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CAZURILE CLINICE – ARGUMENTAȚI RĂSPUNSUL. 
 

PRACTICA – 3 cazuri clinice  
 

PRACTICA - CAZ CLINIC -  NOZOLOGIE (1-23) 
 

CAZURILE CLINICE – ARGUMENTAȚI RĂSPUNSUL. 
 

 
PRACTICA - NOZOLOGIE 

1.  

O femeie de 23 ani se adresează în sala de urgență cu acuza, că din senin, a fost prinsă de o 
frică copleșitoare, asociată cu scurtarea respirației și palpitații ale inimii. Aceste simptome 
au durat circa 20 minute și pe parcurs ce le retrăia, ea se temea că moare sau că 
înnebunește. Pacienta a avut pe parcursul lunii 4 episoade similare și se îngrijorează că vor 
mai continua. Care din următoarele este cel mai probabil diagnostic? 
a. Episod acut psihotic 
b. Hipocondrie 
c. Tulburare de panică 
d. Tulburare de anxietate generalizată 
e. Tulburare de stres posttraumatic 

2.  

O fetiță de 4 ani este adusă la pediatrul său din cauză că părinții cred că ea nu „se dezvoltă 
normal”. Mama fetiței declară că fiica sa părea normală în intervalul 2-3 ani ai vieții sale. Ea 
mergea și a început să vorbească folosind propoziții. Ea a fost capabilă să se joace cu mama 
și sora sa mai în vârstă. Mama observa că pe parcursul ultimelor două luni fiica ei a pierdut 
aceste capacități anterior căpătate. Ea nu se mai juca cu nimeni și a încetat complet să mai 
vorbească. A pierdut controlul sfincterului anal, când anterior ea nu a avut nevoie de un 
scutec pentru cel puțin un an. Care din următoarele este diagnoza cea mai probabilă? 
a. Tulburarea Rett 
b. Tulburarea dezintegrativă a copilărie 
c. Autism 
d. Tulburarea Asperger 
e. Tulburarea de dezvoltare pervazivă 

3.  

O femeie de 23 ani se întoarce acasă după ce naște o fetiță sănătoasă. Ea remarcă pe 
parcursul ultimei săptămâni că a devenit tot mai iritată și că nu doarme foarte bine. Ea 
retrăiește că nu va fi o mamă bună și că va face o greșeală în îngrijirea copilului său. Care 
din următoarele este cel mai probabil diagnostic? 
a. Depresie post-partum 
b. Psihoză post-partum 
c. Tulburare de adaptare 
d. Tristețe postpartum 
e. Depresie majoră 

4.  

Un băiat de 14 ani este adus la medic pentru că i-a spus mamei sale că își dorește să fi fost 
mort. El a fost iritabil în ultimele câteva săptămâni și s-a izolat în camera sa, evitându-și 
prietenii. El s-a plâns de diferite dureri și stare generală proastă. Care dintre următoarele 
afirmații este adevărată despre această tulburare? 
a. Este rar la copii 
b. Prezentarea sa la copii este similară cu cea la adulți 
c. Medicamentele nu sunt tratamentul la alegere 
d. Întrebările despre sinucidere vor crește probabilitatea unui comportament autodistructiv 
e. Simptomele psihotice sunt frecvente 
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5.  

  Un bărbat de vârstă medie este cronic preocupat de sănătatea sa. Pentru mulți ani el se 
temea că funcția neregulată a intestinului său însemna că are cancer. Acum el este foarte 
îngrijorat că ar avea o patologie cardiacă, în pofida reasigurărilor terapeutului său că 
„bătăile extra” ocazionale pe care le detectează când își verifică pulsul sunt complet 
benigne. Care din următoarele este diagnoza cea mai probabilă? 
a. Tulburare de somatizare 
b. Hipocondrie 
c. Tulburare delirantă 
d. Tulburarea algică 
e. Tulburare de conversie 
 

6.  

