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O transtorno bipolar (TB) é uma doença mental caracterizada por recor-
rência de períodos de depressão e de euforia/mania.1-3 A maioria dos adultos 
com TB relata o início dos sintomas ainda na infância, mas, provavelmente 
devido ao desconhecimento de suas reais inci-
dência e prevalência, a investigação sobre o TB 
de início precoce (antes dos 18 anos) só ganhou 
importância nas últimas décadas.

O TB em crianças e adolescentes tem sido 
pouco estudado porque, durante muitas déca-
das, esse transtorno foi considerado raro ou ine-
xistente nessas faixas etárias.4 De fato, a forma 
clássica de TB, com ocorrência de episódios de alteração do humor que perma-
necem por vários dias, em geral tem início na adolescência e raramente era ob-
servado em crianças pequenas.5 No entanto, na prática clínica, não havia como 
negar a existência de crianças que se apresentavam com evidentes períodos de 
depressão alternados com períodos de euforia e aumento de energia.6,7

Pesquisadores suspeitavam que crianças e adolescentes com TB eram 
frequentemente subdiagnosticados ao longo de quase todo o século XX. Desde 
os anos 1980, estudiosos da área de psiquiatria da infância têm dado ênfase 
às investigações de manifestações precoces de TB e chamado a atenção dos 
profissionais da área de saúde mental para o diagnóstico precoce.8,9

Tanto o DSM -IV1 como a CID -1010 citam o fato de que os quadros clínicos 
podem ser diferentes de acordo com a faixa etária e sugerem sintomas equi-
valentes ou substitutivos para crianças e adolescentes, mas essas medidas não 

o TB em crianças e ado-
lescentes tem sido pouco 
estudado porque, duran-
te muitas décadas, esse 
transtorno foi considera-
do raro ou inexistente nes-
sas faixas etárias.4
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parecem ser suficientes para o diagnóstico de TB nessa população.9 Em debate 
promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH, 
National Institute of Mental Health), considerou -se que, na prática clínica, de 
fato encontram -se crianças que apresentam todos os sintomas e características 
exigidos pelo DSM -IV1 para o diagnóstico de TB tipo I ou tipo II,6 e também 
crianças que apresentam apenas alguns sintomas de TB, não preenchendo os 
critérios de diagnóstico, porém com funcionamento global gravemente com-
prometido devido à oscilação do humor. Estas últimas em geral recebem diag-
nóstico de TB não especificado (TB -NOS).6,11,12 Pesquisadores utilizam esse 
termo como um diagnóstico operacional (working diagnostic), uma descrição 
sindrômica para casos atípicos, com alguns sintomas de mania que não têm 
duração ou intensidade para ser caracterizados com um episódio de mania.6

Devido à dificuldade de reconhecimento de sintomas de humor em 
crianças pequenas e às controvérsias acerca da existência ou não de um fe-
nótipo específico de TB para crianças, desde o ano 2000 o mundo acadêmico 
tem reagido com publicações abundantes sobre a investigação de fenômenos 
clínicos de crianças com TB e ensaios clínicos para tratamentos desses fe-
nômenos. No entanto, em um artigo de revisão que procurava definir uma 
diretriz diagnóstica da Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar (SBD, 
The International Society of Bipolar Disorder) para diagnóstico de TB em 
crianças, Youngstrom, Biermaher e Findling12 apontaram uma nova preocu-
pação, isto é, não somente com o subdiagnóstico, mas também com o exagero 
da aplicação desse diagnóstico em crianças e adolescentes com dificuldades 
variadas e grave prejuízo de adaptação psicossocial.11,12

Note -se que, devido ao fato de nos últimos anos o constructo sintomato-
lógico e o conceito de TB em adultos também serem alvos de controvérsias, 
e como o diagnóstico de TB em crianças está diretamente relacionado aos 
critérios diagnósticos para adultos, a perspectiva de traçar um perfil clínico 
dessa doença nas diferentes fases de desenvolvimento tornou -se muito mais 
difícil.2,13

