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Se o período pós-guerra foi chamado de “era da an-
siedade”, e as décadas de 980 e 990 de “era dos an-
tidepressivos”, vivemos agora em tempos bipolares. 
Um diagnóstico que antes se aplicava a menos de % 
da população teve um aumento drástico, estimando-se 
que quase 25% dos norte-americanos sofram de alguma 
forma de bipolaridade. Medicamentos para estabilizar 
o humor são prescritos rotineiramente para adultos e 
crianças, sendo que as receitas para crianças aumenta-
ram 400% desde meados dos anos 990, enquanto os 
diagnósticos globais tiveram uma alta de 4.000%. A per-
gunta atual não é “Você é bipolar?”, mas “Qual o seu 
grau de bipolaridade?”.

Celebridades como Catherine Zeta-Jones, Stephen Fry, 
Jean-Claude van Damme, Demi Lovato, Adam Ant, Tom 
Fletcher e Linda Hamilton falam de seus problemas de 
bipolaridade, e tanto autobiografias quanto livros de au-
toajuda inundam o mercado. Carrie Mathison, agente da 
CIA no seriado Homeland, e Pat Solitano, o ex-professor 
do filme O lado bom da vida, são retratados como bipola-



8

res, e o transtorno chega a ser mencionado até mesmo 
no desenho infantil Scooby-Doo.

Enquanto isso, os manuais de administração de empre-
sas advogam o cultivo de certo grau de mania, a fim de 
participar do mercado, e os executivos são efetivamente 
instruídos a praticar uma euforia maníaca para aumentar 
as vendas e a produtividade. Uma imagem da mídia re-
trata o magnata Ted Turner como um comandante naval 
furiosamente resoluto, e adverte que ele parou de tomar 
lítio, de modo que é melhor os seus concorrentes abrirem 
o olho! Em Hollywood, os astros visitam seus psiquiatras 
na companhia de seus agentes, os quais se certificam de 
que a medicação funcione para manter a mania em nível 
baixo, porém não muito baixo: mais do que em qualquer 
outro lugar, ali assistimos ao uso de um regime de me-
dicamentos que se ajuste sob medida aos requisitos da 
carreira e do estilo de vida.¹

A confiança, a euforia e a energia que caracterizam as 
fases iniciais da mania parecem adequar-se muito bem 
aos estímulos à realização, à produtividade e ao nível 
intenso de compromisso exigidos pelas empresas de 
hoje. Num mundo de competição feroz, no qual a esta-
bilidade no emprego e a segurança vêm se desgastando 
progressivamente, os funcionários têm que provar seu 
valor, trabalhando por períodos cada vez mais longos e 
professando uma confiança sempre mais extasiada em 
seus projetos e produtos. Os inevitáveis dias de licença, 



9

decorrentes da exaustão e do abatimento, não são vistos 
como prova de que há algo errado, mas quase como parte 
do perfil do cargo.

Ao mesmo tempo, as próprias características que a 
psiquiatria clássica atribuía ao acesso maníaco emergem 
como as metas do desenvolvimento pessoal. Livros e te-
rapias de autoajuda promovem as ideias de autoestima e 
de uma autoconfiança e bem-estar acentuados. Nada é 
impossível, dizem-nos, devemos seguir nossos sonhos. 
E, se antigamente o sintoma principal da mania era de-
finido como a busca compulsiva do estabelecimento de 
uma ligação com outros seres humanos, hoje em dia isso é 
quase uma obrigação: se você não está no Facebook ou no 
Twitter, você deve ter algum problema. O que antes eram 
sinais clínicos de psicose maníaco-depressiva transformou- 
se na meta das terapias e do treinamento de estilo de vida.

Entretanto, além das novas incitações ao comporta-
mento “maníaco”, os portadores de depressão maníaca 
descrevem as terríveis fases depressivas e estados pesa-
delares de agitação que acompanham seus episódios. Os 
sentimentos de poder, confiança e conexão com o mundo 
que caracterizam a mania fazem a pessoa sentir-se extra-
ordinariamente viva, ao mesmo tempo em que a deixam 
mais perto que nunca da morte. O paradoxo da bipolari-
dade já foi observado repetidas vezes: pergunte a um su-
jeito maníaco-depressivo se ele apertaria um botão para 
fazer sua bipolaridade desaparecer, se isso fosse possível, 
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e muitos dirão que não. No entanto, pode ser que essas 
mesmas pessoas acabem sistematicamente internadas, 
depois de dilapidarem suas economias em desvarios de 
compras, de magoarem a família por abandono ou negli-
gência ou de arriscarem a vida em algum ato desventu-
rado de heroísmo ou hedonismo.

