
o qUe é  
trAnstorno BiPoLAr?

quando fui diagnosticado com transtorno bipolar, isso signifi-
cou que, agora, não apenas meus problemas de humor tinham 
nome, mas que eu podia fazer alguma coisa para mantê-los 
sob controle. o nome não refletia todas as minhas experiên-
cias, nem o impacto do transtorno sobre a minha vida, mas me 
trouxe uma explicação e uma direção. Phillip

O transtorno bipolar caracteriza-se por variações do humor que 
são mais evidentes, graves e duradouras e quase sempre mais pertur-
badoras do que os altos e baixos do nosso dia a dia. O reconhecimento 
das dificuldades e dos problemas vividos pelas pessoas que têm essas 
oscilações extremas do humor intensificou a busca por uma lingua-
gem comum que ajudasse a descrever e tratar o transtorno bipolar. As 
variações típicas do humor que ocorrem nessa doença foram classifi-
cadas em categorias específicas, para facilitar seu entendimento, diag-
nóstico e tratamento. Neste capítulo, vamos falar sobre a classificação 
atual do transtorno bipolar. As pessoas que sofrem desse transtorno 
têm maneiras diferentes de vivenciar a doença, dependendo dos sin-
tomas que apresentam, da frequência com que eles surgem e de como 
afetam sua vida. Conhecer a classificação atual e como ela se aplica ao 
seu caso pode ajudá-lo a lidar melhor com a doença. 

Também é útil estar consciente e saber reconhecer sintomas de 
outros transtornos, como uso abusivo de drogas e álcool e ansiedade, 
que podem ser fontes adicionais de sofrimento. Conforme aprende-
mos mais sobre o transtorno bipolar, o sistema atual de diagnóstico 
pode ser aperfeiçoado para incluir manifestações mais leves da doen-
ça e levar em consideração certos traços que coincidem com os de 
outros transtornos do humor. 

1
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Um POUcO DA hiSTóRiA

O transtorno bipolar não é uma doença nova. Na Grécia antiga, já 
se conhecia a chamada “melancolia” (depressão) e a mania. Em 1851, 
o psiquiatra francês Jean-Pierre Falret descreveu o transtorno bipolar 
chamando-o folie circulaire, que significa “loucura circular”, literalmen-
te. O quadro envolvia mudanças de humor, de mania para melancolia, 
e em 1854, o neurologista Jules Baillarger sugeriu que se tratava de 
dois estágios da mesma doença (folie à double forme, literalmente lou-
cura com duas formas). Perto do final do século XIX, o psiquiatra ale-
mão Emil Kraepelin diferenciou a esquizofrenia, que envolve sintomas 
psicóticos, como delírios e alucinações, sem as variações extremas do 
humor, da depressão maníaca. Muito depois, em 1979, Karl Leonhard 
separou o transtorno bipolar da depressão unipolar, que é o quadro de 
depressão sem mania ou hipomania, e assim ficou conceituada a ideia 
de “transtorno bipolar” (Goodwin; Redfield Jamison, 2007). 

DiAgNóSTicO DO TRANSTORNO biPOlAR 

Ao contrário das doenças físicas, como diabete e AVC, o trans-
torno bipolar não pode ser diagnosticado por meio de algum teste 
clínico, como um exame de sangue ou uma tomografia cerebral. Em 
vez disso, o diagnóstico depende da identificação de seus sintomas 
atuais e passados. O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais (DSM-IV), da American Psychiatric Association, em sua ver-
são de 2000, e a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), da 
Organização Mundial da Saúde, em sua versão de 2006, estipulam 
certos critérios para orientar o diagnóstico. 

A doença em geral começa na adolescência ou por volta dos 20 
anos de idade, mas pode ocorrer mais tarde ou mais cedo, na infân-
cia, apresentando-se de modo um pouco diferente (consulte a página 
da Internet deste livro para ver matérias, em inglês, sobre transtorno 
bipolar na infância). Muitas pessoas dizem que o diagnóstico correto 
e o tratamento de seu transtorno bipolar demorou muito.

