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RESUMO 
Introdução: Nas últimas décadas a ideia limitada de que o tratamento para o 
Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) consiste apenas em encontrar a medicação "certa" tem 
sido amplamente dissipada. A complexidade clínica dessa doença e os diferentes graus 
de adesão à farmacoterapia, demanda a utilização de opções terapêuticas variadas. 
Entre as alternativas para suprir essa demanda, tem-se combinado ao tratamento 
farmacológico uma abordagem psicoeducacional como opção eficaz no tratamento dos 
indivíduos com TAB. O uso da psicoeducação em formato de grupo tem sido 
frequentemente utilizada em vários estudos com bons resultados, porém a 
Psicoeducação Domiciliar ainda não foi avaliada e tal formato não tem sido aplicado em 
ensaios controlados até o momento. Objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar a 
eficácia da Psicoeducação Domiciliar em pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar, em 
tratamento farmacológico padrão, realizada em suas residências. Metodologia: Trata-
se de um estudo randomizado controlado com 30 pacientes portadores de TAB tipo I ou 
II, de acordo com os critérios do DSM-IV TR; eutímicos com pontuação ≤ 8 na Escala de 
Depressão de Hamilton (HAM-D)  –  17  itens  e  ≤  6  na  Escala de Mania de Young 
(YOUNG). A distribuição dos sujeitos em dois grupos foi feita por meio de randomização 
estratificada. O grupo experimental (GE) composto de 15 pacientes recebeu além do 
tratamento farmacológico, visitas domiciliares com intervenção psicoeducacional. O 
grupo controle (GC) composto de 15 pacientes recebeu, além do tratamento 
farmacológico, visitas domiciliares “placebo”, sem intervenção psicoeducacional. Ambos 
os grupos receberam visitas semanais totalizando 8 sessões, com 90 minutos de 
duração cada uma. Os instrumentos de avaliação foram a escala de HAM-D para 
sintomas de depressão, e YOUNG, para a mania. As escalas para avaliar a 
recuperação funcional foram: WHOQOL-Bref e Escala de Adequação Social (EAS). 
Utilizou-se para avaliar a adesão medicamentosa a Escala de Adesão Medicamentosa 
(EAM) e o Teste de Morisk e Green.  Resultados: Com relação à avaliação sintomática 
não houve recaída em ambos os polos, maníaco e depressivo, durante o estudo, 
somente uma diminuição  nos escores da escala de HAM-D no grupo experimental ao 
longo do tempo (p<0,01). Na escala de YOUNG não houve uma diferença significativa 
entre os tempos e entre grupos (p=0,20). Na avaliação funcional as médias se 
mantiveram ao longo do tempo na escala EAS (p=0.08) e na escala WHOQOL-bref. 
Contudo em relação à adesão medicamentosa, no início do estudo a média de adesão 
no grupo experimental era 60% avaliada pela escala de Morisky e Green, no final do 
estudo houve um aumento dessa aderência para 93.3% (p=0.03). Na avaliação da 
Adesão Medicamentosa pela EAM o grupo experimental teve um aumento significativo 
nas médias ao longo do tempo (p<0,001), confirmando um aumento importante na 
adesão medicamentosa. Conclusão: Os dados demostraram que uma abordagem 
Psicoeducacional Domiciliar Breve de 8 sessões realizada em pacientes com TAB teve 
um impacto significativo na melhora da adesão medicamentosa. Não foi observado 
impacto funcional, pois as médias das escalas de avaliação funcional não se alteraram 
significativamente durantes o estudo em ambos os grupos. Não foi possível avaliar o 
impacto clínico da psicoeducação na sintomatologia afetiva destes pacientes, pois 
desde o início do estudo, eles permaneceram eutímicos, sem recaídas depressivas nem 
maníacas. A Psicoeducação Domiciliar demonstrou sua eficácia como abordagem 
psicossocial melhorando a adesão ao tratamento dos pacientes com TAB.  
 
Palavras Chaves: Transtorno Afetivo Bipolar. Visita domiciliar. Psicoeducação. 
Adesão ao Tratamento. 
  