Como podemos entender essa nova onipresença de eus 
bipolares? Será que os altos e baixos da bipolaridade são 
consequência das mudanças na situação econômica, com 
os surtos continuados de energia substituindo a imagem 
mais tradicional do exercício estável de uma profissão? E, 
além do discurso quase sempre superficial sobre a “ma-
nia” no trabalho, haverá de fato uma bipolaridade real, a 
mesma que um dia os psiquiatras chamaram de psicose 
maníaco-depressiva? Talvez a bipolaridade pareça com-
binar com os ritmos estranhos e convulsivos da vida no 
começo do século XXI, mas, como qualquer pessoa que 
já tenha passado pela experiência da depressão maníaca 
pode dizer, trata-se de uma coisa séria.

Cem anos atrás, o termo “bipolar” era excepcional-
mente raro. Foi usado na psiquiatria pela primeira vez 
no final do século XIX, mas ganhou destaque a partir 
da década de 980, até se tornar uma palavra corriqueira 
nos anos 990. Como se deu essa nova popularidade? 
Todos os historiadores da psiquiatria fizeram a mesma 



11

observação quanto a isso. Foi exatamente quando as 
patentes dos antidepressivos populares de maior ven-
dagem começaram a expirar, em meados da década de 
990, que, de repente, o transtorno bipolar tornou-se o 
beneficiário dos vastos orçamentos de comercialização 
da indústria farmacêutica.

Surgiram sites na Internet para ajudar as pessoas a se 
diagnosticarem, e artigos em revistas e suplementos de 
jornais, todos fazendo referência ao transtorno bipolar 
como se ele fosse uma realidade – e quase todos eram 
financiados, na totalidade ou em parte, pela indústria far-
macêutica. Questionários da Internet permitiam o auto-
diagnóstico em poucos minutos e, para muitas pessoas, 
foi como se suas dificuldades finalmente tivessem nome. 
Do mesmo modo que, nos anos 980, tanta gente havia 
enfim compreendido que sofria de “depressão”, na nova 
década o termo “bipolar” tornou-se o rótulo para desig-
nar o sofrimento sentido por uma nova geração.

A ironia é que, nos casos em que as drogas antidepres-
sivas claramente não funcionavam, passou-se a afirmar 
que isso advinha de uma prescrição equivocada. Na ver-
dade, esses pacientes eram bipolares, mas suas mudanças 
sutis de humor haviam escapado à atenção do médico 
que receitara a medicação. Entre 20 e 35% dos indivíduos 
diagnosticados com depressão na assistência primária de 
saúde passaram a ser vistos como portadores do trans-
torno bipolar. Como assinalou o psiquiatra David Healy, 
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em vez de tentar produzir antidepressivos mais eficazes, 
a indústria optou por comercializar uma nova marca – 
um novo conjunto de transtornos, chamado “bipolar” –, 
em vez de um novo medicamento.²

Essa colonização exigiu uma proliferação de categorias 
bipolares. O  transtorno bipolar tipo I foi comumente igua-
lado à clássica doença maníaco-depressiva, mas o trans-
torno bipolar tipo II baixou drasticamente o limiar, exi-
gindo meramente um episódio depressivo e um período 
de produtividade aumentada, inflação da autoestima e re-
dução da necessidade de sono. Logo se seguiram os trans-
tornos bipolares II,5, III, III,5, IV, V e VI. A ênfase crescente 
nas oscilações de humor, e não nos processos subjacentes, 
significou que um número cada vez maior de pessoas pôde 
ser abarcado no âmbito do transtorno bipolar. Hoje em dia, 
existe até o “bipolar leve”, o que significa que o paciente 

“reage intensamente às perdas”. Esse afrouxamento dos 
limites do diagnóstico gerou uma expansão colossal do 
mercado farmacêutico e lançou um convite generalizado 
a que os consumidores se vissem como bipolares.

Chegou-se até a inventar uma categoria – o transtorno 
bipolar tipo III – para designar aqueles cuja bipolaridade 
tinha sido revelada pelos antidepressivos. Tomar antide-
pressivos como Prozac intensificava os estados maníacos, 
mostrando com isso o diagnóstico verdadeiro e indi-
cando que era necessário tomar um novo remédio, para 
estabilizar as oscilações de humor. É fato que, depois 
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de iniciarem tratamento com uma droga antidepressiva, 
milhares de pessoas experimentaram estados de agita-
ção angustiante e um fluxo acelerado de pensamentos in-
vasivos, mas é claro que há uma grande diferença entre 
ver esses estados como efeitos isolados do medicamento 
ou como uma situação nuclear que o remédio simples-
mente revelou.

