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Resumo
Evidências sugerem que a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) exerce controle sobre os sintomas
do Transtorno do Humor Bipolar (THB), atuando sobre o funcionamento social e diminuindo os riscos
de recaída. Este trabalho visa apresentar os últimos achados referentes às aplicações e à eficácia da TCC
no tratamento do THB. Método: Foram pesquisados livros e artigos publicados entre janeiro de 1999 e
outubro de 2009, nos bancos de dados PubMed, Science Direct e BVSPsi. Resultados: Foram encontra-
das técnicas com adaptações específicas da TCC para o transtorno, associadas à psicoeducação. Conclu-
são: A TCC em grupo tem se mostrado viável e bem tolerada, com notável melhora psicossocial. Técni-
cas que estimulam a discriminação de pensamentos disfuncionais habilitam os pacientes a se tornarem
mais independentes e ativos quanto ao transtorno e ao tratamento.
Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental; Transtorno bipolar; Técnicas psicológicas.

Cognitive Behavioral Therapy for Bipolar Disorder

Abstract
Evidences suggest that cognitive-behavioral therapy (CBT) exert control over the symptoms of Bipolar
Disorder (BD), acting upon social functioning and reducing the risk of relapse. This paper aims to
present the latest findings concerning the applications and effectiveness of CBT in the treatment of BD.
Method: in the indexed databases PubMed, Science Direct and BVSPsi, books and articles on the subject,
published between January 1999 to October 2009, were researched. Results: Techniques with specific
adaptations of CBT for the disorder were found, associated with psychoeducation. Conclusion: The CBT
has been feasible and well tolerated by patients, and the improvement in psychosocial functioning of
participants is remarkable. Techniques that stimulate the breakdown of dysfunctional thoughts enable
the patients to become more independent and active regarding their own disorder and treatment.
Keywords: Cognitive Behavioral Therapy; Bipolar disorder; Psychological techniques.

Muitas abordagens psicoterápicas podem ajudar o
paciente bipolar a viver com mais qualidade de vida.
Entretanto, quando existem objetivos bastante claros a
serem buscados, no menor tempo possível, além de uma
atenção continuada ao paciente e do paciente, a Terapia
Cognitivo-Comportamental (TCC) se destaca em sua
efetividade (Sudak, 2008), demonstrada na moderação
dos estados de humor e na mudança de comportamento
dos pacientes portadores de Transtorno do Humor Bipo-
lar ([THB], Newman, Leahy, Beck, Reilly-Harrington,
& Gyulai, 2006). Talvez essa efetividade ocorra por a
TCC estar entre os tipos de psicoterapia mais investiga-
dos, em estudos com menor número de limitações meto-
dológicas (Knapp & Isolan, 2005). Contudo, também

se deve à natureza psicoeducacional da TCC, que pro-
move o automonitoramento, a autorregulação (Patelis-
Siotis, 2001), o aumento da auto-eficácia (Mansell,
Colom, & Scott, 2005), a adesão à farmacoterapia (des-
favorável em 50% dos casos de Transtorno do Humor
Bipolar), previne recaídas (Colom et al., 2003) e modi-
fica estilos cognitivos, tornando-os adaptados, mesmo
na vivência de eventos estressantes (Colom et al., 2003;
Patelis-Siotis, 2001). Outras abordagens indicadas e não
excludentes à TCC são a terapia familiar e a terapia de
grupo, além de grupos de suporte que fornecem infor-
mações sobre o Transtorno do Humor Bipolar e seu tra-
tamento para pacientes e familiares (Souza, 2005).

O THB é uma doença psiquiátrica severa, crônica,
recorrente, de curso variável, que se manifesta em epi-
sódios oscilantes entre depressão maior e mania, no caso
do THB Tipo I, ou hipomania, no THB Tipo II (Basco,
McDonald, Merlock, & Rush, 2004), durante os quais
podem ocorrer mudanças extremas tanto no estado de

1 Endereço para correspondência: Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Instituto de Psicologia, Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 119,
Santa Cecília, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90035-003. E-mail:
adriza.ez@terra.com.br
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ânimo, como nas cognições e nos comportamentos
(Ramírez-Basco & Thase, 2003). A distinção entre ma-
nia e hipomania está na intensidade dos sintomas, sen-
do a mania caracterizada pelo humor persistente e anor-
malmente elevado, expansivo ou irritável, associados à
grandiosidade, necessidade diminuída de sono, pressão
para falar, fuga de idéias, distratibilidade, aumento da
atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora e
envolvimento excessivo em atividades prazerosas. A
mania costuma ser mais prejudicial ao funcionamento
social e ocupacional do paciente (Moreno, Moreno, &
Ratzke, 2005), freqüentemente levando à internação,
enquanto a hipomania é semelhante à mania, mas mais
branda e menos incapacitante. A hipomania envolve
euforia ou irritabilidade, além de hiperatividade, dimi-
nuição da necessidade de sono, aumento da sociabili-
dade, aumento de atividades físicas e da busca por ati-
vidades prazerosas (Moreno et al., 2005), embora esses
sintomas sejam menos nocivos ao funcionamento do pa-
ciente, a crítica permaneça preservada (Lotufo Neto,
Yacubian, Scalco, & Gonçales, 2001) e a duração do
episódio seja menor (Moreno et al., 2005).

