frica
poate fi exprimată prin evitare care este parŃial reglată de conexiunile bilaterale dintre amigdală şi
substanŃa gri periductală. Evitarea este în acest sens un răspuns motor (”a îngheŃa de frică”). Alte
răspunsuri motorii sunt cel de luptă (”fight”) sau de fugă (”flight”) pentru supravieŃuire în faŃa
stimulilor ameninŃători din mediu.
Răspunsul de frică poate fi caracterizat parŃial şi de efecte endocrine (ex. creşterea nivelului de
cortizol survenită ca urmare a activării de către amigdală a axului hipotalamo-hipofizo-adrenergic HPA). Activarea prelungită a acestui ax şi eliberarea prelungită de cortizol pot avea repercursiuni
importante asupra stării somatice (ex. risc crescut de boală coronariană, diabet zaharat tip II, infarct)
(Stahl, 2008).
Răspunsul de frică poate fi acompaniat de dificultăŃi ale respiraŃiei. Acestea sunt produse ca
urmare a activării nucleului parabrahial (PBN) via amigdală. Activarea excesivă sau neadecvată a
acestui nucleu poate conduce la creşterea frecvenŃei respiratorii, scurtarea respiraŃiei, exagerbarea
simptomelor astmului sau senzaŃia de sufocare.
Amigdala şi neurobiologia fricii
Amigdala este situată lângă hipocamp şi are conexiuni anatomice importante care îi permit
integrarea senzorială şi cognitivă a informaŃiilor urmată de decizia dacă va urma sau nu un răspuns de
frică. EmoŃia ”frică” poate fi reglată cu ajutorul circuitelor amigdalei cu alte arii cheie care reglează
emoŃiile (ex. cortexul prefrontal, partea orbito-frontală şi cortexul cingulat anterior). În funcŃie de
trăsăturile temperamentale individuale, frica include şi răspunsuri motorii (fugă, luptă, îngheŃare).
Sistemul nervos autonom este legat de această emoŃie şi declanşează răspunsuri specifice (ex. creşterea
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pulsului, frecvenŃei cardiace). Aceste răspunsuri ale sistemului cardiovascular sunt mediate de
conexiunea amigdalei cu locus ceruleus, originea sistemului noradrenergic. Când răspunsurile
autonome sunt repetitive, declanşate neadecvat sau cronic de anxietate, pot duce la apariŃia
aterosclerozei, ischemiei cardiace, hipertensiunii arteriale, infarctului, morŃii subite (Stahl, 2008).
Neuromediatorii descrişi ca fiind implicaŃi în circuitele amigdalei cu alte regiuni sunt
serotonina (5-HT), acidul gama aminobutiric (GABA), glutamatul, norepinefrina (NE), factorul de
eliberare corticotrop (CRF). Neurotransmisia depinde de canalele de ioni voltaj dependente. Unii
dintre neuromediatorii enumeraŃi din regiunea amigdalei sunt implicaŃi în apariŃia simptomelor
anxietăŃii şi multe medicamente anxiolitice acŃionează specific asupra lor.
GABA, anxietatea, benzodiazepinele
GABA este unul dintre neuromediatorii cheie implicaŃi în anxietate şi Ńinta mai multor clase de
anxiolitice. Este principalul neuromediator inhibitor şi în condiŃii normale funcŃionează prin inhibarea
activităŃii neuronale, inclusiv la nivelul amigdalei sau a circuitului cortico-striato-talamo-cortical.
Benzodiazepinele, cele mai cunoscute şi studiate anxiolitice, acŃionează prin consolidarea acŃiunii
GABA la nivelul amigdalei şi cortexului prefrontal.
GABA este produs din acidul glutamic prin decarboxilare (sub acŃiunea enzimei GAD). După
formare în neuronul presinaptic GABA este transportat cu ajutorul transportorilor veziculari în
veziculele sinaptice unde este depozitat până la eliberare la nivelului sinapsei în timpul transmisiei
inhibitorii. De la nivelul sinapsei poate fi recaptat cu ajutorul pompei de recaptare GABA (GAT –
transportor GABA presinaptic). La nivel presinaptic GABA poate fi inactivat prin acŃiunea enzimei
GABA transaminază (Stahl, 2008).