 

 

ABSTRACT 
Introduction: In last decades the restricted idea for Bipolar Disorder (BD) treatment was 
only to find the "right" medication has been largely dispelled. The clinical complexity of 
this disease, and the different levels of adherence to pharmacotherapy, demands the 
use of diverse therapeutic options. Among the alternatives to answer this demand, it has 
combined to pharmacological treatment to psychoeducational approach as an effective 
option in the treatment of individuals with BD. The use of psychoeducation in group has 
often been used in several studies with good results, but the Home Visit 
Psychoeducation at patients homes has not been evaluated and this format has not 
been applied in controlled trials to current. Objective: To evaluate the effectiveness of 
Home Visit Psychoeducation in patients with bipolar affective disorder in standard 
pharmacological treatment. Methodology: This is a randomized controlled trial with 30 
patients with bipolar I or II, according to the DSM-IV TR, with score ≤ 8 on the Hamilton 
Depression Rating Scale (HAM-D) - 17 items ≤ 6 and the Young Mania Rating Scale 
(YOUNG), follow up at  Mental Health System of Ribeirão Preto. The patient’s 
distribution was made by stratified randomization, patients, were divided into stratified 
blocks according to gender, age, education and marital status. The experimental group 
(EG) consisting of 15 patients received in addition to pharmacological treatment, home 
visits with psychoeducational intervention. The control group (CG) composed of 15 
patients received, in addition to pharmacological treatment, "placebo" home visits. It is 
understood by "placebo" home visits unstructured visits without psychoeducational 
intervention. Both groups received weekly visits in a total of 8 sessions with 90 minutes 
duration. The scales used to assess symptomatic recovery were: HAM-D for depression, 
and YOUNG for mania. The Scales to assess functional recovery were: WHOQOL-Bref  
and the Social Adjustment Scale (SAS). The Medication Adherence Scale (MAS) and 
the Test of Morisk and Green were used to assess medication adherence. Results: In 
relation to symptomatic assessment there was no relapse in both poles, manic and 
depressed during the study, only a decrease in scores on HAM-D in the experimental 
group throughout the time (p<0,01), not significant difference between groups (p=0,67). 
In YOUNG scale there was no significant difference between times and among groups 
(p=0,20). The scores of the functional assessment scale EAS remained throughout the 
time (p=0,08), the scale WHOQOL-bref there was no significant difference in the four 
domains. However in relation to medication adherence at the beginning of the study the 
average membership in the experimental group was 60% as assessed by Morisky and 
Green scale at the end of the study there was an increase this adherence to 93.3% 
(p=0,03). In the evaluation of the Medication Adherence EAM the experimental group 
had a significant increase in the average throughout the time (p<0,001), confirming a 
significant increase in medication adherence. Conclusion: Our data demonstrated that a 
Home Visit Psychoeducational in brief 8 sessions held in homes of patients with BD had 
a significant impact on improving medication adherence. There was no functional impact, 
the averages of functional assessment scales have not significantly changes during the 
study in both groups. It was not possible to assess the clinical impact of psychoeducation 
on affective symptomatology of these patients, because since the beginning of the study, 
they remained euthymic, without depressive relapses nor manic. 
 
Key Words: Bipolar Disorder. Visit Home. Psychoeducation. Treatment Adherence. 
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O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) caracteriza-se por altos índices de 

recorrência de episódios depressivos e maníacos e baixo índice de adesão 

famacoterápica ao longo da vida, mesmo utilizando, em seu tratamento, as mais 

adequadas estratégias medicamentosas. Alguns estudos mostram que a 

farmacoterapia sozinha apresenta baixa eficácia em alguns objetivos terapêuticos, 

tais como informações e ajustamentos à doença, suporte emocional e familiar, 

identificação precoce de sinais prodrômicos dos sintomas e o desenvolvimento de 

estratégias para lidar com as consequências psicossociais de episódios passados e 

futuros (COLOM; VIETA, 2004). 

