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RESUMO 

 

O Transtorno  Bipolar (TB) é uma patologia crônica, progressiva e letal. Sem base causal   

definida   e   sendo   as   alterações   de   comportamento   a   principal sintomatologia.O   

tratamento   medicamentoso,   feito   por   um   psiquiatra   e   uso   de algumas   abordagens   

psicoterápicas,   feitas   por   psicólogos,   tem   alcançado resultados   positivos   e   

melhorado   a   qualidade   biopsicossocial   do   portador   do transtorno. Objetivo: Investigar 

através da literatura cientifica como o portador do Transtorno  Bipolar pode  ser  beneficiado  

através  da  psicoeducação.  Método: O presente   estudo   é   um   estudo   de   revisão   

integrativa   nas   bases   de   dados multidisciplinares  e   nas bases específicas da  área   de 

saúde. Foram pesquisados artigos  científicos nas bases de dados Scielo,PubMed,   BVS 

Psicologia Brasil   e  livros   disponíveis   online,   no   período   de   2010   a   2015.   O   

principal   descritor utilizado foi Dec`s, sendo: “disorder bipolar" o termo encontrado.  

Conclusão: O presente estudo de revisão integrativa conclui que a psicoeducação   é 

importante ferramenta para a melhora do quadro clínico e adesão ao tratamento farmacológico 

de   pacientes   com   Transtorno   Bipolar.  Devendo   ser   inserida   precocemente   aos  

programas de tratamentos  e na rotina desses pacientes.  

 

 

Palavras-chave: Transtorno bipolar,  psicoeducação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Bipolar Disorder (BD) is a chronic,  progressive  and  lethal disease. There is  no causal basis 

set  being the  main one,  and  behavioral changes is the main  symptom. The  drug treatment, 

made by  a psychiatrist and  use of some  psychotherapeutic approaches,  by psychologists  

made,  it   has   achieved  positive   results  and   improving   the  quality   of biopsychossocial  

disorder  carrier.  Objective:  To   investigate  through   the  scientific literature  as  the  ipolar  

Disorder  carrier can   be  benefited  through  psychoeducation.Method:  This study  is a  tudy  

in multidisciplinary  integrative review  databases  and specific basis for the health area. 

Scientific articles were surveyed in Scielo databases, PubMed, BVS Psychology Brazil and 

books available online, from 2010 to 2015. The main descriptor used was Dec`s, being 

"bipolar disorder" the term found. Conclusion: This study of  integrative review  concludes 

that psychoeducation  is  important tool for improvement   of   clinical  and  pharmacological   

treatment  of   patients   with  Bipolar Disorder. It should be inserted early to treatment 

programs and routine of these patients. 

 

 

Keywords: Bipolar disorder, psychoeducation. 
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Introdução  

 

 Esta pesquisa representa parte de meu interesse em obter maiores informações  sobre o 

Transtorno Bipolar, suas causas e consequências, devido à experiência de ser portadora do 

mesmo. Agregar informações é uma das ferramentas mais eficazes que possuo, pois me fazem 

compreender e aceitar melhor a diversidade de comportamentos intrínseca neste transtorno. 

Com as informações agregadas durante quase uma década de diagnóstico e tratamento, pude 

sair do lugar estigmatizado do portador de transtorno mental, para alçar o meu lugar como 

sujeito. Uma de minha maiores decepções nesta jornada foi o preconceito encontrado no meio 

acadêmico. Mas uma imensa alegria é poder ousar , quebrar o silêncio e deixar caminho 

aberto para outros doentes mentais seguirem. 

 

 O Transtorno Bipolar é uma doença crônica, com base causal ainda desconhecida, mas 

há registros comprovando cientificamente a influência genética na patologia. Pode ser letal, 

quando não tratada devido a grande propensão de seu portador cometer suicídio ou se expor à 

situações de risco de morte. 

 

 A diversidade dos episódios faz a caracterização em tipo I, II e ciclotimia. Com uma 

sintomatologia complexa, o diagnóstico é clinico e o tratamento leva em consideração a 

combinação de fatores biológicos e psicossociais, por isso para a eficácia do tratamento é 

necessário fazer uso de farmacoterapia, grupos de apoio, terapia focada na família, terapia 

cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e de ritmo social, eletroconvulsoterapia, 

psicoeducação e o que surgir comprovado cientificamente, que colabore com o 

restabelecimento do paciente e proteja sua integridade física e psíquica. 

 

 Os episódios podem ser de mania, onde ocorre uma alteração no humor e elevado 

nível de energia, gerando uma euforia patológica; hipomania  quando os sintomas são 

semelhantes a mania, mas em menor  intensidade , o que faz com que o portador de TB sinta-

se muito bem, neste episódio há a negação da doença; depressão episódio que ocorre uma 

perda de energia e estabelece sentimentos de tristeza,desesperança, culpa e vontade de morrer; 

nos episódios mistos  os sintomas  se alternam em ciclos, formando o que se denomina 

ciclotimia . Na mania pelo aumento de energia o indivíduo pode ter delírio de grandeza e pela 

impulsividade colocar a própria vida e de outros em risco, enquanto que na depressão pode vir 
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a se sentir sem energia até para as atividades de higiene pessoal e na ciclotimia esta 

alternância é tão nociva que pode trazer sérios problemas de relacionamento social,  pois 

quem está com o portador do transtorno, pode  achar que é simulação a sintomatologia 

apresentada.Sendo essa uma questão dos transtornos mentais em geral. 

 

  Ainda faz parte deste contexto patológico a distimia, uma depressão moderada e 

crônica. Mas está não fará parte deste trabalho. 

 

 Devido ao aumento nos registros de casos de TB na população em geral,  pesquisas 

que possam elucidar os complexos mecanismos envolvidos no desencadear dos episódios, são 

de grande relevância para a saúde mental e para a sociedade como um todo, já que o individuo 

com TB pode vir a apresentar uma alteração comportamental em qualquer ambiente em que 

esteja inserido. Assim, o presente trabalho se ocupa em revisar a literatura, em uma pesquisa 

bibliográfica, considerando a necessidade do paciente em aderir ao tratamento que lhe for 

prescrito. 

 

  Entre algumas técnicas observadas no tratamento do TB a psicoeducação, 

primeiramente despertou a minha atenção por seu importante papel e baixo custo, no cuidado 

e na melhora de qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Porém durante a 

elaboração da pesquisa, percebi que várias abordagens psicológicas fazem uso da 

psicoeducação em sua metodologia, mesmo que está seja apresentada por outras 

nomenclaturas. Neste caso achei necessário fazer uma breve apresentação das principais 

abordagens e a parte apresentar um breve histórico e conceito da psicoeducação. 

 

O trabalho se trata de revisão integrativa de literatura, realizado nas bases de dados 

multidisciplinares e nas bases específicas da área de saúde no período de agosto de 2015 à 

novembro de 2015. As bases de dados usadas foram: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), PubMed; BVS-Psi - Brasil Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia, Espaço virtual 

de comunicação da Biblioteca de Psicologia da USP, LILACS, PePSIC, ABRATA - 

Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de  Transtornos Afetivos e 

GRUDA - Programa de Transtornos Afetivos da USP. 

 

 O primeiro capítulo é destinado à apresentação do TB, sua evolução histórica, suas 

causas e efeitos e a atual conceituação. O segundo capítulo aborda a atuação do psiquiatra, do 

http://www.bvs-psi.org.br/metaiah/search.php
http://www.bvs-psi.org.br/metaiah/search.php
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psicólogo e apresenta algumas abordagens psicoterápicas que já apresentaram resultados 

positivos  para o tratamento deste transtorno e no terceiro e último capítulo, o foco será para a 

psicoeducação com suas técnicas educativas que podem ser usadas multidisciplinarmente. 

 

 Este trabalho deverá contribuir com outros estudos que venham divulgar a importância 

de medidas que levem os pacientes bipolares a aderirem ao tratamento medicamentoso e 

psicoterápico, para a patologia e consequentemente melhorar a adaptação biopsicossocial, 

estabelecer o gosto de viver e melhorar o prognóstico do mesmo. 
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Capítulo 1 

 

Entendendo o Transtorno Bipolar (TB) 

 

 O Transtorno Bipolar não é novidade na história da medicina, há relatos da doença 

desde antes da era cristã e deste este período várias foram as nomenclaturas até o conceito 

atual. Em função de causar uma alteração psíquica a doença é caracterizada como transtorno e 

designada bipolar por apresentar sintomatologia de polos opostos, alternados entre 

mania/hipomania/eutimia/ depressão/irritação (ARAUJO; LOTUFO NETO, 2013). 

 

 Segundo Ricardo Alberto Moreno et al., (2015), os sinais e sintomas peculiares ao 

Transtorno Bipolar, apresentam persistência de pelo menos 15 dias, no episódio depressivo e 

quatro dias no episódio maníaco/hipomaníaco, deixando perceptivo à outros a alteração 

comportamental do portador de TB. A mudança no comportamento, que comumente é 

percebida primeiramente por quem é mais próximo ao portador, como familiares e amigos, a 

resistência do paciente em aceitar o tratamento e o sofrimento psíquico deste, trazem grandes 

prejuízo nas relações interpessoais, familiares e profissionais.  

 

 Em se tratando de um transtorno tão complexo, estaremos neste capítulo propondo um 

melhor entendimento não apenas do transtorno, mas também das comorbidades associadas. 

