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REZUMAT

Rezilienţa se referă la capacitatea unei per-
soane de a se adapta la stres; este procesul dinamic de 
depăşire a adversităţilor, concomitent cu menţinerea 
funcţionării normale a sistemelor fi zice şi psihologice. 
Cercetări recente au identifi cat mecanismele care stau 
la baza dezvoltării rezilienței, precum şi factorii pre-
dictori ai vulnerabilităţii la stres şi la psihopatologie: 
genetici, epigenetici, mediul de dezvoltare, factori 
psihosociali, neurochimici şi anumite circuite neuro-
logice specifi ce. Anumiţi factori genetici (polimorfi s-
mul genetic) şi epigenetici (modifi cări funcţionale ale 
genomului) sunt corelaţi cu riscul de răspunsuri dis-
funcţionale la stres. Stresul prenatal sau experienţele 
adverse din copilărie (stresul psihologic/social cronic, 
imposibil de controlat, maltratarea din perioada iniţi-
ală a vieţii) pot produce daune pe termen lung. Opti-
mismul, stilul activ de coping, fl exibilitatea cognitivă, 
sistemul de valori, comportamentul prosocial, supor-

tul social sunt câţiva din factorii psihosociali care 
contribuie semnifi cativ la rezilienţă. Neuropeptidul 
Y, axul hipotalamo-hipofi zo-corticosuprarenalian, 
sistemele noradrenergic, dopaminergic şi serotoni-
nergic sunt factorii neurochimici importanţi care se 
infl uenţează reciproc şi reglează adaptarea la stres. 
La aceştia se adaugă anumite circuite neurologice, 
de exemplu circuitul mezolimbic al dopaminei. Inter-
venţii preventive la vârsta copilăriei şi adolescenţei, 
în cadrul şcolii sau în mediul familial pot contribui la 
clădirea rezilienţei de la o vârstă fragedă, pot facilita 
recuperarea după experienţe difi cile sau pot conduce 
la atingerea potenţialului maxim de dezvoltare a per-
soanei. Pentru situaţiile în care sunt necesare inter-
venţii psihoterapeutice, intervenţiile terapeutice de tip 
cognitiv-comportamental sau psihoterapia familială 
favorizează recuperarea mai rapidă după adversităţi şi 
scad riscul apariţiei ulterioare a psihopatologiei.
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ABSTRACT

Resilience is a person’s capacity to adapt to 
stress; it is the dynamic process of overcoming ad-
versity and trauma, while maintaining normal functi-
oning of physical and psychological systems. Recent 

studies have identifi ed the mechanism underlying its 
development and the predictors of vulnerability to 
stress and psychopathology: genetic, epigenetic, de-
velopmental, psychosocial, neurochemical and neu-
ral circuitry. Some genetic (gene polymorphism) and 
epigenetic (functional modifi cations to the genome) 
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factors are correlated with dysfunctional answers to 
stress. Prenatal stress or early adverse childhood expe-
riences can cause long lasting harm. Optimism, active 
coping style, cognitive fl exibility, an internal belief 
system, prosocial behavior, social support are some of 
the psychosocial factors that contribute signifi cantly 
in resilience. Neuropeptide Y, hypothalamic-pitui-
tary-adrenal axis, noradrenergic, dopaminergic and 
serotonergic systems are the important neurochemi-
cals which have been shown to have reciprocal infl u-
ence and to produce regulatory effects on adaptation 
to stress. To these are added neural circuitries, e.g. the 

mesolimbic dopamine pathway. Preventive interven-
tions in childhood and adolescence, in school or fami-
lial settings can contribute to building resilience from 
an early age, can facilitate recovery after diffi cult 
experiences or can lead to achieving the maximum 
potential development of an individual. For situations 
where psychotherapeutic interventions are needed, 
cognitive-behavioral therapy or family psychotherapy 
promotes faster recovery after stress or trauma, and 
decrease the risk of subsequent psychopathology.