Sunt descrise trei tipuri majore de receptori GABA (GABA-A, GABA-B şi GABA-C).
Receptorii GABA-A şi GABA-C sunt canale ionice dependete de ligand. Ambii receptori ionotrofici
fac parte dintr-un complex macromolecular care formează canalul inhibitor de clor. Subtipurile de
receptori GABA-A sunt Ńinta benzodiazepinelor, barbituricelor şi alcoolului. Benzodiazepinele
acŃionează la nivelul receorilor postsinaptici GABA-A prin creşterea inhibiŃiei fazice. Rolul fiziologic
al receptorilor GABA-C este încă necunoscut. Receptorii GABA-B sunt cuplaŃi cu canalele de calciu
sau potasiu şi pot fi împlicaŃi în durere sau funcŃii ale sistemului nervos central (memorie, afectivitate,
etc.).
Serotonina şi anxietatea
Simptomele descrise în tabloul clinic al depresiei pot să apară şi în anxietate. În consecinŃă
medicamentele antidepresive s-au dovedit eficace în terapia tulburărilor anxioase. Serotonina este un
neuromediator cheie la nivelul amigdalei şi antidepresivele care cresc nivelul ei prin blocarea
transportorului (SERT) reduc simptomele anxietăŃii. Antidepresivele anxiolitice includ inhibitorii
selectivi ai recaptării serotoninei (SSRIs) şi inhibitorii recaptării serotoninei şi noradrenalinei (SNRIs).
Serotonina reglează procesarea eficientă a informaŃiei la nivelul amigdalei şi în consecinŃă
vulnerabilitatea sau rezilienŃa circuitelor fricii. SERT anticipează deasemenea răspunsul la stress sau la
medicaŃia anxiolitică. În funcŃie de varianta genei care codează SERT apare procesarea eficientă a
informaŃiei la nivelul amigdalei şi scade riscul apariŃiei, în cazul unor multiple evenimente stresante, a
unei tulburări anxioase sau depresive în perioada adultă. Depinde de tipul transportorului de serotonină
dacă reacŃionăm adaptat. Purtătorii variantei s a genei care codează SERT au o reacŃie excesivă a
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amigdalei la feŃele înspăimântate, sunt aparent mai vulnerabili şi au risc mai mare de a dezvolta o
tulburare afectivă în condiŃii stresante, posibil asociază atrofie hipocampală şi au un răspuns slab la
terapia cu SSRI (Stahl, 2008).
Noradrenalina şi anxietatea
Noradrenalina este un alt neuromediator de la nivelul amigdalei şi al ariilor sale de proiecŃie.
Eliberarea crescută de noradrenalină de la nivelul locusului ceruleus determină numeroase manifestări
periferice ale sistemului nervos autonom şi declanşează simptome centrale ale anxietăŃii (ex.
coşmaruri, hiperarousal, flashbacks, atacuri de panică). Aceste simptome pot fi mediate în amigdală de
noradrenalina în cantitate excesivă la nivelul receptorilor alpha 1 şi beta 1 adrenergici (Stahl, 2008).
Tratamentul tulburării de anxietate generalizată
Terapia farmacologică se suprapune peste cea a altor forme de anxietate sau a depresiei.
Actual, prima linie de terapie este constituită din inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei,
inhibitorii recaptării serotoninei şi noradrenalinei, benzodiazepine sau buspirona. În general este
evitată prescrierea de benzodiazepine datorită cronicităŃii tulburării şi posibilităŃii de dependenŃă, abuz
sau reacŃii de sevraj la întrerupere. Acestea sunt utilizate frecvent la iniŃierea terapiei cu SSRIs sau
SNRIs. Dozele terapeutice sunt crescute treptat datorită unei toleranŃe reduse la dozele adecvate
iniŃiale şi este necesar un timp mai lung pentru apariŃia efectelor terapeutice. Pentru unii pacienŃi
benzodiazepinele sunt utile la iniŃierea terapiei cu un alt agent. Pentru cei la care există o reducere
parŃială a simptomelor benzodiazepinele pot fi utile pentru a potenŃa acŃiunea unui SSRI sau SNRI. În
cazurile când apare o escaladare a simptomelor şi este necesar un control rapid, benzodiazepinele pot
fi folosite intermitent, ocazional. Remisia simptomatologiei tulburării de anxietate generalizată la
pacienŃii care urmează terapie cu SSRI sau SNRI este mai lentă faŃă de tulburarea depresivă şi poate
dura 6 luni sau mai mult. Dacă după câteva săptămâni sau luni de tratament nu se observă ameliorarea
tabloului clinic se recomandă schimbarea cu un preparat din aceeaşi clasă, cu buspironă sau
augumentarea răspunsului cu benzodiazepine. Dacă eşecul terapeutic persistă cu prima linie de terapie
se recomandă un agent cu acŃiune la nivelul receptorilor GABA-A cu subunitate alfa 2 (gabapentin sau
pregabalin aprobate pentru epilepsie, durere neuropată sau fibromialgie) sau antidepresive sedative
(mirtazapina, trazodona). Tratamentul adjuvant poate fi folosit la prima şi a doua linie şi include
hipnotice, antipsihotice atipice sau psihoterapie cognitiv-comportamentală (Stahl, 2008).