O THB afeta 1% (Lima, Tassi, Novo, & Mari, 2005)
a 2% da população (Reilly-Harrington et al., 2007) e
pode se tornar incapacitante (Ramírez-Basco & Thase,
2003), estando associado a significativa morbidade e
mortalidade (Soares-Weiser et al., 2007). Geralmente o
THB se inicia entre os 15 e os 30 anos (Lara, 2004), e
prevalece durante toda a vida (Ramírez-Basco & Thase,
2003). Podem estar associados sintomas psicóticos, como
alucinações e delírios (Lara, 2004), e recorrências
episódicas que ameacem a vida, os vínculos familiares
e a estabilidade econômica do sujeito e de sua família. A
probabilidade de recorrência aumenta a cada episódio
subseqüente, de forma independente de tratamento
medicamentoso (Jones, 2004), o que constitui a regra
para 95% dos pacientes com THB, dos quais de 15%
(Loosen et al., 2002) a 25% tenta o suicídio (Juruena,
2004; Ramírez-Basco & Thase, 2003).

Embora existam muitos estudos sobre o THB, tendo
em vista a alta prevalência da doença, permanece a fal-
ta de consenso entre muitos autores acerca de diversos
aspectos. O manejo clínico do THB inclui o tratamento
dos episódios agudos e a terapia de manutenção (Loosen
et al., 2002). O THB é tratado com vários tipos de me-
dicação, como lítio, anticonvulsivantes, antipsicóticos,
antidepressivos e eletroconvulsoterapia; no entanto,
mesmo com as melhores estratégias medicamentosas, o
curso da doença é caracterizado por sintomas crônicos
e por altos índices de recaídas e internações. Evidências
recentes sugerem que o curso do THB pode ser melhor
controlado por meio de abordagens psicoterápicas asso-
ciadas ao uso de medicação (Knapp & Isolan, 2005).

Entre os principais objetivos das abordagens psico-
terápicas no THB estão o aumento da adesão ao trata-

mento medicamentoso, e o treinamento do paciente e de
seus familiares em aspectos, tais como: a identificação
dos sintomas subsindrômicos para favorecer a interven-
ção precoce, as técnicas que ajudam a deter o agrava-
mento dos sintomas residuais, e as estratégias para en-
frentar estímulos sociais e interpessoais estressantes que
possam ser desencadeantes ou exacerbantes na mani-
festação dos sintomas (Knapp & Isolan, 2005; Ramírez-
Basco & Thase, 2003). Acrescenta-se ainda que inter-
venções psicoterápicas podem, como conseqüência,
prevenir recaídas e recorrências, diminuir períodos de
hospitalizações e melhorar a qualidade de vida de pa-
cientes e de familiares, bem como o seu funcionamento
social e ocupacional (Knapp & Isolan, 2005). Adicional-
mente, a psicoterapia pode ajudar o paciente a ser mais
participativo e aumentar a adesão ao tratamento, reduzir
traumas e estigmas associados à doença, melhorar a pro-
teção familiar, entre outros objetivos (Lotufo Neto, 2004).

O interesse do presente estudo na TCC decorre de
evidências na literatura recente de que esta abordagem
exerce grande influência sobre os sintomas, funciona-
mento social e riscos de recaída no THB (Jones, 2004).
Este artigo tem por objetivo apresentar os últimos acha-
dos referentes às aplicações e à eficácia da TCC no
tratamento do THB, em especial, no que concerne às
técnicas e aos últimos estudos de intervenção.

Método

Foram pesquisados os artigos referentes ao tema
publicados de janeiro de 1999 até outubro de 2009, nos
bancos de dados indexados PubMed, BVSPsi e Science
Direct (MedLine, PsycInfo), sendo selecionados artigos
originais e revisões sobre a TCC aplicada ao THB. A
estratégia de busca de artigos teve como critérios os ter-
mos: bipolar ou mood disorder e cognitive-behavior
therapy. Também foram consultados livros e capítulos
de livros, dentro do mesmo prazo de publicação, cuja
organização e autoria pertencem a pesquisadores de re-
conhecida experiência clínica.

Teoria e Técnica da Terapia
Cognitivo-Comportamental

no Transtorno de Humor Bipolar

Apesar das raízes biológicas do THB, as oscilações
no afeto manifestam-se no pensamento, na percepção,
na linguagem e na cognição (Juruena, 2004), o que é
coerente com a justificativa e com o processo psicoterá-
pico da TCC. Essa consiste em um tipo de psicoterapia
breve, estruturada, orientada para o presente e focada
em resolver problemas atuais e modificar pensamentos
e comportamentos disfuncionais (Lotufo Neto et al.,
2001) através do ajuste cognitivo (Abreu, 2004). Já a
terapia comportamental consiste em um processo que
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envolve a aplicação de procedimentos específicos para
alterar exemplos particulares de comportamentos
(Guilhardi, 2004), com base no condicionamento clás-
sico (em que o estímulo elicia a resposta) e no condici-
onamento operante (em que as conseqüências do com-
portamento são capazes de alterá-lo). A terapia
cognitivo-comportamental representa a união dessas
duas abordagens teóricas distintas para entender e tra-
tar problemas psicológicos, e parte dos princípios que a
atividade cognitiva afeta o comportamento, que a mes-
ma pode ser monitorada e alterada, e que mudanças de
comportamento podem ser obtidas com a mudança
cognitiva (Dobson & Franche, 2002).

No modelo da TCC, em especial na Terapia Cog-
nitiva, experiências infantis levam ao desenvolvimento
de esquemas disfuncionais que giram em torno de te-
mas como a necessidade de ser amado ou de realização.
Experiências tardias que contradizem esses esquemas
provocam a produção de pensamentos automáticos que
levam ao surgimento de estados de humor relevantes,
como é o caso da depressão em indivíduos vulneráveis
(Power, 2005). Este modelo, inicialmente estudado no
caso da depressão unipolar, foi adaptado a um grande
número de transtornos, como ansiedade, e mesmo
esquizofrenia ou transtornos de personalidade, sendo
recentemente adaptado ao THB. Para alguns autores, o
modelo assume as mesmas características da aplicação
na depressão unipolar, com a diferença de que, no THB,
os esquemas disfuncionais implicados atuam de forma
‘bidirecional’. Sendo assim, embora um esquema foque
na crença de ser amado, a polaridade do esquema muda
de um extremo ao outro com o estado de humor e com
os eventos de vida, sendo que, num dado momento, a
percepção é de rejeição geral, e, em outro, é de ser ama-
do por todos. Tipos diferentes de eventos da vida esta-
riam relacionados à ativação de diferentes tipos de hu-
mor (Power, 2005).