Discussões em relação ao constructo de TB ou aos critérios de diagnós-
tico de espectro bipolar para adultos parecem estar longe de terminar2,12. 
Enquanto isso, pesquisadores que estudam o TB de início precoce ainda re-
correm ao consenso de adaptar os critérios de diagnóstico de acordo com 
diferentes fases de desenvolvimento, com sintomas equivalentes ou substi-
tutivos para crianças e adolescentes, e baseiam -se em textos antigos para 
respaldar a possibilidade de a doença ocorrer ainda na infância.3,13,15

AsPeCtos hIstórICos

A descrição de manifestações de depressão e mania pouco variou desde 
os tempos antigos. Poucas patologias têm descrições de forma tão única e 
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homogênea como o TB ao longo da história da 
humanidade.2 Historiadores da psiquiatria da 
infância observaram que desde a Grécia Antiga 
já havia relatos de melancolia e/ou de mania 
em crianças; porém, as manifestações de de-
pressão e/ou mania eram diagnosticadas com 
mais frequência em homens jovens ou de meia-
-idade, raramente em idosos e mais raro ainda, em mulheres e crianças.4,13

A partir do século XVII, tiveram início publicações de descrições clínicas 
mais estruturadas e, ainda no século XVII, surgiram descrições clínicas sobre 
as diferentes combinações e formas de alternância das condições de depres-
são e de mania, não somente em adultos, mas também em crianças.12,13

Há textos do século XVIII que relatam casos de manifestação de melanco-
lia e de mania em crianças. Ainda que os relatos da época evoquem dúvida so-
bre a etiologia do quadro descrito (p. ex., se reativo à lesão no sistema nervoso 
central ou intoxicação exógena), os fenômenos clínicos assemelham -se aos des-
critos hoje para adultos e crianças portadores de TB. O trecho a seguir reproduz 
a descrição de um psiquiatra do século XIX sobre um menino de 13 anos:13

Na ocasião da avaliação ele era uma criança pouco ativa e tinha sido re-
preendido repetidas vezes na escola por pouco aproveitamento e lentidão 
de aprendizagem, tendo ficado profundamente triste, tentando se matar. 
Esses momentos de melancolia alternavam com períodos de mania, nos 
quais ele assobiava e cantarolava o dia inteiro e, ao anoitecer, não se 
limpava e rasgava suas roupas[...]

Desde meados do século XIX, estudiosos como Jean -Étienne Dominique 
Esquirol (1772-1840) e, posteriormente, Emil Kraepelin (1856-1926) também 
mostraram sua preocupação com a possibilidade de crianças e adolescentes 
apresentarem TB. Kraepelin, por exemplo, fazia referência à possibilidade 
de crianças pequenas manifestarem psicose maníaco -depressiva, mas ressal-
ta que isso era extremamente raro.12,13 Contemporâneo a Kraepelin, Theodor 
Ziehen (1862-1950) dedicou, em seu livro Doenças mentais da infância, várias 
páginas para o TB, porém também considerou sua ocorrência muito rara na 
infância.12,13

Ziehen foi um dos médicos que mais registrou informações sobre o TB 
em criança. As suas descrições impressionam até hoje pela precisão e riqueza 
de detalhes, não deixando dúvida para quem estiver lendo o texto de que se 
tratava de crianças com TB tipo I.16

Segue um trecho de seu livro reproduzido por Glovinsky em estudo so-
bre a história do TB em crianças:4,13,16

A característica mais proeminente de uma criança em mania é a jocosi-
dade patológica. Essa característica fica evidente na expressão facial da 

historiadores da psiquia-
tria da infância observa-
ram que desde a Grécia 
Antiga já havia relatos de 
melancolia e/ou de mania 
em crianças;
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criança: os olhos brilham, a face é sempre sorridente e, muitas vezes, ela 
não consegue parar de gargalhar por horas. A jocosidade continua mesmo 
quando ela se machuca, queixa -se de dor ou quando é repreendida. No 
entanto, não é raro manifestação de fúria/raiva seguida de momentos de 
jocosidade e, em casos graves, podem ocorrer explosões violentas.

