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1. A partir de que idade o Transtorno Bipolar pode surgir? 

Geralmente, o Transtorno Bipolar começa a partir do final da adolescência até o início da 
idade adulta. Mas, novos casos têm sido registrados cada vez mais cedo, inclusive em 
crianças pequenas. Segundo estudos, um terço das pessoas com Transtorno Bipolar ou 
depressão deve desenvolver a doença ainda na adolescência e, dois terços, até os 19 anos 
de idade. 

2. A genética é responsável pelo Transtorno Bipolar?

Estudos com famílias e gêmeos mostram a existência de fatores genéticos bipolares. Ter a he-
rança não é o suficiente para desenvolver o transtorno. Na verdade, o que se herda é uma vulne-
rabilidade biológica, prejudicando a adaptação a situações e ambientes de estresse. Isso pode 
desencadear episódios do Transtorno Bipolar. 

3. O tratamento do Transtorno Bipolar dura a vida toda?

Sim, a depressão e o Transtorno Bipolar são condições recorrentes e crônicas com grande in-
fluência hereditária. Assim, é importante que o tratamento envolva um conjunto de ações e cui-
dados que incluam tanto medicações e psicoterapia, quanto uma dieta equilibrada, atividades 
físicas regulares, disciplina de horários, higiene pessoal e controle emocional. Também deve-se 
considerar outros cuidados com a saúde, abrangendo todas as funções do corpo. Essa atenção 
será necessária a vida toda, do mesmo modo que em outros problemas crônicos, como diabetes 
e hipertensão arterial. 

4. Como uma família pode conversar sobre o diagnóstico do Transtorno Bipolar?

O Transtorno Bipolar pode causar um grande impacto na rotina e no funcionamento da família. 
Por isso é fundamental que todos estejam envolvidos no tratamento, conhecendo a doença, a 
medicação e os efeitos na rotina do paciente. Com informações suficientes, os familiares po-

INFORMAÇÃO É O REMÉDIO MAIS EFICAZ
Muitas vezes, o grande desafio no tratamento do Transtorno Bipolar é o sentimen-
to de desamparo do doente. A falta de assistência profissional e emocional ade-
quadas pode ser um agravante, desencadeando novas crises.
A Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afe-
tivos – ABRATA – acredita que o primeiro passo para um tratamento eficaz, com 
aceitação e adaptação, se dá pela obtenção de informações completas e bem em-
basadas.
Esperamos que este folheto possa ajudar a pacientes, familiares e amigos a en-
tender melhor os Transtornos de Humor, os efeitos deles na rotina de todos, o tra-
tamento e as formas de viver melhor sob essa condição.
Caso não encontre aqui o que precisa ou tenha dúvidas, entre em contato com 
a ABRATA: Telefone: (11) 3256-4831 de segunda a sexta, das 13h30 às 17h. Site: 
www.abrata.org.br E-mail: contato@abrata.org.br 



derão ajudar num tratamento adequado, evitando recaídas e alcançando melhores resultados, 
inclusive com um ambiente menos estressante.

Algumas dicas para a família:

• Tratar o assunto com naturalidade • Encorajar o paciente a procurar tratamento • Incentivar a
adoção de um estilo de vida saudável • Ajudar a perceber o que desencadeia o problema • Lembrar
de tomar o remédio.

5. Como impedir que as pessoas também fiquem agressivas ao lidar com um familiar com 
Transtorno Bipolar?

É necessário destacar que a situação dos doentes é bastante delicada, pois trata-se de um pro-
blema muito específico, no qual o paciente não se encontra em completo juízo. Assim, é impor-
tante que a família receba informações adequadas e acompanhamento recorrente. Associações 
como a ABRATA oferecem atividades psicoeducativas, como: palestras, grupos de apoio 
mútuo para familiares, grupos de apoio mútuo para portadores  e cartilhas explicativas sobre o 
tema.

6. Alguém com bipolaridade pode levar uma vida normal como era antes de ficar doente? 

Sim, apesar de ainda não haver cura, a pessoa pode ter uma vida estável ou muito próxima disso, 
desde que se comprometa a fazer o tratamento adequado.

7. É comum familiares terem medo do parente bipolar em episódio de mania?

Em algumas situações, é normal surgir insegurança em como lidar com o doente, principalmente 
quando ele se torna agressivo. Em caso de dúvidas, é sempre bom procurar orientação profissio-
nal para saber a melhor forma de resolver cada momento. 