O femeie de 25 ani, naște un copil sănătos prin cezariană. Ea remarcă că pe parcursul 
următoarei săptămâni că a devenit mai iritată și că nu doarme foarte bine. Ea se 
îngrijorează că copilul ei ar putea muri și fantasmează că dacă copilul ar muri și ea și-ar 
curma viața. Ea declară că nu a dormit și că a pierdut 4,5 kg pe parcursul săptămânii. Pe 
parcursul următoarei săptămâni, ea începe să investigheze cum ar putea comite suicid și 
cheamă un prieten să vadă dacă acesta ar dădăci copilul în așa fel ca în cazul în care o face, 
femeia să nu lase copilul singur. Care din următoarele este diagnoza cea mai probabilă? 
a. Depresie post-partum 
b. Psihoză post-partum 
c. Doliu necomplicat 
d. Tristețe postpartum 
e. Tulburare de anxietate generalizată 

7.  

Un băiat de 19 ani este adus la terapeut de către părinții săi după ce acesta ia chemat de la 
colegiu, fiind terifiat că Mafia îl persecută. El declară că a mâncat practic nimic altceva decât 
fasole din conserve timp de șase săptămâni din cauză că „ei sunt peste tot – nu pot fi prea 
atent.” El este convins că Mafia a montat camere în dormitor și că ei îi privesc fiece mișcare. 
Uneori resimte voci a doi bărbați care vorbesc despre el când nimeni nu e în jurul său. 
Colegul de cameră declară că pentru ultimele două luni pacientul a devenit tot mai retras și 
suspicios. Care din următoarele este diagnoza cea mai probabilă? 
a. Tulburare delirantă 
b. Tulburare schizoafectivă 
c. Tulburare schizofreniformă 
d. Schizofrenie 
e. Intoxicație cu fenciclidin (PCP) 

8.  

O femeie de 27 ani se adresează psihiatrului cu acuza de bază că ea se simte depresivă toată 
viața sa. În timp ce declară că nu a fost atât de depresivă ca să fie incapabilă să funcționeze, 
ea totuși nu se simte cu adevărat bine mai mult de o săptămână ori două la rând. Ea nu a 
fost suicidară sau psihotică, deși stima ei de sine este cronic joasă. Care din următoarele 
este cel mai probabil diagnostic? 
a. Depresie majoră 
b. Tulburare de adaptare 
c. Ciclotimia 
d. Tulburare bipolară 
e. Distimie 
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9.  

  Un bărbat de 25 ani se adresează la psihiatru cu acuza de bază de dispoziție depresivă cu 
durata de o lună. Mama sa, față de care era foarte apropiat, a murit o lună în urmă, și din 
acel moment el s-a simțit trist și foarte plângăreț. El avea dificultăți în concentrare, a slăbit 
cu 1,5 kg și nu doarme liniștit întreaga noapte. Care din următoarele este diagnosticul cel 
mai probabil?  
a. Depresia majoră 
b. Distimia 
c. Tulburare de stres posttraumatică 
d. Tulburare de adaptare 
e. Doliu necomplicat 

10.  

  Un pacient de 52 ani este îndreptat la psihiatru după ce este mustrat la serviciu din cauză 
că permanent își finisează lucrul mai târziu. El insistă că el nu va finisa nimic până când nu 
va fi „perfect, comparativ cu lucrul colegilor mei.” El are puțini prieteni pentru că îi 
plictisește cu cerințele sale de „precizie în timp” și din cauza lipsei sale de căldură 
emoțională. Aceasta a fost un pattern pe parcursul întregii vieți a pacientului, deși el refuză 
să creadă că problemele au ceva a face cu comportamentul său personal. Care din 
următoarele este diagnosticul cel mai probabil? 
a. Tulburarea obsesiv-compulsivă 
b. Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă 
c. Tulburarea de personalitate tip borderline 
d. Tulburarea bipolară, stare mixtă 
e. Tulburare de anxietate nespecificată 

11.  