Episódios da doença

O transtorno bipolar ocorre em “episódios”. Para que seja feito 
o diagnóstico, é preciso que você tenha apresentado um episódio de 
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mania ou hipomania, ou um episódio misto, em algum momento de 
sua vida. A maioria das pessoas tem episódios depressivos e formas 
leves de depressão. Os episódios diferem em termos de gravidade, 
ocorrem quando você tem uma doença aguda e caracterizam-se por 
uma série de sintomas ao longo de um período específico. A partir 
do momento em que você tem um episódio de transtorno bipolar, as 
chances de ter outro episódio passam a ser altas, mas o tratamento 
continuado pode ajudar a evitar recaídas. 

Episódio de depressão maior

Um episódio de depressão é caracterizado pela presença de sin-
tomas depressivos durante, pelo menos, duas semanas, causando so-
frimento e afetando os relacionamentos, o trabalho e as atividades 
rotineiras. Segundo a classificação do DSM-IV, o diagnóstico de epi-
sódio de depressão exige que você tenha cinco ou mais dos sintomas 
listados a seguir. Além disso, pelo menos um deles precisa ser:

n humor depressivo, que pode incluir tristeza profunda, sensação de 
vazio, choro fácil ou irritabilidade; ou

n perda de interesse ou prazer nas coisas, que persiste durante quase 
todo o dia, quase todos os dias.

Outros sintomas possíveis são:

n falta de disposição e cansaço constante;
n inquietude ou, ao contrário, acentuada queda da atividade, conhe-

cida como letargia, que é perceptível pelas outras pessoas;
n mudanças evidentes no apetite e no peso, com aumento ou re-

dução;
n transtornos do sono, que podem ser dificuldade para adormecer, 

acordar várias vezes durante a noite, ou acordar muito cedo e não 
conseguir voltar a dormir, ou, ainda, dormir demasiadamente;

n sentimentos de inutilidade e culpa excessiva;
n dificuldade de concentração e/ou esquecimento ou dificuldade para 

tomar decisões;
n pensamentos persistentes sobre morte, suicídio e falta de espe-

rança.
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Algumas pessoas apresentam sintomas psicóticos como parte do 
quadro de depressão. Estes podem incluir delírios (acreditar firme-
mente em algo que não é real) e/ou alucinações (ver, ouvir ou sentir 
o cheiro de algo que não está realmente presente).

Episódio de mania

Segundo a classificação do DSM-IV, o diagnóstico do episódio 
de mania é feito quando há humor exageradamente alegre, excitado 
ou irritável, durante pelo menos uma semana, ou quando a alteração 
exige que você seja hospitalizado. É necessário que estejam presentes 
pelo menos três dos seguintes sintomas (quatro, se houver irritabili-
dade):

n menor necessidade de sono do que o habitual;
n pensamentos rápidos, a ponto de ficar confuso e ter dificuldade de 

expressar o que quer dizer;
n falar muito mais do que o habitual ou se sentir compelido a conti-

nuar falando;
n ser facilmente distraído de suas tarefas por coisas sem importância 

ou irrelevantes;
n aumento acentuado da autoestima ou acreditar ter talentos ou dons 

especiais que, na verdade, não tem;
n aumento de atividades direcionadas para o alcance de metas (no 

trabalho, na escola ou na vida sexual) ou aumento da inquietude 
e da agitação;

n participação excessiva em atividades prazerosas, sem se importar 
com as consequências, como por exemplo, gastar dinheiro em 
compras exageradas, jogo, investimentos irresponsáveis, excesso 
de impulsos sexuais e exibicionismo.

