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Bipolaridade 
O que é: 

A Doença Bipolar é uma doença mental que causa variações acentuadas de 

humor que variam entre a depressão e a euforia, e afeta todas as faxas etárias 

mas mais em específico entre os 25 e 35 anos. 

Na fase eufórica existem dois graus, sendo o mais comum e menos grave a 

hipomania (em que a pessoa tem comportamentos impulsivos, apresenta 

agitação e hostilidade, eficiência a mais e facilidade para se distrair), e omais 

grave e raro a mania ( a pessoa pode ter delírios e até pensar que é alguém 

que não é). 

Na fase depressiva, como é de supor, é o contrário: a pessoa demonstra 

desânimo, perda de interesse, sensação de cansaço e pensamentos suicidas. 

Todas estas mudanças são imprevisíveis e podem ter variadas intensidades e 

durações. 

Existem dois tipos de perturbação bipolar: 

• Bipolaridade I: quando se tem um período de euforia mais longo com 

sintomas mais fortes e períodos claros de depressão. 

• Bipolaridade II: quando seu período de depressão é mais longo com 

sintomas intensos e seu período de euforia mais curto com sintomas 

leves. 

 

Causas: 

A bipolaridade não é unicamente causada por um único fator em específico, 

sendo por isso geralmente causada por várias condicionais. 

Um dos fatores mais influentes sobre esta doença é a genética. 

Vários estudos provaram que a bipolaridade é parcialmente causada pelo 

código genético de uma pessoa, e é por isso mais frequente aparecer caso a 

família tenha um historial de bipolaridade. 



Outra semelhança que existe entre vários doentes é a alteração a nível físico 

do cérebro. Esta característica não foi, no entanto, ainda estudada 

exaustivamente o que impossibilita a ligação concreta entre a condição e a 

doença. 

Existem ainda outros fatores menores que poderão estar ligados à bipolaridade 

como desequilíbrios a nível dos neurotransmissores, problemas hormonais ou 

fatores ambientais como abusos mentais, stress, perdas de pessoas próximas 

entre outros. 

 

Tratamento: 

Apesar da doença bipolar não ser curável existem medicamentos para 

controlar os efeitos provenientes da doença, como crises. 

No tratamento da Doença Bipolar há que ter em conta, por um lado, as fases 

agudas e, por outro, a estratégia de prevenção das crises. Quando o doente 

sofre uma crise de depressão, de mania, hipomania, ou mista, precisa de ser 

tratado na fase aguda com a terapêutica apropriada antidepressiva, anti 

maníaca ou anti psicótica, sendo necessária, em muitos casos, a 

hospitalização no período crítico. Depois de tratada a fase aguda e na 

continuidade do seu tratamento, inicia-se a terapêutica preventiva das crises 

para evitar que voltem a ocorrer. Para que o tratamento seja eficaz é 

necessária uma medicação (tanto para a fase aguda como para a estabilização 

da doença), acompanhada de uma educação do doente e dos familiares (sobre 

a doença, os medicamentos, a necessidade de aderir ao tratamento, 

modificação de hábitos nocivos). Pode ser benéfico um apoio psicológico para 

o doente e seus familiares (como lidar com os problemas e o stress, etc..). 

Os medicamentos mais importantes no tratamento dos sintomas da Doença 

Bipolar são os estabilizadores do humor e os antidepressivos pois, ajudam na 

prevenção de crises e na estabilização da doença. Mas o médico pode ter 

necessidade de receitar outros medicamentos, como anti psicóticos, 

ansiolíticos e hipnóticos.  

Existem, presentemente, três estabilizadores do humor comprovadamente 

eficazes: 

• O Lítio, comercializado, em Portugal, no medicamento Priadel; 

• O Valproato, comercializado nos medicamentos Diplexil R e Depakine; 

• A Carbamazepina (Tegretol).  

Cada um destes três estabilizadores do humor tem diferentes ações químicas 

no organismo. Se um não for eficaz no tratamento ou tiver efeitos adversos 

persistentes o médico tem a possibilidade de escolher outro, ou de combinar 

dois em doses que permitam uma melhor tolerância e eficácia. 