Alguns autores consideram que o tratamento psico-
terápico do THB apenas é possível na fase eutímica, ou
seja, quando o transtorno está estabilizado pela medica-
ção (Colom & Lam, 2005; Juruena, 2004; Sudak, 2008),
período em que o paciente estaria sem sintomas e rein-
tegrado funcionalmente em sua rotina (Souza, 2005).
Sendo assim, a meta inicial do tratamento do THB seria
a adesão ao tratamento farmacológico para que o início
de uma fase eutímica permita o uso da TCC. Essa é
uma das características que diferencia as aplicações da
TCC no THB, pois esta geralmente pode ser aplicada
em diferentes momentos nos demais transtornos. Há
uma concordância geral entre os autores a respeito de
que as sessões são psicoeducativas, com ênfase no trei-
namento de habilidades e no uso da agenda. Entretan-
to, poucas técnicas cognitivo-comportamentais são
ensinadas na TCC para o THB (Colom & Vieta, 2004;
Juruena, 2004). Apresentam-se na Tabela 1 as princi-

pais técnicas empregadas no tratamento do THB referi-
das na literatura recente.

O processo que permitirá a concretização dos objeti-
vos da terapia para o paciente com THB é chamado
reestruturação cognitiva, que implica o questionamento
e a conseqüente correção de concepções errôneas, tam-
bém denominadas crenças disfuncionais. Nas crenças
disfuncionais de pacientes com THB em estado de ma-
nia, por exemplo, encontram-se pensamentos de gran-
diosidade ou de paranóia, associados à argumentação
emocional (se eu sinto, é porque é real) (Dell’Aglio,
Silva, Güths, & Namba, 2003). Eventualmente, há idéias
de que o impulso sexual, que é aumentado na fase ma-
níaca, é recíproco para o objeto do desejo, bem como
crenças de que os outros são lentos, atitudes de sarcas-
mo e a percepção de que se está sempre certo (Lotufo
Neto, 2004). Nos estados depressivos, é possível identi-
ficar diversas distorções cognitivas, tais como a hiperge-
neralização, o pensamento dicotômico e a abstração se-
letiva (Dell’Aglio et al., 2003), que se manifestam em
sentenças tais como ‘meus sintomas são tão grandes,
que apenas a morte os resolverá’ (Lotufo Neto, 2004).

Para alcançar a reestruturação cognitiva, é possível
lançar mão de diversas técnicas que permitem o
questionamento das crenças disfuncionais (Knapp &
Isolan, 2005) e das distorções cognitivas (Miklowitz,
2006) que levam o portador de THB a estados de humor
negativos. No entanto, além das demais inconsistências
entre os autores, uma limitação da TCC para a identi-
ficação de procedimentos-padrão diz respeito à identi-
ficação de cada técnica, já que essas, por vezes, assu-
mem diferentes denominações conforme os autores e
seus tradutores. Além de diferentes denominações, pe-
quenas diferenças em suas aplicações não permitem que
se apliquem denominações comuns com liberdade. Al-
guns estudos descrevem que houve a aplicação da TCC,
mas não indicam as técnicas utilizadas (Knapp & Isolan,
2005). Ainda assim, é possível identificar técnicas pas-
síveis de aplicação no THB, tais como a lista de van-
tagens e de desvantagens de uma ação, os exercícios de
resolução de problemas, o questionamento socrático
(Dell’Aglio et al., 2003) além de técnicas que permitem
a identificação de pensamentos disfuncionais e o desa-
fio da lógica disfuncional (Miklowitz, 2006). Também
são indicadas técnicas para monitorar sintomas, tais
como o gráfico do humor e a linha da vida (Lotufo Neto,
2004; Reilly-Harrington et al., 2007), que podem ser
usadas inclusive em portadores de THB de ciclagem
rápida (Reilly-Harrington et al., 2007). É possível en-
contrar também relatos de estratégias de exposição tipi-
camente comportamentais aos sintomas depressivos,
ansiosos e à irritabilidade (Knapp & Isolan, 2005). En-
contram-se ainda, associadas às técnicas já descritas, a
recomendação da prática de registros diários e a prática
de uma verificação sensória (Swartz & Frank, 2001).
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Lista de vantagens
e desvantagens
de uma ação

Exercício de
resolução de
problemas

Questionamento
socrático

Desafio da lógica
disfuncional

Gráfico do humor,
afetivograma

Linha da vida

Registro de
pensamentos
automáticos

Verificação
sensória

Dell’Aglio et al.,
2003

Dell’Aglio et al.,
2003; Lotufo Neto
et al., 2001; Patelis-
Siotis, 2001; Swartz
e Frank, 2001

Dell’Aglio et al.,
2003

Miklowitz, 2006

Colom et al., 2003;
Lotufo Neto, 2004;
Reilly-Harrington
et al., 2007

Lotufo Neto, 2004;
Ramírez-Basco e
Rush, 2009

Dell’Aglio et al.,
2003; Ramírez-
Basco e Rush,
2009

Swartz e Frank,
2001

Listar vantagens
e desvantagens de uma situação,
relacionando-os.

Escolha do problema, identificar
informações sobre o problema,
escolha das estratégias, lista de
possíveis soluções, teste das
soluções mais eficazes, avaliação
da resolução do problema.

Interrogações ao paciente sobre
as evidências que ele possui em
relação às suas “verdades” para
que outras interpretações mais
adaptativas sejam possíveis.