Consideram-se assim necessários novos investimentos na área da saúde 

visando a preparar o indivíduo com TAB para a convivência de forma adequada com 

a doença e a necessidade deste ser preparado e apoiado por profissionais de saúde 

mental para que possa envolver-se no tratamento. É imprescindível que os pacientes 

estejam cientes da psicopatologia, compreendendo melhor sobre o curso da 

evolução da doença e do controle da mesma, conseguindo identificar fatores sociais 

e pessoais que possam interferir na evolução da doença, no prognóstico e na 

adesão ao tratamento. 

A complexidade clínica dessa doença, a presença de diversas comorbidades 

e os diferentes graus de adesão à farmacoterapia, demanda a criação de opções 

terapêuticas variadas. Entre as alternativas para suprir essa demanda, 

recentemente, tem-se combinado ao tratamento farmacológico uma abordagem 

psicoeducacional como opção eficaz no tratamento dos indivíduos com TAB.  

 Vários ensaios clínicos têm demonstrado a alta eficácia de programas para a 

prevenção de recaídas com base na psicoeducação estando esta intervenção 

psicossocial entre as mais amplamente estudadas. Seu uso em formato de grupo 

tem sido frequentemente utilizado, tendo demonstrado em vários estudos uma boa 

aplicabilidade, porém ainda é necessária a realização de estudos que comprovem a 

eficácia da psicoeducação em visitas domiciliares. Com isso, visando a objetivar a 

terapêutica e procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu 

território através de uma participação ativa em seu convívio familiar, compartilhando 

o modelo biopsicossocial que propõe manter o paciente na comunidade, neste 

estudo optou-se pela realização da psicoeducação através de visitas domiciliares, 

com o objetivo de um atendimento completo e integrado ao paciente. 
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1.1 A relevância do transtorno afetivo bipolar 

 

1.1.1 Epidemiologia 

 
O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), por representar um quadro grave, 

apresenta-se como um grande problema de saúde pública na atualidade (LÓPEZ, 

1998), incluindo tanto um grande peso econômico (GOETZEL et al., 2003) como 

altas taxas de mortalidade (TSAI et al., 2002; ANGST et al., 2002). A doença bipolar 

refere-se a um grupo de síndromes clínicas específicas, cuja característica 

predominante envolve perturbações do humor acompanhadas de alterações 

comportamentais e fisiológicas (GOODWIN & JAMISON, 2007). Possui um curso 

caracteristicamente variável, usualmente causando prejuízo psicossocial 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000). É considerada uma doença 

episódica, crônica, compreendendo-se por patologia crônica aquela que é recorrente 

e incurável, que pode ser tratada e controlada via medicamentos e mudanças nos 

hábitos de vida (SUPPES; DENNEHY, 2009).  

Woods (2000) constatou que o TAB está classificado como a sexta causa de 

incapacidade para indivíduos entre 15 e 44 anos. Judd e Akiskal (2002) observaram, 

em bipolares, uma maior utilização dos serviços de saúde ao longo da vida, maior 

necessidade de benefícios por invalidez. O risco de suicídio para pacientes com TAB 

é mais alto do que qualquer outro transtorno mental (GOODWIN & JAMISON, 2007). 

Até 60% dos bipolares tipo II tentam suicídio durante a evolução do transtorno 

(JURUENA et al., 2000). O TAB apresenta altas taxas de comorbidade. Um estudo 

populacional mostrou que dentre os pacientes com TAB, 46% tinham abuso ou 

dependência de álcool, 41% abuso ou dependência de outras substâncias, 21% 

transtorno de pânico e 21% transtorno obsessivo-compulsivo (SAJATOVIC, 2005). 

As causas são multifatoriais e pesquisas mostram relação com um distúrbio 

bioquímico, instabilidade na transmissão de impulsos nervosos no cérebro, tornando 

as pessoas com esse problema mais vulneráveis a tensões emocionais, físicas e 

sociais (KEILA, 1999). 