 

1.1. Distinção de conceito e nomenclatura do DSM-5 e do Dec`s. 

 

 Em português o termo é Transtorno Bipolar e possui alguns sinônimos mais antigos 

como Depressão Bipolar, Psicose Maníaco-Depressiva, Transtorno Maníaco e Transtorno 

Afetivo de Humor Bipolar. No descritor inglês Dec`s - Descritores em ciência e saúde - o 

termo é Bipolar Disorder. 

 

            No CID 10 - Código Internacional de Doenças, o Transtorno bipolar é identificado 

como o transtorno que se dá pelo código F31 - e apresenta variações em nove formas 

diferentes, seguindo determinadas diretrizes diagnósticas; são elas: F31. 0 – Transtorno 

afetivo bipolar, episódio atual hipomaníaco; F31. 1 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual 

maníaco sem sintomas psicóticos; F31. 2 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco 
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com sintomas psicóticos; F31. 3 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve 

ou moderado; F31. 4 – Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem 

sintomas psicóticos; F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com 

sintomas psicóticos; F31.6 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto; F31.7 - 

Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão; F31.8 - Outros transtornos bipolares e 

F31.9 - Transtorno afetivo bipolar. (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde-CID 10, 2008, p.68). 

 

 No DSM-V (2013) - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fifth 

edtion - o termo é Transtorno Bipolar e Transtornos Relacionados e subdividi-se em Tipo I e 

Tipo II, caracterização que iremos destacar neste trabalho. 

 

 Mesmo o DSM-V sendo hegemônico , há muitas controvérsias. A França por exemplo 

busca trabalhar sob um outro paradigma em psiquiatria. 

 

 

1.2. Evolução histórica do Transtorno Bipolar. 

 

 O ser humano busca compreender, prever e controlar a natureza que o cerca desde os 

tempos pré-históricos. Hipocrates com este interesse descreveu o que podemos chamar de a 

primeira classificação dos transtornos mentais, quando fez uma discriminação sistemática da 

mania, melancolia e paranoia, em uma perspectiva médica filosófica, criando assim o 

“método hipocrático” que é o precursor de todos os métodos na medicina. Método que visa, 

através de sinais e sintomas compartilhados, categorizar e buscar meios de tratamento de uma 

patologia. E a história da Medicina ficou marcada por esse raciocínio clínico de identificar e 

agrupar enfermidades que compartilham dos mesmos sinais e sintomas, com objetivo de 

encontrar suas origens, prever sua evolução e buscar meios de tratamento e cura (CAMPOS;  

CAMPOS; SANCHES, 2010) 

 

 Hipócrates desenvolveu uma teoria humoral, posteriormente seguida por Galeno, que 

relacionava quatro humores aos quatro temperamentos: sangue (sanguíneo), bile amarela 

(colérico), bile negra (melancólico) e linfa (linfático). O termo grego para humor tinha por 

designação de qualquer fluido orgânico, natural, sangue ou seiva de plantas, tidas como 
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essências de deuses e o equilíbrio destes resultava em saúde, o desequilíbrio em doença. No 

século I d.C., Aretaeus da Capadócia, afirmava  haver uma diferença entre a mania e a 

melancolia, mas que ambos eram fenômenos da mesma doença e que a causa desses quadros 

eram biológicas e consequência de um distúrbio cerebral. Atualmente o humor representa o 

bem estar psicológico do individuo. (ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2013).  

 

 

A ideia de uma doença como o transtorno bipolar existe há milênios, mas 

desapareceu na Idade Média, quando todas as doenças mentais eram abordadas de 

forma mística ou religiosa. Até o século XIX, muitas observações foram feitas, mas 

a relação entre mania e depressão não foi relatada. Dois franceses (Falret e 

Baillarger) e um alemão (Kraepelin) finalmente correlacionaram os dois polos, 

constituintes de uma mesma doença, na qual o humor ou afeto está prejudicado 

(MORENO et al.,2015.p.5. [p.18]). 

 

 

 Ainda para Campos; Campos e Sanches (2010), a importância que Philippe Pinel deu 

ao afeto como elemento significativo no Transtorno Bipolar foi um diferencial importante 

para o entendimento da doença. Pois ao observar nos casos de Manie Sans Délire (mania sem 

delírio), um persistente e elevado grau de agressividade e psicose sem alteração cognitiva, 

Pinel registrou que ocorria uma desordem no comportamento afetivo, diferente da depressão, 

euforia ou ansiedade e que era marcado por este humor agressivo.  

 

 No século XIX, mais precisamente em 1845, Wilhelm Griesinger, psiquiatra alemão, 

apresenta como comum a variação da melancolia para a mania, com o passar dos anos e várias 

discussões a respeito do conceito, ao longo da história a mania e melancolia foram associados 

ao transtorno de humor e personalidade. Em 1854, Jules Baillarger, neurologista e psiquiatra 

francês, fez a descrição da folie à double forme ( Loucura com duas formas) e Jean-Pierre 

Falret, psiquiatra francês, descreveu  a folie circulaire (loucura circular). Ambos eram 

discípulos de Jean-Étienne Esquirol, psiquiatra francês, discípulo de Pinel e suas obras 

favoreceram estabelecer características específicas ao diagnóstico, ao prognóstico e ao 

tratamento dos transtornos mentais. Só recentemente, quase três séculos passados, novas 

pesquisas possibilitaram haver alteração na antiga conceituação nosológica destes transtornos 

(CAMPOS; CAMPOS; SANCHES, 2010). 

 

Quando em 1854, Falret e Baillarger apresentaram, respectivamente em la folie 

circulaire e em la folie à double forme, uma descrição explícita do transtorno bipolar 

como doença única. Os episódios separados por intervalos foi motivo de diferença 

entre os dois, já que isso não tinha importância para Baillarger (CAMPOS; 

CAMPOS; SANCHES, 2010.p.1.).  
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 Observando na linha histórica do conceito do Transtorno Bipolar, podemos encontrar 

em 1913, Emil Kraepelin buscando diferenciar a psicose endógena (que parte do interior para 

o exterior) da psicose maníaco-depressiva e com isso apresentar as linhas gerais do espectro 

bipolar. Kraepelin observou que o Transtorno de Humor, poderia ser dividido em unipolar e 

bipolar e com múltiplos subgrupos, o que foi motivo de divergência na comunidade científica 

da época. Divergência está que ainda hoje deixa a discussão sobre o espectro bipolar em 

aberto (CAMPOS; CAMPOS; SANCHES, 2010). 

 

 O Transtorno Bipolar tipo I e tipo II: no tipo I são mais frequentes os episódios de 

depressão, com poucos episódios de mania ou comumente chamado de euforia. Já no tipo II 

há a presença de episódios de depressão, episódios de mania e hipomania que é a mania mais 

branda e  a presença de episódios psicóticos (delírios e/ou alucinações). Uma comorbidade do 

TB é o Transtorno Ciclotímico, que altera períodos de eutimia, que é o humor estável, com 

leves oscilações de humor ou energia que podem durar até dois anos. Mas também é comum o 

Transtorno de Ansiedade e o abuso de álcool  e outras substâncias (TAYLOR et al., 2011; 

MORENO et al., 2015). 

 

O transtorno Ciclotímico é uma das formas clínicas do TB e se caracteriza por ter 

poucos sintomas do episódio de depressão e episódio completo de hipomania. 

Costuma se manifestar na maior parte do tempo de forma persistente e dura pelo 

menos dois anos. Pode se alternar com períodos de humor normal, mas quase 

sempre o paciente apresenta os sintomas, que são poucos e de intensidade leve. 

(MORENO et al., 2015, p. 31). 

 

 

 Estudos publicados por Leandro Michelon e Homero Vallada (2005), relatam que a 

percepção de hereditariedade do Transtorno Bipolar deu-se por observações clínicas e estudos 

com familiares de pacientes. Nestes estudos, a interação de fatores biopsicossociais, também 

era significativa, ainda que não fosse definido um especificador que seja o desencadeador do 

transtorno.  

 

 Segundo Araújo e Lotufo Neto (2014), ao longo dos anos e com a evolução médica em 

relação ao entendimento e estudos dos conceitos do TB, estes conceitos tornaram-se mais 

bioespecíficos e solidificados, tendo maior abrangência em sua especificação e descrição a 

cerca da sintomatologia apresentada pelo portador dessa patologia. O DSM-5 apresenta novas 

especificacões ao Transtorno Bipolar, dando maior enfase nas alterações da atividade ou 
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energia. Como dito antes, desde a publicação do DSM-5 a nomenclatura, usada é: Transtorno 

Bipolar e Transtornos Relacionados. 

 

O DSM-5, oficialmente publicado em 18 de maio de 2013, é a mais nova edição do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica 

Americana. No capítulo: Transtorno Bipolar e Outros Transtornos Relacionados. Os 

critérios diagnósticos para mania e hipomania no Transtorno Bipolar passam a dar 

maior ênfase às mudanças no nível de atividades e na energia. O quadro misto deixa 

de ser um subtipo do Transtorno Bipolar e se torna um especificador, com 

"Características Mistas”, que pode ser empregado inclusive na Depressão unipolar. 

O fato foi criticado por alguns especialistas como uma tentativa tendenciosa de 

conduzir o diagnóstico de qualquer transtorno de humor para o espectro bipolar. No 

entanto, a APA argumenta que o objetivo da mudança é auxiliar o clínico para 

melhor adaptar seu tratamento, visto que os indivíduos com sintomas mistos podem 

apresentar diferenças no curso da doença e na resposta aos psicofármacos 

(ARAUJO; LOTUFO NETO, 2014,[p.70-73]). 