Identificar pensamentos mal-
adaptativos, questioná-los em
termos lógicos e substituí-los por
um raciocínio adaptativo e realista.

Montar um gráfico que consiste
no monitoramento dos sintomas.

O paciente desenha uma linha
numa folha de papel, identificando
com subidas, descidas e cores
o curso de sua vida e de seu
transtorno.

Construção de tabelas com o
pensamento automático (PA)
disfuncional, reunião das evidências
contra e a favor do PA, reflexões a
respeito do que outra pessoa diria
nessa situação e conclusões e planos
para o próximo passo a ser dado.

Identificar como a emoção se
manifesta sensorialmente no corpo:
sensações, tensões, localização,
intensidade, extensão.

Quebrar padrões
dicotômicos
de pensamento.

Potencializar senso de
controle sobre as dificuldades,
identificação dos problemas
que causam sofrimento,
auxiliar o paciente a identificar
suas “ferramentas” para
resolver problemas.

Permite atuar diretamente na
tríade cognitiva do paciente
(padrões cognitivos sobre si
mesmo, o futuro e as
experiências de vida).

Avaliar cognições distorcidas,
(por exemplo,
o pensamento hiperpositivo
durante a fase maníaca).

Identificar o início de sintomas
enquanto ainda podem ser
controlados.

Fornecer ao paciente uma
visão mais ampla do curso
da doença, dos fatores
estressores e da influência
do tratamento.

Avaliar a validade dos
pensamentos, reunindo
evidências que apóiam ou
contradizem sua validade.

Identificar o início de sintomas
típicos para pacientes que não
estão mais em episódio ativo,
mas que ainda experienciam
irritabilidade, inquietação ou
sensação de apreensão.

Tabela 1
Principais Técnicas Cognitivo-comportamentais Utilizadas no Transtorno de Humor Bipolar

Técnica                           Autores                               Descrição                                 Objetivo
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Gonçalves, Santin e Kapczinski (2009) remetem ao
modelo diátese-estresse em transtornos psiquiátricos,
que pressupõe que distorções cognitivas na interpreta-
ção de eventos, interagindo com eventos estressantes,
sejam facilitadoras de recaídas. As distorções cognitivas
que o paciente bipolar mantém durante a vida podem
interferir no enfrentamento dos eventos estressantes e
até mesmo precipitá-los. Reilly-Harrington et al. (2007)
verificaram que a ocorrência de episódios depressivos
e maníacos na presença de eventos estressantes é maior
entre os pacientes bipolares com maiores níveis de
distorções cognitivas do que entre pacientes bipolares
com menos distorções. O reconhecimento e a discrimi-
nação dessas distorções fazem parte do tratamento cog-
nitivo-comportamental, o que remete a uma das princi-
pais estratégias universalmente empregadas pela TCC, a
psicoeducação, que se refere tanto ao transtorno, quanto
ao próprio modelo de terapia.

Psicoeducação no Transtorno
do Humor Bipolar

Até o momento, a psicoeducação e a TCC são as
intervenções que demonstraram maior eficácia na pre-
venção da recorrência de episódios no THB (Colom
& Vieta, 2004). Ambas possuem características com-
partilhadas e, muitas vezes, a psicoeducação é a fase
introdutória do TCC. As intervenções psicoeducati-
vas visam fornecer aos pacientes informações sobre a
natureza de seu transtorno e seu tratamento (Jones,
2004), dentro do modelo médico, permitindo que o pa-
ciente colabore ativamente em alguns aspectos de seu
tratamento (Colom & Vieta, 2004). Os tipos de inter-
venção sob esse título variam desde curtas apresenta-
ções didáticas a intervenções extensas que fornecem
informações e facilitam a discussão de assuntos rele-
vantes à doença. Usualmente o foco da psicoeducação é
a adesão ao tratamento tradicional, especialmente à
farmacoterapia (Jones, 2004).

Os temas essenciais a serem abordados na psico-
educação para o THB, de acordo com a literatura (Colom
& Vieta, 2004; Colom et al., 2003; Jones, 2004) são:
adesão à medicação, evitação de drogas de abuso, iden-
tificação de sintomas de recaída, manejo do estresse,
ansiedade e sintomas subclínicos, redução do risco de
suicídio e melhora no funcionamento social e ocupa-
cional. Para isso, Colom e Vieta (2004) alertaram para
a necessidade de informar aos pacientes as altas taxas
de recorrência do transtorno, medicações utilizadas e
seus possíveis efeitos colaterais, a importância de man-
ter rotinas, além de assuntos como gravidez e transtor-
no bipolar, estigma social, problemas sociais relacio-
nados à doença, etc.

Alguns autores defendem a realização da psicoedu-
cação apenas em pacientes eutímicos, assim como já

citado em relação às terapias cognitivo-comportamen-
tais. Colom e Lam (2005) justificam essa exigência em
função do risco de que os pacientes deprimidos possam
apreender apenas os aspectos negativos das informa-
ções psicoeducativas, além de terem o risco de apresen-
tar dificuldades cognitivas que dificultem o processo
educativo necessário para a eficácia da intervenção. Já
os pacientes maníacos podem ser inadequados, além de
não absorverem as informações devido à alta distrati-
bilidade característica desse tipo de episódio.

Um ensaio clínico com alocação aleatória de 120
participantes para psicoeducação (psicoeducação em
grupo associada a tratamento psicofarmacológico pa-
drão) ou para não-intervenção (encontros não estrutu-
rados grupais além de tratamento medicamentoso habi-
tual), seguido por follow-up de dois anos, encontrou bons
resultados na prevenção de todos os tipos de episódios
bipolares, além do aumento no tempo de remissão. O
número de hospitalizações durante o seguimento do estu-
do foi menor entre os pacientes do grupo de psicoedu-
cação (Colom et al., 2003).