O diagnóstico de mania é confirmado quando esses sintomas 
são graves o suficiente para causar sérias alterações em seu trabalho 
ou vida social. Assim como ocorre na depressão, a mania pode ser 
acompanhada de sintomas psicóticos, inclusive alucinações e delírios, 
relacionados ao estado de humor. Pensamentos desordenados ou con-
fusos ao extremo são outro sintoma psicótico que pode ocorrer nos 
episódios de mania.
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Hipomania

O diagnóstico de hipomania baseia-se em critérios semelhantes 
aos da mania, exceto pelo fato de ser mais leve ou de curta duração. 
Nesse caso, embora você tenha os sintomas, eles não são, necessa-
riamente, tão perturbadores e talvez você consiga desempenhar suas 
atividades diárias. Entretanto, sua mudança de comportamento é evi-
dente a ponto de ser notada pelas outras pessoas. Para que um episó-
dio seja classificado como hipomania, os sintomas devem durar, pelo 
menos, quatro dias. A hipomania não é acompanhada de sintomas 
psicóticos.

Episódio misto

Talvez você pense que o fato de ter transtorno bipolar significa 
que tenha de apresentar altos ou baixos, mas muitas pessoas apresen-
tam esses quadros opostos ao mesmo tempo. À primeira vista, parece 
não fazer sentido, porque seria como ficar quente e frio ou preto e 
branco ao mesmo tempo. Entretanto, é possível que você apresente al-
guns sintomas de mania e alguns de depressão em um dado momento. 
É fundamental reconhecer essa combinação, pois ela tem implicações 
específicas para o tratamento. Esse tema é explicado em mais detalhes 
no Capítulo 7, no qual abordamos os medicamentos.

Segundo a classificação do DSM-IV, um episódio misto ocorre 
quando a pessoa apresenta um episódio de mania e um episódio de 
depressão ao mesmo tempo, durante, pelo menos, uma semana, e 
os sintomas causam transtorno significativo na rotina, e, às vezes, 
exigem hospitalização. Por exemplo, você tem rápidas flutuações de 
humor (alegre, triste, irritável), necessita de menos sono do que o 
habitual, seu apetite fica comprometido, você fica inquieto e tenso, 
envolve-se em atividades de risco e pode ter delírios de culpa excessi-
va e pensamentos suicidas. 

Outras classificações dos quadros mistos não exigem que você 
apresente um episódio depressivo e um maníaco completos ao mesmo 
tempo (Benazzi, 2007; Cassidy et al., 2000). É comum que as pes soas 
deprimidas tenham alguns sintomas de mania, como pensamentos 
acelerados, inquietude ou menor necessidade de sono; também é co-
mum, durante um episódio de mania, surgirem sintomas isolados de 
depressão, irritabilidade ou pensamentos suicidas. Os quadros mistos 
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podem ser divididos em maníacos e depressivos, dependendo dos sin-
tomas predominantes. Um dos nossos pacientes, Marcel, descreveu 
sua experiência com quadros mistos:

durante esses períodos, eu me sinto arrasado e agitado. Fico im-
paciente, e tão irritável e raivoso que tenho medo do que eu possa 
fazer. meu humor muda de um momento para outro. meus pensa-
mentos giram como a roupa na lavadora. Fico muito negativista, 
e os pensamentos sobre suicídio se manifestam a todo instante. Já 
me feri, anteriormente, quando estava assim. Fico inquieto, como 
se tivesse que fazer alguma coisa, não paro de me mover, mas 
faço tudo de modo muito desorganizado. não consigo dormir.

Mesmo que algumas pessoas simplesmente tenham propensão 
para quadros mistos, em outros casos, o uso de drogas ilícitas é um 
dos responsáveis por esses episódios. Em certas pessoas, os quadros 
mistos podem ser acentuados por alguns antidepressivos.

As pessoas que têm quadros mistos são mais vulneráveis a sin-
tomas psicóticos, como ouvir vozes ou ter ideias paranoicas. Assim 
como ocorre nos episódios depressivos, o risco de pensamentos e 
tentativas de suicídio aumenta. O controle desse risco é discutido no 
Capítulo 13.