As estimativas acerca de sua prevalência na população são em geral 

conservadoras, tendo em vista a utilização de estritos critérios diagnósticos 

propostos nas classificações categoriais em uso atualmente. Assim, a prevalência ao 
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longo da vida, encontrada nos EUA para o Transtorno Bipolar do tipo I, alcança 1%. 

Na cidade de São Paulo essa prevalência também é de 1% (ANDRADE et al., 2002).    

Estudos recentes considerando critérios mais abrangentes, o que permite 

incluir alterações do humor menos intensas, mas não menos graves, apresentam 

prevalência de 4% a 8% durante a vida para o continuum bipolar. Com relação ao 

gênero não há diferença entre homens e mulheres para a prevalência do TAB I, mas 

o TAB II parece ser mais frequente nas mulheres (KUSUMAKAR et al., 1997) . Ainda 

é uma doença subdiagnosticada e limitadamente reconhecida entre os clínicos e a 

população em geral, por essa razão, uma grande porcentagem dessa população 

permanece desassistida. Essa realidade é ainda mais acentuada em países como o 

Brasil. Seus custos financeiro, psicológico e social, tanto para os pacientes como 

para toda a sociedade, são extremamente altos (LAM et al., 2005). 

 

1.1.2 Critérios diagnósticos 

 
Conforme critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais DSM-IV-TR (APA, 2002), os transtornos bipolares fazem parte dos 

transtornos do Eixo I e dividem-se em TAB-I, TAB-II e Transtorno Ciclotímico, além 

dos Transtornos do Humor Bipolar sem outra especificação – TB-SOE.  

Os estudos relatados nos trabalhos de Hagop Akiskal, como observado em 

Akiskal e Pinto (1999), expandem as categorias diagnósticas de tipo I, tipo II e  

ciclotimia  para  além  dos critérios  usualmente  utilizados:  

• TAB tipo I, caracterizado por Mania plena ou síndrome maníaca clássica com 

sintomas psicóticos.  Por outro lado, em alguns casos, o início do quadro 

pode apresentar uma mistura de Depressão e Mania, chamada por alguns 

autores de Mania Disfórica; 

• TAB tipo II, caracterizado pela presença de episódios moderados ou severos 

de depressão intercalados com períodos de hipomania de, no mínimo, quatro 

dias de duração; 

• TAB tipo III, caracterizado pela presença em alguns pacientes que 

apresentam episódios de hipomania ou mania quando em uso de 

antidepressivos, usualmente observado naqueles com temperamento 

ciclotímico prévio por abuso de estimulantes. Os autores propõem essa 
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categoria para pacientes que apresentam episódios de hipomania ou mania 

diretamente associada ao uso de estimulantes; 

• TAB tipo IV, caracterizado pela presença de depressão hipertímica, 

observada em pacientes que apresentam temperamento hipertímico de longa 

duração, com episódios depressivos tardios sobrepostos (AKISKAL et al., 

2000). 

 

1.1.3 Sintomatologia 

 

 Mania 
 

O episódio clássico (com humor eufórico) da mania é o de maior 

confiabilidade entre todos os diagnósticos psiquiátricos. Na fase de mania o humor é 

expansivo ou eufórico, podendo ser irritável e desinibido. Há, também, diminuição da 

necessidade de sono, inquietação, agitação psicomotora, aumento de energia e de 

libido. Além disso, é comum ocorrer nessa fase ideias de grandeza, prolixidade, 

pressão para falar, prejuízo da crítica e aumento da impulsividade. Assim, a conduta 

social torna-se inadequada, o indivíduo pode ficar indiscreto, invasivo, bem como 

aumentar o consumo de álcool e/ou outras drogas, aumentar os gastos financeiros e 

o envolvimento em atividades potencialmente danosas, como dirigir em alta 

velocidade, promiscuidade sexual e dívidas (MORENO; ALMEIDA, 2005).   