  O femeie de 35 ani a trăit într-un spital psihiatric de stat pe parcursul ultimilor 10 ani. Ea 
petrece majoritatea zilei balansând, mormăind încet cu sine, sau uitându-se în reflecția sa 
într-o oglindă mică. Ea necesită ajutor pentru a se îmbrăca și a face duș, și ea des chicotește 
și râde fără un motiv aparent. Care din următoarele este diagnosticul cel mai probabil? 
a. Schizofrenie 
b. Tulburare delirantă 
c. Tulburare bipolară, faza maniacală 
d. Tulburare schizoafectivă 
e. Tulburare schizofreniformă 

12.  

  O femeie de 32 ani este adusă în sala de urgență de către poliție după ce a fost găsită stând 
în mijlocul unei autostrăzi ocupate, goală, impunând traficul să oprească. În sala de urgență 
ea este agitată și neliniștită, cu logoree și un afect ce alternează între euforie și iritabilitate. 
Tatăl acesteia este contactat și el declară că acest gen de comportament are loc și în familie. 
Care din următoarele este cel mai probabil diagnostic?  
a. Delirium 
b. Tulburarea bipolară, manie 
c. Tulburarea bipolară, stare mixtă 
d. Ciclotimie 
e. Schizofrenie 
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13.  

Un băiat de 21 ani este adus în sala de urgență de către părinții săi din cauză că nu a dormit, 
nu s-a spălat, nu a mâncat în ultimele trei zile. Părinții declară că pe parcursul ultimelor șase 
luni fiul lor s-a comportat straniu și „parcă nu era el.” Ei declară că se încuia în camera sa, 
vorbea singur cu sine și scria pe pereți. Cu șase săptămâni înainte de vizita în sala de 
urgență, fiul lor a devenit convins că un coleg student îi fura gândurile și îl făcea incapabil 
de a învăța materialul de la școală. În ultimele două săptămâni, ei au remarcat că fiul lor a 
devenit depresiv și a încetat să aibă grijă de sine, inclusiv spălarea, mâncarea și îmbrăcarea. 
La examinare, pacientul este murdar, ciufulit și plânge. El acuza la incapacitatea de a se 
concentra, un nivel scăzut de energie și sentiment de suicid. Care din următoarele este cel 
mai probabil diagnostic pentru acest pacient? 
a. Tulburare schizoafectivă 
b. Schizofrenie 
c. Tulburare bipolară I 
d. Tulburarea de personalitate schizoidă 
e. Tulburare delirantă 

14.  

  O învățătoare în școala primară este îngrijorată de o fetiță de 6 ani din clasa ei care nu a 
vorbit un cuvânt de când a început școala. Mica fată participă adecvat în activitățile clasei și 
utilizează gesturi și desene și dă din cap pentru a comunica. Părinții declară că mica fată 
vorbește doar în casă și doar în prezența celor mai apropiate rude. Care din următoarele 
este cel mai adecvat diagnostic? 
a. Autism  
b. Tulburare de limbaj expresiv 
c. Tulburare opoziționismul provocător 
d. Fobia de școală 
e. Mutism selectiv 

15.  

Un bărbat de 26 ani se adresează la un terapeut cu acuza de bază de dispoziție depresivă pe 
parcursul ultimelor 5 săptămâni. El s-a simțit trist, cu scăderea concentrației atenției, 
scăderea energiei și interesului în hobby-urile lui obișnuite. Șase luni înainte de vizita 
curentă el a fost în sala de urgență cu atac de astm bronșic acut și a fost inițiat prednisolon. 
Care din următoarele este cel mai probabil diagnostic? 
a. Tulburare afectivă secundară unei condiții medicale generale 
b. Tulburare afectivă induse de substanțe 
c. Depresie majoră 
d. Tulburare de adaptare 
e. Distimie  

16.  