Tratamentul anxietăŃii sociale
Prima linie de tratament include SSRI, SNRI sau benzodiazepinele (mai puŃin accepatet ca
monoterapie de primă intenŃie în această formă). A doua linie include un agent cu acŃiune la nivelul
receptorilor GABA-A cu subunitate alfa 2 (gabapentin sau pregabalin aprobate pentru epilepsie, durere
neuropată sau fibromialgie) sau beta blocanŃi (în special la pacienŃii cu anxietate de performanŃă,
uneori în asociere cu benzodiazepine) (Stahl, 2008).
Inhibitorii Selectivi ai Recaptarii Serotoninei (ISRS)
Tratamentul farmacologic este initiat atunci când simptomele tulburarilor anxioase sunt severe,
gradul de afectare împiedica participarea la psihoterapie, sau când psihoterapia singura este
inadecvata. Dovezile sugerează că inhibitorii selectivi ai recaptarii serotoninei (ISRS) sunt de prima
intentie in tratamentul medicamentos al tulburărilor anxioase la copii (Seidel et al, 2006). Studiile
randomizate, controlate placebo, au stabilit eficacitatea pe termen scurt a ISRS în tratamentul
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anxietăŃii la copii (Birmaher, 2003; Black, 1994; Beidel et al, 2007; Walkup et al, 2008, Rynn, 2008,
Wagner et al, 2004). Cel mai important studiu CAMS, este cel mai mare studiu multicentric,
randomizat, controlat care evalueaza eficacitatea relativa si combinata a CBT si ISRS la un lot clinic
de copii diagnosticati cu tulburari anxioase. Studiul CAMS a randomizat 488 copii şi adolescenŃi (cu
vârste între 7-17 ani; 79% caucazieni, 50% de sex feminin), cu anxietate de separare, anxietate sociala
şi/sau tulburare de anxietate generalizata pe patru brate de tratament pentru12 săptămâni: sertralină
(SRT), terapia cognitiv comportamentala (CBT), combinaŃia acestora (COMB), sau managementul
clinic cu placebo pilula (PBO). Toate cele trei tratamente active au fost recomandate cu luarea în
considerare, pentru fiecare copil, a disponibilitatii pentru tratamentul specific şi preferinŃele
individuale ale familiei în ceea ce priveşte tipul de tratament, timpul necesar, precum şi factorii de
cost. DefiniŃia remiterii a fost pierderea tuturor diagnosticelor de tulburare anxioasa de la intrarea in
studiu; definiŃii suplimentare pentru remisiune au fost utilizate. Toate rezultatele au fost evaluate de
către evaluatori independenŃi, orbi la atribuirea tipului de tratament. Predictorii pentru remisiune au
fost examinati. Ratele de remisiune după 12 săptămâni de tratament au variat de la 46% la 68% pentru
COMB, 34% la 46% pentru SRT, 20% până la 46% pentru CBT, şi 15% la 27% pentru PBO. Rata de
remisiune (de exemplu, realizarea unui statut de aproape simptom-free) a fost semnificativ mai mica
decât ratele de răspuns (de exemplu, realizarea unei îmbunătăŃiri semnificative clinic faŃă de valoarea
iniŃială) pentru întregul eşantion. Tinerii care au primit COMB au avut rate semnificativ mai mari de
remisie, comparativ cu toate celelalte grupuri de tratament (Seidel, 2006, Walkup et al, 2008).
