


O transtorno bipolar do humor apresenta vários fatores 

causais, como: biológicos, genéticos e psicossociais; em todos 

os casos é dificilmente diagnosticado por uma pessoa comum, 

necessitando assim de um profissional bem preparado para 

fazê-lo; neste sentido esta doença dotada de discrição, vem 

sendo tratada com pouco caso, mas os noticiários fornecem 

uma percepção de que este silencioso transtorno esta crescendo 

em nosso país.  



O paciente bipolar apresenta comportamento de risco para 

ele próprio e para os outros. Ainda que existam medicações 

conhecidas como estabilizadores do humor, próprias para a 

doença, onde crises são controladas com maior eficiência e 

rapidez, tem-se por problema a questão: como alguém pode 

entender que é um portador de transtorno bipolar do humor 

neste mundo tão conturbado?  



 

Estudar as características do Transtorno de Humor 

Bipolar.  



 

 Descrever os fatores de riscos mais frequentes 

decorrentes de transtornos do humor bipolar;  

 

 Pontuar os diferentes tipos de transtornos caracterizados 

como bipolares, que alteram o humor dos indivíduos;  

 

 Investigar as faixas etárias mais suscetíveis a transtornos 

bipolares do humor;  

 

 Estudar sobre formas de avaliação e aspectos referentes 

ao tratamento de pacientes diagnosticados com transtorno 

bipolar do humor.  



Este estudo caracteriza-se como bibliográfico frente à 

utilização de pesquisas em obras de teóricos respeitáveis, bem 

como em teses, artigos, revistas entre outros tanto impressos 

como on line.  

É uma pesquisa descritiva investigativa na observação de 

que busca dados sobre o tema, bem como exploratória que 

conforme Gil (2002) observa-se “[...] tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito”.  

Considera-se qualitativo visto que terá por base a análise de 

referencial teórico encontrado sobre o tema na busca de ser 

capaz de diagnosticar casos de TBH, bem como prestar um 

atendimento com qualidade a estes pacientes.  



 

Na primeira fase deste estudo apresenta-se a 

história e os conceitos referentes ao transtorno bipolar 

do humor, em sequencia abordam-se os seguintes 

tópicos: classificação e fases, diagnóstico, tratamento 

e epidemiologia; a seguir apresenta-se algumas 

considerações sobre o cuidado de enfermagem.  



 

“O termo transtorno, é usado por toda a classificação, de 

forma, a evitar problemas ainda maiores inerentes ao uso de 

termos tais como doença ou enfermidade” (OMS, 1993, p.5). 



 

“O termo transtorno, é usado por toda a classificação, de 

forma, a evitar problemas ainda maiores inerentes ao uso de 

termos tais como doença ou enfermidade” (OMS, 1993, p.5). 



 

“é caracterizado por episódios repetidos (isto é, pelo 

menos dois) nos quais o humor e os níveis de atividade do 

paciente estão significativamente perturbados” (NETO, 

2011, p.1). 



Loucura, melancolia, mania, fúria divina, 

possessão, bruxaria, tristeza, demência, psicose, 

depressão. Até chegarmos no Transtorno do Humor 

Bipolar, um grande caminho foi percorrido, que 

iniciou na Grécia e Roma juntamente com a história 

da nossa civilização. Descrever o seu trajeto é 

descrever a história da humanidade (ALCANTARA 

et al, 2011, p.1) 



[...] o transtorno bipolar é considerado fator de risco para o 

uso indevido de substâncias [...] e o uso de álcool e drogas, 

um agente complicador e sinal de prognóstico reservado, 

tanto para a evolução do transtorno bipolar quanto para a 

resposta ao seu tratamento (RIBEIRO; LARANJEIRA; 

CIVIDANESE; 2011, p.1). 



No DSM.IV são classificados 2 tipos de Transtorno Afetivo 

Bipolar. O Transtorno Bipolar do Humor Tipo I, onde a maioria 

dos episódios de alteração do humor são do tipo euforia e 

o Transtorno Bipolar do Humor Tipo II, ao contrário, ou seja, a 

maioria dos episódios são depressivos. (BALLONE, 2001, p.1). 





No paciente deprimido estão alterados o sono, o apetite, a 

função sexual e o ritmo circadiano do humor. A alteração do 

apetite e/ou do peso é um dos indicadores confiáveis do 

comprometimento somático da Depressão. As alterações do 

sono na Depressão envolvem insônia, mais frequentemente 

intermediária, quando então a pessoa desperta no meio da noite 

e tem dificuldade para voltar a dormir, ou acorda muito cedo 

(insônia terminal). (BALLONE, 2011). 



“o diagnóstico da doença bipolar do humor deve ser feito 

por um médico psiquiátrico baseado nos sintomas do 

paciente [...] Não há exames de imagem ou laboratoriais 

que auxiliem o diagnóstico. A dosagem de lítio no sangue 

só é feita para as pessoas que usam carbonato de lítio 

como tratamento medicamentoso, a fim de se acompanhar 

a resposta ao remédio”(ABHCHAIN, 2011). 



“a frequência de episódios e o padrão de remissões e 

recaídas são ambos muito variáveis, ainda que as 

remissões tendam a tornarem-se cada vez mais comuns e 

a ter maior duração depois da meia idade” (OMS, 1993, 

p.114). 
 



“A frequência estimada pode oscilar entre 5% a 7% da 

população, de acordo com o estudo epidemiológico e a 

conceituação utilizada (antes girava ao redor de 1,5%)” 

(DIGNOW, 2011). 



[...] sintomas como elevação da autoestima, sentimentos 

de grandiosidade podendo chegar a manifestação 

delirante de grandeza considerando-se uma pessoa 

especial, dotada de poderes e capacidades únicas como 

telepáticas por exemplo (MAROT, 2011). 



Em  psiquiatria, a palavra depressão é usada para significar 

humor anormal, semelhante, embora diferente da tristeza, à 

infelicidade e ao sentimento de miséria na experiência do dia-a-

dia. Como tal, o humor depressivo pode aparecer tanto como 

um sintoma em qualquer transtorno mental, quanto como um 

sintoma de muitas doenças físicas e condições tóxicas. Este 

tipo de humor pode vir acompanhado de outros sintomas 

depressivos, passando a ser denominado “síndrome 

depressiva” (FURNALETTO, 2011). 

 



O método da monitoração do humor “consiste na 

anotação em um gráfico ou diário, dos efeitos dos 

estados mental do paciente em seu nível de energia e 

atividade física, graduando estes registros” (BIBLIOMED, 

2011, p.1),  



O enfermeiro deve usar técnicas de comunicação 

terapêutica a fim de facilitar a interação  enfermeira-paciente: 

ouvir o paciente reflexivamente,  permanecendo em silêncio, 

verbalizando  aceitação e  interesse;  utilizar frases 

incompletas, repetir  comentários feitos pelo paciente ou 

repetir suas últimas  palavras, proporcionando-lhe estímulos 

para falar e  exprimir seus sentimentos; permitir ao paciente 

que  escolha o assunto, colocando em foco a ideia principal;  

deve estimular comparações e descrever os eventos em  

sequência lógica; deve repetir a mensagem do paciente, 

sumarizando o que foi dito durante a interação 
(STEFANELLI; ARANTES; FUKUDA; 1981 p.43). 

 