 

 

 

 Sendo assim, com as novas mudanças no DSM-5, o quadro misto deixa de ser um 

subtipo do Transtorno Bipolar e se torna um especificador, com características mistas, que 

pode ser empregado inclusive na depressão unipolar. O fato foi criticado por alguns 

especialistas, por apresentar como objetivo conduzir o diagnóstico de qualquer transtorno de 

humor para o espectro bipolar.  No entanto, a APA alega que o objetivo da mudança é auxiliar 

o clínico na adequação do tratamento, uma vez que indivíduos com sintomas mistos podem 

apresentar diferenças no curso da doença e na resposta aos psicofármacos. Atualmente o TB 

já tem tratamento com várias classes de medicações, mas os sintomas crônicos, recaídas e 

internações, ainda podem persistir mesmo quando o paciente já alcançou um período de 

remissão (ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2014). 

 

 

1.3. Causas e efeitos do Transtorno Bipolar. 

 

 O espectro bipolar é uma condição médica frequente, com oscilações de episódios de 

mania e depressão sem uma causa exata, assim, trata-se de uma doença de causa ainda 

desconhecida, um transtorno mental primário, que apresenta uma interação complexa entre 

fatores biológicos, genéticos e psicossociais, o que faz com que seus portadores alterem entre 

períodos de muita energia (euforia/mania) e pouca energia (depressão). A sintomatologia do 

Transtorno Bipolar depende do tipo exato da doença e costumam variar de pessoa para 

pessoa. Para uns a depressão é o que causa os maiores problemas, já para outros portadores do 

transtorno, é a mania e ainda existem casos de os sintomas de depressão e hipomania 
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acontecerem quase ao mesmo tempo. A observação principal são as alterações de humor, que 

não são mais significativas do que as flutuações dos níveis de energia vital, que define a 

disposição física, ânimo e vigor do portador de TB, tais flutuações de energia interferem na 

possibilidade do paciente executar ou não suas atividade diárias (CHENIAUX, 2014).  

 

O diagnóstico do TB é baseado unicamente em critérios clínicos, ou seja, na 

observação do comportamento do paciente, no relato dele próprio e dos seus 

familiares e no estudo de sua história, já que não existem exames complementares 

que possam confirmá-lo. Suas causas são desconhecidas, mas sabe-se que o TB está 

relacionado a fatores genéticos, bioquímicos cerebrais, neuroendócrinos, 

psicológicos, entre outros (CHENIAUX. 2014.p.4.). 

 

 

 

 Em artigo publicado na ABRATA (2014), Elie Cheniaux, afirma que o TB é crônico, 

mas que existe tratamento de controle e que este deve ser usado por toda a vida do paciente. 

Por não haver ainda marcadores biológicos ou exames que objetivamente concluam o 

diagnóstico do Transtorno Bipolar, torna-se muito importante para um diagnóstico eficaz que 

os portadores do transtorno, seus parentes  ou acompanhantes sejam bastante claros e 

específicos ao relatarem os sintomas e sinais na anamnese, destacando ser de suma 

importância uma boa anamnese psiquiátrica. 

 

 Os pacientes bipolares devem ser conscientizados  que o tratamento é ininterrupto, 

com medicamentos e psicoterapia e que isto é essencial para que tenham uma melhor 

qualidade de vida. O paciente portador de TB convive com alguns momentos específicos da 

doença, durante o tratamento: como a mania aguda, a depressão aguda, a eutimia (estado de 

humor equilibrado) e a remissão (ausência de sintomas). Mesmo durante a eutimia e a 

remissão, faz-se necessário o tratamento de manutenção, pois nunca se interrompe o 

tratamento, mesmo no período de remissão, por risco do paciente ter uma crise por 

abstinência medicamentosa ou agravamento da doença (CHENIAUX, 2014). 

 

  Isto é confirmado em um relato pessoal, apresentando a experiência de ser portador de 

TB, feito pela Doutora Kay Redfield Jamison. Contribuindo assim, para o entendimento deste 

sofrimento psíquico, não apenas por teorias. Mas sim, pela subjetividade da vivência na 

condição de ser bipolar (JAMISON, 2006). 

 

A guerra que travei comigo mesma não é rara. O principal problema clínico no 

tratamento da doença maníaco-depressiva não está na inexistência de medicação 
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eficaz - ela existe - mas na tão frequente recusa dos pacientes em tomá-la. E o que 

ainda é pior, em decorrência da falta de informação, de falhas na atenção médica, do 

estigma ou medo de consequências em termos pessoais e profissionais, eles 

simplesmente não procuram tratamento. A doença maníaco-depressiva deforma o 

estado de humor e os pensamentos, estimula comportamentos aterradores, destrói a 

base do pensamento e enorme frequência, solapa o desejo e a vontade de viver 

(JAMISON, 2006, p.7). 

 

 

 

1.4. Conceitos atuais do Transtorno Bipolar. 

 

 

 Nova técnica de exames de neuroimagem tem sido  usada na neurologia e 

podem vir a ser úteis no tratamento do transtorno bipolar.  Atualmente é uma 

esperança, já que a ciência ainda não sabe a causa especifica, mas acredita que diversos 

fatores como o estresse, algumas peculiaridades biológicas, o meio ambiente, os 

neurotransmissores, os hormônios e a genealogia do portador possam estar envolvidos nas 

oscilações de energia, provocando o desencadear do TB. Esses fatores são alvos de pesquisa 

quanto a possível causa de suscetibilidade à doença. É sabido que para desenvolver o 

transtorno, existe uma vulnerabilidade do indivíduo, mas mesmo que este seja portador de 

uma possível diferença cromossômica, não quer dizer que certamente desenvolverá a doença 

(JAMISON, 2006; TAVARES et al., 2014). 

 

  As pesquisas mais recentes apontam para causa biológica, genética e para um modelo 

multifatorial, onde fatores ambientais e individuais contribuem para o aparecimento da 

doença, que apresenta uma complexa interação de vários genes. A importância do fator 

genético fica marcada em estudos que apresentam um percentual de 50% dos portadores, com 

pelo menos um familiar afetado e filhos de portadores com maior probabilidade de 

desenvolverem a doença, quando comparados com a população em geral (TAVARES et al., 

2014).  

 

O fator que melhor descreve a etiologia do transtorno de humor parece ser a 

genética. A primeira associação entre pacientes e familiares de primeiro grau 

evidenciando correlação das variáveis sintomatológica e genéticas foi observada há 

mais de um século. Desta forma, assume-se que o risco de desenvolver o transtorno 

do espectro bipolar poderia chegar a 9%, da mesma forma que os familiares teriam 

um risco perto de 10 vezes maior de desenvolver a doença do que a população geral. 

Como em outros transtornos psiquiátricos, conhecidos por suas influências e bases 

genéticas, o padrão de herança do transtorno bipolar do humor provavelmente 

envolve uma complexa interação de vários genes. E pesquisadores têm proposto as 

possíveis diferenças cromossômicas em cromossomos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,14, 

15, 18, 21 e 22 e no cromossomo X, em pessoas com transtorno bipolar. Por isso, 
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são vários os genes candidatos ao desenvolvimento da patologia. Ressalte-se que o 

modelo é multifatorial, onde fatores ambientais e individuais contribuem para o 

aparecimento da doença; os efeitos de cada fator único são pequenos e acumulativos, 

e uma vez que haja efeitos combinados, os fatores passam a ter algum valor crítico, 

talvez provocado por sinalização ou outras causas, tornando o transtorno manifesto 

(TAVARES et al., 2014.p.2.[p.217]). 

 

 

  Há estimativas no Brasil de que cerca de 1,8 a 15 milhões da população sejam 

portadores do TB, em  suas diversas formas apresentadas no DSM-5, que são: TB tipo I, TB 

tipo II, Transtorno Ciclotímico , TB e Transtornos Relacionados / Induzidos por substâncias e 

TB e Transtornos Relacionados / Devido a outra Condição Médica (ARAÚJO; LOTUFO 

NETO, 2014). 

 

 Com um percentual tão representativo da população com TB,  literaturas de linguagem 

simples e de fácil entendimento, como o livro de Frederico Navas Demetrio, Aprendendo a 

viver com o Transtorno Bipolar: manual educativo (2015, p.25-26), fazendo uma 

apresentação breve dos episódios e classificando-os torna-se muito importante. 

 

 Episódio maníaco  

 O que é definido como mania é uma hiper aceleração neuronal, resultando em um  

humor excessivamente feliz, exaltado ou irritado, com evidente aumento de energia nas 

atividades e sintomas ou sinais de confiança excessiva, sentimento de importância aumentada 

(grandiosidade), satisfazer-se com poucas horas de sono ou mesmo não sentir necessidade de 

dormir, tornar-se falante em demasia, perda de concentração, dificuldades de executar uma 

tarefa de vez, aumento de energia dirigida para atividades como trabalho, vida social ou 

sexual, desassossego e agitação, buscar fazer atividades estimulantes, mas sem levar em conta 

o risco de consequências negativas, como compras sem saldo para pagar, desinibição sexual, 

sentir que não consegue reter as ideias. Um episódio de mania é caracterizado quando a 

pessoa está em fase maníaca há pelo menos uma semana e neste caso necessita de 

hospitalização. Esses sintomas são danosos, pois interferem no trabalho, nas relações e no 

cotidiano da pessoa. No episódio de mania, há sintomas psicóticos, como alucinações quadro 

em que o paciente diz perceber coisas que não estão realmente lá, delírios que são convicções 

que não estão baseadas na realidade, pensamentos confusos, desorganizados e possível perda 

cognitiva.(DEMETRIO, 2011). 
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 Episódio depressivo  

 É caracterizado pela presença de pelo menos duas semanas de humor deprimido, com 

sinais ou sintomas de tristeza e sensação de vazio, ou perda de interesse , prazer na maior 

parte do tempo. Sendo comum a presença de menos quatro dos seguintes sintomas, como falta 

de energia, cansaço, estar visivelmente mais lento ou mais agitado, sentir-se incapaz de se 

acalmar, ter alterações de apetite, de peso, distúrbio de sono como dormir demais ou insônia, 

sentimentos de desvalorização, sentimentos de culpa sem justificativa, falta de concentração, 

dificuldade de organizar pensamentos, tomar decisões, constantes pensamentos de suicídio ou 

morte. A ocorrência do episódio depressivo apresenta sintomas suficientemente graves para o 

paciente sentir-se angustiado ou para ocorrer uma desestabilização em seus relacionamentos, 

seu trabalho, nas atividades diárias, podendo haver sintomas psicóticos (DEMETRIO, 2011). 