KEY WORDS: stress, psychopatology, resili-
ence, preventive interventions

În ultima perioadă se acordă din ce în ce mai 
multă atenţie conceptului de rezilienţă, care are o 
largă aplicabilitate, în domenii extrem de diverse (de 
la ecologie la mecanică sau economie, trecând prin 
domeniul ştiinţelor sociale). Rezilienţa poate fi  de-
fi nită drept capacitatea unui sistem de a face faţă la 
schimbare, de a rezista sau de a-şi reveni după ame-
ninţări semnifi cative la adresa stabilităţii, viabilităţii 
sau a dezvoltării sale [1]. Aplicat însă la domeniul 
sănătăţii psihice şi fi zice, conceptul de rezilienţă se 
referă la faptul că fi inţele umane reuşesc, în ciuda 
expunerii la niveluri de stres uneori extraordinar de 
mari, să menţină o stare de funcţionare fi zică şi psi-
hică normală şi să evite tulburări psihice serioase [2].

Cercetările din ultimele două decenii asupra re-
zilienţei la oameni au demonstrat că departe de a fi  un 
fenomen rar, rezilienţa atât la copii cât şi la adulţi este 
un rezultat obişnuit în urma expunerii la adversităţi, 
reprezentând un proces de adaptare fi nalizat cu suc-
ces. Deşi mai mult de jumătate din oameni trăiesc pe 
parcursul vieţii cel puţin o experienţă a unei traume se-
vere, prevalenţa afecţiunilor psihice se menţine la un 
nivel relativ redus. Copiii şi adolescenţii fac dovada 
unei rezilienţe remarcabile, chiar dacă se confruntă cu 
o gamă largă de stresori negativi [3]. De exemplu, în 
pofi da unor condiţii sociale extrem de solicitante sau 
unor experienţe de viaţă cum ar fi : violenţa, războiul, 
sărăcia, stresul, traumele, exploatarea, persecuţia, pri-
vaţiunile, mulţi copii şi adolescenţi reuşesc să revină 
la nivelul de funcționare de dinaintea apariției trau-
mei, uneori chiar reuşind să depăşească acest nivel. 

Defi nirea conceptului de rezilienţă

Au fost identifi cate trei elemente caracteristice 
ale rezilienţei: 1) existenţa unui risc, a unei ameninţări 
semnifi cative sau a unei adversităţi importante (con-
diţii de viaţă stresante, condiţii sociale extrem de so-
licitante, considerate semnifi cative) 2) prezenţa unor 
factori de protecţie, inclusiv calităţi (însuşiri interne) 
și resurse externe pentru contracararea factorilor de 
risc şi adversităţilor, şi 3) procesul de adaptare pozi-
tivă sau de evitare a unui rezultat negativ [4].

Ţinând cont de aceste aspecte, rezilienţa poate 
fi  defi nită ca procesul de gestionare sau de adaptare 
la surse semnifi cative de stres sau traumă. Calităţile, 
resursele interne ale persoanei, ca şi mediul în care 
aceasta trăieşte facilitează această capacitate de adap-
tare şi de revenire după confruntarea cu adversităţile 
[4]. 

O altă abordare priveşte rezilienţa din trei per-
spective diferite: ca aptitudine, ca proces şi ca rezul-
tat. Rezilienţa ca aptitudine sau competenţă se referă 
la capacitatea unei persoane de a se adapta schimbă-
rilor şi evenimentelor stresante într-un mod sănătos 
[5]. Rezilienţa ca proces este văzută ca o revenire la 
o funcţionare normală cu sprijinul factorilor de pro-
tecţie, după întâlnirea cu un factor generator de stres 
intens. Rezilienţa, ca rezultat, este defi nită ca efectul 
pozitiv şi benefi c ce decurge din trăirea sau parcurge-
rea unor evenimente stresante [6]. 

Asociaţia Americană de Psihologie defi neşte 
rezilienţa ca “procesul de adaptare adecvată la con-
fruntarea cu traume, adversităţi, tragedii, ameninţări 
sau cu alte surse importante de stres, cum ar fi : pro-
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bleme familiale sau de relaţionare, probleme serioase 
de sănătate, factori de stres fi nanciari sau de la locul 
de muncă” [7]. 