Cerca de um terço das pessoas com Doença Bipolar ficam completamente 

livres de sintomas com a manutenção estabilizadora apropriada. A maioria das 



pessoas beneficia de uma grande redução no número e na gravidade das 

crises. O médico poderá ter de fazer um acerto da medicação ou uma outra 

combinação terapêutica caso se continuem a verificar crises de mania ou 

depressão. 

Mas há que haver cuidadois pois ao parar a medicação estabilizadora, mesmo 

depois de muitos anos sem crises, há um sério risco de uma recaída passadas 

algumas semanas ou meses. E, em alguns doentes, a retoma da medicação 

pode não se acompanhar dos mesmos bons resultados anteriores. 

 

História da doença: 

O conhecimento cientifíco tem vindo a, naturalmente, crescer ao longo dos 

séculos, especialmente nas últimas décadas, levando assim a uma melhor 

compreensão do distúrbio bipolar. 

Os primeiros casos remontam a 300-500 d.C., mas como era de esperar 

naquela altura, foram considerados atos de loucura e bruxaria, levando á morte 

de várias pesoas afetadas por esta doença. 

Dentre diversos autores daquela época, Araeteus da Capadócia, também 

médico, foi quem mais se dedicou a este assunto e muitos dos seus textos 

referentes ao estudo perduram até hoje. Nos seus textos detacava-se a 

precisão das suas descrições e as suas ideias sobre as ligações entre os polos 

da doença. 

Durante vários séculos, este transtorno foi deixado de parte e apenas no século 

XIX foi começado o seu estudo mais premonorizado, pois se adotou uma 

abordagem global mais saudável quanto ás perturbações mentais. 

No início dos anos 50 foram feitos importantes progressos. Percebeu-se que, por 

um lado, a doença é genética, através de testes realizados no norte da Europa 

realizados em gémeos homozigóticos, nos quais se concluiu que se um tem a 

doença, há 70% de probabilidade de o outro também o ter, e também que o 

ambiente em que a pessoa vive também influencia. 

Mais tarde, com a descoberta do ADN, descobriu-se os genes que provocam a 

doença e, nos anos 60, foram descobertos os mecanismos cerebrais que levam 

à doença.  

 

Consequências e vivência da doença: 

Para uma pessoa que sofre de bipolaridade, como qualquer outra doença, tem 

uma vida mais condicionada por bastantes fatores, que apesar de poderem ser 

atenuados, têm sempre uma grande influência na maneira como vivem. É por 

isso importante que o doente saiba lidar com a sua própria doença, assim 

como as pessoas na sua vida. 



Sendo uma doença caracterizada por mudanças drásticas de comportamento, 

o transtorno bipolar necessita de um tratamento contínuo com medicamentos, o 

que pode levar a uma certa dependência destas “drogas”. 

Na fase eufórica, os doentes são muito impulsivos, podem tornar-se agressivos 

e têm tendência a gastar mais dinheiro. Para as pessoas à sua volta este pode 

ser um dos episódios mais difíceis de lidar tendo que agir de certa maneira: 

• Passar tempo com a pessoa, pois, muitas das vezes, estas apenas se 

sentem isoladas; 

• Responder a perguntas honestamente, sem argumentos intensos ou 

debate; 

• Não levar comentários pessoalmente, às vezes, com muita energia a 

pessoa pode apontar aspetos negativos, algo que não faria 

naturalmente; 

• Preparar comidas fáceis e rápidas de comer, pois pode ser difícil para a 

comer quando se encontra num episódio; 

• Manter o ambiente calmo e silencioso, para não haver estimulações; 

• Deixar a pessoa dormir quando quer, pois durante períodos de alta 

energia é difícil dormir, e por isso esta poderá escolher dormir a horas 

incomuns do dia. 