No Brasil, foi encontrado um relato de experiência
sobre intervenção psicoeducacional no THB, no forma-
to de encontros abertos ao maior número de pacientes
possível, em função da alta demanda por intervenções
psicológicas integradas ao tratamento farmacológico
(Roso, Moreno, & Costa, 2005). Os resultados da inter-
venção não foram avaliados de forma estruturada, mas
os autores ressaltaram algumas estratégias bem-suce-
didas na experiência, a saber, as trocas de experiências
entre pacientes para a aquisição de habilidades em pre-
venir recorrências ou prejuízos psicossociais, bem como
a linguagem clara e objetiva das informações passadas
pela equipe médica. Tendo como base a psicoeducação,
podem ter início as intervenções terapêuticas propria-
mente ditas, características da TCC.

Experiências de Terapia
Cognitivo-Comportamental Aplicadas

ao Transtorno de Humor Bipolar

Várias pesquisas sobre intervenções controladas de
TCC no THB são encontradas na literatura recente.
Observa-se que, para o sucesso desse tipo de tratamen-
to, algumas adaptações visando ao manejo de fatores
característicos do transtorno e seus respectivos episó-
dios precisam ser abordadas, bem como a seleção dos
pacientes que poderão ser beneficiados com esse tipo de
intervenção.

Lotufo Neto (2004), em um estudo de revisão, con-
cluiu que um importante fator a ser levado em conta
nas intervenções com pacientes bipolares são as dife-
rentes cognições apresentadas pelos pacientes em epi-
sódios de humor distintos. Um exemplo são os pensa-
mentos de pacientes em episódios depressivos, que
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freqüentemente experienciam culpa e vergonha por seus
comportamentos nos episódios anteriores de mania e,
por vezes, perdas reais devido às conseqüências desas-
trosas de sua doença no trabalho, na família e com os
amigos. Algumas técnicas úteis nessa fase são: esta-
belecer a agenda de atividades, dividir as tarefas em
subtarefas, ou passos mais simples e que são mais pro-
váveis de se obter sucesso, estabelecer objetivos rea-
lísticos, fazer uma lista de atividades prazerosas e
engajar-se nelas.

Além disso, entende-se que a terapia deve incluir
estratégias para identificação de sinais precoces de de-
pressão, de maneira similar às técnicas de prevenção
de recaídas para a depressão unipolar (Lam et al., 2003).
A TCC para a depressão unipolar tem sido adaptada
para depressão bipolar, o que implica em uma aparente
sobreposição entre os aspectos da depressão unipolar e
bipolar, apesar de já estarem emergindo evidências para
elementos específicos que demonstram diferenças entre
as duas, tais como sintomas de hipersonia, letargia e
apatia (mais freqüentes na depressão bipolar) em com-
paração aos pensamentos pessimistas e sentimentos de
desvalia, característicos da depressão unipolar (Mansell
et al., 2005). Os pacientes na fase depressiva apresen-
tam pensamentos automáticos e crenças disfuncionais
que os deixam desesperançosos e com ideação suicida,
que é sempre a prioridade no tratamento (Lotufo Neto,
2004). A pessoa com transtorno bipolar na fase depres-
siva pode ter diversos problemas de comunicação. O
mais freqüente deles é provocado por hipersensibili-
dade. Nesses casos, os pacientes sentem-se atingidos
facilmente, antecipam crítica e rejeição e têm reação
desproporcional (tristeza, culpa, vergonha, raiva) quando
pressentem rejeição. São estratégias úteis ensinar os
pacientes a lidar com a raiva e avaliar a validade de
seus pensamentos (Lotufo Neto, 2004).

Por outro lado, não foram encontrados relatos de
intervenções psicológicas com pacientes hipomaníacos
ou maníacos, mas sim pesquisas sobre as cognições tí-
picas desse tipo de episódio, e investigações verificando
se as mesmas se mantêm durante os períodos de eutimia.
Em um estudo com 103 pacientes bipolares alocados
aleatoriamente para grupo de intervenção e grupo con-
trole, Lam, Wright e Sham (2005), observaram que uma
grande proporção de pacientes bipolares prefere estar
constantemente em um nível de ativação alto, com hu-
mor positivo e ativos comportamentalmente (algo como
estar sempre “para cima”, em um estado de hipertimia
forçado). Entre os pacientes que mantêm esse estilo
cognitivo, chamado de “senso de self hiper-positivo”
(p.ex., acreditar que são capazes de ser excelentes em
qualquer atividade sem esforçarem-se), a TCC não tem
eficácia, e os pacientes continuam a ter freqüentes reca-
ídas, segundo os autores. Observa-se a necessidade de
desenvolver terapias específicas para esse tipo de estilo

cognitivo, tendo em vista que o mesmo é contrário aos
objetivos preventivos de regulação de humor e com-
portamento em um nível de intensidade menor (Lam et
al., 2005).

Além do senso de self hiper-positivo, Lam, Wright e
Smith (2004) verificaram que 143 pacientes bipolares
eutímicos tinham pontuação mais alta na subescala de
“atingir metas” na Escala de Atitudes Disfuncionais
(Dysfunctional Attitudes Scale [DAS], Power et al.,
1994) do que 109 pacientes eutímicos unipolares. Essa
subescala foi criada para avaliar atividades altamente
motivadas e as atitudes altamente impulsionadas no
modelo cognitivo para o transtorno bipolar. A subes-
cala contém itens como “Se eu tentar o suficiente, eu
poderei ser excelente em qualquer coisa que quiser” e
“eu deveria ser feliz o tempo todo”. Os autores conside-
ram que metas disfuncionais irrealistas e extremas con-
tribuem para o senso de self hiper-positivo, indepen-
dentemente do estado de humor ser de depressão ou
mania. Não há consenso entre os autores quando se dis-
cute se essas atitudes disfuncionais são mais difundidas
entre pacientes bipolares maníacos, em remissão ou de-
primidos unipolares (Lam et al., 2004). Lam et al. (2005)
avaliaram ainda que altos escores no instrumento que
avalia o senso de self hiper-positivo (The Sense of Hiper-
Positive Self Scale [SHPSS]) apresentam chance aumen-
tada de recaída.