Cu alte cuvinte, rezilienţa poate fi  defi nită ca 
procesul de mobilizare efi cientă a resurselor interne 
şi externe pentru adaptare la stres sau gestionarea op-
timă a unor surse semnifi cative de stres sau traumă.

Factori care infl uenţează rezilienţa

Deşi studiul rezilienţei se afl ă încă la începu-
turi, cercetările din ultima perioadă au identifi cat me-
canismele care stau la baza dezvoltării rezilienţei şi 
factorii predictori ai vulnerabilităţii persoanei la stres 
şi la anumite tulburări psihiatrice generate de confrun-
tarea cu stresul si trauma. În dezvoltarea şi modularea 
rezilienţei, factorii care joacă roluri importante sunt 
numeroşi: genetici, epigenetici, mediul de dezvol-
tare, factori psihosociali, neurochimici şi anumite 
circuite neurologice specifi ce. De exemplu, factorii 
genetici şi epigenetici interacţionează între ei şi de-
termină caracteristicile biologice şi procesele de re-
glare la nivelul neurotransmiţătorilor şi a receptorilor. 
Factorii de mediu infl uenţează aceste caracteristici şi 
procesele de reglare prin intermediul interacţiunilor 
dintre gene şi mediu, de-a lungul procesului de dez-
voltare a fi inţei umane. Astfel, aceştia contribuie la 
schimbări adaptative la nivelul genelor, al circuitelor 
neuronale şi la modelarea factorilor psihologici şi a 
rezultatelor la nivel comportamental care stau la baza 
manifestării rezilienţei.

Factori genetici

O dată cu creşterea numărului de studii în do-
meniul geneticii, apar tot mai multe dovezi în legă-
tură cu infl uenţa factorilor genetici asupra rezilienţei. 
O serie de gene corelate cu neuropeptidul Y, cu axul 
hipotalamo-hipofi zo-cortico-suprarenalian, cu siste-
mele noradrenergic, dopaminergic şi serotoninergic 
precum şi cu polimorfi smul genetic contribuie semni-
fi cativ la răspunsurile la traumă şi stres. 

Gene corelate cu Neuropeptidul Y (NPY): 
Anumite variaţii genetice ale NPY contribuie la sus-
ceptibilitatea individuală la tulburări de anxietate 
după experienţe adverse în copilărie [8]. (Neuropepti-
dul Y are efecte anxiolitice şi promovează răspunsuri 
protective în faţa stresului).

Gene care reglează axul hipotalamo-hipofi -
zo-cortico-suprarenalian: modifi cări ale unor gene 
care reglează funcţionarea acestui ax joacă un rol im-
portant în modelarea rezilienţei [9]. 

Gene cu implicare în funcţionarea sisteme-
lor noradrenergic şi dopaminergic

Polimorfi smul câtorva gene care intervin în sis-
temul noradrenergic şi dopaminergic a fost de aseme-
nea asociat cu vulnerabilitatea faţă de depresie şi stres 
posttraumatic după un istoric de abuzuri în copilărie 
[10]. 

Gene care intervin în reglarea 
sistemului serotoninergic

Anumite gene care intervin în reglarea func-
ţionării sistemului serotoninergic la interacţiunea cu 
mediul, pot prezice susceptibilitatea la depresie şi 
mediază activarea axului hipotalamo-hipofi zo-corti-
co-suprarenalian şi răspunsul emoţional la stres [11].

Factori epigenetici 

Factorii epigenetici se referă la modifi cări 
funcţionale ale genomului, fără schimbări în secvenţa 
ADN. Astfel de modifi cări servesc la reglarea expre-
siei genice şi a fenotipului, de exemplu prin meca-
nisme de tipul metilării ADN. Diferenţele epigenetice 
pot fi  o consecinţă a expunerii la factori corelaţi cu 
stresul, în timpul unor perioade critice ale dezvoltă-
rii, şi de aceea contribuie la susceptibilitatea faţă de 
anumite tulburări psihiatrice (de exemplu depresia, 
dependenţa de droguri şi schizofrenia) [12]. Studii 
recente au arătat asocieri între anumite schimbări epi-
genetice şi riscul de răspunsuri maladaptative la stres 
sau de tulburări mintale [13].