8. Por que quem tem Transtorno Bipolar muitas vezes é mais sociável, alegre e educado fora 
de sua casa do que com a família?

De modo geral, qualquer pessoa tende a controlar melhor as emoções no convívio social. É natural 
ficar mais à vontade em casa e com pessoas conhecidas. No entanto, o paciente bipolar pode ter 
mais oscilações de humor, o que prejudica principalmente o relacionamento com pessoas mais 
próximas. 

Os doentes são mais sensíveis a situações estressantes, conflitos e críticas, o que contribui para 
uma maior recorrência de novos episódios da doença. Nestes casos, a maneira como a família 
lida com a situação é determinante para melhorar ou piorar a crise. Além disso, devido aos fatores 
genéticos, é comum que mais de uma pessoa tenha o transtorno, dificultando ainda mais a con-
vivência familiar. Assim, é importante que a família não estigmatize ou discrimine o paciente bi-
polar, mesmo diante de comportamentos inaceitáveis, pois são sintomas de uma doença tratável.

9. Como contar para o companheiro que se é bipolar?

Da mesma forma que com outros membros da família, a melhor maneira é sempre discutir a 
situação com naturalidade e se manter informado. Além de uma conversa bem honesta e calma, 
mostre folhetos e outros materiais sobre o Transtorno Bipolar e leve-o a encontros psicoeducati-
vos. Associações de apoio, como a ABRATA, oferecem palestras, eventos e grupos para 
familiares e amigos, com cartilhas explicativas. O importante é que o companheiro esteja ciente 
dos sinto-mas e de como ele pode aceitar a doença e ajudar no tratamento. 



10. Como falar com um bipolar que não se mostra acessível? 

Durante uma crise pode ser mais difícil falar com uma pessoa bipolar, pois ela pode estar 
agressiva e irredutível. Dessa forma, o melhor é conversar em momentos mais tranquilos, 
quando o doente estiver mais receptivo. É importante abordar medidas a serem tomadas 
para prevenir situações de risco e possíveis consequências. Além disso, deixar claro atitu-
des que incomodam, são inadequadas ou arriscadas. Nessas horas, é bom procurar ajuda 
de um profissional para orientar sobre a melhor forma de manter o bem-estar do paciente 
e das pessoas mais próximas.

11. O ambiente familiar pode interferir no tratamento do paciente com Transtorno Bi-
polar e depressão?

Sim, um ambiente familiar estressante é prejudicial para qualquer pessoa. No caso de 
pacientes com Transtorno Bipolar ou depressão, muitos estudos indicam que existem fa-
mílias com “alta emoção expressa”, ou seja, famílias que apresentam alto grau de ansie-
dade e reações exageradas,  hostis ou depreciativas diante do familiar portador. Isso pode 
promover recaídas,  ou desencadear novos episódios da doença. Uma boa comunicação 
familiar pode até mesmo ajudar a recuperação do paciente. 

12. A pessoa com Transtorno Bipolar pode se casar e ter filhos? 

Qualquer um pode se casar e ter filhos. No caso de pessoas com Transtorno Bipolar, é im-
portante que o casal tenha plena consciência sobre a condição do outro. Da mesma forma, 
é importante ter a compreensão de que por ser uma doença que depende de diversos fato-
res, incluindo genéticos e ambientais, o risco dos filhos também desenvolverem a doença 
é grande. Comparado a filhos de pais que não possuem a doença, os filhos de uma pessoa 
bipolar têm mais chances de apresentá-la. 

É importante que a futura gestante com Transtorno Bipolar faça um acompanhamento 
médico mais intenso e avise o psiquiatra quando desejar engravidar, para que ele moni-
tore bem de perto.  Com as recomendações médicas adequadas, será possível engravidar 
e ter filhos. 

13. Como cuidar de filhos pequenos quando se é bipolar e tem problemas para dormir?

Quase todas as mães de bebês e crianças pequenas não dormem bem à noite para cuidar 
dos filhos. Mas no caso das mães bipolares, a própria doença já afeta o sono, o que soma-
do à rotina estressante, pode provocar recaídas. Isso não impede que as mulheres com 
Transtorno Bipolar tenham filhos. É necessário um acompanhamento médico e psicote-
rápico mais intenso. O apoio da família também é fundamental para amenizar a situação.