O pensamento acelerado, com afrouxamento de associações de 
ideias, pode ser observado pelo discurso logorreico, quando a criança 
fala rapidamente e sem parar. Com frequência, os pais e professores não 
conseguem conversar com a criança. Na escola, durante as aulas, ela 
continua tagarela e parece sem foco.

As alterações de distração e o estado de hipervigilância patológica 
geralmente acompanham alterações de pensamento. Qualquer barulho 
ou mudança no meio ambiente parecem fazer surgir uma série de ideias 
e fazem aumentar associações acessórias de pensamento.

As alterações de sono também parecem estar diretamente relaciona-
das ao aumento de atividade psicomotora e à fuga de ideias. Em casos 
graves, observa -se que a criança fica praticamente com insônia total.

Delírios e alucinações são variáveis nesses casos, mas o delírio pa-
rece ser mais comum do que alterações de sensopercepção em criança 
em mania. Esses delírios são caracterizados pelas ideias de grandeza; 
em muitos casos, no entanto, manifestam -se de maneira sutil, apenas 
como um aumento de autoconfiança. Esse aumento leva à audácia, a 
uma atitude impertinente e de rebeldia contra a autoridade dos pais e 
dos professores.

Nos seus textos, Ziehen13,16 afirmava que a ocorrência do primeiro epi-
sódio de mania é preocupante, pois em sua experiência clínica, este geral-
mente é recorrente, quando não seguido de um episódio de melancolia. Na 
ocasião, Ziehen nomeou esse quadro de psicose ‑composta ou psicose ‑periódica, 
mas reconheceu ser muito semelhante aos casos descritos por Jean -Pierre 
Falret (1794-1870),2 isto é, seria equivalente ao folie ‑circulare. Por alguns 
anos, Ziehen explorou a possibilidade de esse tipo de manifestação estar asso-
ciado a epilepsia ou a outros fenômenos paroxísticos, mas não obteve dados 
conclusivos a respeito.4

Ao descrever o transtorno apresentado por seus pacientes, Ziehen afir-
mou que o início dos sintomas de mania muitas vezes é súbito, com rápida 
instalação do quadro completo e duração de semanas ou meses. Ziehen re-
sistia em diagnosticar o TB em crianças, pois via os sintomas como compor-
tamento comuns do desenvolvimento normal de uma criança, no entanto, a 
sintomatologia apresentada correspondia a uma mudança brusca e exagerada 
do comportamento habitual da criança para um nível que comprometia adap-
tações sociais e acadêmicas.13

Para distinguir essa síndrome das outras psicoses descritas na época (p. 
ex., demência precoce), Ziehen ressaltava que “quase todos os casos podem 
ser curados”. Provavelmente, ao falar em “cura”, o autor referia -se aos inter-
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valos entre um episódio de mania e o episódio de depressão subsequente, ou 
seja, aos períodos de eutimia.

no séCuLo XX

Nos primeiros anos do século XX, tiveram início as publicações de re-
latos de caso de crianças com TB. Diversos pesquisadores, como Strecker, 
Barret e Kassanin, cada um a seu modo, investigavam apresentações clínicas 
de TB na infância, revisando os prontuários para redefinir o diagnóstico, ou 
recorriam à investigação da história dos pacientes adultos para examinar a 
idade de início da doença.4,13

Na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, Adolf Meyer 
(1866-1950)13 predominou no cenário, destacando a importância da intera-
ção de características biológicas, a predisposição genética e o ambiente social, 
isto é, a condição biológica (p. ex., condição perinatal precária) e/ou predis-
posição genética (p. ex., familiar com transtorno mental) cria uma vulnerabi-
lidade que pode ser atingida por determinados fatores sociais ou psicológicos 
(p. ex., condição precária de moradia, falecimento de um ente querido) e 
iniciar uma manifestação reativa. Note -se que essa perspectiva influenciou 
inclusive a primeira versão do manual de diagnóstico da American Psychiatry 
Association (o DSM -I), no qual poderiam ser encontrados os critérios de diag-
nóstico para “Reação Maníaco -Depressiva”.17