Factori corelaţi cu procesul 
de dezvoltare

Mediul în care se dezvoltă o fi inţă este un alt 
factor care infl uenţează rezilienţa. Stresul prenatal 
sau experienţele adverse din copilărie pot afecta ne-
gativ dezvoltarea sistemelor de răspuns la stres, în 
unele cazuri producând daune pe termen lung, atât 
la animale cât şi la oameni (de exemplu, hiperactiva-
rea cronică a axului hipotalamo-hipofi zo-corticosu-
prarenalian, este asociat cu riscul hipercortizolemiei 
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cronice, mai târziu pe parcursul vieţii [14] sau cu o 
reducere a volumului hipocampului, frecvent întâlnit 
la pacienţii cu tulburări de dispoziţie). Stresul psiho-
logic şi social cronic, imposibil de controlat precum şi 
maltratarea din perioada iniţială a vieţii sunt corelate 
cu riscul crescut de apariţie a unor afecţiuni somatice 
precum cancerul, diabetul, boli cardiovasculare, şi 
a unor afecţiuni psihiatrice, în mod special depresie 
[15]. Un criteriu relevant care infl uenţează măsura în 
care o persoană este afectată de evenimentul stresant 
este gradul de control pe care persoana îl are asupra 
stresorului. Altfel spus, în cazul unui eveniment trau-
matizant din copilărie, o persoană se va adapta mai re-
pede dacă aceasta percepe că deţine un anumit control 
asupra stresorului [16]. Episoade precoce de stres in-
controlabil pot duce la ”neajutorare învăţată”, un tipar 
mental şi comportamental descris de Seligman, care 
apare atunci când o persoană ajunge să fi e convinsă că 
nu poate să schimbe circumstanţele situaţiei în care se 
afl ă. În schimb, dacă persoana este în măsură să deţină 
controlul asupra stresorului, ea pare să fi e rezilientă la 
diverşi stresori ulteriori [17]. Un alt aspect important 
rezultat din cercetări este faptul că circuitele neuro-
nale implicate în rezilienţă pot fi  modifi cate mult timp 
după momentul producerii adversităţilor. De exem-
plu, adolescenţi a căror dezvoltare a fost inhibată în 
copilărie din cauza traumelor, au fost capabili să se 
recupereze după ce au fost relocaţi în medii suportive 
şi afectuoase [18]. 

Factori psihosociali 
care contribuie la rezilienţă

Printre factorii psihosociali care au fost studi-
aţi şi care contribuie la consolidarea rezilienţei s-au 
identifi cat unele caracteristici şi comportamente indi-
viduale, anumite procese cognitive, trăsături de perso-
nalitate şi mecanisme active de coping (de adaptare). 
Printre acestea se numără optimismul, capacitatea de 
restructurare cognitivă, comportamentele prosociale, 
dar şi umorul, suportul social, exerciţiile fi zice, exis-
tenţa unui sistem de valori personale şi altele. Pentru 
dezvoltarea rezilienţei sunt din ce în ce mai recunos-
cute ca metode efi ciente de intervenţie tehnicile psi-
hologice cognitiv-comportamentale care presupun 
atât dezvoltarea mecanismelor funcţionale de coping 
şi gestionarea gândurilor şi emoţiilor disfuncţionale, 

cât şi învăţarea de tehnici de relaxare pentru reducerea 
sau depăşirea stresului.

Optimismul
Optimismul poate fi  defi nit ca emoţie pozitivă, 

ca aşteptare a unor rezultate bune sau ca atitudine ori-
entată înspre a privi viaţa, viitorul sau realitatea cu 
încredere. Este asociat cu reducerea intensităţii răs-
punsului sistemului nervos autonom la stres; în plus, 
este corelat în mod consecvent cu utilizarea de strate-
gii pozitive de coping, cu starea subiectivă de bine, cu 
o stare de sănătate fi zică bună şi cu relaţii sociale mai 
satisfăcătoare. Emoţiile pozitive sunt corelate cu un 
timp mai scurt de recuperare după îmbolnăvire şi cu o 
stare de sănătate fi zică mai bună [19].