Na fase depressiva, os doentes encontram-se menos comunicativos, 

pessimistas e cansados, exigindo mais paciência das pessoas que os rodeiam 

e certas medidas: 

• Não deixar a pessoa consumir álcool ou usar drogas, pois pode deixa-lá 

num pior estado; 

• “Obrigar” a pessoa a manter uma rotina; 

• Não permitir que a pessoa tome grandes decisões de vida durante estes 

episódios; 

• Se a pessoa desejar ficar em casa tem que se permitir, pois, apesar de 

não parecer, sair de casa é pior, já que a pessoa se sente sem energia e 

pode ficar a sentir-se mal por não ter. 

Mas tudo isto leva a outras consequências mais proeminentes na sua vida, 

como dificuldade em integrar-se na sociedade e ter relações profissionais ou 

amorosas.  

A nível da sociedade ao sentirem-se sozinhos e excluídos, o quadro agrava-se 

e podem chegar a cometer suicídio. Neste caso, é necessário ser solidário, não 

minimizar a dor da pessoa e, se necessário, entrar em contacto com a linha de 

apoio suicida ou até mesmo as autoridades. 

Profissionalmente, pode ser difícil para uma pessoa que sofre de bipolaridade 

manter o trabalho devido à falta de consistência no que toca à produtividade. 

Num episódio depressivo a pessoa é muito pouco produtiva e pouco 



comunicativa com os colegas levando a frustrações por parte destes no ambiente 

de trabalho. Num episódio maníaco o doente é extremamente produtivo, mas é 

hiperativo e irritável criando tensões entre os profissionais. 

Nas relações amorosas, bastantes doentes conseguem manter as suas 

saudáveis. Mesmo assim, episódios maníacos ou episódios depressivos podem 

levar a problemas na relação. Num episódio maníaco a pessoa pode ofender ou 

discutir com o parceiro ou pode ter comportamentos de risco ( pôr-se em perigo, 

beber álcool em demasia ou gastar muito dinheiro de repente) que levam a 

tensões na relação. Num episódio depressivo a pessoa pode ficar menos 

comunicativa, pessimista e chorosa com o parceiro. Pode ficar mais insegura, 

sentir-se rejeitada ou achar que parceiro já não tem interesse nela o que leva a 

uma diminuição do desejo sexual do doente e criar obstáculos na relação 

amorosa. 

Ao longo da vida os efeitos da doença vão se atenuando, e assim, as 

consequências também. 

 

Estatísticas:  

• A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 10% das pessoas 

sofrem de algum distúrbio de oscilação de humor, com diferentes graus 

de prejuízos na vida profissional e pessoal. Dentro desse universo estão 

os que sofrem de transtorno bipolar. Ao longo dos anos, cada estudo 

que tentou dimensionar a parcela da população mundial com a doença, 

encontrou um número maior que o anterior: o 1% em 1980 seria hoje, 

pelas estimativas menos alarmistas, 3,5%; 

• A taxa de pessoas com transtorno bipolar é semelhante para o sexo 

feminino e para o sexo masculino; 

• Um estudo recente mostrou que, entre pacientes internados pela 

primeira vez com depressão comum, metade veio a desenvolver um 

episódio de euforia maníaca nos 15 anos seguintes; 

• Em 60% dos casos se manifesta na adolescência, mas só é descoberto 

na idade adulta; 

• Entre parentes de 1º grau, as possibilidades de que haja reciprocidade 

do transtorno ficam em torno de 15%; 

• 25% dos bipolares tentam suicídio ao menos uma vez na vida; 

• A associação com a dependência de álcool e drogas não apenas é 

comum (41% de dependência de álcool e 12% de dependência de 

alguma droga ilícita), como agrava o curso e o prognóstico do transtorno 

afetivo bipolar (TAB), piora a adesão ao tratamento e aumenta em duas 

vezes o risco de suicídio; 

• O comportamento suicida pode ocorrer em 25% dos adolescentes 

portadores de transtorno afetivo bipolar (TBH); 



• Uma pessoa com transtorno bipolar tem mais pensamentos suicidas do 

que uma pessoa com depressão regular; 

• O custo económico da doença é elevado, estimando-se que seja a 

causa de 50 dias de trabalho perdidos por ano por doente. 
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