 

 Episódio de hipomania   

 A hipomania apresenta sintomas semelhantes aos de mania, mas estes são mais leves e 

não interferem tanto nas atividades cotidianas, não existem sintomas psicóticos e a pessoa não 

necessita ser hospitalizada, os sintomas duram há pelo menos quatro dias e são perceptíveis a 

outras pessoas como um momento de alegria, bom humor ou bem estar (DEMETRIO,2011). 

 

 Episódio ciclotímico  

 É quando a pessoa tem sintomas tanto de mania quanto de depressão, 

simultaneamente, durante pelo menos uma semana, ocorrendo alterações rápidas de energia, 

com oscilações entre a alegria/ tristes / irritação, causando uma desestabilização na rotina do 

paciente, pode ser necessário a hospitalização, como medida preventiva ao suicídio 

(DEMETRIO, 2011). 

 

 A presença de ideação suicida e tentativas de suicídio são comuns no TB e há 

amostras clínicas de pacientes entre 14% e 59%, que tentaram o suicídio pelo menos uma vez  

ao longo da vida. Um percentual de 15% a 19% dos pacientes chegaram ao consumar o 

suicídio. Por serem de grande variação não há uma descrição das causas do comportamento 

suicida. Modelos comportamentais são demonstrados na literatura, como alterações no estado 

de humor, a depressão grave, ansiedade, agressividade, hostilidade, presença de comorbidades 

com outras doenças e história de abuso físico ou sexual, como possíveis causas do desejo de 

morte. O clínico, com ajuda de familiares do paciente, busca identificar sinais de risco que 
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evidenciem a intenção suicídio e estabelece esquemas visando preservar a vida do mesmo 

(ABREU et al., 2012). 

Comportamento suicida no Transtorno Bipolar é um fator comum da complicação 

psiquiátrica. O TB é uma das patologias mais associada ao suicídio A mortalidade 

por suicídio nesses pacientes atinge índices entre 7% e 19%, chegando a apresentar 

taxas quinze vezes superiores as encontradas na população geral. Pacientes com TB 

possuem risco maior de suicídio, quando comparados com a população geral e com 

outros transtornos psiquiátricos. Estudos prospectivos são fundamentais para 

compreender o comportamento suicida dos pacientes com TB, a fim de que possam 

aprimorar estratégias de avaliação, detecção e principalmente prevenção do 

comportamento suicida nessa população. Considerando que o suicídio é uma causa 

potencialmente evitável de morte, a compreensão dos correlatos clínicos e 

neurobiológicos do comportamento suicida pode ser útil na prevenção desse 

comportamento. Sendo assim, estudos que avaliem melhor os fatores de risco para o 

comportamento suicida nessa população são necessários (FERNANDES; SCIPPA, 

2013. p.4.). 

 

 

 

 Portanto para Cheniaux (2011), o tratamento de indivíduos com TB é bastante 

complexo, envolvendo estratégias especificas para casa fase da doença. O tratamento 

medicamentoso é comum o uso de lítio, considerado "ouro" na estabilização de humor, mas 

há o uso de clorpromazina, carbamazepina, divalproato e diversos antipsicóticos atípicos, 

como a risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol e mais recentemente a 

asenapina. Para as fases de mania e para a depressão, a combinação olanzapina-fluoxetina e a 

quetiapina tem sido usada.  

 

 

Nenhum comprimido tem condições de me ajudar com o problema de não querer 

tomar comprimidos. Da mesma forma, nenhuma quantidade de sessões de 

psicoterapia pode, isoladamente, evitar minhas manias e depressões. Eu preciso dos 

dois. É estranho dever a vida a comprimidos, [...] e a esse relacionamento singular, 

estranho e essencialmente profundo chamado psicoterapia ( JAMISON, 2006.  p. 

105-106). 

 

 

 Sendo assim, conforme afirma Jamison  (2006) , mesmo se tratando de uma doença 

em que o tratamento farmacológico seja essencial, a interação psiquiátrica e psicológica, tem 

sido altamente recomendada para beneficiar os portadores dessa patologia. Pois esta tem se 

mostrado eficaz e favorece a adesão ao tratamento, agregando ganhos importantes para 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 
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Capítulo 2 

 

Atuação da Psiquiatria e da Psicologia no tratamento do Transtorno 

Bipolar. 

 

 

 Para Kay R. Jamison (2006), a atuação da psiquiatria no tratamento do TB é de suma 

importância, pois tem a finalidade de fazer o diagnóstico definindo o tipo de transtorno 

mental, prescrever o tratamento medicamentoso mais adequado, prevenir crises ou recaídas 

com reajustes nas doses do medicamento, o que possibilita ao paciente um convívio social e 

exercer práticas profissionais. A habilidade do psiquiatra em distinguir um transtorno de outro 

é fundamental para o sucesso do tratamento, devido à comorbidade do TB com outros 

transtornos. Este profissional precisa ter conhecimento clinico para distinguir um transtorno 

mental de outras ocorrências que simulam a patologia, como a intoxicação por cocaína que 

resulta em uma síndrome maníaca e a função anormal da glândula tireóide, que apresenta 

sintomatologia de alterações de humor e energia, similares ao TB. 

 

 Em relação ao tratamento medicamentoso, associado à psicoterapia, este possibilita ao 

paciente executar suas atividades e viver dentro dos padrões de conduta da sociedade a qual 

estiver inserido. Ainda há dificuldades de encontrar na literatura o cuidado especifico da 

psicologia referente ao TB, como um avaliador da estruturação da construção do discurso. Em 

nome de uma "reabilitação social", se produz  cada vez mais diagnósticos , que reafirmam e 

reproduzem uma necessidade de  "adequação padronizada". A atuação do psicólogo permite 

formular essa questão sem  distanciar-se do sofrimento psíquico, ao propor um 

reposicionamento frente à este sofrimento. A função do psicólogo é manejar este sofrimento 

juntamente com quem  sofre , buscando  resgatar o paciente para a realidade , visando que 

este consiga organizar o caos da mente, ordenar os pensamentos e sentimentos, pois a 

sintomatologia é apenas uma das partes do sujeito. Assim trazendo a esperança de que todo 

esse movimento confuso, sofrido e tão subjetivo possa ser controlado. A Doutora Jamison 

acredita que é na psicoterapia o lugar de combate onde se aprende a acreditar, que há alguma 

possibilidade de enfrentar o TB e vislumbrar um mínimo de equilíbrio (JAMISON, 2006).  
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 A autora destaca ainda a importância do lítio que continua sendo o "ouro" no 

tratamento se TB, mesmo quando usado na profilaxia. Pois o efeito anti-suicida  tem se 

mantido eficaz e mesmo o lítio  sendo  um dos psicofármacos mais antigos, ainda é  a 

primeira opção. Por isso o acompanhamento com exames de litemia é de suma importância é 

necessário ser mantido faixa terapêutica de 0,6 a 1,2 mEq/l e outros exames laboratoriais 

devem ser realizados a cada seis meses: hemograma, creatinina, sódio, cálcio, hormônio 

estimulante da tireóide (TSH) e urina . Tais exames permitem saber se os rins e a tireóide 

estão trabalhando satisfatoriamente. O uso contínuo do lítio pode causar efeitos colaterais, 

intoxicação, a diminuição de produção de hormônio da tireóide e aumento do peso corpóreo 

(JAMISON, 2006). 

 

O lítio evita minhas euforias sedutoras, porém desastrosas, ameniza minhas 

depressões, elimina as teias de aranha do meu pensamento desordenado, faz com 

que eu reduza a velocidade, me ajuda a avançar sem tropeços, impede a destruição 

da minha carreira e dos meus relacionamentos, permite que eu fique fora de um 

hospital, viva, e possibilita a psicoterapia ( JAMISON, 2006. p.105).  

 

 

 De acordo com Érico Castro-Costa e Antônio Geraldo Silva (2011), o importante é 

levar o paciente a aderir à terapia, isso em todas as doenças crônicas, pois a não aderência à 

terapia, favorece criar um abismo na eficácia do tratamento. Ao aderir à psicoterapia, o 

paciente desenvolve habilidades para resignificar fatores que estejam lhe impedindo de 

prosseguir com o tratamento e modificar suas atitudes negativas para atitudes positivas no 

enfrentamento da doença que está associado a múltiplos fatores. 