  O femeie de 40 ani este arestată de poliție după ce este găsită că se strecoară prin fereastra 
casei unei vedete cinema. Ea declară că vedeta de cinema a invitat-o în casa sa din cauză că 
cei doi sunt căsătoriți în secret și „pur și simplu nu ar face bine carierei lui dacă toți ar 
cunoaște.” Vedeta de cinema neagă că s-ar fi întâlnit cu ea, dar remarcă că femeia ia trimis 
sute de scrisori pe parcursul ultimilor doi ani. Femeia nu a fost implicată în careva 
probleme anterior și își trăia de altfel viața izolat și obișnuit. Care din următoarele este cel 
mai probabil diagnosticul? 
a. Tulburare delirantă 
b. Tulburare schizoafectivă 
c. Tulburare bipolară tip I 
d. Ciclotimie 
e. Tulburare schizofreniformă 
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17.  

Un băiat de 5 ani nu arată nici un interes în alți copii și ignoră orice adult în afară de părinți. 
El petrece ore în alinierea jucăriilor sau învârtirea roților acestora dar nu le utilizează 
pentru jocuri „dea cineva”. El rar folosește vorbirea pentru a comunica și părinții lui afirmă 
că niciodată nu a făcut-o. Examinarea fizică indică că capul lui are o circumferință normală 
și mersul acestuia este normal. Care din următoarele este cel mai probabil diagnostic pentru 
acest băiat? 
a. Tulburare obsesiv-compulsivă 
b. Sindromul Asperger 
c. Tulburarea dezintegrativă a copilăriei 
d. Autism 
e. Tulburarea Rett 

18.  

Un băiat de 15 ani este arestat pentru împușcarea proprietarului unui magazin pe care el a 
încercat să-l jefuiască. El a fost în departamentul pentru tineri a serviciului de custodie de 
câteva ori pentru o varietate de crime împotriva proprietății, posesia de substanțe nelegale, 
atac și jaf. El este vesel și nepăsător pe parcursul arestului, mai îngrijorat de a pierde jacheta 
de piele decât de soarta bărbatului pe care l-a rănit. Care din următoarele este cel mai 
probabil diagnostic în acest caz? 
a. Tulburarea opoziționismul provocător 
b. Tulburarea de personalitate antisocială 
c. Tulburare de personalitate narcisică 
d. Tulburare de conduită 
e. Abuz de substanțe 

19.  

  Un bărbat de 52 ani este văzut de psihiatru în sala de urgență din cauză că el se plânge că 
aude și vede oameni miniaturali care îi spun că ucidă pe oricare din câmpul lui de vedere. El 
declară că aceste simptome s-au dezvoltat subit pe parcursul ultimelor 48 ore, dar că le-a 
avut ca „apărut și dispărut” pe parcursul anilor. El declară că niciodată nu a căutat 
tratament pentru simptome dar că acest epizod este în mod particular rău. El neagă orice 
consum de substanțe nelegale. Pacientul este conștient și orientat în timp, spațiu și propria 
persoană. Examinarea statutului psihic este normală cu excepția halucinațiilor auditive și 
vizuale. Procesele gândirii sunt normale. Toxicologia la droguri este pozitivă la cocaină. Este 
destul de insistent în necesitatea de a fi „închis” în spital pentru simptomele pe care le 
retrăiește. Care din următoarele este cel mai probabil diagnostic? 
a. Psihoză indusă de SPA 
b. Schizofrenie 
c. Tulburare schizoafectivă 
d. Tulburare schizofreniformă 
e. Simulare 

20.  

O femeie de 23 ani se prezintă la terapeutul său cu acuza de bază că ea este anxioasă în 
legătură cu modul cum arată. Ea remarcă că „de când se ține ea minte” era obsedată de 
faptul că ceva trebuia să fie în neregulă cu fața sa. Ea remarcă că ochii ei sunt prea 
îndepărtați și nasul ei este deformat. Ea declară că aceste griji îi „distrug viața” fiindcă ea 
cheltuiește tot timpul izolându-se de alții în așa fel ca alții să nu îi vadă fața. Terapeutul nu a 
observat nimic neobișnuit în fața pacientei, dar această afirmare nu a consolat pacienta. 
Care din următoarele este cel mai probabil diagnostic? 
a. Tulburare dismorfică corporală 
b. Tulburare delirantă 
c. Tulburarea obsesiv-compulsivă 
d. Tulburare de somatizare 
e. Hipocondrie 
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21.  