US Food and Drug Administration a emis recent un avertisment (black box) in ce priveste
riscul crescut de suicid la utilizarea oricărei medicatii antidepresive la populaŃia pediatrica. Se
recomanda clinicienilor să monitorizeze cu atenŃie agravarea depresiei, aparitia agitaŃiei, sau ideatiei
suicidare, în special la iniŃierea tratamentului medicamentos sau la modificările dozei. Cu toate
acestea, riscul suicidar nu a fost semnificativ crescut în trialurile pe tulburarile anxioase la copil care
au folosit medicatie. Aceast fapt şi dimensiunile mai mari ale efectului ISRS in tulburarile anxioase la
copil, comparativ cu depresia, sugereaza un raport beneficiu/risc favorabil, pentru tulburările anxioase
(Seidel, 2006). Istoricul familial, trialurile existente pe medicatie şi factorii psihosociali asociati cu risc
de agresiune sau suicid, rămân elemente importante (Seidel, 2006). Atunci când sunt prescrise şi
monitorizate în mod corespunzător, beneficiile ISRS depăşesc riscurile (Murphy et al, 2008). Cu toate
acestea, copiii anxioşi şi părinŃii acestora pot fi sensibili chiar si la efecte adverse usoare, tranzitorii,
de aceea discutarea simptomelor somatice înainte de a începe tratamentul medicamentos este foarte
importantă. Intrebarile ce privesc efectele adverse specifice şi educarea pacienŃilor şi părinŃilor in
legatura cu acestea pot îmbunătăŃi complianta. La pacienŃii tineri sau foarte anxiosi, care folosesc o
formă lichidă de ISRS şi încep cu o doză foarte mică (de exemplu, echivalentul a 1-2 mg/zi de
fluoxetină, cu titrare lentă) efectele adverse pot fi mult reduse. Efectele adverse comune, de obicei
usoare si tranzitorii, raportate în trialurile clinice includ simptome gastro-intestinale, dureri de cap,
neliniste motorie si insomnie (Reinblatt et al, 2007). Mai putin frecvente sunt dezinhibitia si activarea
comportamentala, care de multe ori s-au ameliorat prin reducerea dozei sau schimbarea medicatiei.
Dezinhibitia acută trebuie diferentiata de cresterea spontaneitatii şi asertivitatii la copiii inhibati, mai
ales la cei care asociaza si tulburare hiperkinetica cu deficit de atentie. ReacŃiile adverse mai rare, cum
ar fi activarea comportamentală severă, enurezis, tremor, ticuri, apatie, şi sedare, duc de obicei la
intreruperea tratamentului medicamentos (Murphy et al, 2008). Acatisia, care este mai dificil de
diferentiat de activare, se rezolva de obicei la scaderea dozei sau la schimbarea cu alt ISRS. Apatia sau
lipsa motivatiei pot aparea la utilizarea pentru perioade lungi de timp a unui ISRS (Reinblatt et al,
2007). AdolescenŃii ofera rar, in mod voluntar informaŃii despre efectele adverse sexuale, care pot avea
un impact semnificativ asupra compliantei la tratament. Mania poate fi indusă de orice antidepresiv,
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dar nu există date specifice pentru aparitia ei in tratamentul tulburărilor anxioase la copil. Sângerările
anormale sunt rare, dar apar mai frecvent la utilizarea fluoxetinei, paroxetinei sau sertralinei. Este de
preferat utilizarea unui antidepresiv din alta clasa pentru pacienŃii cu tulburări de coagulare, care sunt
la risc pentru a prezenta efecte adverse de acest tip (Murphy et al, 2008).
Anxietatea de separare, anxietatea generalizată şi fobia socială sunt de multe ori comorbide şi
sunt adesea studiate împreună în trialurile clinice pe medicatie, dar si in cele pe CBT la copiii cu
tulburari anxioase. Tinerii cu anxietate de separare, anxietate generalizată si fobie socială au prezentat
o ameliorare semnificativa la tratamentul cu fluvoxamina (76%) comparativ cu placebo (29%).