Seguindo a tendência da época, Leo Kanner (1894-1981) empregou a 
ideia de manifestações reativas de Meyer para descrever as manifestações 
clínicas de crianças em síndrome hipertímica (“Hyperthymergasia”), quando 
uma criança apresenta alegria exagerada, risos incontinentes, aceleração de 
pensamentos, fuga de ideias e aumento de atividade psicomotora, e síndrome 
hipotímica (“Hypothymergasia”), quando a criança manifesta tristeza profun-
da, postura cabisbaixa, abatimento, lentificação do pensamento e diminui-
ção de atividade psicomotora.13 Em seus registros de experiências clínicas 
e nas primeiras edições de seu livro, Kanner descrevia cinco padrões dife-
rentes de evolução da síndrome hipertímica -hipotímica (“Hyperthymergasia‑
‑Hypothymergasia”) que observou em crianças.4

 1. Fase de mania Þ fase depressiva Þ intervalo de eutimia
 2. Fase depressiva Þ fase de mania Þ intervalo de eutimia
 3. Fase de mania Þ intervalo de eutimia Þ fase depressiva
 4. Fase depressiva Þ intervalo de eutimia Þ fase de mania
 5. Fase depressiva Þ intervalo de eutimia Þ fase depressiva

Deve -se destacar aqui que, independentemente da etiologia que Kanner 
atribuiu para a síndrome que observou em seus pacientes (se reativa, biológi-
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ca ou interação psicobiológica), a descrição clínica feita por ele dizia respeito, 
sem sombra de dúvida, a casos de TB.

Nos Estados Unidos, o campo da psiquiatria foi fortemente influencia-
do pela teoria psicanalítica e pelas teorias de Adolf Meyer, e a maioria dos 
pesquisadores associou com grande ênfase os mecanismos psicodinâmicos à 
patogenia das doenças mentais. Acreditando que as crianças não têm estru-
tura cognitiva para tais vivências internas, tais pesquisadores defendiam a 
posição de que as fases de vulnerabilidade para a manifestação de depressão 
ou de mania seriam após a puberdade e, portanto, a melancolia e/ou mania 
não poderiam ocorrer na infância.4 Até os anos 1970, a compreensão do de-
senvolvimento psicodinâmico segundo a teoria psicanalítica manteve a sua 
influência na literatura psiquiátrica. Credita -se a influência psicanalítica à 
ausência de descrições sobre TB em crianças nas últimas edições do Tratado 
de psiquiatria infantil de Leo Kanner.13

Para estudiosos da área de psicanálise, a 
ocorrência de hipomania ou mania reflete o uso 
excessivo de mecanismos de defesa psicodinâ-
mica, os quais são atribuídos à manifestação 
de hipomania e mania, e incluem onipotência, 
identificação com o superego, introjeção, triun-
fo maníaco e idealização extrema.

Esforços posteriores foram feitos a fim de 
descrever e estabelecer critérios clínicos e ope-

racionais, isto é, sem referência de bases teóricas psicodinâmicas, para o TB 
de início muito precoce, destacando -se os trabalhos de Anthony e Scott,18 
Weinberg e Brumback19 e Davis.20

É preciso ressaltar que já nos anos 1950 a discussão sobre os critérios 
que se deveria aplicar para crianças, caso elas apresentassem sintomas seme-
lhantes à mania, teria o mesmo significado quando da ocorrência em adultos. 
Nessa época, haviam sido publicados alguns relatos de casos, e como a ocor-
rência de casos típicos de TB em crianças ainda era considerada muito rara, 
houve a sugestão da possibilidade de uma forma alternativa de TB, isto é, as 
manifestações psicopatológicas de TB na infância seriam passíveis de tradu-
ção em comportamentos e fenômenos típicos da infância.