 
Hipomania 
 
O quadro de hipomania é descrito como uma mania atenuada, sendo que as 

alterações devem ser notórias, geralmente percebidas por outros, não levando ao 

comprometimento funcional do indivíduo e não  inclui sintomas psicóticos 

(MORENO; ALMEIDA, 2005).  Ao contrário da mania, a hipomania, conforme 

definição do DSM-IV, presenta pouca confiabilidade diagnóstica (BENAZZI; 

AKISKAL, 2003). Seu diagnóstico diferencial com o humor normal é muitas vezes 

difícil. A sua definição e extensão é a origem de dados epidemiológicos discrepantes 

na prevalência de TB (ANGST et al., 2003). 
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Depressão 
 
O episódio depressivo é caracterizado, principalmente, por alterações no 

humor, na psicomotricidade, na cognição e nas funções vegetativas, alterações 

estas opostas às que ocorrem na mania. Os principais sintomas são: humor 

depressivo, incapacidade de sentir alegria ou prazer, diminuição da energia, 

lentificação ou agitação psicomotora, diminuição da libido, apetite e sono, 

dificuldades de concentração e pensamentos de cunho negativo, podendo ocorrer 

ideação suicida e/ou sintomas psicóticos. Apesar dos sintomas maníacos ou 

hipomaníacos do TAB serem mais característicos, os sintomas depressivos 

costumam ser mais frequentes (JUDD et al., 2002, 2003). Pacientes com doença 

bipolar geralmente apresentam-se inicialmente com depressão e no curso da sua 

doença podem estar nesse estado cerca de 3 vezes mais do que no estado de 

Mania/Hipomania. O episódio depressivo bipolar é praticamente indistinguível do 

unipolar na ausência dos sintomas de mania, é difícil de diferenciar entre doença 

bipolar ou depressão unipolar  (EMILIEN et al., 2007). 

 

Episódio Misto 
 
 No episódio misto, também conhecido como mania disfórica ou mista, o 

paciente apresenta uma superposição de sintomas depressivos e maníacos, com 

grave irritabilidade, sentimentos de ira e ódio, expressão facial e comportamento 

incompatíveis com as queixas depressivas (ressonância afetiva), podendo haver 

demonstrações de violência e auto ou hetero agressividade incontroláveis. 

(MORENO; ALMEIDA, 2005). No DSM-IV o critério para episódio misto é bastante 

restritivo: há necessidade de se preencher critérios por uma semana para um 

episódio depressivo maior e um episódio maníaco ao mesmo tempo (APA, 2000). 

 

1.2 Tratamento medicamentoso 

 
O diagnóstico e o tratamento do TAB permanecem como assuntos clínicos 

complexos. A despeito de sua severidade e cronicidade, frequentemente é tanto não 

detectado, ou não diagnosticado, quanto é frequentemente tratado de modo 
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inadequado. Dado o significativo grau de morbidade e mortalidade associado com 

essa doença, atividades clínicas e de pesquisa têm focado na identificação de 

intervenções farmacológicas e psicossociais que resultem em índices de eficácia 

terapêutica satisfatórios (PERLICK et al., 2007; ZARETSKY et al., 2007; 

FOUNTOULAKIS & VIETA, 2008). 

Atualmente, o tratamento farmacológico é considerado indispensável no 

transtorno bipolar (POST et al., 2005; FOUNTOULAKIS & VIETA, 2008), e 

compreende os medicamentos estabilizadores do humor, tais como o Lítio, 

Anticonvulsivantes, Antipsicóticos e Ansiolítico. Estes visam o controle da fase 

aguda e a prevenção de novos episódios. Esse arsenal farmacológico disponível 

para o tratamento de transtornos bipolares tem aumentado consideravelmente na 

última década com a aparição de novas drogas com menos efeitos colaterais para 

os usuários, que combinam boa eficácia com melhor tolerabilidade (FREY et al., 

2004).  

Ainda, por ser o TAB caracterizado por diferentes fases, alguns agentes 

podem ser eficazes somente em uma fase do transtorno, sendo a polifarmácia 

frequentemente utilizada para tratar os sintomas subsindrômicos persistentes após o 

fracasso da monoterapia (MACHADO-VIEIRA; SOARES, 2007).   

