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Transtorno bipolar e familiares
O transtorno bipolar (TB) é uma doença de etiologia multifatorial, 
definida por um conjunto de causas biológicas, neuroquímicas e 
psicossociais, em que existe uma alteração fásica de humor. O indi-
víduo, quando acometido pela doença, apresenta alternância entre 
períodos de depressão e euforia (mania ou hipomania)1.

Diferentemente da depressão, o TB apresenta-se por episódios tanto 
depressivos como de hipomania, em dois extremos. Em casos de diag-
nóstico por transtorno depressivo, os episódios serão caracterizados, 
na maioria das vezes, pelos sintomas de humor triste, vazio ou irritável, 
acompanhados de alterações na capacidade cognitiva do indivíduo2.

De acordo com a Associação Psiquiátrica Americana, há dife-
rentes tipos de TB: TB tipo I, TB tipo II, transtorno ciclotímico e 
TB como consequência de outras doenças ou induzido pelo uso 
de substâncias1.

O transtorno afeta em torno de 140 milhões de pessoas no mundo, 
segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portado-
res de Transtorno Bipolar (Abrata), sendo que 50% dos portadores 
tentam suicídio pelo menos uma vez na vida e 15% apresentam 
suicídio consumado. Atualmente, os indivíduos levam em média 
dez anos para receber o diagnóstico de TB. O desconhecimento, 
o preconceito e o estigma são os principais motivos que levam à 
demora dos resultados1. 

Nesse sentido, torna-se fundamental a participação e envolvimento da 
família, no intuito de contribuir para que melhorias sejam feitas em 
caso de diagnóstico positivo. Antes disso, é importante que os familia-
res próximos estejam atentos aos sinais de mudança no comportamen-
to do indivíduo, buscando informação, nesse caso, sobre os aspectos do 
TB e incentivando o indivíduo a procurar ajuda médica especializada1.
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Conhecer para entender: principais 
características do TB

Os sintomas do TB alternam entre dois extremos: a fase depres-
siva e a eufórica.  

A primeira destaca-se por sintomas como tristeza na maior parte 
do tempo, perda de interesse em muitas atividades, pessimismo, de-
sesperança, desânimo, choro lábil, baixa autoestima, fadiga, cansa-
ço, insônia ou hipersonia, perda ou aumento do apetite ou de peso, 
isolamento social, irritabilidade, ansiedade, dores e outros sintomas 
físicos não justificados por outros problemas de saúde1.

A fase eufórica, por outro lado, caracteriza-se pela apresentação de 
sintomas de autoestima excessivamente elevada, irritabilidade ou 
agressividade, sensação de grandiosidade, senso de perigo compro-
metido, o que leva o indivíduo a realizar atos arriscados à própria 
vida, e diminuição da necessidade de sono1.

Manifestando-se com duração mínima de quatro dias sucessivos, 
o episódio de hipomania caracteriza-se por sintomas presentes na 
maior parte dos dias. Já o episódio de mania tem a duração mínima 
de uma semana, e os sinais se manifestam em qualquer duração du-
rante esse período. Diferenciando-se dos anteriores, os episódios de-
pressivos apresentam cinco ou mais dos sintomas principais durante 
o período de duas semanas, sendo um desses sintomas, pelo menos, 
humor deprimido ou perda de interesse e de prazer2.
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A importância da psicoterapia e da 
psicoeducação no tratamento

A psicoterapia, ao ser realizada sob auxílio de um psicólogo, tem por in-
tuito fazer com que o paciente reconheça o problema e aprenda métodos 
mais efi cazes de como lidar com os pensamentos e sintomas maníaco-
-depressivos. Abordando as condições que induziram ao TB, esse trata-
mento leva o indivíduo a ter um papel mais ativo, pois, por meio do reco-
nhecimento, ele torna-se capaz de agir previamente, evitando recaídas3.   

Propondo-se a informar e a educar as pessoas com TB a respeito do 
transtorno e seu tratamento, a psicoeducação visa a reconhecer os si-
nais de recorrência, de modo que se possa procurar uma intervenção 
imediata, antes que ocorra um episódio franco da doença. A prática 
também pode ser indicada para membros da família1. 

As atividades de psicoeducação têm o propósito de oferecer instru-
mentos para que familiares e portadores possam lidar com o transtor-
no e participar ativamente do tratamento1.
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Depressão unipolar vs TB:
Como o paciente reage ao diagnóstico?

Muitas vezes, as reações ao diagnóstico 
podem ser difíceis tanto para os pacientes 

quanto para os familiares e pessoas próximas. 
Dessa forma, a psicoeducação é fundamental.

Apesar de prioritário, o tratamento 
medicamentoso deve ser complementado. Uma 

vez controlados os fatores neurobiológicos, 
faz-se necessário recuperar a capacidade 

funcional do indivíduo e lidar com os prejuízos 
(perdas de emprego, de relacionamentos, de 
oportunidades e da autoestima, uma visão 

negativa da vida, entre outros)1.
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Os meus filhos também terão TB?
O fator genético contribui para o surgimento desse transtorno, en-
tretanto, filhos de pais com TB podem não apresentá-lo, ainda que 
possuam alterações genéticas1. 