O coelho tirado da cartola foi o anticonvulsivante val-
proato de sódio (Depakote), que recebeu uma patente 
para uso no tratamento da mania exatamente na época 
em que as patentes anteriores dos antidepressivos estavam 
expirando. Assim como a depressão tinha sido ativamente 
promovida no mercado como um transtorno por parte da-
queles que ofereciam uma cura química para ela, agora o 
transtorno bipolar foi embrulhado e vendido junto com 
seu remédio. O lítio havia funcionado para alguns indi-
víduos, e não para outros, mas, sendo um elemento que 
ocorre na natureza, não podia ser patenteado. O valproato 
foi inicialmente proclamado como o medicamento mais 
inteligente e confiável, aquele que finalmente estabilizaria 
os altos e baixos do sujeito bipolar. A ele juntou-se rapida-
mente uma nova geração de drogas antipsicóticas, como a 
olanzapina, então licenciada para uso no transtorno bipolar.

Muitas pessoas acharam o valproato útil, assim como 
muitas acham que devem sua vida à dose certa de lítio, 
mas o problema aqui é que a nova cartografia da doença 
mental cobrou um preço alto. Quanto mais aumentaram 
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os diagnósticos de bipolaridade, mais a antiga categoria 
da doença maníaco-depressiva se perdeu, ou, na melhor 
das hipóteses, tornou-se confusa. Um diagnóstico antes 
específico foi transformado num espectro cada vez mais 
vago de transtornos, e houve ainda um erro crucial aqui, 
que a psiquiatria dos primórdios, anterior ao século XX, 
havia assinalado na própria criação dos termos que de-
pois viriam a ser equiparados ao rótulo “bipolar”.

Na década de 840, os psiquiatras franceses Jean-Pierre 
Falret e Jules Baillarger haviam introduzido os termos 

“loucura circular” e “loucura de forma dupla”.³ Os livros- 
padrão de história costumam afirmar que esses conceitos 
transformaram-se então na “insanidade maníaco-depres-
siva”, assim conceitualizada por Emil Kraepelin e depois 
apropriada pela psiquiatria ocidental como “transtorno 
bipolar”. Na verdade, porém, os argumentos fundamen-
tais formulados por Falret e Baillarger foram exatamente 
o inverso dos de Kraepelin, bem como, a rigor, dos de 
psiquiatras posteriores. Suas categorias diagnósticas pre-
tenderam mostrar que os altos e baixos não eram, em si 
mesmos, constitutivos da nova entidade que eles estavam 
tentando descrever. Seu trabalho criterioso almejava se-
parar um tipo específico de “loucura” daquilo que parecia 
ser mania e depressão em outros transtornos.

Isso reflete com muita exatidão o que encontramos 
clinicamente. Sob as condições certas – ou erradas – qual - 
quer pessoa pode tornar-se barulhenta, agitada, irre - 
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quieta, hiperativa e até perigosa. Se um paranoico, por 
exemplo, acha que tem uma mensagem importante 
para transmitir à humanidade e é bloqueado em suas 
tentativas de divulgá-la, pode ficar desesperado. Inibir 
ou impedir o esforço de transmitir uma verdade de gra-
vidade global ou nacional pode produzir uma agitação 
que frequentemente é confundida com mania. Pense, 
por exemplo, nos efeitos de ser continuamente deixado 
em espera nas ligações para uma central telefônica e, 
em seguida, ser sistematicamente mal interpretado por 
seus atendentes. A mescla de raiva e aparente incoe-
rência que isso produz é um dos sentidos clássicos do 
termo “mania”.

Do mesmo modo, uma pessoa esquizofrênica pode 
ficar exultante e, em seguida, vivenciar um estado ter-
rível de abatimento e desespero. Pode tornar-se baru-
lhenta e falastrona, passando de um assunto para outro 
com visível descontrole. O sono e a alimentação po-
dem ser progressivamente negligenciados, e talvez ela 
tenha a ideia de que é capaz de influenciar outras pessoas 
com o pensamento, por exemplo. Hoje, esses fenôme-
nos são rotineiramente encontráveis nas descrições do 
transtorno bipolar, sendo desprezadas ou esquecidas 
as distinções e diferenciações feitas pelos psiquiatras 
anteriores.