Outro item importante a ser levado em consideração
nos tratamentos de pacientes bipolares eutímicos é a
importância de prevenir recaídas. Colom e Lam (2005),
em estudo de revisão, concluíram que os tratamentos
psicológicos especificamente criados para prevenção
à recaída no THB compartilham alguns elementos, en-
tre eles o aumento da adesão ao tratamento e a identi-
ficação precoce de sintomas prodrômicos – enfatizando
a regularidade no estilo de vida, além da exploração
das crenças dos pacientes sobre saúde e esclarecimento
de noções pré-concebidas baseadas em informações
distorcidas, que podem ser prejudiciais para lidar com
o transtorno. Scott et al. (2006b) avaliaram 253 pacien-
tes bipolares a cada 8 semanas ao longo de 18 meses e
concluíram que a associação entre terapias psicológicas
e medicação em pacientes com transtorno bipolar redu-
zem globalmente as taxas de recaída, mas são mais efe-
tivas para a depressão do que para a mania, bem como
para pacientes com menos episódios ativos prévios. Al-
guns fatores de risco identificados para recaídas são a
presença de altos níveis de sintomas subclínicos entre
os episódios, bem como comorbidade com transtornos
de personalidade (Jones, 2004; Scott et al., 2006a,
2006b).

Ainda no que diz respeito à eficácia da psicotera-
pia cognitivo-comportamental no tratamento do THB,
Szentagotai e David (in press) realizaram uma meta-
análise de intervenções cognitivo-comportamentais em
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pacientes bipolares. Foram encontrados resultados sig-
nificativos com tamanho de efeito baixo a médio no pós-
tratamento e seguimento, bem como impacto positivo
da terapia nos sintomas clínicos, nas medidas de adesão
ao tratamento e de qualidade de vida. Contudo, o im-
pacto foi menor no que se refere aos índices de recor-
rência dos sintomas. A indicação dos autores é o empre-
go da TCC como auxiliar no tratamento medicamentoso
para pacientes bipolares, mas ressalta-se a necessidade
de criação de novas estratégias cognitivas para aumen-
tar a influência da psicoterapia, bem como manter seus
benefícios durante o follow-up.

Lam et al. (2003) realizaram um estudo controlado
randomizado de TCC para o THB, no qual 103 pacien-
tes que sofreram recaídas freqüentes nos anos anterio-
res ao tratamento foram aleatoriamente designados para
um grupo de TCC com abordagem específica para pre-
venção de recaídas no THB associada a tratamento
medicamentoso, ou para o grupo controle, tratado ape-
nas psicofarmacologicamente. A abordagem específica
para prevenção de recaídas consistiu na TCC padrão
associada à ênfase em habilidades cognitivas para
monitorar o humor e modificar o comportamento, vi-
sando prevenir que estágios prodrômicos se desenvol-
vessem em episódios completos. A importância do sono
e da rotina foi focada, para evitar que períodos longos
sem dormir desencadeassem episódios maníacos. Os
terapeutas também focaram cognições irrealistas de
metas inalcançáveis. Para atingir a prevenção, os tera-
peutas ensinaram aos pacientes técnicas de monitora-
mento, exame e mudança de pensamentos e comporta-
mentos disfuncionais. Ao longo dos 12 meses de TCC,
o grupo de intervenção teve menor número de episó-
dios, menor duração dos episódios, e número de inter-
nações, bem como funcionamento social significati-
vamente superior. Durante esse período, o grupo da
TCC apresentou menos sintomas de humor nas avalia-
ções mensais, menor flutuação de sintomas maníacos,
assim como lidaram melhor com estágios prodrômicos
de mania.

O estudo de Lam et al. (2003) demonstrou que 44%
de pacientes que participaram da TCC em grupo tive-
ram recaída após um ano, enquanto no grupo controle a
proporção foi de 75%. Pacientes que participam de
grupos de TCC têm significativamente menos episó-
dios, menos hospitalizações, aumento no funcionamen-
to social e melhor aderência à medicação. Além disso,
os pacientes em terapia de grupo apresentam, ao final
do tratamento, significativamente melhores estratégias
de coping para os sintomas iniciais de mania e depres-
são. Nessa abordagem terapêutica, os pacientes tendem
a abandonar menos o tratamento sem a devida reco-
mendação médica e reportam menos limitações em ati-
vidades sociais motivadas por problemas emocionais ou

físicos, conforme verificado por Patelis-Siotis et al.
(2001) em um estudo de revisão. Sendo assim, o grupo
tem o propósito de prover educação, oferecer suporte e
reduzir as hospitalizações (Swartz & Frank, 2001).

Uma nova interpretação acerca dos motivos para a
ocorrência de recaídas diz respeito à interrupção dos
ritmos circadianos vivenciada neste transtorno. Con-
forme Jones (2001), em um estudo de revisão, as evi-
dências apontam para um papel relevante dos ritmos
tanto nas fases maníacas como depressivas do THB. Em
função disso, a terapia deve focar na manutenção de
uma rotina para a prevenção de novos episódios. Essa
abordagem é integrada a um modelo (Power, 2005) no
qual cinco emoções básicas são identificadas: tristeza,
alegria, raiva, medo e aversão. Nesse modelo, um even-
to, interno ou externo, é experienciado primeiramente
por um sistema Analógico. Esse sistema é modalidade-
específico, com meios implícitos de representação do
evento. As modalidades destacadas são olfativas, au-
ditivas, gustativas, visuais, proprioceptivas e táteis. A
representação gerada em uma modalidade particular
não requer interpretação lingüística para atribuir sig-
nificado e as regras de combinação para cada repre-
sentação são flexíveis (diferentemente dos sistemas
lingüísticos, não há ordem específica ou tamanho de
representação requerida para ter significado). O objeti-
vo desse processo é propor um mecanismo psicológico
viável através do qual a interrupção dos ritmos circa-
dianos possa resultar numa observação clínica dos sin-
tomas do THB. A integração dessas duas abordagens
leva a um novo modelo de compreensão dos episódios
de humor, que pode ser utilizada tanto de forma indivi-
dual como em grupo.