Un băiat de 21 ani este adus la psihiatru din cauză că pentru ultimele 36 luni el a fost iritabil 
și depresiv practic mereu. Băiatul remarcă că îi este dificil să se concentreze și că a slăbit cu 
2,3 kg pe parcursul acelei perioade fără ca să încerce. El declară că se simte precum că 
mereu este depresiv, și simte deznădejde că ar putea să se simtă bine vreodată. El neagă 
ideație suicidară sau halucinații. El doarme bine și se descurcă la școală, deși profesorii lui 
au observat că el nu pare că reușește să se concentreze la fel de bine ca înainte. Care din 
următoarele este diagnosticul cel mai probabil? 
a. Depresie majoră 
b. Tulburare distimică 
c. Tulburare afectivă secundară unei condiții medicale generale 
d. Adolescență normală 
e. Ciclotimie 

22.  

  O femeie de 24 ani vine în sala de urgență cu acuza de bază că „stomacul meu se 
descompune din interior.” Ea declară că pentru ultimele șase luni ea plângea practic zilnic, 
că avea o concentrație scăzută a atenției, o scădere a energie, a interesului față de hobby-
urile sale obișnuite. Ea a pierdut 11,3 kg pe perioada dată. Ea greu adoarme, și când totuși 
adoarme, ea se trezește dimineața devreme. Pe parcursul ultimelor trei săptămâni, ea a 
devenit convinsă că ea moare de cancer și se descompune din interiorul corpului său. De 
asemenea, pe parcursul ultimelor două săptămâni ea auzea o voce care o chema pe nume 
când nimeni nu era în preajmă. Care din următoarele este cel mai probabil diagnostic? 
a. Tulburarea delirantă 
b. Tulburare schizoafectivă 
c. Tulburare schizofreniformă 
d. Schizofrenia  
e. Depresie majoră cu simptome psihotice 

23.  

O femeie în vârstă de 47 de ani este adusă la urgență după ce a sărit de pe un pod într-o 
tentativă de sinucidere. În camera de urgență, ea declară că a vrut să se sinucidă pentru că 
diavolul o chinuia de mulți ani. După stabilizarea fracturilor, este internată în unitatea de 
psihiatrie, unde este tratată cu risperidonă și sertralină. După două săptămâni nu mai este 
suicidară și starea ei de spirit este eutimică. Cu toate acestea, ea încă mai crede că diavolul 
recrutează oameni pentru a încerca să o persecute. În ultimii 10 ani, pacienta a avut trei 
episoade similare înainte de aceasta. În tot acest timp, ea nu a încetat niciodată să creadă că 
diavolul o persecută. Care dintre următoarele este cel mai potrivit diagnostic pentru această 
pacientă? 
a. Tulburare delirantă 
b. Tulburare schizoafectivă 
c. Schizofrenie, tip paranoid 
d. Tulburare schizofreniformă 
e. Depresie majoră cu trăsături psihotice 
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PRACTICA - PSIHOPATOLOGIE-EXAMINARE + TRATAMENT-INTERVENȚII 
 

24.  

Un bărbat de 42 ani intră în sala de urgență cu acuza de bază „niște bărbați mă urmăresc”. 
El de asemenea se plânge că aude o voce care îi spune  că rănească pe alții. El spune 
examinatorului că prezentatorul de știri îi transmite mesaje speciale despre starea lumii 
fiecare noapte prin televizor. Această ultimă convingere este un exemplu de care tulburare 
psihiatrică?  
a. Idee delirantă de grandoare 
b. Iluzie 
c. Slăbirea asociațiilor (asociații îndepărtate) 
d. Idee de referință 
e. Întunecarea conștiinței 

25.  