TiPOS DE TRANSTORNO biPOlAR

Cada pessoa tem um padrão diferente de episódios que caracte-
riza seu tipo específico de transtorno bipolar. Os padrões dominantes 
descritos no DSM-IV são os tipos I e II de transtorno bipolar; outras 
categorias são o transtorno ciclotímico e o transtorno bipolar sem ou-
tra especificação. Esses padrões podem ser acompanhados ou não de 
outras características, como ciclos rápidos ou sintomas psicóticos. A 
gravidade dos sintomas varia muito de pessoa para pessoa e na mes-
ma pessoa em diferentes momentos.

Transtorno bipolar tipo i

Esse tipo de transtorno bipolar é diagnosticado quando ocorrem 
um ou mais episódios de mania completos ou mistos, embora você 
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possa ter apresentado episódios depressivos também, como mostra a 
Figura 1.1, sendo menos comum algumas pessoas apresentarem epi-
sódios de mania sem jamais terem um episódio depressivo.

Mary, que tem transtorno bipolar tipo I, descreveu sua expe-
riência:

Há cinco anos fui hospitalizada depois de um episódio de mania. 
Foi uma experiência assustadora para todos nós. eu não achava 
que houvesse alguma coisa errada comigo, mas me comportava 
de modo muito estranho, falava depressa demais e dizia coisas 
cada vez mais incoerentes, gastava um dinheiro que nós não tí-
nhamos, ficava acordada a noite inteira, ia a festas sozinha e 
convidava as pessoas para participarem desses “esquemas mi-
rabolantes”; por isso, meu marido me levou ao médico. eu me 
casara com o homem dos meus sonhos, e nosso bebê, uma linda 
menina, acabara de nascer. o diagnóstico de transtorno bipolar 
tipo i soava frio e científico e, definitivamente, não tinha nada a 
ver comigo. nos anos seguintes, fui hospitalizada algumas vezes 
com episódios de mania e uma vez por estar muito deprimida, 
com tendências suicidas. Agora, estou bem há dois anos, e o que 
me ajudou foi o fato de conhecer a doença em vez de fugir dela. 
como qualquer outra doença, a medicação ajuda, e, além disso, 
descobri outras estratégias que funcionam no meu caso. 

FigURA 1.1
transtorno bipolar tipo i.

mania

depressão

Hipomania

episódio misto

depressão leve
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Transtorno bipolar tipo ii

Esse tipo se caracteriza por um ou mais episódios de hipomania 
e um ou mais episódios de depressão, mas não ocorre mania, confor-
me ilustra a Figura 1.2. Se você tem transtorno bipolar tipo II, pode 
sentir que tem depressão com maior frequência do que hipomania.

Grant descobriu que sofria de transtorno bipolar tipo II há cerca 
de 10 anos, após seu primeiro episódio de depressão. Ele explica:

quando olho para trás, percebo que, durante vários anos, eu tive 
esses períodos bem evidentes, de várias semanas, nos quais eu 
me sinto muito mais confiante que o habitual, penso e faço tudo 
mais rapidamente, e tenho novas ideias e metas. não preciso de 
muitas horas de sono e, por isso, consigo fazer muito mais coisas. 
minha vida social se intensifica e minha família nota que tenho 
uma “energia incomum”. tudo parece ficar colorido. em seguida, 
há meses em que as coisas ficam mais cinzentas e sombrias e eu 
me sinto vazio e exausto. nada me dá prazer e, com o passar do 
tempo, até sair da cama é muito difícil. Por muito tempo, esses pe-
ríodos escuros, de depressão, dominaram minha vida. o médico 
que me tratava nunca perguntou sobre meus intervalos “colori-
dos” e, como eles não me perturbavam, eu nunca os mencionei. 