A maioria dos estudos sobre TCC envolve tratamen-
tos em grupo, pela possibilidade de pesquisar um gran-
de número de pacientes, bem como facilitar o controle
do processo pelo pesquisador (diferentemente do que
ocorreria em intervenções individuais). Pesquisas que
focaram a eficácia desse tipo de tratamento verificaram
que a associação da TCC em grupo ao tratamento
farmacológico é viável e bem tolerada por pacientes com
diagnóstico de THB, sendo a melhora no funcionamen-
to psicossocial dos participantes notável. Essa melhoria
pode ser reflexo do componente da TCC que encoraja o
aumento da assertividade e o engajamento em ativida-
des prazerosas, e também, pelo fato de que as relações
interpessoais são avaliadas no momento em que se exa-
minam as distorções cognitivas (Patelis-Siotis et al.,
2001). Sendo assim, o paciente é ensinado a ampliar
suas atividades sociais e a acessar feedbacks acurados
dos outros, especialmente daqueles que os acompanham
de forma mais próxima, na maioria das vezes, seus fa-
miliares, que devem, igualmente, ser psicoeducados tan-
to para o transtorno quanto para seu tratamento.
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Intervenções Cognitivo-Comportamentais
Focadas na Família

O Modelo de Terapia Focada na Família (TFF), de-
senvolvido por Goldstein e Miklowitz, é a mais ampla
investigação de intervenção familiar (Miklowitz et al.,
2003), testada em 30 pacientes bipolares ao longo de 50
sessões semanais familiares e individuais, comparados
com 70 pacientes que receberam intervenção comunitá-
ria padrão, que consistia de duas sessões de educação
familiar, estabilizador de humor e intervenções em cri-
ses. O objetivo da abordagem de Miklowitz et al. (2003)
é promover o funcionamento familiar utilizando uma
combinação de comunicação, resolução de problemas e
estratégias de treinamento de coping, psicoeducação e
técnicas de prevenção de recaída. Observou-se que os
pacientes tratados com intervenção familiar tiveram
períodos mais longos sem recaídas e menor número de
sintomas ao longo de um ano após a intervenção.

Miklowitz et al. (2000) realizaram um estudo com
amostra aleatória de 101 pacientes, sendo 31 alocados
para 21 sessões de TFF, comparados a 70 participantes
que receberam cuidado usual e uma breve intervenção
familiar de duas sessões. Depois de um ano de segui-
mento, os pacientes alocados no grupo de tratamento
psicossocial mais longo tiveram menos recaídas e taxas
significativamente menores de não-adesão do que o gru-
po de pacientes que participaram da intervenção mais
breve. Os sujeitos que receberam a TFF apresentaram
maiores progressos que o grupo controle nos sintomas
depressivos, mas nenhuma diferença foi observada em
relação aos sintomas maníacos. Sendo assim, Miklowitz
et al. (2000) reportaram que a combinação da TFF e a
psicoterapia individual é uma associação poderosa no
tratamento da remissão de pacientes bipolares.

Em um estudo de Rea, Thompson e Miklowitz
(2003), foram distribuídos aleatoriamente 53 pacientes
que haviam sido diagnosticados com mania para 21 ses-
sões de TFF ou 21 sessões de suporte individual e trata-
mento para a solução de problemas. Apesar de não te-
rem sido encontradas diferenças nas taxas de recaída
dos dois grupos durante o primeiro ano, no segundo
ano de follow-up as respectivas recaídas foram de 60%
para os que receberam tratamento individual e 28% para
o grupo de TFF. Os sujeitos que receberam TFF tam-
bém tiveram significativamente menor probabilidade de
serem re-hospitalizados durante o período de follow-up.

Reinares, Vieta e Colom (2004) publicaram dados
coletados acessando os efeitos da psicoeducação familiar
para 30 parentes de pacientes bipolares em remissão.
Os resultados mostraram que o conhecimento da famí-
lia sobre o transtorno bipolar aumentou. Sendo assim,
apesar da situação de vida real do indivíduo não ter sido
modificada, a habilidade do paciente e sua família para
cooperar com seus problemas foi fortemente ampliada.

Essa abordagem terapêutica auxiliou o paciente e a fa-
mília a aprender a reconhecer precocemente os sinais
dos episódios que se aproximam para obter interven-
ções terapêuticas mais cedo e a identificar possíveis fa-
tores desencadeantes, o que também foi encontrado por
Fountoulakis et al. (2007).

Além disso, a TFF ensina os familiares sobre os pre-
juízos do THB e os orienta a desenvolver habilidades de
manejo dos sintomas com menor expressão emocional
(hostilidade e super-envolvimento emocional) que são
características de muitos pacientes com este transtorno.
Nesse sentido, informa-se aos familiares que pacientes
bipolares são vulneráveis ao estresse e tensão. O tera-
peuta trabalha com as famílias para reduzir o nível de
estresse e tensão em seus lares, ensinando-os a não rea-
gir, mas tentar entender o problema da perspectiva do
paciente (Lotufo Neto, 2004).