Vários pesquisadores começaram a investigar se determinado compor-
tamento exacerbado de uma criança não deveria ser reconsiderado como TB. 
Havia pesquisadores (p. ex., Emest Harms) que consideravam diversos com-
portamentos comuns de crianças e adolescentes como sintomas “embrioná-
rios” de mania.4

Havia, também, pesquisadores (como Charles Bradley) que afirmavam 
que os casos de TB em crianças e adolescentes publicados até então seriam 

Para estudiosos da área 
de psicanálise, a ocorrên-
cia de hipomania ou mania 
reflete o uso excessivo de 
mecanismos de defesa psi-
codinâmica, os quais são 
atribuídos à manifestação 
de hipomania e mania.
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erros de observação ou interpretações distorcidas de alterações psicomotoras 
ou impulsos, e achavam o diagnóstico de TB em crianças inapropriado.5,13

Em 1960, Anthony e Scott, tentando acabar com a controvérsia, pro-
curavam estruturar critérios para diagnóstico de mania na infância para, em 
seguida, revisar os casos já publicados na literatura. Os critérios aplicados por 
eles incluíam, além de evidências de sintomas clássicos de TB, evidências de 
história familiar para TB e de periodicidade ou recorrência das crises. Casos 
com indício mínimo de estressores ambientais, sintomas psicóticos, histeria, 
infecção ou uso de medicamento eram descartados. Nessa revisão foram en-
contrados cinco casos em uma amostra de 28 pacientes, e, apesar de esses 
critérios terem sido considerados excessivamente exigentes, para os pesquisa-
dores isso seria indício definitivo da raridade de TB na infância.4,18

Antes dos anos 1970 ainda surgiram estudos que tentaram utilizar lítio, 
sem sucesso, para o tratamento de crianças com diagnóstico de transtornos 
de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), por reconhecer as semelhanças 
deste com episódios de mania. Essa situação reproduz a difícil trajetória da 
aceitação da ocorrência de depressão e TB na infância durante as décadas de 
1960 a 1990, anteriores ao consenso geral adquirido entre clínicos e pesqui-
sadores da área de psiquiatria.

Davis,20 em 1979, publicou um estudo com a descrição de uma síndrome 
maníaco -depressiva da infância, caracterizada por cinco critérios primários 
e um ou mais critérios secundários. Os critérios primários de Davis incluíam 
tempestades afetivas (affective storms) (definidos como momentos de perda 
de controle muito intensos, perturbadores e passageiros), irritabilidade, rai-
va, história familiar de transtornos afetivos, aumento da fala, de pensamento 
e de atividade, aumento de distraibilidade e de interesses por atividades que 
antes não interessavam. Com essa sintomatologia, as crianças descritas por 
Davis tinham grandes dificuldades de socialização.20 Os critérios secundários 
incluíam alterações de sono, possibilidade de lesão cerebral mínima, padrão 
anormal de eletroencefalograma (EEG) e possibilidade de enurese. Nenhum 
estudo foi realizado para validação dos critérios de Davis. Atualmente, esse 
tipo de criança seria diagnosticado como portador de desregulação grave de 
humor, descrita por Leibenluft e colaboradores21 em 2003. Para mais detalhes 
sobre as diferentes definições de características de mania, hipomania e esta-
dos mistos, ver o Capítulo 4.

Somente a partir dos anos 1980 é que a 
literatura científica passou a esboçar uma visão 
aprimorada para o TB com início na infância 
e na adolescência. Até então, não havia mais 
do que 400 publicações sobre o tema, em ge-
ral relatos de caso ou ensaios clínicos abertos. 

Somente a partir dos anos 
1980 é que a literatura 
científica passou a esbo-
çar uma visão aprimorada 
para o TB com início na in-
fância e na adolescência.

Fu-I.indd   31 21/7/2011   10:49:52



32          fu‑i, Boarati, maia & cols.