 

Múltiplos fatores foram associados a não adesão no transtorno bipolar. Dentre eles 

podem-se destacar os sócio-demográficos, as atitudes diante a doença/tratamento e 

os fatores relacionados especificamente com o tratamento. Apesar disso, a 

mensuração da não adesão terapêutica é um grande desafio [...]. Por último, o uso de 

intervenções psicossociais pode melhorar a adesão terapêutica dos pacientes 

portadores do transtorno bipolar (COSTA; SILVA, 2011.p.8.). 

 

 

 

 Ainda segundo Costa e Silva (2011) há documentação que registra no âmbito 

psicossocial, a presença de estressores que podem causar os diversos episódios no TB, 

apontando a necessidade de intervenção de suporte para o paciente. Já que se sabe que é 

necessário que o medicamento receitado seja tomado pelo paciente e a combinação da 

psiquiatria com a farmacoterapia e da psicologia com a psicoeducação segue as evidências 

demonstradas nas intervenções, que apontam benefícios para o tratamento.  
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A não adesão terapêutica é um grande problema para o tratamento das doenças 

crônicas. O tratamento do transtorno bipolar não é diferente, apresenta problemas de 

não adesão que estão associados a fatores demográficos, a atitudes relacionadas à 

doença e ao tratamento e a fatores associados ao tratamento. Finalmente, as 

evidências demonstram que as intervenções psicossociais podem melhorar a adesão 

terapêutica no tratamento bipolar. No entanto, até o momento não existem trabalhos 

brasileiros que avaliam a adesão terapêutica dos pacientes brasileiros (COSTA; 

SILVA, 2011.p.3).  

 

 

 É comum o paciente não seguir o tratamento medicamentoso prescrito, por não ter 

consciência da gravidade da doença, por medo de dependência, por não se sentir doente ou 

por episódios da doença que lhe tiram a energia e motivação. Neste caso é de fundamental 

importância intervenções psicoeducativas para o paciente, familiares e o público leigo, que 

resultem na adesão ao tratamento e mudem a visão de que o comportamento apresentado na 

mania seja falha de caráter e a falta de energia da depressão, preguiça. Crescem as evidências 

de que o portador de TB é beneficiado pelas abordagens psicoterápicas, associadas à 

farmacológica (CHENIAUX, 2014; MENEZES, SOUZA, 2012). 

 Sendo assim cito brevemente as abordagens, mais usadas no tratamento do TB: 

 

 A Psicoterapia de Grupo (PG) é uma terapia com metodologia voltada para grupos 

psicoeducativos. Surgiu no século passado por volta 1905 e nos 50 anos seguintes 

desenvolveu uma característica técnica, desde então a terapia foi se consolidando e ainda hoje 

se reformula de acordo com a necessidade de atender a pacientes com perfil específico de 

cada patologia. A PG tem apresentado resultados positivos no tratamento do TB, objetivando 

aumentar a aceitação da patologia, minimizar os riscos relativos à reincidência de episódios e 

danos psicossociais e profissionais comum ao transtorno. A interferência em grupo facilita, de 

modo significante na baixa dos índices de internações e no aperfeiçoamento das atividades 

ocupacionais dos portadores desta patologia. A psicoterapia de grupo possibilita atender um 

contingente maior de pacientes e de forma coletiva, lúdica ensinando diversas habilidades. 

Sendo uma alternativa para o atendimento nos Serviços de Saúde, que precisam atender a uma 

demanda cada vez mais crescente (PEREIRA et al., 2010; Apud GRINBERG; YIN; 

CAMPANINI, 2010; SEREBRINSKY,2012).   

 

 
 [...] os fundamentos sistêmicos envolvidos na psicoterapia de grupo. Compreende o 

grupo como um local de alojamento e proteção e um sistema que tem tudo: 

individual, familiar e social. A terapia de grupo é um sistema que converge 

operacionalmente os requisitos de uma multiplicidade de sistemas humanos com 

suas próprias experiências, valores, crenças e modo particular de significar o mundo. 

http://www.sinonimos.com.br/interferencia/
http://www.sinonimos.com.br/aperfeicoamento/
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É importante para ler as comunicações digitais e analógicas. Psicoterapia de grupo 

permite que várias histórias sobre problemas individuais, para que você possa fazer 

uma reconstrução da realidade. O espaço terapêutico em grupo vai abrir a porta para 

ver, pensar e sentir socialmente construído diferente para que, no espaço familiar se 

expandindo e criando um novo. Psicoterapia de grupo define um processo que move 

o discurso de "problema" (individual) para o grupo. Por fim, sugere que a interação 

do grupo vai perceber que os outros também têm "deformidades" [...] 

(SEREBRINSKY, 2012). 

 

 

 

 A Terapia Focada na Família (TFF) é uma terapia focada na observação da família, 

foi desenvolvida na década de 50 pelo psicólogo David J. Miklowitz na Universidade de 

Colorado e Michael J. Goldstein, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. No caso 

deste trabalho será apresentada com  foco principal das interações na família do portador de 

TB, levado-os a ser apoio e instrumento na recuperação do paciente. Com esta ação, o 

sofrimento psíquico intrafamiliar e o sentimento de aversão são diminuídos. Sabe-se que o 

TB, enquanto doença, afeta a família, a qual se volta para os cuidados do membro familiar e 

sofrem conjuntamente. Uma das funções da TFF está na tentativa de ao reduzir os 

comportamentos de aversão e repressão no âmbito familiar, favorecer uma parceria entre o 

grupo familiar e o portador do transtorno. Os familiares participam das sessões de terapia, 

onde os terapeutas buscam as causas das divergências familiares e soluções para contornar os 

problemas apresentados no dia a dia. É papel do terapeuta informar aos familiares sobre a 

sintomatologia da doença e maneiras de lidar com elas de forma favorável a estabilidade do 

paciente e prevenção de recaídas. É comum uma família com um paciente com TB, apresentar 

um nível de estresse elevado e um adoecimento devido aos episódios bipolares. Apesar de 

incluir a família no tratamento, a TFF  não isenta o paciente de sua responsabilidade quanto a 

se manter estável, medicado e no controle do transtorno.O terapeuta deve ter o cuidado de não 

produzir no paciente a culpa pela patologia. Nesta teoria há o cuidado de promover saúde para 

a família, os cuidadores do paciente e ao próprio paciente (ASSIS; HARTMANN, 2013, 

Apud NICHOLS; SCHWARTZ, 1998; CARDOSO et al, 2011; PEREIRA et al, 2010; 

GRINBERG; YIN; CAMPANINI, 2010; Apud MACHADO;VIEIRA; SANTIN; SOARES, 

2004). 

 

[...] trata-se de período de grandes conflitos de entendimento e aceitação da doença 

frente ao desconhecimento, preconceito e estigmas que cercam os transtornos 

mentais, muitas vezes marcados por alterações comportamentais, alterações de 

humor, isolamento social, perdas emocionais e cognitivas, conflitos familiares, 

dificuldade de atenção e concentração. Estudos descrevem os primeiros anos de 

doença como período em que doentes e familiares apresentam grande necessidade de 

atenção e orientação sobre a doença mental e seu tratamento. (CARDOSO et al., 

2011.p.1). 
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 A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma terapia cognitiva formulada 

por Aaron Beck, na década de 60 e tem metodologia psicoeducativa que apresenta eficácia 

comprovada na redução de episódios do TB, na sintomatologia, no índice de ocorrências 

hospitalares, na aderência ao tratamento medicamentoso e na habilidade para enfrentar a 

ansiedade e o estresse. A TCC se baseia na constituição biopsicossocial do paciente para 

refazer suas construções cognitivas. No tratamento do TB, o elemento educativo presente nas 

sessões com o usa da TCC, podem ser aplicados em grupos ou individual e é feito com a 

colaboração do paciente, levando-o a identificar e analisar as próprias alterações cognitivas, 

nos episódios do transtorno (PIRES, 2015; MATOS; OLIVEIRA, 2013 Apud BECK, 2005; 

PEREIRA et al., 2010, Apud GRINBERG; YIN; CAMPANINI, 2010; KNNAP 2005; 

COLOM ; VIETA,2004). 

 
 

Sugere-se que a TCC seja abordagem terapêutica por excelência no tratamento dos 

transtornos depressivos. A TCC é uma forma estruturada de psicoterapia que 

enfatiza a importância das cognições na determinação do que o indivíduo sente e 

faz. A TCC foi desenvolvida principalmente por Aaron Beck, na década de 60, na 

Universidade da Pensilvânia, que tomou como base o modelo de processamento da 

informação. Seu modelo cognitivo, inicialmente desenvolvido para a depressão, foi 

precedido pelo desenvolvimento de um modelo conceitual influenciado pela 

revolução cognitiva que ocorreu a partir da década de 50 (MATOS ; OLIVEIRA, 

2013; BECK, 2005).  

 

  

 A Teoria dos Esquemas (TE) é uma abordagem da cognitiva, cujas teorias e práticas 

em geral, têm como base autores como Jeffrey Young e Aaron Beck. Focada nos "esquemas 

de associação entre as emoções e as áreas da vida do indivíduo, bem como nas estratégias 

individuais para lidar com elas". Na prática terapêutica, reconhece-se as emoções e os 

esquemas, apropriados a serem trabalhados. Há semelhança com o conceito e métodos usados 

na TCC tradicional. A abordagem usa de forma mesclada e unificada fundamentos das teorias 

cognitivas, Gestalt, Psicanálise e outras escolas, com o objetivo de alcançar os portadores de 

transtornos mentais e psicológicos crônicos, com uma nova possibilidade de tratamento. Esta 

pluralidade na constituição dos fundamentos teóricos da TE, abre espaço para prismas 

diferentes dentro da psicologia, para os transtornos mentais difíceis de tratamento. Como o 

TB se enquadra dentro deste cenário de complexidade de tratamento, o portador deste 

transtorno pode ser beneficiado com esta abordagem (YOUNG et al., 2008; Pires, 2015; 

LEAHY et al., 2015; WAINER, 2014). 