Jean-Étienne Esquirol, predecessor de Falret e Baillar-
ger, tinha feito todo o possível para tirar do termo “ma-
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nia” o que via como seu significado frouxo e informal, 
e ao longo do século XIX a palavra se distinguiu dos 
estados de euforia, excitação e confusão mental agitada. 
Na verdade, observou-se que o abandono progressivo 
do cerceamento físico nos manicômios coincidiu com 
a diminuição do uso desse termo. Quanto menos o pa-
ciente era efetivamente impedido de se mexer, menos 
era descrito como “maníaco”, o que sugeria que o termo, 
com muita frequência, tinha um sentido reativo: o su-
jeito tornava-se maníaco precisamente por ser obstruído 
ou contido de algum modo.

O mesmo se aplicava à depressão. Como sabiam 
Falret e Baillarger, qualquer um podia ficar abatido e 
mal-humorado. Aliás, não era isso uma das próprias 
consequências de ter sua atividade “maníaca” cerceada 
durante muito tempo? No entanto, os abatimentos da 
nova entidade clínica que eles estavam descrevendo 
eram diferentes. Havia menos insistência num tema 
ou queixa únicos, menos fixação num objeto singular 

– como a perda de um ente querido – do que na melan-
colia. Este último termo refere-se não a um estado de 
tristeza ensimesmada, porém a uma forma específica 
de psicose em que a pessoa fica presa num ataque im-
placável de autorrecriminação e autopunição, que ela 
frequentemente alardeia para os que a cercam.

O que os psiquiatras da Europa continental mostraram 
foi que os altos e baixos do humor não constituíam, por 
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si sós, a estrutura maníaco-depressiva que eles estavam 
procurando circunscrever. Tratava-se menos de euforia 
e abatimento que da qualidade desses estados, da rela-
ção entre eles e, o que é mais importante, dos processos 
de pensamento subjacentes. Houve um esforço para ir 
além dos caprichos das oscilações de humor e do com-
portamento superficial, a fim de descobrir as motivações 
latentes da doença maníaco-depressiva e investigar a dife-
rença que poderia haver entre elas, a melancolia e outras 
categorias diagnósticas.

Infelizmente, esses esforços de classificação foram so-
lapados por Kraepelin, que afirmou que a mania e a me-
lancolia, vistas juntas ou individualmente, eram ambas 
parte da mesma “doença”. Os altos e baixos que tinham 
sido desenredados com tanto cuidado pelos psiquiatras 
franceses foram amontoados na categoria nova e exage-
radamente inclusiva que Kraepelin foi o primeiro a pro-
mover, e que até hoje ainda é largamente promulgada 
pelos textos-padrão da corrente dominante da psiquiatria 
ocidental como “transtorno bipolar”. No entanto, se qui-
sermos ter esperança de diferenciar a verdadeira doença 
maníaco-depressiva das muitas formas de transtorno 
bipolar que inundam o mercado dos diagnósticos, pre-
cisaremos voltar ao projeto original de distinguir suas 
euforias e depressões daquelas encontradas em outros 
tipos de estrutura psíquica.⁴



18

Reconhecer os problemas do diagnóstico do trans-
torno bipolar também esclarece o embaraço de multi-
plicar diagnósticos e medicamentos para uma mesma 
pessoa. Recentemente, um paciente me explicou que to-
mava lítio para a mania, olanzapina para a psicose, des-
metilfenidato para o transtorno de atenção e sertralina 
para a depressão, como se seu próprio ser tivesse sido 
dividido na mesa de um anatomista. A antiga psiquiatria 
ridicularizaria tal dissecação, reconhecendo que existe 
uma doença chamada psicose maníaco-depressiva, a qual 
inclui a mania e, com frequência, as depressões, e que 
não se pode dividir a pessoa dessa maneira e receitar um 
medicamento para cada sintoma, como se eles fossem 
desvinculados uns dos outros.

Mas essa atomização, hoje em dia, com seu regime 
fragmentado de prescrições, constitui mais a regra do 
que a exceção. Em seu livro de memórias, Electroboy, o 
negociante de obras de arte Andy Behrman detalhou as 
32 pílulas e cápsulas que tomava todos os dias, aos 34 
anos de idade: Risperdal, um antipsicótico; Depakote, es-
tabilizador das variações de humor; Neurontin, anticon-
vulsivante; Klonopin, para a ansiedade; BuSpar, também 
para a ansiedade; Ambien, para facilitar o sono; e mais 
três medicamentos para neutralizar os efeitos colaterais 
dos outros: Symmetrel, para a síndrome de Parkinson; 
Propanolol, para os tremores; e Benadryl, para a rigidez 
muscular. Tudo isso era resultado de anos de “tentativa 
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e erro”, como se o importante fossem as partes da pessoa, 
e não o todo.⁵