FigURA 1.2
transtorno bipolar tipo ii.

depressão depressão

Hipomania Hipomania

depressão leve



Vivendo com transtorno bipolar       25

recentemente, meu (atual) médico me falou sobre hipomania e 
conversamos sobre uma mudança no meu tratamento.

Transtorno ciclotímico

Ciclotimia é o termo usado para descrever um padrão de hipo-
mania alternado com sintomas leves de depressão que se manifestam 
há dois anos ou mais. Apesar de mais leve do que o transtorno bipolar 
tipo I ou o tipo II, os sintomas do transtorno ciclotímico ainda são 
graves o suficiente para causar problemas no trabalho, nas ativida-
des educacionais, no emprego e nos relacionamentos (Figura 1.3). O 
transtorno bipolar e a ciclotimia são parte de um mesmo espectro da 
doença. 

Transtorno bipolar sem outra especificação

A expressão transtorno bipolar sem outra especificação é usada 
para designar episódios que não duram o suficiente para serem defi-
nidos como mania, hipomania, quadros mistos ou depressão maior, 

FigURA 1.3
transtorno ciclotímico.

Hipomania Hipomania

depressão levedepressão leve
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ou que não têm todos os sintomas necessários para confirmar o diag-
nóstico.

Existe certa controvérsia quanto a se classificar alguns tempera-
mentos específicos como transtorno bipolar sem outra especificação, 
ou quanto a subdividir o transtorno bipolar ainda mais, em quadros 
de várias intensidades, formando um espectro contínuo, das formas 
mais graves às mais leves. Algumas pessoas têm um temperamento 
que se assemelha a um quadro de transtorno bipolar muito leve e 
que, mais tarde, evolui para uma forma mais definida do transtorno 
(Akiskal et al., 1998):

n hipertímico: muito animado, otimista, extrovertido, confiante, 
sempre atarefado;

n ciclotímico: discretas flutuações do humor, níveis variáveis de au-
toestima;

n distímico: geralmente sem alegria e disposição, mas sem um quadro 
tão grave quanto depressão;

n depressivo misto: discretos sintomas de ansiedade, irritabilidade, 
inquietude e tristeza.

Espectro bipolar 

Nas pessoas que nunca apresentaram mania ou hipomania, o 
diagnóstico de doença unipolar* pode ser claro. Contudo, embora 
muitos acreditem que esse quadro seja bem distinto do transtorno 
bipolar, na realidade, a diferença não é tão significativa. Por exem-
plo, você pode ter sintomas predominantes de depressão e períodos 
de elevação do humor muito discretos ou curtos para confirmarem 
um diagnóstico de transtorno bipolar. Entretanto, esses sintomas se 
enquadram no espectro bipolar,** e talvez você possa se beneficiar 

* N. de R.T. Doença unipolar se refere ao transtorno depressivo maior.
** N. de R.T. Espectro bipolar: condição que se refere a indivíduos que satisfazem 
alguns critérios para transtorno bipolar, porém sem diagnóstico conforme os 
critérios do DSM-IV e da CID-10.
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dos tratamentos que costumam ser empregados no transtorno bipo-
lar. Da mesma forma, algumas pessoas diagnosticadas com depres-
são unipolar desenvolvem quadros de hipomania ao fazerem uso de 
antidepressivos. Os limites entre os vários quadros do espectro são 
controversos, mas é provável que cerca de metade de todas as pesso-
as com diagnóstico de depressão tenha alguma forma de transtorno 
bipolar. Tais pessoas costumam ter depressão associada a um aumen-
to da necessidade de sono e fadiga acentuada, além de apatia, em 
vez de tristeza. 

ciclAgEm RáPiDA

A ciclagem é a mudança de um tipo de episódio, por exemplo, 
depressão, para outro, como mania ou um quadro misto. Segundo o 
DSM-IV, a ciclagem rápida ocorre quando você tem, pelo menos, qua-
tro episódios da doença, sejam eles de mania ou depressão, durante 
um ano, mas os ciclos podem se manifestar com frequência muito 
maior, às vezes com intervalos de semanas ou dias. A ciclagem rápida 
não é rara e ocorre em 15 a 25% das pessoas que sofrem de transtorno 
bipolar. O tratamento difere bastante daquele das pessoas que não 
seguem esse padrão, por isso é importante saber se você se enquadra 
nesse tipo de doença. 