 

http://www.sinonimos.com.br/reconhecer/
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A terapia do esquema (TE), além de ser uma forma avançada das terapias cognitivo-

comportamentais, também representa uma contribuição relevante ao campo da 

personalidade e do desenvolvimento humano. Em suas teorizações sobre o 

desenvolvimento dos transtornos da personalidade, Young (1990) acabou por 

explicitar uma série de aspectos cruciais para o entendimento da personalidade 

normal e/ou patológica, como, por exemplo, a relação entre genética e 

aprendizagem, os aspectos cronológicos relativos à evolução da identidade pessoal, 

bem como o efeito das experiências continuadas com cuidadores e figuras de afeto 

na infância. Vários desses aspectos ou não eram abordados pelas demais terapias 

cognitivas, ou o eram de forma muito incipiente. A terapia do esquema (TE), além 

de ser uma forma avançada das terapias cognitivo-comportamentais, também 

representa uma contribuição relevante ao campo da personalidade e do 

desenvolvimento humano (WAINER, 2015). 

 

 A Terapia Comportamental Dialética (TCD) foi desenvolvida pela Dr.ª. Marsha 

Linehan, originalmente para pacientes Boderline, devido a grande propensão ao suicídio. 

Passou a ser usada no tratamento do TB, por causa das características comuns as duas 

patologias. Com foco na dialética, buscando harmonizar o dialogo contraditório entre os 

comportamentos. O objetivo principal é a aquiescência do paciente como é e em conjunto, 

instigá-lo a mudança. A TCD como TCC, apresenta a psicoeducação dos pacientes dentro de 

um contexto de aceitação de si mesmo, seu espaço e fase do transtorno. Assim a aceitação tem 

a mesma importância que a mudança podendo ser aplicada individualmente ou em grupos. 

Sendo que nas sessões individuais o paciente aprende habilidades e nas de grupo, as praticam. 

Sempre visando a importância de determinar as crenças essa abordagem busca identificar as 

crenças emocionais erradas e corrigi-las ( LINEHAN, 2010). 

 

O termo “dialética” refere-se a um exercício filosófico onde duas visões que se 

opõem são discutidas até ser atingido um acordo ou um equilíbrio entre os dois 

extremos – o meio-termo. Ao adotar essa filosofia o terapeuta assegura ao paciente 

que os seus comportamentos e sentimentos são válidos e compreensíveis. Ao mesmo 

tempo, o médico ensina o paciente a entender que é da sua responsabilidade pessoal 

alterar comportamentos nocivos e prejudiciais. A TCD sublinha o valor de uma 

relação forte e baseada na igualdade entre o paciente e o terapeuta. O terapeuta alerta 

constantemente o paciente quando o seu comportamento está a ser nocivo ou 

prejudicial – quando os limites são ultrapassados – e ensina-lhe a desenvolver 

competências que são necessárias para lidar da melhor forma com situações 

semelhantes que se lhe apresentem no future (LINEHAN, 2010, p.31). 

 

 

 

              A Terapia Interpessoal e de Ritmo Social (TIP/RS) usa técnicas da terapia 

interpessoal, e a psicoeducação para manter o paciente bipolar em um padrão de ritmo pré-

estabelecido, evitando a ação estressora de estímulo social. O objetivo é de manter o humor 

ou energia estabilizada na resolução dos problemas e atividades diárias. Apesar da 

possibilidade da terapia ser benéfica no tratamento do TB quando associada à medicação, 

http://www.sinonimos.com.br/contraditorio/
http://www.sinonimos.com.br/aquiescencia/
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ainda carece de maiores estudos, para comprovar e determinar sua eficácia, devido as 

alterações comportamentais difíceis de serem reguladas ou mantidas em um padrão metódico, 

comum ao paciente do TB (KNAPP; ISOLAN, 2005). 

  

A terapia interpessoal e de ritmo social, objetiva regularizar e padronizar os ritmos 

diários do paciente e, ao mesmo tempo, resolver áreas-chave de problemas 

interpessoais-chave que afetam os seus estados de humor e a sua estabilidade de 

ritmos diários. A hipótese de estabilidade de ritmo social postula que a estabilidade 

do humor seja, em parte, uma função da regularidade de ritmos sociais e os efeitos 

desta estabilidade sobre os ritmos circadianos (KNAPP, ISOLAN, 2005.p.101.). 

 

 

 A Terapia Psicodinâmica (TP) tem como base os pressupostos teóricos da 

Psicanálise, objetivando atender o paciente como um todo, resgatando sua história passada e 

alcançando o seu inconsciente, na tentativa de encontrar a base estrutural do transtorno 

mental. Apesar de não usar elementos psicoeducativos, a TP pode levar o paciente ao 

autoconhecimento e a causa de seu comportamento ao conseguir identificar os processos 

intrapsíquicos que fazem seu humor ou energia oscilar, deixando fragilizado diante da doença. 

Busca-se trazer á consciência os conflitos internos e os mecanismos de defesa desaustados do 

paciente atráves da fala. Por isso a TP é usada nos períodos de eutimia ou remissão. Assim a 

TP conjuntamente com a farmacólogia , principalmente o uso do litío, tem sido aplicada no 

caso especifico do TB com sucesso (BASTOS; TRENTINI, 2013, KAPLAN; SADOCK, 

2008). 

 

As abordagens psicoterápicas deveriam ser individualizadas e utilizadas 

precocemente no tratamento do transtorno bipolar para melhorar a adesão 

medicamentosa e ajudar o paciente a identificar os pródromos da doença com o 

objetivo de aprender a desenvolver estratégias para lidar melhor com tais situações, 

além de terem efeitos nos sintomas residuais os quais estão associados à cronicidade 

e a altos níveis de sofrimento e incapacitação (KNAPP; ISOLAN, 2005. s/p.). 
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Capítulo 3 

 

Psicoeducação 

 

 

 A psicoeducação é elemento imprescindível em um plano terapêutico, tem o propósito 

de instruir e habilitar o paciente a lidar com a patologia que o acomete. Em saúde mental os 

familiares e cuidadores do paciente também são inseridos nesta proposta psicoterapêutica que 

visa diminuir o sofrimento psíquico e  amenizar o estresse no ambiente familiar. 

(ANDERSON et al., 1980; ALAIN, 1999; DONLEY, 1911). 

 

  A conceituação deste modelo terapêutico vem sendo construída há mais de cem anos, 

desde 1911 encontramos na literatura médica artigos como Reeducação e psicoterapia de 

John E. Donley, em 1941 Brian E. Tomlinson usa o vocábulo psychoeducation no livro 

Clinical Psychology e em 1980, Carolina Anderson et al, adotam  o vocábulo psicoeducação, 

em literatura publicada, descrevendo um concepção de tratamento na area da saúde mental, 

mais precisamente no tratamento da esquizofrenia (ANDERSON et al., 1980; ALAIN, 1999; 

DONLEY, 1911). 

 

 Na década de 50, os canadenses Jeannine Guindon psicóloga e psicanalista e Gilles 

Gendreau educador, trouxeram estes conhecimentos para a abordagem terapêutica e assim 

deram início às elaborações conceituais em psicoeducação promovendo uma produção 

teórica, com ferramentas e técnicas especificas (LEBON, 1997; BAZON, 1997).  

 

Conclui-se que a educação especializada não é uma preocupação totalmente nova. A 

evolução dos conhecimentos e as tomadas de consciência que as experiências [...], 

suscitaram em Jeannine Guindon e Gilles Gendreau no início dos anos 50 levaram-

nos a utilizar estes conhecimentos em uma visão nova que se tornou a 

psicoeducação. Nesta perspectiva o educador é terapeuta no e pelo acontecimento 

cotidiano (LEBON, 1997.p.12). 

 

 

.  Anderson et al., descreve o uso da psicoeducação em saúde mental onde os  paciente e 

seus familiares  recebiam informações sobre a patologia, o método de tratamento e formas de 

enfrentamento da doença. Ao se apropriar de conhecimentos para conviver com a doença, o 

paciente cria habilidades para não chegar aos quadros clínicos mais graves, evitando assim as 

http://www.sinonimos.com.br/instruir/
http://www.sinonimos.com.br/vocabulo/
http://www.sinonimos.com.br/concepcao/
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internações e obtendo possibilidades de construir uma vida social, familiar e profissional. A 

psicoeducação é uma intervenção que pode ser aplicada multidisciplinarmente, de forma 

metódica, didática e psicoterapêutica em Saúde Mental, Psiquiatria, Psicologia ou Clinica, há 

muitas possibilidades para aplicação dos métodos psicoeducativos. Mesmo não tendo o 

formato da psicoterapia, a psicoeducação visa priorizar elementos de comunicação e 

compartilhar informação sobre o individuo, sua patologia e necessidades. Com técnicas que 

podem ser usadas multidisciplinarmente, o interesse do modelo psicoeducacional é 

principalmente uma intervenção sistêmica, objetivando tornar menor o sofrimento e o 

desajuste psicossocial do paciente e seu grupo (ANDERSON et al.,1980).  

 

.  