Com o aumento de interesse para descrição precisa de fenômenos clínicos, 
alguns pesquisadores tentaram adaptar os critérios de TB para crianças e 
adolescentes,19 mas, mesmo tendo uma descrição sintomatológica razoável, 
a ausência de especificação sobre a duração dos sintomas e necessidade de 
sua co -ocorrência dificultou a compreensão como episódio ou alteração de 
comportamento independente. Os estudos de Weinberg e Brumback pouco 
contribuíram para uma definição de diagnóstico clínico de TB, porém têm 
auxiliado muito na compreensão sobre predisposição e traços cognitivos de 
crianças e adolescentes com depressão unipolar e TB.19,22

Desde a década de 1990, as principais instituições e centros de pesquisas 
da área, tais como a American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 
(AACAP), têm dedicado atenção especial a esse tema. A partir disso, anos de 
pesquisas se passaram e algumas dificuldades foram solucionadas, mas ou-
tros problemas específicos foram percebidos. As principais dificuldades ainda 
são relacionadas às controvérsias no que se refere às características clínicas e 
ao curso da doença.7,15

ControvérsIAs AtuAIs

A partir de 1990 iniciaram -se os primeiros estudos específicos nos 
Estados Unidos para investigar a fenomenologia de mania e o curso do TB 
precoce em crianças (pré -púberes) e adolescentes. Por causa desse aspecto 
pioneiro, os pesquisadores optaram, na ocasião, por utilizar critérios diagnós-
ticos clássicos, como os exigidos no DSM -IV para TB tipo I e tipo II, de modo a 
assegurar a credibilidade e a validade dos fenótipos. Nesse estudo, verificou-
-se, como já se suspeitava, que crianças e adolescentes precoces apresentam 

menos o fenótipo clássico, TB tipo I, do que TB 
tipo II e TB atípico.23

As controvérsias atuais têm como base a 
possibilidade de definir um quadro específico 
para determinadas faixas etárias e a distinção 
entre sintomas sobrepostos ou comorbidades. 
Por exemplo, em revisão de literatura realizada 
por Carlson,8 observou -se que crianças menores 
de 9 anos apresentaram, com mais frequência, 

irritabilidade e labilidade emocional, e as maiores de 9 anos apresentaram 
mais euforia, exaltação, paranoia e delírios de grandeza.

Existem dúvidas sobre se os quadros de euforia e grandiosidade teriam 
realmente as mesmas condições clínicas descritas para adultos.24 O aprimo-
ramento de instrumentos estruturados ou semiestruturados para uso no diag-
nóstico de transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência, a partir dos 

As controvérsias atuais 
têm como base a possibi-
lidade de definir um qua-
dro específico para deter-
minadas faixas etárias e a 
distinção entre sintomas 
sobrepostos ou comorbi-
dades. 
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anos 1980, solucionou parte desse problema, padronizando a pesquisa de sin-
tomas. Mas, permanecendo a questão de que os critérios não são específicos 
para crianças e adolescentes, dificulta -se o treinamento de pesquisadores de 
campo e principalmente a calibragem de visão clínica entre diversos membros 
da mesma equipe e, pior ainda, com os grupos de diferentes centros.7,25

A relação entre TB e TDAH ainda mobiliza a maior parte da discussão. 
Bierderman e colaboradores26,27 sugerem que a comorbidade de TB e TDAH 
pode ser uma característica de TB de início precoce, concluindo que TB e 
TDAH são duas patologias distintas, mas frequentemente comórbidas. Os pes-
quisadores apontam que os casos de TDAH que evoluíram posteriormente 
para TB eram casos que desde o início tinham alto índice de sintomas sobre-
postos com outras patologias, piores escores nas entrevistas de diagnóstico 
(CBCL) e história familiar de transtornos afetivos,28,29 ou seja, casos de TDAH 
graves. Alguns pesquisadores acham que a mesma distinção pode ser feita en-
tre TB e transtorno de conduta (TC) e ressaltaram a possibilidade de sintomas 
de (hipo)mania serem indicativos de gravidade de psicopatologia na infância, 
e não necessariamente de TB.26,29