As pessoas que apresentam ciclagem rápida tendem a ser mu-
lheres mais jovens, ou, ao contrário, que começaram a apresentar a 
doen ça em idade mais tardia, e podem ter mais episódios e necessita-
rem de hospitalização. Problemas da tireoide e antidepressivos podem 
contribuir para o quadro de ciclagem rápida. Algumas pessoas, apesar 
da ciclagem de depressão para mania, têm como quadro dominante 
a depressão.

PADRãO SAzONAl

Certos indivíduos parecem ter episódios da doença em uma épo-
ca específica do ano. Talvez você apresente uma tendência para ter 
episódios de depressão maior no inverno ou no outono e/ou quadros 
de hipomania ou mania na primavera ou no verão. É importante co-
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nhecer esse padrão, pois você pode encontrar maneiras de prevenir 
ou reduzir a gravidade dos episódios. 

O qUE NãO é TRANSTORNO biPOlAR

Pode ser necessário distinguir o transtorno bipolar de sinais e 
sintomas semelhantes, para que o tratamento correto seja aplicado. 
Nem todas as flutuações do humor são bipolares. A maioria das pes-
soas tem dias bons e maus. Às vezes, eles são uma resposta aos altos e 
baixos da vida, mas também você pode, simplesmente, “sair da cama 
com o pé esquerdo”. As flutuações do humor fazem parte da experiên-
cia de vida de todos nós, e reações compreensíveis a acontecimentos 
infelizes e que não são intensas, evidentes, nem provocam demasiado 
desconforto ou perturbação em particular, provavelmente não se en-
quadram no diagnóstico de transtorno bipolar. 

São os episódios mistos, maníacos ou hipomaníacos que distin-
guem o transtorno bipolar da depressão unipolar. O transtorno bi-
polar também pode ser confundido com quadros de psicose, como a 
esquizofrenia. Esta se caracteriza por períodos em que predominam 
sintomas psicóticos, como delírios, alucinações e pensamentos desor-
denados, mas, em vez de elevação do humor, a esquizofrenia costuma 
estar associada a um “embotamento” afetivo. Ainda que as pessoas 
com esquizofrenia possam ficar deprimidas, seus sintomas psicóticos 
não ocorrem apenas durante episódios de depressão, mania ou hipo-
mania, como no caso do transtorno bipolar. 

O transtorno bipolar também já foi confundido com o transtorno 
esquizoafetivo, outra doença que também apresenta sintomas psicóti-
cos e transtornos do humor. A diferença essencial, nesses casos, é que 
os sintomas psicóticos do transtorno bipolar só ocorrem associados a 
sintomas de alteração do humor, enquanto, no transtorno esquizoa-
fetivo, os sintomas psicóticos surgem tanto na presença desses sinto-
mas quando depois de pelo menos duas semanas sem alterações do 
humor.