3.1. Primórdios da psicoeducação. 

 

 Conforme André Lebon (1997), a psicoeducaçõa tem em seus primórdios os 

pressupostos da psicologia educacional, psicologia social e pedagogia. A educação 

especializada para crianças e adolescentes em situação de risco foi o pilar para a implantação 

da psicoeducação em práticas individuais e grupos institucionalizados. A educação 

especializada em saúde é secular, há relatos históricos datados do século XII, como as 

orientações dadas por Conde Guy de Montpellier em 1160 aos religiosos da Ordem do 

Espírito Santo, onde manifestava a percepção de que o que se se ensina as crianças marcaria 

suas vidas para sempre e no século XVIII, Edouard Séguin em 1850, já fazia referencia a um 

método médico pedagógico diferenciado. 

 

Um método médico-pedagógico é um método que leva em conta as anomalias 

psicológicas e fisiológicas, um método que, para cada criança, parte do conhecido e 

do possível, do mais baixo possível na escala das funções, para levar gradualmente e 

sem lacuna ao conhecido e ao possível de todo mundo (LEBON, 1997 Apud 

SÉGUIN, 1850.p.1).  

 

 

 Relatos históricos como o de Conde Montpellier, Edouard Séguin e outros, nos 

proporciona avistar na história os componentes para base da atual psicoeducação, que é o 

interesse por aquele que necessita ser ensinado, o reconhecimento de que o que for aprendido 

pode mudar o curso de uma vida e ir de encontro às necessidades do outro, visando integrá-lo 

ao meio em que vive (LEBON, 1997).  
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   A Psicoeducação teve um diferencial dentro do processo de renovação da sociedade 

canadense, quando o pensamento humanista começou a inspirar mudanças nas instituições de 

saúde mental, modificando as interações dos profissionais de saúde, pacientes e familiares. O 

Canadá foi o primeiro a adotar o novo modelo terapêutico que se enquadrou nas necessidades 

apresentadas no contexto da saúde na época, surgindo como uma alternativa, dotada de 

princípios e de métodos de atuação qualificando o profissional a atingir seus objetivos na 

reinserção familiar do paciente, outrora institucionalizado (BAZON, 1997; BAUML et al., 

2006). 

 

 Com o processo de desinstitucionalização dos doentes psiquiátricos, surgiram estudos 

que  demonstram  que o  conjunto das circunstâncias ou condições familiares estão 

diretamente ligados a apresentação dos transtornos mentais. A mudança deste contexto 

familiar, para um ambiente mais ameno e acolhedor tem sido o objetivo de intervenções 

psicoeducativas voltadas para famílias do paciente. O sentimento de impotência, diante de um 

diagnóstico de transtorno mental, traz ao ambiente e familiar uma carga expressiva de estresse 

e a capacidade de entender a doença e orientações de como enfrentá-la são de suma 

importância para superar este momento (GUEDES, 2011). 

 

 Na década de 80, a psicoeducação foi reconhecida em países de idioma alemão, como 

uma abordagem terapêutica focada na educação especializada, na orientação e informação 

dentro do contexto da abordagem cognitivo-comportamental. Onde os pacientes e seus 

familiares ou cuidadores são capacitados para saber agir diante da patologia. O objetivo é 

reduzir o sofrimento dos envolvidos neste sistema patológico (BAUML et al.,2006). 

 

 Na Espanha a eficácia da psicoeducação em saúde mental ficou consolidada com o 

Programa de Transtorno Bipolar de Barcelona, com grupos que apresentavam diversos 

episódios e não aderiam ao tratamento farmacológico, levando-os a entender a causa da 

negação em aderir ao tratamento, assim como a sintomatologia e outras peculiaridades, como 

o fator biológico. É comum os pacientes terem dúvidas, mitos, preconceitos e estigma 

relacionado à doença, os encontros é o local para receber esclarecimentos e falar abertamente 

sobre todos os assuntos. Na literatura atual, faz parte do desenvolvimento das atividades 

psicoeducativas uma apresentação organizada da doença de forma o mais clara possível para o 

entendimento do paciente, seus familiares ou cuidadores. (PEREIRA, 2010; COLOM, 

VIETA, 2004).  
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Figura 1. Conteúdo programático usado no programa psicoeducativo de Barcelona 

 Fonte: COLOM, VIETA, 2004 
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.3.2. A psicoeducação e o Transtorno Bipolar. 

 

 Podendo ser considerada como uma terapia interventiva, com a meta principal de 

aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso e um melhor convívio social e familiar, a 

psicoeducação dispõe de um movimento contínuo de troca de conhecimentos entre o 

profissional da area de saúde, paciente e familiar. Entre os vários métodos utilizados nesta 

abordagem, se faz uso de equipamentos de multimídia, folhetos informativos e outros que 

possam facilitar a compreensão do paciente. A finalidade é psicoeducativo desde o início até o 

final do tratamento com encontros individuais ou coletivos, sendo o tema principal a demanda 

do paciente, onde a atribuição do profissional de saúde é ensinar como agir e buscar 

alternativas para melhorar as relações do paciente ((FIGUEIREDO et al., 2010, 

LEBON,1997; COLOM ; VIETA, 2004). 

 

 A abordagem psicoeducativa, deve favorecer a pessoa e não seu problema, priorizar os 

laços familiares, interações sociais do paciente e seus cuidadores. Os comportamentos 

positivos devem ser reforçados e extintos os negativos, promovendo uma mudança na visão 

da doença e atitudes da pessoa portadora de TB. A psicoeducação é um método promovedor 

de adesão ao tratamento psicofarmacológico, com a pretensão de proporcionar a compreensão 

da sintomatologia da doença, reduzir os episódios maníacos ou depressivos, diminuir as 

recaídas e internações, favorecer a convivência social, saber como lidar com as crises e o 

sentimento de culpa que é sintoma da doença (COSTA, SILVA, 2011). 

 

O que faz com que a psicoeducação seja revolucionária é justamente que ela fez uma 

ciência e uma arte do compartilhar da relação e da ação educativa no cotidiano, que 

muitas vezes, consideramos banal e insignificante. Revolucionária também é 

lembrando a todos que o sujeito está no centro de toda intervenção que todos seus 

gestos, suas palavras, seus silêncios constituem uma linguagem e que escutar esta 

linguagem é permitir-lhe a existência, é favorecer a criação de uma identidade, a 

emergência de uma autonomia (LEBON, 1997.p.13). 

 

 

  A psicoeducação, desenvolvida a partir da década de 1970 é uma das abordagens 

usadas no tratamento dos transtornos mentais e seus cuidadores, utilizando técnicas que 

podem ser individuais ou em grupo, voltada para disponibilizar informações teóricas e 

práticas que promovam ao público alvo compreender a doença e a capacitação de habilidades 

para enfrentar dificuldades. O objetivo é usar estratégias educacionais para abordar, temas 

como o diagnóstico, causas, sintomas, curso e prognóstico da doença, tratamento 

http://www.sinonimos.com.br/atribuicao/
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farmacológico, questões psicossociais, identificação de sintomatologia para prevenção de 

recaídas, administração das crises, importância de cultivar hábitos saudáveis, práticas de 

como lidar o com o estigma social, habilidades para resolver problemas apresentados no 

cotidiano, capacitar o paciente tornando-o apto para lidar com a doença de forma consciente, 

facilitar a adesão ao tratamento, promover autonomia do paciente, promover aceitação e 

melhor qualidade de vida no âmbito familiar, favorecer a convivência familiar (PEREIRA et 

al., 2010; MORENO et al., 2005; SANTIN et al., 2005; SUPPES, DENNEHY, 2009; 

COLOM; VIETA, 2004 ; GRINBERG et al., 2010; FIGUEIREDO, et al., 2009). 

 

 A psicoeducação na rotina dos doentes bipolares objetiva que tenham uma vigilância 

em relação à sintomatologia pré-episódios. Com maior acesso ao tratamento psiquiátrico, 

psicofármaco, clinico e psicoterápico há maior percentual de reabilitação social.As ações  

psicoeducativa têm a finalidade de  envolver ativamente a família, o doente e os diversos 

profissionais da saúde mental, em um trabalho de cuidados contínuos.Hoje a psicoeducação é 

parte do tratamento de rotina de transtorno bipolar, e se encaixa no seu modelo médico, o que 

reduziu acentuadamente a duração dos episódios, hospitalizações e problemas de adesão. 

Além disso, ele não perde eficácia ao longo do tempo e sua implementação envolve uma 

poupança de recursos de saúde.No caso do TB o principal objetivo da intervenção 

psicoeducativa é capacitar os portadores a enfrentarem a patologia, ou seja, compreenderem 

de forma teórica e prática o que lhes acontece, possibilitando, assim, que lidem de forma 

promissora com as consequências desta. Isso significa fornecer uma margem de compreensão 

sobre a complexa relação entre a doença, os sintomas, a personalidade, o ambiente 

interpessoal e os efeitos colaterais da medicação (MENEZES et al., 2012; PEREIRA et al., 

2010; MORENO et al., 2005; SANTIN et al., 2005; SUPPES;DENNEHY, 2009; COLOM; 

VIETA, 2004 ; GRINBERG et al., 2010; FIGUEIREDO, et al., 2009).  