14. A espiritualidade pode ajudar na melhoria do paciente bipolar?

Pesquisas recentes demonstram que a religião pode contribuir para o sucesso do trata-
mento dos pacientes com Transtorno Bipolar em muitos casos. A espiritualidade ajuda o 
paciente a acreditar num progresso, aceitando e lidando melhor com a doença. Ter fé pode 
ser um fator de proteção, reduzindo o estresse e a ocorrência de novas crises.



15. Por que durante o tratamento contínuo o paciente com transtorno bipolar pode entrar 
em crise?

O tratamento do Transtorno Bipolar é bastante complexo. Em alguns casos, pode funcionar 
muito bem por um período, mas não resistir a episódios graves de estresse. Situações como 
brigas, luto, desemprego, cansaço ou até mesmo uma alteração na rotina podem provocar 
uma crise depressiva ou maníaca. 

Assim, um mesmo tratamento que resolveu o problema quando um paciente é diagnosticado 
pode não funcionar em novas crises, pois ele ainda não é consistente o suficiente. Neste caso, 
é preciso fazer ajustes de dose para garantir uma estabilidade, evitando novos episódios ma-
níacos ou depressivos. 

Depois de resolver a crise inicial, o processo de adequação de tratamento pode levar até 2 
anos para se tornar eficiente. No entanto, ainda assim, podem acontecer recaídas.

16. Por que a rotina é importante para as pessoas com Transtorno Bipolar? 

Variações na rotina, principalmente dos horários de comer, dormir e acordar, podem influen-
ciar diretamente no curso da doença, piorando o quadro e até desencadeando crises eufóri-
cas ou depressivas. Portanto, é muito importante que a pessoa bipolar tenha disciplina e siga 
uma rotina com horários controlados, incluindo em viagens. Uma boa estratégia é escolher 
atividades, como empregos e escolas, que tenham hora certa para entrar e sair. É impres-
cindível que o paciente mantenha uma rotina para estabilizar o ritmo biológico e a doença. 

17. A psicoterapia auxilia no tratamento do Transtorno Bipolar? 

A psicoterapia com profissionais especializados no tratamento da depressão e do Transtorno 
Bipolar ajuda a melhorar a percepção do paciente sobre os outros e sobre si mesmo, enten-
dendo os efeitos da doença e suportando melhor as frustrações. O profissional pode auxiliar 
a criar estratégias para lidar com o estresse, aprender sinais de alerta de novos episódios e 
reduzir os sintomas de depressão e mania. Existem cada vez mais evidências de que a combi-
nação da medicação com programas adequados de tratamento psicológico favorece a adesão 
ao tratamento, previne recaídas e recorrências, reduzindo sintomas e melhorando a qualidade 
de vida. 

18. As informações que a ABRATA e outros canais de comunicação oferecem podem facilitar a 
aceitação dos Transtornos de Humor?

O acesso a informações completas e seguras é imprescindível para que o doente e os fami-
liares possam se adaptar e aceitar melhor o Transtorno Bipolar e a depressão. A propagação 
de informações sobre os Transtornos de Humor faz parte da psicoeducação, que fornece aos 
doentes o conhecimento necessário para compreender e lidar com essas doenças e suas 
consequências. 

Ao explicar a relação entre sintomas, hereditariedade, meio ambiente, personalidade, rela-
ções interpessoais, tratamento, efeitos colaterais da medicação, adesão e responsabilidade, 
esse trabalho permite a colaboração ativa com o médico em relação ao próprio tratamento. 
A partir disso, é possível ter uma vida estável e produtiva. 



A ABRATA propaga informações sobre a depressão e o Transtorno Bipolar, promovendo a 
compreensão sobre essas doenças, a redução do preconceito, do estigma e as dificuldades 
dos familiares em lidar com os doentes.

As ações da ABRATA complementam o trabalho do psiquiatra e do psicoterapeuta por meio 
da informação, com palestras psicoeducativas, ministradas por psiquiatras, psicólogos e 
outros profissionais da área de saúde. Além disso, também é feita uma ampla divulgação no 
site, blog, página do Facebook e folhetos educativos.

19. Existe uma “fórmula mágica” para convencer o bipolar a frequentar a ABRATA?

Muitas vezes, a dificuldade em aceitar o diagnóstico impede que o doente procure qualquer 
tipo de apoio. Pelo contrário, pode causar revolta e indignação, com piora do quadro. Infelizmen-
te, a ABRATA não tem como convencer alguém com Transtorno Bipolar ou depressão a partici-
par de suas atividades. 