Umorul 

Umorul a fost identifi cat ca o formă de coping 
activ care contribuie la rezilienţă nu doar datorită 
capacităţii de atenuare a tensiunii ci şi aceleia de a 
atrage suportul social, având efect protector împotriva 
stresului şi de „amortizor” în situaţii de risc [20].

Stilul activ de coping 

Literatura de specialitate face diferenţa între 
copingul activ (care implică adoptarea unor strategii 
comportamentale şi/sau psihologice pentru a găsi so-
luţii în gestionarea stresorului sau a modifi ca maniera 
în care acesta este perceput) şi copingul evitant sau 
pasiv, cum ar fi  negarea, care implică activităţi şi pro-
cese mentale de evitare a confl ictelor, de suprimare a 
emoţiilor sau altele [21]. Aceste mecanisme de coping 
pasiv sunt folosite cu preferinţă în loc de confruntarea 
directă cu factorul declanşator al stresului. Retragerea 
emoţională sau comportamentală, consumul de alcool 
sau alte substanţe psihoactive sunt exemple clasice de 
coping evitant [22]. Copingul activ a fost asociat cu 
adaptabilitatea şi rezilienţa psihologică, în timp ce co-
pingul evitant este dezadaptativ în special pe termen 
lung, acesta producând o anumită rezilienţă la stresor 
doar pe termen scurt [23].

Flexibilitatea cognitivă 

Această strategie de reglare emoţională care 
presupune capacitatea de monitorizare şi evaluare a 
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gândurilor negative şi înlocuirea lor cu unele pozitive 
este în strânsă asociere cu rezilienţa [24]. Cunoscută 
şi sub numele de capacitate de restructurare cognitivă, 
aceasta implică schimbări în modul în care o persoană 
vede o anumită situaţie sau un anumit eveniment. 

Starea ”Mindfulness”

Defi nită ca o stare mentală sau o trăsătură dis-
poziţională obţinută prin concentrarea asupra conşti-
entizării momentului prezent, cu recunoaşterea calmă 
şi acceptarea propriilor emoţii, gânduri şi senzaţii cor-
porale, ”mindfulness” este tot mai frecvent utilizată 
ca tehnică terapeutică. Studiile arată că abilităţile de 
tip ”mindfulness” ajută la prevenirea apariţiei gându-
rilor repetitive depresogene, acţionând astfel împo-
triva instalării depresiei şi a simptomelor tulburării de 
stres post traumatic după evenimentul generator [25] 
contribuind astfel la rezilienţă [26].

Sistemul intern de convingeri şi valori 

Existenţa unui sistem intern de convingeri şi 
valori ca şi a unui scop în viaţă [27] este de asemenea 
un aspect foarte frecvent întâlnit printre persoanele 
reziliente [28], iar un nivel redus de spiritualitate, pre-
cum şi absenţa unui scop în viaţă au fost identifi caţi 
ca predictori pentru rezilienţa scăzută la pacienţi dia-
gnosticaţi cu depresie şi/sau anxietate [29]. 

Comportamentul prosocial

Studiile arată că altruismul este asociat cu rezi-
lienţa, atât la adulţi cât şi la copii [28]. De asemenea, 
studiile au semnalat infl uenţele facilitatoare ale ”al-
truismului născut din suferinţă”, în sensul că suferinţa 
dă naştere la comportamente prosociale şi contribuie 
în acelaşi timp la propria recuperare din traumă şi im-
plicit, la rezilienţă [30].

Suportul social

Prezenţa suportului social şi comportamentul 
de căutare a suportului social au fost asociate cu o ca-
racteristică numită robusteţe psihologică şi contribuie 
la reziliență; în schimb, suportul social defi citar a fost 
corelat cu tulburări psihiatrice, de exemplu cu tulbu-
rarea de stres post-traumatic [31]. Pe lângă reţeaua de 

suport social, modelele de rol şi mentorii sunt semni-
fi cativi în dezvoltarea rezilienţei. Observarea compor-
tamentului unui model de rol rezilient poate contribui 
la dobândirea unei atitudini şi a unor abilităţi utile 
pentru adaptare – de exemplu copingul activ, regla-
rea emoţiilor sau găsirea de semnifi caţii în adversităţi 
[32]. Psihoterapeuţii pot fi  modele de rol pozitive, iar 
o alianţă terapeutică sănătoasă poate fi  un plus impor-
tant la reţeaua de suport personală [33].