  Un bărbat de 23 ani este adus în sala de urgență după ce acesta se apropiase de o doamnă 
necunoscută într-un magazin și a început să o lovească, pretinzând că el „știa că ea a fost 
trimisă să-l spioneze”. În camera de urgență s-a depistat că este în stare de alertă, fiind 
orientat în propria persoană, spațiu și timp. El nega că aude voci. El continua să insiste că 
sunt „agenți speciali” împrăștiați prin tot orașul care îl supraveghează. Acest simptom este 
un exemplu al cărei tulburări psihiatrice? 
a. Idee delirantă 
b. Iluzie 
c. Reprezentare perceptuală a unui sunet sau imagine care nu este prezentă 
d. Egomanie  
e. Fugă disociativă 

26.  

Un bărbat de 56 ani a fost spitalizat pentru infarct miocardic. Două zile după internare, el 
se trezește în toiul nopții și strigă că este un om ce stă lângă fereastră în salonul său. După 
intrarea asistentei medicale și aprinderea luminii, pacientul este ușurat fiindcă înțelege că 
„bărbatul” de fapt era draperia de la fereastră. Această eroare de percepere a realității este 
cel mai bine descrisă de care din următorii termeni psihiatrici? 
a. Idee delirantă 
b. Halucinație 
c. Iluzie 
d. Proiecție 
e. Sinestezie  

27.  

Un rezident psihiatru este chemat să consulte o pacientă de 75 ani care a suportat o 
protezare de șold două zile înainte. La examinare, rezidentul observă că pacienta spune că 
anul curent este 1956, și crede că este la fiul său acasă. Aceste deficite ilustrează care 
aspect al examinării statusului psihic? 
a. Concentrarea  
b. Memorie  
c. Procesul gândirii 
d. Orientarea  
e. Nivelul de conștiință 

28.  

Un taximetrist de 28 ani este cronic consumat de frica de a nu călca accidental un pieton. 
Deși el încearcă să se convingă că fricile sale sunt prostești, anxietatea sa continuă să 
crească până când el merge înapoi la locul scenei „accidentului” și nu se convinge că 
nimeni nu stă culcat rănit pe stradă. Acest comportament este un exemplu de ce din cele 
următoare? 
a. Compulsie secundară unei obsesii 
b. Obsesie declanșată de o compulsie 
c. Ideație delirantă 
d. Manifestare tipică a tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă 
e. Fobie 
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29.  

O femeie de 23 ani se adresează în sala de urgență cu acuza de bază că aude voci de șapte 
luni. În afara halucinațiilor, ea are ideea că radioul îi transmite mesaje speciale. Când a fost 
întrebată de înțelesul proverbului „Cum îți așterni așa și dormi”, pacienta a răspuns, „dacă 
îți așterni pe moale vei dormi mai bine”. Care din următoarele simptome din statusul 
psihic sunt demonstrate de pacient? 
a. Sărăcia vorbirii 
b. Gândire concretă 
c. Fugă de idei 
d. Slăbirea asociațiilor (asociații îndepărtate) 
e. Gândire autistică 

30.  

Un bărbat de 24 ani este internat în secția de internare psihiatrică după ce mama sa a 
observat că stă nemișcat ore în șir în poziții bizare. Pe parcursul examinării, pacientul stă 
cu o mână ridicată deasupra capului și cu alta orientată direct în fața sa. Este mut, nu pare 
să fie conștient de cele cel înconjoară și activ opune rezistență la încercările de ai schimba 
poziția. Care din următoarele descrie cel mai bine comportamentul pacientului? 
a. Apraxia 
b. Distonia 
c. Sinestezia 
d. Catatonia 
e. Starea de transă 

31.  

O femeie de 36 ani cu schizofrenie se adresează în sala de urgență cu acuza de bază că „ei 
încearcă să mă omoare.” În sala de examinare, ea este hipervigilentă și insistă să stea în 
colț cu spatele la perete. Brusc ea începe să fixeze privirea într-un colț și să afirme, „Nu, nu 
poți să mă impui să fac asta!” Care din următoarele simptome este cel mai probabil că 
pacienta le resimte? 
a. Gândire concretă 
b. Depersonalizare 
c. Fugă de idei 
d. Halucinații 
e. Idee de referință 

32.  