Biederman e colaboradores,27,30 por sua vez, continuam a defender que 
crianças em crise de mania podem não ter sintomas de euforia ou de gran-
diosidade e somente apresentar aumento de irritabilidade e humor instável. 
As características nesses casos seriam de irritabilidade extrema, com atitudes 
violentas de autoagressão ou de agressão a outros, sendo frequentes os rela-
tos de crianças “selvagens como bichos”. Essas crianças geralmente já eram 
hiperativas, mas em crises de mania ou hipomania falam muito mais e mais 
rápido do que de costume e apresentam distraibilidade ainda maior.28,29 Na 
verdade, a irritabilidade pode ser análoga à febre ou à dor, isto é, funciona 
como um indicador sensível de que algo está errado, mas não é específica de 
alguma condição.23

Geller31-34 defende a posição de que se deve evitar fazer diagnósticos de 
episódio de mania em crianças pequenas com base em sintomas inespecíficos 
ou que se sobrepõem a outras patologias. Geller destacou -se por obter suces-
so na distinção de crianças pré -púberes portadoras de TB que apresentavam 
pelo menos um dos sintomas fundamentais para diagnóstico de mania, como 
humor eufórico ou grandiosidade, também descartando sintomas sobrepostos 
com TDAH ou outras patologias psiquiátricas.

Até o momento, o que ainda não está claro é se as comorbidades se-
riam verdadeiras ou sintomas prodrômicos de TB. O grupo de pesquisadores 
formado por Bierderman, Wozniak e Faraone indica a possibilidade de um 
subtipo de TB sempre associado a sintomas de TDAH ou até uma entidade 
nosográfica distinta com ocorrência simultânea de sintomas de TB e de TDAH 
em crianças.27,30 O mesmo pode ocorrer com casos de ocorrência simultânea 
de TB e TC.26,29 Estudos com crianças consideradas de alto risco para desen-

Fu-I.indd   33 21/7/2011   10:49:52



34          fu‑i, Boarati, maia & cols.

volverem TB, TDAH ou TC, como filhos de adultos portadores desses transtor-
nos, podem ser uma via para esclarecer essa questão.

Pesquisas recentes têm revelado que, apesar das controvérsias e dos efei-
tos de diferenças metodológicas, há certa homogeneidade e consistência nas 
descrições de sintomas de mania, do quadro clínico e de comorbidades em 
crianças e adolescentes nos últimos 25 anos.

Nos últimos cinco anos, grupos de pesquisas liderados por Birmaher,35 
Leibenluft11 e Pavuluri15 têm recorrido ao consenso de aplicar critérios do 
DSM -IV para definir o diagnóstico de TB, considerando sintomas de irrita-
bilidade como parte dos critérios de diagnóstico de TB somente se há coe-
xistência com humor eufórico ou grandiosidade. Grandiosidade sem euforia 
(humor exageradamente alegre ou insuportavelmente irritado) também se-
ria descartada. Os pesquisadores ressaltam que, apesar de todos os sintomas 
recém -relatados serem frequentes nos pacientes, não há nenhum sintoma que 
por si só seja capaz de diagnosticar mania em criança ou adolescente. O diag-
nóstico depende da avaliação do quadro clínico geral.

CoMentárIos FInAIs

Este capítulo teve como objetivo ilustrar o difícil percurso do olhar dos 
pesquisadores para TB. Embora atualmente a ocorrência de TB em crianças e 
adolescentes seja aceita, ainda há dúvidas e controvérsias no que se refere aos 
aspectos clínicos. Historiadores mostram que o TB, apesar de raro na infân-
cia, sempre foi alvo de relatos. Lembrando que as perspectivas atuais de TB 
são resultantes da compreensão clínica e científica aplicada aos transtornos 
mentais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, ao longo do século XX, 
deve -se ter em mente que as mudanças de nomenclatura e o emprego de atri-
butos complementares (p. ex., TB pediátrico e TB pré -puberal) não mudam a 
essência do transtorno.

Pesquisas relacionadas ao TB em crianças e adolescentes são raras no 
Brasil, e há também a escassez de literatura sobre o tema em nossa língua. 
Este livro vem ser uma exposição de trabalhos de profissionais dedicados à 
pesquisa e principalmente à assistência dessas crianças e adolescentes.
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