As flutuações do humor são comuns no transtorno da personali-
dade borderline, mas, em geral, não duram muito nesses casos e não 
são tão marcantes quanto no transtorno bipolar. Na personalidade 
borderline, as flutuações do humor ocorrem em resposta a eventos e 
estão ligadas a certas características de personalidade específicas. 
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Alguns estados mentais alterados resultantes do uso de drogas 
ilícitas podem simular episódios de transtorno bipolar, mas os efei-
tos tóxicos desaparecem com rapidez e não configuram, de fato, um 
transtorno bipolar. Os sintomas de determinadas doenças clínicas, 
como hipotireoidismo ou esclerose múltipla, também podem simular 
o transtorno bipolar. O diagnóstico preciso é essencial para que se 
possa aplicar o tratamento adequado.

cOmORbiDADE

O transtorno bipolar pode ocorrer em conjunto com vários ou-
tros transtornos, por isso talvez você tenha outros sintomas além da-
queles relacionados ao transtorno bipolar. Isso se chama “comorbida-
de”. Dois problemas que frequentemente acompanham o transtorno 
são o abuso de drogas e álcool e a ansiedade. 

Drogas e álcool

Ainda que algumas pessoas com transtorno bipolar não tenham 
problemas de uso de álcool ou drogas, muitas (50 a 70%) têm sua 
vida ainda mais complicada por esses problemas adicionais (Brady; 
Sonne, 1995). Entre as substâncias mais utilizadas, sem dúvida, a 
mais comum é o álcool, embora seja alta a frequência de uso de maco-
nha, cocaína, anfetaminas, benzodiazepínicos e heroína por pessoas 
com transtorno bipolar. Nesses casos, há aumento do risco de recaída, 
de episódios mistos, de ciclagem rápida e de comportamento violento 
ou suicida (Balázs et al., 2006). Por isso, as pessoas que têm proble-
mas com álcool ou drogas tendem a sofrer mais e acabam ficando 
mais doentes, necessitando de internações mais frequentes e tendo 
sua vida mais desorganizada pelo transtorno bipolar do que aquelas 
que também têm a doença, mas não usam essas substâncias. 

Lutar contra os problemas do álcool e das drogas pode fazer 
muita diferença para o seu transtorno bipolar e para a sua vida. Há 
pessoas que têm grande dificuldade em reduzir o consumo de álcool 
ou drogas, mesmo sabendo que essas substâncias lhes causam pro-
blemas e prejudicam sua saúde. Se você está passando por isso, o 
primeiro passo em direção ao tratamento é discutir o problema com 
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seu médico. Lembre-se de que você não está sozinho nesse dilema. 
Na página de Internet deste livro (www.allenandunwin.com/livingwi-
thbipolar), há recursos (em inglês) que podem ajudar a reduzir seu 
consumo de álcool ou drogas.

Ansiedade

Muitas pessoas com transtorno bipolar apresentam ansiedade, 
que pode ser mais comum nos casos de transtorno bipolar tipo II e em 
mulheres (McIntyre et al., 2006). A ansiedade pode preceder o trans-
torno bipolar, ocorrer durante os episódios, ser parte do quadro de 
ciclagem rápida ou surgir quando você está bem. Em alguns casos, ela 
aumenta o risco de recorrência dos episódios bipolares. Os sintomas 
de ansiedade podem ser desconfortáveis e perturbadores, e as pes-
soas que sofrem de transtorno bipolar estão cada vez mais conscientes 
da necessidade de identificar e tratar também sua ansiedade. No site 
deste livro, você encontra alguns recursos úteis (em inglês) para esses 
casos e poderá também recorrer ao seu médico para reduzir seu nível 
de ansiedade, como fazem muitas pessoas.

O quadro de ansiedade pode variar de alguns sintomas leves até 
um transtorno praticamente incapacitante. Alguns desses sintomas se 
assemelham aos de uma doença física, daí a importância de diferen-
ciá-los. Os sintomas comuns de ansiedade incluem: 

n aumento do ritmo do coração, batimentos fortes ou palpitações;
n sensação de falta de ar ou sufocação;
n sudorese;
n sensação de tonteira, de vazio na cabeça, de estar isolado ou dis-

tante;
n tremor;
n dificuldade de concentração;
n náusea, vômitos ou diarreia;
n formigamento ou dormência;
n sensação de muito frio ou calor;
n dores sem explicação;
n indigestão;
n preocupação excessiva;
n medo intenso de perda de controle ou sensação de pavor.
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Algumas pessoas têm quadros de ansiedade do tipo transtorno  
de pânico, fobias específicas, fobia social, transtorno obsessivo-com-
pulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansie-
dade generalizada, descritos a seguir. Falar com seu médico sobre 
seus problemas de ansiedade pode ser importante para que receba o 
melhor tratamento. 