O tratamento é dividido em três fases: aguda, continuação e manutenção. Os 

objetivos na fase aguda são tratar a mania sem causar depressão, ou melhorar a 

depressão sem causar mania; já a fase de continuação visa manter o paciente em 

estado de eutimia, reduzir os efeitos colaterais, reduzir as possibilidades de recaída; 

e os objetivos da manutenção são prevenir a mania ou depressão, mantendo o 

indivíduo em estado de eutimia, que é quando o paciente não apresenta sintomas e 

está reinserido na comunidade em suas atividades rotineiras, maximizando sua 

recuperação funcional. Vale ressaltar que o retorno de alguns sintomas durante o 

tratamento de continuação é considerado uma recaída, e na fase de manutenção, 

recorrência (SOUZA, 2005). 

 



 
 

23 

 

 
     Figura1 - Fases do tratamento. Adaptado de Kupfer DJ (1991). 

 
1.3 Adesão ao Tratamento 

 
A adesão à terapêutica é um fenômeno sujeito à influência de múltiplos fatores 

que afetam diretamente o paciente e podem determinar o comportamento da pessoa 

em relação às recomendações referentes ao tratamento de sua doença. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), adesão ao tratamento se refere a conduta em 

que uma pessoa irá seguir em relação a sua medicação,  a dieta e/ou mudar seu estilo 

de vida – correspondente às recomendações de um profissional de saúde. (HORNE, 

2006). 

 Melhorar a adesão ao tratamento pode ser o melhor investimento para 

gerenciar as condições crônicas de maneira efetiva. Por sua magnitude, a não 

adesão ou a baixa adesão à terapêutica constituem problemas de saúde pública, 

sendo responsáveis por grandes frustrações na psiquiatria (JORGE et al., 2003).  

 Em fase assintomática de doenças, há tendência de menor utilização dos 

fármacos prescritos, e nos períodos de maior gravidade e presença de sintomas, o 

doente tende a tornar-se mais aderente à prescrição e às orientações do médico 

(LEITE; VASCONCELLOS, 2003, CHATKIN et al. 2006). 

 Para Chatkin et al. (2006), os pacientes considerados não aderentes a um 

tratamento podem ter recebido poucas orientações e podem não ter entendido 

corretamente as informações que lhes foram repassadas. 

FASES DO TRATAMENTO
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 A adesão é menor quando a doença é prolongada, quando o tratamento é 

profilático (e não curativo) e quando as consequências de se parar o tratamento 

demoram mais para aparecer (a recaída não é imediata). Nesses transtornos, a 

adesão diminui progressivamente com o tempo. Em média, a não adesão para 

transtornos psiquiátricos em geral gira em torno de 50% (FENTON et al., 1997). 

 

1.4 Adesão medicamentosa e Transtorno Bipolar 

 

 Para que ocorra o pleno efeito terapêutico do medicamento prescrito para o 

TAB é necessário que a prescrição seja rigorosamente seguida. Um problema 

comum no tratamento desse transtorno é que as pessoas nem sempre tomam os 

medicamentos regularmente, deixando uma lacuna entre a eficácia e a efetividade 

dos estabilizadores de humor, pois sabe-se que 66% dos pacientes bipolares 

tratados com lítio respondem ao tratamento, mas somente a metade deles apresenta 

benefícios clínicos (SCOTT; POPE, 2002a). 

As taxas de não-adesão são altas em transtorno bipolar, representando 47% 

em alguma fase do tratamento ou 52% durante um período de dois anos, enquanto 

que pacientes inicialmente tratados com lítio permanecem em tratamento somente 

por seis meses. Essa atitude por parte do paciente pode aumentar a recorrência de 

mania, pois 60% dos pacientes internados com mania aguda apresentam falhas no 

uso da medicação no mês que antecede a sua hospitalização. A frequência de 

episódios depressivos, hospitalizações e suicídios também aumentam com a não 

adesão (GREENHOUSE et al., 2000). 