Severitatea tulburarii şi fobia sociala au fost predictori pentru un raspuns mai slab la tratament (RUPP,
2001). Într-un alt studiu controlat, fluoxetină (61%) a dus la o ameliorare globala semnificativa,
comparativ cu placebo (35%). Fobia socială şi anxietatea generalizata au răspuns semnificativ mai
bine la fluoxetină, dar anxietatea de separare a avut doar o tendinta spre ameliorare (Birmaher et al,
2003).
Simptomele anxioase s-au rezolvat doar parŃial, la 50% din subiectii grupului cu tratament.
Doze mai mari de medicatie sau o combinatie de tratamente au fost propuse pentru studiile viitoare.
Aceste studii au indicat faptul că creşterea dozei de ISRS in a patra săptămână de tratament ar trebui
luata în considerare, în cazul în care nu a aparut nici o îmbunătăŃire semnificativă. Antecedentele
familiale de tulburări anxioase şi severitatea tulburarii au prezis o functionare mai redusa posttratament. Deşi un studiu controlat, pentru fobia sociala, a dat o rată semnificativ mai buna de răspuns
pentru paroxetină (78%), comparative cu placebo (39%), s-au observat efecte adverse semnificative în
grupul de tratament, pe langa un risc relativ fara semnificatie statistica pentru suicid (Wagner et al,
2004).
Un studiu mic, controlat placebo pe copii cu mutism electiv si fobie sociala sau tulburare
evitanta a constatat o îmbunătăŃire semnificativă pentru fluoxetină la evaluarile parintilor, dar nu si la
cele ale clinicianului şi profesorilor, cu ambele grupuri prezentand simptome importante si la sfârşitul
studiului (Black et al, 1994). O serie de cazuri controlate care au utilizat sertralina, au arătat o evolutie
pozitiva la copiii cu mutism electiv (Carlson et al, 1999), iar unele studii necontrolate şi studii de caz
au raportat rezultate promitatoare pentru fluoxetină, fluvoxamină sau sertralină. Nu există studii
randomizate, controlate pentru tratamentul medicamentos al tulburarii de panica la tineri. Un studiu
pilot deschis, pe tratamentul cu ISRS la adolescentii cu tulburare de panica si tulburari comorbide a
aratat o ameliorare semnificativa la tratamentul cu fluoxetină, paroxetină, sertralină administrate
singure sau în combinaŃie cu clonazepam sau lorazepam pe termen scurt, când tulburarea de panica a
fost severă (Renaud et al, 1999).
Tratamentul cu fluoxetină la tineri, incluzand unii cu tulburare de panica, a evidentiat o
ameliorare a simptomelor de panică la o doză medie de 24 mg fluoxetină la copii şi de 40 mg la
adolescenŃi (Fairbanks et al, 1997). O revizuire retrospectiva a fiselor de observatie la copiii şi
adolescenŃii cu tulburare de panică şi tulburări comorbide, trataŃi cu paroxetină (doze intre 10-40
mg/zi), a constatat o imbunatatire semnificativa a simptomelor de panică şi a funcŃionarii, iar
paroxetina a fost bine tolerata (Masi et al, 2001).
Dovezile cu privire la riscurile pe termen lung si beneficiile ISRS în tratamentul tinerilor cu
tulburări anxioase sunt foarte limitate (Reinblatt et al, 2007). Pine (2002) recomandă ca medicii să ia
în considerare intreruperea medicatiei intr-o perioadă cu nivel scăzut de stres la copiii care prezinta o
ameliorare marcata sau remiterea simptomatologiei pentru un an întreg. PacienŃii care au recăderi în
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timpul reducerii lente a dozelor sau după întreruperea tratamentului, ar trebui sa reia tratamentul cu
ISRS. Nu există dovezi care sa indice faptul că un ISRS este mai eficient decât altul in tratamentul
tulburarilor anxioase la copil, şi nu sunt recomandari specifice de dozare. Cu toate acestea, date
privind diferentele de eficienta şi efectele secundare ale ISRS in functie de grupa de vârstă, sunt în
curs de dezvoltare. Activarea comportamentala şi vărsăturile au fost mai prevalente la copii decât la
adolescenŃi (Safer et al, 2006), iar copiii (în special fetele) au prezentat o concentraŃie plasmatică de
varf mai mare decât adolescenŃii, la fluvoxamina, la doze similare (Labellarte et al, 2004).