 

[...] A psicoeducação se apresenta como um modelo eficaz para adesão ao 

tratamento psicofarmacológico, melhor compreensão e entendimento do transtorno, 

redução do número de episódios maníacos, menor número de recaídas e internações, 

aumento do funcionamento social bem como para um melhor manejo de situações 

de crise e sentimentos de culpa. Da mesma forma, a psicoeducação se apresenta 

como uma alternativa importante para familiares de pacientes com transtorno 

bipolar. Conclui-se que a psicoeducação, embora não substitua o tratamento 

medicamentoso, tem se mostrada efetiva na otimização significativa dos efeitos dos 

tratamentos farmacológicos e de seus resultados além de apresentar características 

preventivas para recaídas e para saúde mental dos familiares (FIGUEIREDO et 

al.,2009.p.1). 
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 Ações psicoeducativas realizadas em grupo apresentaram dados positivos na 

prevenção do paciente para possíveis episódios bipolares (maníacos ou hipomaníacos, mistos 

ou depressivos) prevenindo novas recaídas. Nos encontros, a proposta é abordar a cronicidade 

da doença, comorbidades, controle pessoal, possibilitar ao paciente identificar os 

desencadeadores dos episódios, lidar com a sintomatologia, facilitar a criação de rotinas e 

hábitos de sono. É importante enfatizar as medidas educativas nos períodos de eutimia, já que 

o estado depressivo leva o paciente a observar e reter os aspectos negativos dos encontros, 

construindo cognições negativas que dificultam o aprendizado, enquanto na mania, por causa 

da falta de concentração, o paciente tem maior dificuldade para reter as informações 

(PEREIRA et al., 2010; COLOM; VIETA, 2004).  

 

 No caso especifico do TB a programação começa por introduzir conhecimento do que 

é o transtorno, base causal e fatores provocadores dos episódios, mania, hipomania, depressão 

e estados mistos, curso e desfecho da doença, gravidez, psicofarmacologia e terapias 

alternativas, riscos associados ao abandono do tratamento, álcool e outras drogas, 

identificação precoce de episódios bipolares, identificação precoce de episódios depressivos e 

mistos, o que fazer frente ao surgimento de uma nova fase, regularidade no modo de vida, 

técnicas de gerenciamento do estresse, técnicas de resolução de problemas e sessão final 

(PEREIRA et al., 2010; MORENO, et al., 2005; SANTIN et al., 2005; SUPPES, DENNEHY, 

2009; COLOM, VIETA, 2004; GRINBERG et al., 2010; FIGUEIREDO, et al., 2009).  

 
Recentemente, o uso da psicoeducação como uma ferramenta profilática adicional 

tem sido reconhecido por várias prestigiadas diretrizes de tratamento, ampliando e 

atualizando os paradigmas de tratamento dos transtornos bipolares. Os clínicos 

devem ter isso presente na prática diária com pacientes bipolares, especialmente 

porque os benefícios - em termos de menos recaídas e internações - são 

inquestionáveis e o custo muito baixo. Para isso, há uma necessidade emergencial 

em treinar profissionais em boas habilidades de comunicação e técnicas 

psicoeducacionais para implementar em nível mundial sua utilização em transtornos 

bipolares (COLOM;VIETA, 2004.p [50]). 
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Conclusão 

 A atuação conjunta de vários profissionais  da area da saúde,  cada um com seu saber e 

técnicas, tende a produzir benefícios  para os portadores de transtornos mentais e na  

qualidade de vida destes. Na variedade de literatura sobre o assunto, observa-se que educar o 

paciente, fazendo-o capaz de obter e por em prática o máximo de informações, possibilita 

mudar sua visão a respeito da patologia e melhorar sua postura diante da vida, tirando-o do 

lugar de louco, para ser gerenciador de seu próprio bem estar. 

 No caso do TB o tratamento medicamentoso é imprescindível, mas acreditar que todo 

paciente segue a prescrição médica é utópico. Por isso as ações de intervenção para a adesão 

ao tratamento são necessárias e devem ser integradas ao tratamento, desde o momento do 

diagnóstico. 

 A interrupção do tratamento muitas vezes se dá devido ao paciente sentir-se curado 

após algum tempo de uso dos psicofármacos, ou nos episódios hipomaníacos e atingir um 

nível estável de humor, o que na verdade é um dos momentos de maior cuidado para quem 

acompanha o paciente, devido à periculosidade que há na evolução para um  episódios de 

mania e a total falta de condições de seguir prescrições. Dentro deste contexto surge a 

metodologia psicoeducativa. Que leva o paciente e familiares estarem atentos a sinais e 

sintomas pré episódios, a lembrar de horários dos remédios, dosagem prescrita, a hora certa de 

procurar uma unidade psiquiátrica  e o mais importante, ver o TB, como qualquer outra 

doença crônica como, diabetes, hipertensão e outras que precisam de tratamento contínuo.  

  Um dos fatores de haverem poucas informações para o paciente de TB é que se 

presume que o paciente portador de doença mental não é capaz de aderir a um tratamento 

educativo, diferentemente de outros pacientes crônicos, não mentais. Mesmo com o baixo 

custo apresentado na implantação da psicoeducação em postos de saúde, ambulatórios e 

demais locais de tratamento, são poucos os locais que oferecem este serviço e capacitação 

para profissionais da saúde mental.  

                Todo material usado nesta pesquisa tem origem em coletas de dados em diversas 

áreas da saúde, principalmente em saúde mental. É resultado de material científico coletado 

por um período de oito anos de pesquisa particular, finalizando nesta síntese do conteúdo que 

a ciência hoje apresenta como o espectro bipolar. 
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 O Transtorno Bipolar não é uma deficiência cognitiva é um transtorno que envolve 

movimento, energia, vigor, oscilação de vida! A bipolaridade representa a binaridade da vida 

em sua alternância de polos. O polo da alegria do animo, euforia e o polo da tristeza, da 

depressão, da falta de perspectiva, da angustia, do desejo de morrer. 

 Olhar o espectro bipolar apenas pelo olhar cientifico é pouco. Olhar o espectro bipolar 

pela lente do olhar de um portador de bipolaridade, também é pouco. Pois está lente pode 

estar embaçada pela angustia da própria bipolaridade. Mas são olhares que devem ser feitos, 

caminhos que devem ser trilhados por profissionais e portadores e por profissionais 

portadores do transtorno ou qualquer outro que tiver interesse no assunto. 

O diagnóstico do TB tem crescido, diante de novos especificadores. Mas ainda não se 

encontrou a cura. Sequer um remédio amplamente eficaz, foi encontrado. Pois intrínseca as 

características do transtorno, as alterações comportamentais está à personalidade, a 

subjetividade do portador do transtorno. A variedade sintomática depende da subjetividade do 

sujeito portador do transtorno. 

A esperança principal é que este trabalho possa contribuir com as informações 

científicas contida nele é que este depoimento possa deixar um questionamento em aberto, 

instigando a outros portadores de TB a apresentarem  o outro lado da doença. Não existe um 

ponto final na questão da bipolaridade, farmacologicamente, psicologicamente, familiarmente 

ou socialmente. Existem sim, milhares de pontos de interrogações e milhares de portadores 

que anseiam que surja alguma resposta, porque é um transtorno extremamente angustiante. 
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APÊNDICE 

 

O sol e a sombra 

 

O sentimento é de sofrimento, sem dor, sem forma, sem cor, pavor... 

Traz   ardência, aceleração ou desfalecimento. 

Lateja, um descontrole interior. 

Possível de sentir, impossível fugir! 

Basta fechar os olhos , pulsar, pulsar 

e não tem forma para controlar.  

Vem como uma sombra, se esgueirando,  

tomando espaços e roubando forças.  

A energia se esvaí, como se houvesse um enorme canal de saída, 

abruptamente se perde a alegria, vontade de vida. 

Só resta se recolher, encolher, isolar, tomar a dose diária 

e  esperar, até passar.  

Neste momento a tristeza é permanente, tudo perde o sentido, torpor, horror. 

Palavras inimigas de ânimo. 

Levanta! Sai deste quarto!  

Só aumentam a sensação de fracasso, desamparo e vergonha. 

Vergonha de outros perceberem a insanidade, 

vergonha do estigma da loucura,  

vergonha do olhar fosco,parado, 

vergonha do olhar piedoso! Coitado! 

Vai passar ! 

Dias , semanas recomeçar,  

outro ciclo completar.  

Seja sol ou chuva o dia que passar  será radiante.  

Voltar as atividades, recuperar o tempo perdido. 

 Viver, viver , viver! 

 Ah, como tudo é grandioso, maravilhoso!  

Ar, cheiros , mar, o meu mar! 

O meu Omar, ondula como eu! 
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Os sentidos se ampliam como se fossem gigantescos sensores. 

Questões outrora difíceis de resolver , se apresentam com resultados e soluções repentinas.  

Genialidade, criatividade, insanidade! 

Há  viço, há vida, o olhar brilhante, a vaidade , gosto de si . 

Ânimo, disposição , energia, libido.  

Mas no íntimo o medo! 

Medo da sombra que pode voltar! 

Sempre o medo da sombra voltar!  

Sombra que traz consigo o desejo de morrer,  

sombra que impede de seguir adiante, sombra neutralizante!  

É atraente tomar todos os comprimidos de uma só vez, 

subir na barra de proteção da Ponte Rio-Nitéroi,   

abrir os braços e simplesmente soltar o corpo.  

Isso não pode ser feito, destruiria a minha família! 

Se alivio meu sofrimento pela morte, 

assassino minha família pela dor.  

Então me apego à fé.  

No desespero encontro confiança na fé.  

Na dor da loucura encontro remédio na fé. 

Não se sabe o que realmente acontece nesse sobe e desce bipolar. 

Mas ficam marcas profundas, medos, muitos medos, pavores. 

A cada crise uma cicatriz, que não se fecha. 

Amanhã ao acordar quem serei? 

Amanhã, o que poderei? 

A loucura não é uma escolha, mas a opção de lutar contra ela é. 

E eu optei em lutar!  

 

 

Mirian Valentim  

 

 