Exerciţiile fi zice 

Exerciţiile fi zice au efect pozitiv asupra stării 
de bine psihologic infl uenţând printre altele dispozi-
ţia, stima de sine şi anumite funcţii cognitive. Studiile 
au arătat infl uenţa pozitivă a exerciţiilor fi zice asupra 
factorilor neurobiologici ai rezilienţei atât la animale 
cât şi la oameni [34], iar un studiu desfăşurat pe du-
rata a 10 ani a dovedit că activitatea fi zică a fost invers 
corelată cu depresia subiecţilor [35].

Factori neurochimici care intervin 
în rezilienţă

Aceşti factori interacţionează şi se infl uenţează 
reciproc, producând efecte de reglare a procesului de 
adaptare pe termen scurt şi lung la stres.

Neuropeptidul Y (NPY) are o largă răspândire 
în creier, iar cercetări recente au confi rmat rolul său 
benefi c în medierea procesului de rezilienţă [36], su-
gerând un posibil potenţial farmacoterapeutic al aces-
tei substanţe. 

Axul hipotalamo-hipofi zo-cortico-suprare-
nalian printr-un set complex de interacţiuni de tip fe-
edback între CRH, ACTH, cortizol şi DHEA, este un 
alt factor deosebit de important în reglarea răspunsu-
rilor comportamentale la stres (2). Numeroase studii 
arată implicarea acestor hormoni în rezilienţa faţă de 
psihopatologia asociată cu stresul, de pildă nivelurile 
mari de cortizol întâlnite la pacienţi cu depresie [37].

Sistemele noradrenergic şi dopaminergic 

Activarea de către stres a sistemului noradre-
nergic, având ca şi consecinţă eliberarea crescută de 
noradrenalină în sistemul LC-NE (locus caeruleus 
– norepinefrinic), duce la generarea şi transmiterea 
de amintiri cu încărcătură emoţională negativă [38]. 
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Cercetări recente aduc tot mai multe clarifi cări asupra 
rolului diverşilor receceptori şi transportori ai acestor 
neurotransmiţători în mecanismele de reglare a răs-
punsurilor la stres, atât la persoane reziliente, cât şi 
la persoane care prezintă psihopatologie corelată cu 
stresul.

Sistemul serotoninergic 

Serotonina este unul din cei mai studiaţi neuro-
transmiţători, ce infl uenţează reglarea răspunsului la 
stres prin receptorii 5-HT din diverse regiuni ale cre-
ierului. Studii de neuroimagistică au arătat diferenţe 
în modul de funcţionare a acestor receptori la pacienţi 
cu anxietate, comparativ cu persoanele din lotul mar-
tor [39].

Circuitele neuronale implicate în rezilienţă

În dezvoltarea rezilienţei ca trăsătură, circu-
itul recompensei şi cel al fricii, au roluri deosebite, 
iar apariţia de disfuncţionalităţi în cadrul lor sau în 
interacţiunile dintre aceste circuite pot conduce la 
rezilienţă scăzută [40]. De exemplu, disfuncţionali-
tăţile în circuitul mezolimbic al dopaminei (corelat 
cu răspunsurile comportamentale la recompense) pot 
genera simptome importante de depresie, cum ar fi  
anhedonia, nivelul redus de energie şi nivelul redus 
al motivaţiei [41], iar ameliorarea funcţionării circu-
itului recompensei contribuie la rezilienţa la stres şi 
traumă. Rezilienţa la stresul extrem implică, printre 
altele, şi abilitatea de a subactiva amintirile legate de 
temeri. Alte circuite neuronale care promovează rezi-
lienţa sunt cele care determină caracteristici psiholo-
gice în legătură cu comportamentul prosocial şi care 
includ reglarea emoţiilor, empatia şi altruismul [38]. 