Alte medicamente
SiguranŃa şi eficacitatea altor medicamente in tratamentul tulburărilor anxioase la copil, nu au
fost stabilite. Venlafaxina, antidepresivele triciclice (ATC), buspirona şi benzodiazepinele au fost
folosite ca alternative clinice, în monoterapie sau în asociere cu ISRS. Nu există studii controlate si
datele pentru a ghida tratamentul, in cazul utilizarii de combinaŃii de medicamente atunci când un
singur medicament nu este eficient in gestionarea simptomelor anxioase sau când există un răspuns
parŃial, sunt foarte limitate. Comorbiditatile reprezinta alta indicatie pentru utilizarea altor
medicamente (Reinblatt et al, 2007, AACAP, 2007).
Intr-un studiu care examina un agent farmacologic nou pentru tratamentul anxietatii la tineri,
datele au fost combinate din doua studii controlate cu venlafaxina, care este un inhibitor al recaptarii
serotoninei si noradrenalinei cu eliberare prelungita, la tinerii cu anxietate generalizată (Rynn et al,
2007). Primul studiu a aratat imbunatatiri semnificative ale anxietatii şi funcŃionarii, în timp ce al
doilea a aratat o imbunatatire semnificativa doar la unele măsuratori secundare. Ratele combinate de
răspuns fost semnificativ mai mari pentru venlafaxina cu eliberare prelungita (69%), comparativ cu
placebo (48%). ReacŃiile adverse cele mai frecvente au fost anorexia la copii şi adolescenŃi şi
somnolenŃa la adolescenŃi. Modificări semnificative ale tensiunii arteriale (creşterea), frecventei
cardiace (creşterea), si a colesterolului total (cresterea) au fost observate în timpul tratamentului pe
termen scurt (Rynn et al, 2007).
Venlafaxina poate fi o optiune in tratamentul anxietatii generalizate doar după ce câteva ISRS
au eşuat, dar cu monitorizare atentă (inclusiv a semnelor vitale şi a colesterolului în tratamentul pe
termen scurt şi evaluări periodice electrocardiografice în tratamentul pe termen lung). Datele
preliminare dintr-un studiu controlat placebo cu venlafaxină cu eliberare prelungita în tratamentul
fobiei sociale la tineri, sugereaza eficacitatea pe termen scurt (Tourian et al, 2004). Riscul relativ de
suicid pentru venlafaxinei poate fi mai mare decât pentru ISRS.
Studiile controlate privind utilizarea ATC (antidepresivelor triciclice) la tinerii cu tulburari
anxioase, au avut rezultate contradictorii. Eficacitatea pentru utilizarea lor la această populaŃie nu a
fost stabilita (Gittelman et al , 1971, Berney et al, 1981, Klein et al, 1992, Bernstein, 2000).
Clomipramina este un ATC cu proprietăŃi serotoninergice, care poate fi folosita singura sau în
combinaŃie cu un ISRS, atunci când există un răspuns parŃial, şi pot fi utile la tinerii care nu tolerează
ISRS. Deşi eficace în studiile controlate pentru tulburarea obsesiv-compulsive la copil, a fost
examinată doar într-un studiu controlat, la doze mici, cu rezultate neclare pentru alte tulburari anxioase
(Reinblatt et al, 2007, Berney et al, 1981). Efectele secundare, cum ar fi tremor, constipaŃie, gură
uscată, oboseală, transpiraŃii, ameŃeli, limiteaza utilitatea sa terapeutica. Clomipramina poate fi iniŃiata
cu o doză mică, cu monitorizare atentă, inclusiv electrocardiograme şi concentratie sangvina, iar apoi
se creşte încet in functie de toleranŃa la efectele secundare.
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Buspirona si-a demonstrat eficacitatea in tulburarea de anxietate generalizata la adulti, dar nici
un studiu controlat publicat nu-i susŃine eficacitatea la copiii cu tulburări anxioase. Un studiu deschis
pe tineri cu o varietate de tulburari anxioase, a aratat imbunatatiri semnificative in raportarea anxietatii
şi efecte secundare minime (Simeon et al, 1994). Un studiu clinic sponsorizat de de firma
producatoare, a arătat că buspirona ar putea fi mai bine tolerata la doze mai mici la copii anxioşi (5-7.5
mg de două ori pe zi), comparativ cu adolescenŃii anxiosi (5-30 mg de doua ori pe zi) (Simeon et al,
1994). ReacŃiile adverse frecvente au fost dureri de cap, ameteala, şi dispepsie. Sunt necesare studii
suplimentare, dar buspirona poate fi folosita cu prudenŃă, cand ISRS şi inhibitorii recaptarii serotoninei
si noradrenalinei nu sunt eficienti sau ca medicatie adjuvanta, in tratamentul anxietatii generalizate la
copii şi adolescenŃi.