O diagnóstico impacta de modo particular a vida de familiares e amigos de quem possui o 
transtorno. Pais, filhos, companheiros, amigos e outros são envolvidos em uma situação para 
a qual geralmente não estão preparados. Assim, se sentem fragilizados e angustiados com o 
diagnóstico e com a maneira de lidar com o parente recém diagnosticado. 

É importante que os familiares comecem a estimular os outros a se tratarem, pois cada um é o 
principal interessado e responsável pelo sucesso do tratamento. Além disso, a família pode ser-
vir como exemplo, participando das atividades da ABRATA e dos Grupos de Apoio Mútuo de fa-
miliares (GAM), nos quais poderá discutir e compartilhar os problemas com pessoas que vivem 
experiências parecidas. A busca por apoio, com a troca de conhecimentos sobre a doença, aos 
poucos, ajuda o familiar a encorajar a aceitação do doente, inclusive com o acompanhamento 
nas atividades em grupo. 

20. Como a participação no Grupo de Apoio Mútuo (GAM) para pessoas com Transtorno 
Bipolar ou depressão pode ajudar no controle da doença?

Os encontros dos Grupos de Apoio Mútuo da ABRATA focam na autoajuda, no apoio mútuo 
e em estratégias para que a pessoa com depressão ou Transtorno Bipolar tenha uma maior 
qualidade de vida. Os participantes recebem a mesma atenção, dividindo experiências, per-
cepções, ideias e esperanças. Com a assistência dos demais, aprendem a lidar com proble-
mas, episódios e crises, entender melhor como os medicamentos e o tratamento funcionam e 
a aderir conscientemente aos tratamentos (medicamentoso e psicoterápico). Tudo isso ajuda 
para que não aconteçam novas crises.

21. O Grupo de Apoio Mútuo de família (GAM) pode ajudar os familiares a lidarem melhor 
com o parente que acabou de receber o diagnóstico de Transtorno Bipolar?

A família é peça fundamental para o sucesso do tratamento devido à atenção que a pessoa 
com depressão ou Transtorno Bipolar necessita. Em geral, o doente encontra-se em estado 
de sofrimento e nessa hora o apoio familiar é de extrema importância. 

Às vezes, o preconceito, o estigma, a vergonha e a não aceitação da doença podem atingir 
os familiares, com constrangimentos e conflitos. Ao participar do Grupo de Apoio Mútuo, os 
familiares aprendem sobre a doença, as razões da dificuldade de se aderir ao tratamento, 
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a perceber quando um episódio de depressão ou euforia é iminente e como lidar me-
lhor com tudo isso. Outras vezes, a família se sente perdida, mas com a troca de expe-
riências com outras, passa a não mais se sentir sozinha. A sensação de incapacidade 
diminui, eles se sentem acolhidos e compreendidos, com mais segurança para resolver 
eventuais crises e episódios dos familiares. 

22. Qual a diferença entre o Grupo de Apoio Mútuo oferecido pela ABRATA e a psicoterapia?

O Grupo de Apoio Mútuo foca no compartilhamento de experiências entre pessoas na mes-
ma situação. Ou seja, que convivem com a doença, como paciente (GAM de pessoas com 
transtorno bipolar ou depressão) ou como familiar (GAM de familiar). Os participantes aca-
bam atuando como agentes terapêuticos, à medida que interagem uns com os outros, com-
partilham e testemunham dores e sofrimentos. Aos poucos percebem que não estão sozi-
nhos, gerando uma rede de apoio mútuo. A força do grupo passa a atuar a favor de todos. 

Os GAMs não são dirigidos por profissionais da área de saúde mental, mas por facilitado-
res. Eles são pessoas que apresentam algum transtorno de humor, ou familiar e amigo que 
possua alguém do seu convívio com algum destes diagnósticos. Os facilitadores passam 
por um curso de desenvolvimento e são supervisionados quinzenalmente por um profis-
sional habilitado. 

Já a psicoterapia é um processo conduzido por especialistas (psicólogo ou psiquiatra) 
que tenham formação em uma das abordagens psicoterápicas. Em síntese, ela ajuda no 
autoconhecimento e no desenvolvimento como ser humano. O paciente aprende a lidar 
com o próprio cotidiano, as dificuldades emocionais, comportamentais, relacionais e in-
telectuais. Auxilia a criar oportunidades na vida pessoal e nos relacionamentos. A psico-
terapia pode ser individual, em grupo, de casal ou de família dependendo do momento e 
necessidade.
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