Alguns autores reforçam a necessidade das famílias
assegurarem a adesão dos pacientes ao tratamento, es-
pecialmente quando o paciente é jovem e solteiro (Lotufo
Neto, 2004; Reinares et al., 2004). Além disso, a aten-
ção dada à família constitui um elemento fundamental
para o fortalecimento da aliança terapêutica (Lotufo
Neto, 2004; Reinares et al., 2004).

Considerações Finais

Como se pode constatar, já existe um grande núme-
ro de pesquisas abordando a eficácia da TCC para o
THB. Foram observadas adaptações específicas da TCC
para o transtorno, embora essas não sejam unânimes
para os autores e, ao mesmo tempo, não sejam exclu-
dentes entre si. Dentre essas adaptações, pode-se desta-
car a inclusão de estratégias para identificação de sinais
precoces de depressão, a prevenção de recaídas, além
de psicoeducação para o paciente e seus familiares. Isso
talvez se dê não apenas em função de uma falta de
integração/uniformização entre os pesquisadores, mas
também em função das características do transtorno, que
apresenta diversas manifestações. Observou-se que, nos
estudos relatados, as descrições das intervenções mos-
traram-se insuficientes para a identificação das técni-
cas empregadas, restringindo-se a uma descrição gené-
rica do modelo cognitivo-comportamental, o que não
permite a replicação dos estudos com fidedignidade.

As investigações para a adaptação da TCC se origi-
nam no modelo cognitivo em direção à aplicação nas
técnicas, ou seja, se parte da teoria para a clínica. No
entanto, considera-se importante primeiro conhecer as
características da população para a qual o tratamento
será desenvolvido e, a seguir, integrar essas observa-
ções ao modelo teórico da TCC, para apenas posterior-
mente realizar modificações na intervenção, sob pena
dessa ser ineficiente. Tal conduta demanda a delimita-
ção dos tipos de pacientes que podem ser beneficiados
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pelas intervenções, bem como identificar as interven-
ções mais adequadas.

Ainda assim, o modelo estruturado da TCC é um
aspecto de grande relevância para a pesquisa no THB,
pois permite comparar a eficácia de diferentes tipos de
tratamento (p.ex.: medicamentoso, cognitivo ou asso-
ciado). Essa possibilidade tem se mostrado bastante rica
para demonstrar a utilidade desse tipo de tratamento
psicoterápico em transtornos psiquiátricos, bem como
para justificar a integração entre intervenções cognitivas
e farmacológicas. Diversos autores (Knapp & Isolan,
2005; Patelis-Siotis, 2001; Patelis-Siotis et al., 2001;
Ramírez-Basco & Thase, 2003; Swartz & Frank, 2001)
defendem com vigor o emprego da TCC como auxílio à
terapia farmacológica do THB, embora admitam que
são esperados mais dados empíricos para estabelecer a
razão custo-benefício do acréscimo dessa estratégia
(Ramírez-Basco & Thase, 2003). De fato, a pesquisa
focada nos processos cognitivos e comportamentais do
THB permitiria desenvolver intervenções específicas
para o transtorno, o que favoreceria o modelo no âmbi-
to clínico, e endossaria estudos de eficácia, respeitando
a natureza da TCC e dos princípios da prática baseada
em evidências.

É importante ressaltar também que os resultados da
TCC se mostram positivos levando em consideração o
alto nível de reincidência no THB. Acredita-se que os
tratamentos ainda possam melhorar em sua atividade
preventiva, no entanto, ainda não se vislumbra uma
“cura” para esse tipo de transtorno. Em função da natu-
reza crônica e recorrente do THB, o paciente deve estar
sempre vinculado a um tipo de abordagem terapêutica,
mesmo que em regime de manutenção, no caso de um
paciente que se mantenha eutímico por mais tempo. A
condição de acompanhamento permanente desses pa-
cientes remete à necessidade de que também os estudos
clínicos tenham períodos de follow-up mais extensos, e
talvez devam até promover intervenções de caráter lon-
gitudinal, características mais raras nos estudos sele-
cionados para a presente revisão.

Mesmo identificadas algumas diferenças entre os
autores, observam-se diretrizes básicas da aplicação da
TCC ao THB, que envolvem a psicoeducação, a adesão
ao tratamento medicamentoso, o engajamento da famí-
lia no tratamento do paciente, a atenção aos pensamen-
tos e sentimentos para o monitoramento do estado de
humor com vistas à prevenção de novos episódios, a
estimulação para aceitar a doença, a diminuição do trau-
ma e do estigma associados ao diagnóstico, o aumento
do efeito protetor da família e das potencialidades do
paciente para lidar com a doença. O objetivo final des-
sas estratégias é tornar o paciente mais independente e
ativo quanto a seu próprio transtorno e tratamento,
tornando-o capaz de identificar e modificar os pensa-
mentos que se associam às alterações de humor, ineren-

tes à doença (Newman et al., 2006). Reitera-se, por fim,
que a falta de atenção às questões psicossociais que afe-
tam o modo como os pacientes enfrentam esse transtor-
no crônico terá por resultado episódios recorrentes da
doença e a necessidade de tratamentos mais caros, como
hospitalizações e consultas de urgência. A cada episó-
dio, a capacidade de funcionamento dos pacientes con-
tinua diminuindo e eles contribuem cada vez menos nos
seus papéis ocupacionais e sociais (Ramírez-Basco &
Thase, 2003).

Por fim, sugere-se a realização de estudos que ava-
liem o tratamento do THB em pacientes portadores de
comorbidades, tais como o Transtorno de Personali-
dade Borderline, abuso de substâncias, Transtorno de
Déficit de atenção e Hiperatividade, Transtornos de An-
siedade e Transtornos Alimentares. Observa-se também
a necessidade da aplicação empírica dos modelos teó-
ricos da TCC no THB, para melhor caracterização das
cognições presentes no transtorno.
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