Benzodiazepinele nu si-au dovedit eficienta în studiile clinice controlate, în tulburările
anxioase la copil (Reinblatt et al, 2007). Ele pot fi utile ca adjuvant in tratamentul pe termen scurt,
pentru a realiza o reducere acută a simptomelor anxioase severe, în timp ce un ISRS este titrat. Pot
reduce simptomele anxioase suficient pentru a permite iniŃierea fazei de expunere a CBT (Renaud et
al, 1999). Benzodiazepinele ar trebui utilizate cu precauŃie, din cauza efectelor adverse şi a riscului de
dependenŃă fizică şi psihică. Ele sunt contraindicate la tinerii cu istoric de abuz de substante. De
asemenea, din cauza posibilei afectari a fătului şi sugarului, benzodiazepinele nu sunt recomandate în
cazul fetelor care sunt gravide sau alăptează (Birmaher et al, 1998). ReacŃiile adverse cele mai
frecvente includ sedare, dezinhibitie severa cu agresivitate si iritabilitate, discontrol comportamental la
adolescenti, şi deficite cognitive si de memorie, care pot avea un impact negativ asupra proceselor de
învăŃare (Reinblatt et al, 2007). Sevrajul, în special dacă medicamentul este oprit brusc, poate fi usor
(insomnie, ameŃeli, dureri de cap, greaŃă, vedere înceŃoşată, şi tremor) sau sever (hipotensiune
arterială, hipertermie, iritabilitate neuromusculara, delir, halucinaŃii si convulsii) (Birmaher et al,
1998).
Unele tipuri noi de tratamente farmacologice au avut rezultate promitatoare la adulŃi, ca
adjuvante la terapia comportamentala pentru tulburările anxioase şi necesita studii suplimentare la
copii. Dcycloserina este un potenŃiator cognitiv, care a fost administrat chiar înainte de terapia de
expunere la pacienŃii adulŃi cu fobie specific; a dus la o îmbunătăŃire semnificativ mai mare a
simptomelor anxioase comparativ cu placebo (Ressler et al, 2004).
Tratamentul psihofarmacologic la copiii mici
Grupul de lucru pentru psihofarmacologia prescolarului din cadrul Academiei Americane de
Psihiatrie a Copilului si Adolescentului a dezvoltat recomandări privind tratamentul psihofarmacologic
in copilaria mica (Gleason et al, 2007). Algoritmul pentru tulburările anxioase a inclus anxietatea de
separare, anxietatea generalizata, mutismul electiv şi fobia specifică.
Se recomanda tratamentul initial cu psihoterapie, pentru un minim de 12 saptamani. În cazul în
care aceasta este ineficienta, fluoxetina este medicamentul de prima intentie, începând cu doze foarte
mici (1 mg) şi cu monitorizare atenta. Dozele mici de 5-8 mg/zi de fluoxetină pot fi eficace. Dacă o
cura adecvata de fluoxetină nu este eficienta, se recomanda trecerea la un alt ISRS. Paroxetina, αagoniştii şi ATC nu au fost recomandate. Benzodiazepinele au fost enumerate la "practici"
nerecomandate pentru prescolari, cu excepŃia anxietatii extreme pentru proceduri medicale sau
dentare.
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În concluzie, ISRS sunt medicamentele de prima linie in tratamentul farmacologic al
tulburărilor anxioase la copil. Nici o alta medicatie nu a dovedit eficienta si siguranta consistente la
copiii cu anxietate. Combinatia ISRS cu CBT pentru tratamentul tulburărilor anxioase la copil, a
demonstrat o eficacitate semnificativă, comparativ cu fiecare tratament in monoterapie pentru
tulburarile anxioase moderate si severe (Connolly et al, 2011, Walkup et al, 2008).
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