Implicaţii practice – intervenţii 
preventive şi terapeutice

Modul în care vor fi  aplicate descoperirile din 
domeniile multiple care studiază rezilienţa este un as-
pect foarte important pentru promovarea acesteia cu 
aport semnifi cativ în prevenirea şi tratamentul tulbu-
rărilor psihiatrice şi somatice corelate cu stresul. Stu-
diile şi cercetările care au ca scop identifi carea facto-
rilor de risc şi de protecţie şi a interacţiunilor dintre 
aceştia facilitează implementarea ulterioară a unor 

intervenţii care sunt bazate astfel pe dovezi ştiinţifi ce. 
De exemplu, intervenţiile de tip farmacologic vizând 
factorii neurochimici implicaţi în rezilienţă sunt luate 
în considerare ca posibile tratamente în viitor pentru 
afecţiunile generate de stres [42].

Intervenţii preventive cum ar fi  introducerea 
în cadrul şcolii a unor programe educaţionale care să 
dezvolte rezilienţa la copii şi adolescenţi pot fi  deose-
bit de benefi ce, aceştia devenind mai capabili să ges-
tioneze optim provocările vieţii. Programele şcolare 
pentru copii care au ca obiective dezvoltarea compor-
tamentelor prosociale, dezvoltarea autoefi cacităţii, a 
stimei de sine şi a abilităţilor de coping activ, către 
dezvoltarea şi menţinerea unor reţele sociale de su-
port, pot contribui la clădirea rezilienţei de la o vârstă 
fragedă [43].

În ceea ce priveşte adolescenţii, programe si-
milare de cultivare a rezilienţei pot contribui la o tran-
ziţie mai bună către maturitate. Aceste programe pot 
facilita recuperarea după experienţe difi cile sau pot 
contribui la atingerea potenţialului maxim de dezvol-
tare al persoanei, prin promovarea fl exibilităţii cog-
nitive, a dezvoltării sistemului propriu de convingeri 
şi valori şi a unor strategii adaptative (capacitatea de 
planifi care, autodisciplină, etc) [44].

Pe parcursul dezvoltării lor, copiii şi adolescen-
ţii se confruntă inevitabil cu schimbări sau cu eveni-
mente stresante de viaţă. Cu toate acestea, un mediu 
familial sănătos, suportiv, cu afecţiune şi cu limite 
ferme pe parcursul creşterii, prin evitarea expunerii 
repetate la nivele de stres difi cil sau imposibil de ges-
tionat, precum şi prin oferirea de ocazii de depăşire 
cu succes a unor provocări zilnice, le poate dezvolta 
acestora capacitatea de a face faţă evenimentelor vi-
itoare, posibil generatoare de stres. Elemente cheie, 
precum funcţionarea familială pozitivă, relaţiile pozi-
tive cu egalii, relaţiile sociale cu adulţi suportivi şi cu 
parteneri prosociali, ar putea fi  dezvoltate prin inter-
venţii structurate care să fi e implementate sistematic 
[42,43]. De exemplu, educaţia parentală poate contri-
bui la dezvoltarea psihică şi fi zică adecvată a copiilor 
şi la scăderea riscului de apariţie a răspunsurilor dis-
funcţionale la stres, care pot fi  transmise chiar şi trans-
generaţional. Chiar şi în cazul copiilor afl aţi în situaţii 
cu risc crescut (de exemplu copii instituţionalizaţi), 
intervenţiile pot infl uenţa pozitiv calitatea relaţiilor de 
ataşament prin dezvoltarea rezilienţei [45].
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Pentru situaţiile în care intervenţiile preventive 
nu mai au relevanţă, există intervenţii psihoterapeu-
tice care s-au dovedit a favoriza recuperarea mai ra-
pidă după adversităţi şi scad riscul apariţiei psihopa-
tologiei, cum ar fi  intervenţiile terapeutice de tip cog-
nitiv-comportamental [46], psihoterapia familială sau 
de cuplu, grupurile de suport şi altele.
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