Corpo e psique são hoje vistos como agregados, com 
a intervenção psiquiátrica visando atingir sintomas iso-
lados e promover um treinamento do estilo de vida, para 
acrescentar ou retirar do eu aspectos desejados ou inde-
sejados. A escritora norte-americana Lizzie Simon, que 
recebeu um diagnóstico de transtorno bipolar na adoles-
cência, viria mais tarde a percorrer o país para conversar 
com outras pessoas que haviam passado por experiências 
similares. Quando um de seus entrevistados lhe diz “Sou 
simplesmente bipolar, não há mais nada acontecendo co-
migo”, o faz nesse contexto de uma estrutura médica e 
cultural que divide incessantemente, que sempre busca 
mais sintomas para segregar e extirpar, sem reconhecer 
a ligação entre eles.

Isso significa que os profissionais de saúde preocupam- 
se quase exclusivamente com a dosagem precisa dos re-
médios, buscando o exato equilíbrio medicamentoso que 
possa funcionar para o paciente e alcançar o melhor equi-
líbrio emocional. É possível que os efeitos dos medicamen-
tos, seus efeitos colaterais e suas compatibilidades sejam 
discutidos com minúcia. Talvez os pacientes se sintam 
envolvidos e cuidados nessas interações, mas há algo que 
está na cara e ninguém quer ver: a conversa inteira gira 
em torno do que os remédios os fazem sentir, e não do 
que sentiam originalmente, antes de ingerirem as drogas.



20

Depois que se entra no mercado farmacêutico, não 
raro há pouca esperança de retorno, pois as prioridades 
do tratamento concentram-se na busca do coquetel que 
funcione melhor. No entanto, as pessoas diagnosticadas 
com transtorno bipolar têm a taxa mais alta de não ob-
servância das recomendações médicas dentre os grupos 
de pacientes, fato este que gera uma retórica interminá-
vel, dirigida aos pacientes por médicos e grupos de apoio, 
sobre a importância de tomar a medicação. Por que essa 
desobediência? Será que se deve aos desagradáveis efeitos 
colaterais dos remédios?

É verdade que o lítio e outros medicamentos estão 
longe de ser a solução mágica: a pessoa pode se sentir 
desligada de si mesma, apática ou estranhamente ausente. 
Pode haver aumento de peso e toda sorte de outros pro-
blemas, que mais alguns remédios procurarão regular. 
Por outro lado, há pessoas que têm poucos desses efei-
tos colaterais e não protestam contra esses regimes. Mas 
ocorre que as informações sobre os efeitos colaterais de 
certas drogas, ou sobre a inexistência de efeitos, aliás, são 
notoriamente duvidosas. É sabido que as pessoas mais po-
bres são menos propensas a reclamar de efeitos colaterais 
do que as mais ricas, e que os médicos só informam as 
agências reguladoras sobre efeitos adversos em um em 
cada cem casos. Como observou David Healy, isso faz 
com que, hoje em dia, rastrear uma encomenda enviada 
pelo correio seja mais preciso do que monitorar os efeitos 
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de uma medicação que talvez tenhamos de tomar diaria-
mente, pelo resto da vida.⁶

Há também a possibilidade de que a não observân-
cia da orientação médica se deva à atração de estar nos 
estágios iniciais da mania e à negação de seus efeitos 
devastadores. O episódio maníaco pode dar à pessoa a 
sensação de estar autenticamente viva e conectada com 
o mundo, de haver descoberto sua verdadeira identidade 
pela primeira vez. Abrir mão disso pode ser difícil e, nos 
intervalos entre os episódios maníacos, ou entre eles e os 
episódios depressivos, também pode haver esquecimento 
da agonia trazida pela excitação maníaca ou da dor dila-
cerante da fase depressiva.

Essas são questões que não se deve ignorar, pois nos 
obrigam a pensar na relação da pessoa com os fenô-
menos da depressão maníaca, e não, simplesmente, em 
quanto os medicamentos são bons ou maus. Em vez 
de perguntar se um medicamento modera a aceleração 
das ideias ou a agitação desesperadora, devemos inda-
gar quais são essas ideias, na verdade, e como vieram a 
dominar o sujeito. Quando alguém gasta uma fortuna 
num desvario de compras, devemos perguntar o que 
comprou e por quê. Se o indivíduo diz que tem um 
plano infalível para uma nova empresa global, deve-
mos perguntar qual é ela e como a ideia lhe ocorreu. 
Esse trabalho demorado e detalhado é a única maneira 
de sabermos mais sobre a doença maníaco-depressiva. 