Transtorno de pânico com ou sem agorafobia

O transtorno de pânico se caracteriza por ataques de pânico, que 
são períodos curtos de ansiedade intensa. A agorafobia é a ansiedade 
de se ver em situações percebidas como inseguras e que, portanto, são 
evitadas, como sair de casa ou ficar no meio da multidão. Algumas 
pessoas têm ataques de pânico ligados a essas situações.

Fobias específicas

São quadros de ansiedade excessiva e irracional e de afastamen-
to de objetos ou situações específicas, como cobras, aranhas ou via-
gens de avião.

Fobia social

É um quadro caracterizado por ansiedade excessiva a respei-
to do desempenho em situações sociais e do julgamento que outras 
pessoas farão de você. Nesses casos, a pessoa evita certas situações 
sociais, sendo que até mesmo a expectativa dessas situações pode cau-
sar pânico ou desconforto.

Transtorno obsessivo-compulsivo

As obsessões são pensamentos persistentes e invasivos, impulsos 
ou imagens que causam desconforto, mas que dificilmente podem ser 
interrompidos ou ignorados. As compulsões são atos repetitivos que 
parecem trazer alívio ou evitar desfechos desastrosos ligados às ob-
sessões, como, por exemplo, lavar as mãos excessivas vezes, verificar 
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ou contar coisas repetidamente. As obsessões e as compulsões podem 
tomar muito tempo e causar transtorno na vida diária da pessoa.

Transtorno de estresse pós-traumático

Pode ocorrer depois de um evento muito traumático ou amea-
çador que evoque medo intenso ou sensação de desamparo. O evento 
é revivido de várias maneiras, em flashbacks, por exemplo, quando 
a pessoa entra em contato com objetos ou imagens que relembram 
o trauma, ou durante pesadelos. O resultado é que a pessoa passa 
a evitar qualquer associação ou lembrança do episódio e a bloquear 
sentimentos. O quadro pode causar grande desconforto e interferir na 
rotina de vida.

Transtorno de ansiedade generalizada

Os sintomas predominantes do transtorno de ansiedade gene-
ralizada são a preocupação excessiva e a ansiedade, combinadas a 
outros sintomas, como dificuldade de concentração, transtornos do 
sono, inquietação e sensação de desastre iminente, ou fadiga. A an-
siedade em geral persiste por mais de seis meses, podendo causar 
desconforto e interferir na rotina.
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PONTOS-chAVE

n transtorno bipolar pode ser uma expressão relativamente 
nova, mas a doença é conhecida desde a grécia antiga.

n ter uma linguagem comum para diagnosticar e descrever o 
transtorno bipolar é útil para o tratamento da doença.

n o transtorno bipolar inclui um espectro de diversas manifesta-
ções, que vão desde o transtorno bipolar clássico e da depres-
são até sintomas mais leves da doença. 

n é importante distinguir o transtorno bipolar de outras doenças, 
para que você possa receber o tratamento adequado. em ge-
ral, o transtorno bipolar é confundido com depressão unipolar 
ou esquizofrenia.

n Às vezes, o transtorno bipolar pode se complicar com sinto-
mas de outros transtornos. reconhecer e tratar esses outros 
sintomas pode reduzir o impacto deles no transtorno bipolar e 
na sua vida.

n A combinação do conhecimento teórico sobre o transtorno bi-
polar com a sua própria visão do problema, baseada na sua 
experiência com a doença, pode ajudá-lo a entender a doença 
e encontrar as estratégias mais adequadas para controlá-la.