Un bărbat de 56 ani este adus în oficiul terapeutului de către soția sa deoarece aceasta a 
remarcat o schimbare a personalității pe parcursul ultimelor trei luni. În timp ce pacientul 
este chestionat, el răspunde la fiecare întrebare cu aceleași trei cuvinte. Care din 
următoarele simptome cel mai bine se potrivește cu comportamentul pacientului? 
a. Simptomatică negativă 
b. Dezorientare 
c. Gândire concretă 
d. Perseverație 
e. Circumstanțialitate 

33.  

O femeie de 24 ani este internată în spitalul psihiatric după un gest suicidar. Ea și-a tăiat 
încheieturile după un conflict cu iubitul. Acesta este al patrulea gest al acestei paciente, ce 
are loc după o ceartă cu un părinte sau cu iubit. În secție, ea neagă că ar fi suicidară, că ea 
nu halucinează și nu e delirantă. Pacienta cauzează un înalt grad de dezordine în secție din 
cauză că mecanismul primar de apărare al ei este clivajul. Care din următoarele afirmații 
ar fi adecvate de spus din partea terapeutului pacientului? 
a. Tulburarea ei va răspunde rapid la tratament 
b. Tulburarea ei ar trebui să cauzeze puțină deteriorare în funcționarea de adaptare 
c. Pacientul va avea nevoie de benzodiazepine pentru a controla impulsivitatea 
d. Pacientul va avea nevoie de lucru de lungă durată în psihoterapie pentru 
ameliorare 
e. Tulburarea ei va include des perioade de remisiune de până la un an 
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34.  

O femeie de 42 ani se adresează la terapeutul său din cauză că a fost depresivă pentru 
ultimele trei luni. Ea de asemenea a observat că a adăugat în greutate cu 9 kg fără efort. Ea 
observă că nu are plăcere din activitățile care cândva se bucura și pare obosită majoritatea 
timpului. Aceste simptome au determinat pacienta să se retragă de la multe funcții sociale 
de care cândva se bucura. Terapeutul apreciază pacienta cu diagnoza de hipotiroidie și 
începe tratamentul substitutiv. Șase săptămâni mai târziu, nivelele hormonilor tiroidieni la 
pacientă s-au normalizat, dar ea continuă să se simtă depresivă. Care din următoarele este 
cel mai adecvat pas în managementul acestui pacient? 
a. Recomandarea pacientului de a începe psihoterapie 
b. Creșterea dozei de hormon substitutiv oferit pacientului 
c. Inițierea tratamentului cu antidepresive 
d. De a spune pacientei să aștepte încă șase săptămâni, timp în care dispoziția se va 
ameliora 
e. Chestionarea pacientei asupra anamnezei abuzului de substanțe 

35.  

O femeie de 45 ani a fost violată fizic și psihic în propria casă de către doi intruși. Ea nu 
poate să-și aducă aminte nimic despre incident. Ea este îngrijorată de pierderea memoriei 
cu care ea se mândrește ca fiind una excelentă, și și-ar dori să-și amintească fețele celor 
doi intruși ca să poată ajuta poliția să îi identifice. Care din următoarele afirmații trebuie 
să fie oferite acestei paciente? 
a. Este probabil că va retrăi și viitoare episoade de pierdere a memoriei din moment 
ce a suportat pe acesta 
b. În majoritatea cazurilor revin spontan 
c. Este probabil că va dezvolta un episod depresiv major odată ce își amintește 
incidentul 
d. Antidepresivele vor ajuta să-și recupereze memoria 
e. Pierderea memoriei este de obicei ireversibilă 

 
CAZURILE CLINICE – ARGUMENTAȚI RĂSPUNSUL. 

 
 