Por outro lado, os genes podem gerar benefícios: “a vantagem bipolar”. 
Segundo a Equilíbrio – Fundação Bipolar, uma ONG internacional, 
há indivíduos que, por possuírem parentes com TB na família, con-
seguem desenvolver alta capacidade cognitiva, criatividade acima da 
média e sucesso em diversas áreas. Isso pode ocorrer também em pes-
soas que têm parentes com depressão severa4.
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Em crianças e adolescentes, os sintomas 
são os mesmos?

Os sintomas não costumam ser os mesmos em jovens, fator que de-
safia profissionais a fazerem um diagnóstico em indivíduos nessa 
faixa etária, principalmente em crianças que apresentam irritabili-
dade e hiperexcitabilidade, em qualquer momento. Em adolescentes, 
o sintoma de irritabilidade, na maioria das vezes, está associado a 
um grande risco de transtornos de ansiedade ou depressivo maior2.

Geralmente, jovens que apresentam episódios longos de irritabili-
dade têm níveis familiares baixos de TB, isto é, baixos possibilidade 
de desenvolver a doença por fatores genéticos. comparados àqueles 
que são diagnosticados com esse transtorno. No intuito de se obter 
um diagnóstico de episódio hipomaníaco, os sintomas da criança 
precisam ultrapassar o resultado esperado, considerando a situação 
específica na qual se encontra o seu estágio de desenvolvimento2. 

Dessa forma, o início do TB tipo II na infância ou adolescência pode 
estar relacionado a um curso mais grave ao longo da vida2.
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Como a família e os amigos 
podem ajudar?

O indivíduo não escolhe ser um portador de transtorno mental, 
nem é culpado de sê-lo; estar depressivo não é estar triste, e estar 
em mania ou euforia não é estar alegre. Não é falta de fé, religião ou 
de crença em um ser superior. Respeito, compreensão, paciência e 
apoio são fundamentais. Ouvir, acolher e auxiliar sem julgamentos 
e sem cobranças são aspectos importantes para o indivíduo buscar, 
aderir e permanecer em tratamento1,5.

A depressão e o TB têm alto impacto na vida do portador e familiares, 
ao entregar um significativo comprometimento nos aspectos sociais, 
ocupacionais e em outras áreas de funcionamento. Assim, o auxílio da 
família e de amigos é de suma importância no suporte à pessoa com 
TB. Veja, a seguir, ações benéficas que podem ser feitas pelo portador1:
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Em casos de suspeitas de ideias, tentativas e 
comportamentos relacionados ao suicídio, além de 
desesperança, comunique aos profissionais que 
fazem o acompanhamento1.

Ao perceber mudanças no comportamento, 
antes de tudo, procure estar informado sobre as 
características da doença1. 

Estabeleça algumas regras de proteção durante fases 
de normalidade do humor, como retenção de cheques 
e cartões de crédito; auxilie-o a manter uma boa 
higiene de sono e a evitar drogas e álcool1.

Incentive a adoção de um estilo 
de vida saudável1.

Convide o indivíduo a participar de atividades 
prazerosas, porém sem cobrança excessiva1.
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Práticas de obtenção de bem-estar e saúde:

A pessoa que apresenta transtorno bipolar ou depressão é a maior 
interessada em seu bem-estar. O portador de TB possui uma doença 
que costuma durar a vida toda, mas que pode se manter sob controle 
com tratamento adequado.

Ninguém deve intervir sem o consentimento do paciente, mas de-
ve-se lembrar que nem sempre o paciente é capaz de se reconhecer 
em uma fase do TB, especialmente na hipomania ou mania, e nes-
sas situações, uma intervenção de familiares ou amigos é cabível e 
aceitável. Não se esqueça que o paciente com TB pode se colocar 
em situações de risco para si próprio ou outros, como por exemplo, 
comportamentos suicidas ou violência física.

Recomendações importantes para os pacientes evitarem crises:

Comprometa-se com o tratamento – discuta dúvidas com o seu 
médico, eficácia dos medicamentos e possíveis efeitos colaterais.

Mantenha uma rotina de sono – mudanças ou redução do tempo 
total de sono podem desestabilizar a doença; converse com seu mé-
dico sempre.

Evite álcool e drogas – além de interagirem com algumas medica-
ções, também agem no cérebro, aumentando o risco de desestabiliza-
ção da doença. Se você tiver insônia ou inquietação, não se autome-
dique – procure o profissional de saúde.

Evite outras substâncias que possam causar oscilações no seu humor, 
como café em excesso, drinques, antigripais, antialérgicos ou analgé-
sicos – eles podem ser o gatilho de um novo episódio da doença.

Enfrente os sintomas sem preconceito – discuta abertamente sobre eles.
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