 As principais atitudes apontadas pelos pacientes não-aderentes são: a negação 

da doença; a oposição em fazer um tratamento profilático, principalmente a longo prazo; 

a falta de efetividade do lítio e o receio em ter efeitos adversos. Isso parece refletir a 

falta de insight ou aspectos de funcionamento neuropsicossocial destes pacientes 

(SCOTT; POPE, 2002b).  Outras razões apontadas pelos pacientes para não usarem 

os estabilizadores de humor são: a ideia em ter seu humor controlado por 

medicamentos; não aceitarem o fato de ter uma doença crônica; sentirem-se bem não 

havendo a necessidade da medicação; sentirem-se menos atrativos ao cônjuge e aos 

amigos; sentirem falta dos “altos”; sentirem-se deprimidos, menos criativos e produtivos 

(GREENHOUSE et al., 2000; LINGAM; SCOTT, 2002).  
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1.5 Mensuração da adesão terapêutica 

 
 A grande dificuldade existente no momento para a mensuração da não-

adesão terapêutica é a ausência de instrumentos que consigam discriminar com 

acurácia as dimensões desse fenômeno que variam desde a não-adesão parcial, até 

a não-adesão irregular a total. Avaliações precisas da não-adesão terapêutica em 

pacientes bipolares é extremamente difícil e complexa (SAJATOVIC et al., 2006). 

Essa dificuldade ainda é exacerbada pela ausência de consenso em qual é o melhor 

instrumento para medir a não-adesão (POMYKACZ; COLS, 2007). 

 Hoje, os métodos para verificar a adesão podem ser divididos em diretos e 

indiretos. Todos têm suas vantagens e desvantagens, mas nenhum é considerado 

um padrão ouro.  Não existe, até o momento, nenhuma medida que seja 

considerada a ideal (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005). 

 Medidas de concentração plasmática do fármaco ou seu metabólito no 

sangue, são os principais exemplos de medida direta da adesão ao tratamento. 

Esses métodos, entretanto, são bastante caros, incômodo para o profissional de 

saúde e suscetíveis a distorções pelo paciente. Mesmo assim, em alguns casos 

essas medidas são melhores indicadores de adesão como no caso de drogas 

antiepiléticas como fenitoína e ácido valpróico, no qual doses subterapêuticas 

indicam uma pobre adesão (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005). 

 Dentre os métodos indiretos os mais usados são os questionários para medir 

a adesão.  Apesar da baixa sensibilidade e acurácia, os questionários são os mais 

utilizados por apresentarem custo relativamente baixo e aplicação factível em 

grandes populações. Esses instrumentos podem ser úteis na diferenciação entre 

baixa adesão e não resposta ao tratamento (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005). 

 Morisky et al. (1986) desenvolveram uma medida de quatro itens para avaliar 

a adesão aos tratamentos, a cujos itens os inquiridos respondiam de forma 

dicotómica (i.e. “sim/não”). Esse método oferece boas qualidades psicométricas, 

permite ao mesmo tempo uma aplicação extensiva, regular, e que se adapta 

facilmente a qualquer contexto clínico. Segundo os autores a originalidade dessa 

escala, relativamente a outras formas de self-report, residiria, fundamentalmente, na 

construção das questões pela negativa, em que a resposta “não” significa adesão. 

Esse fato permitiria, segundo os mesmos autores, evitar os enviesamentos de 
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alguma propensão para a aquiescência e, desta forma, fugir pelo menos a parte dos 

inconvenientes acima referidos quando se pergunta aos doentes se aderiram ao 

tratamento.  

 

1.6 Qualidade de vida e adequação social 

 
 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde é 

gozar de bem-estar físico, mental e social, levando os profissionais da área da saúde 

a observar as repercussões das doenças na qualidade de vida do paciente (MELLO; 

MARQUES, 1995). 

 A World Health Organization (1995) define qualidade de vida como uma 

percepção individual no que diz respeito à posição de sua vida no contexto dos 

sistemas da cultura e dos valores em que vive e com relação a seus objetivos, 

expectativas, padrões e interesses. Considera como um conceito amplo que pode 

ser modificado de maneira complexa por vários fatores, como saúde física da 

pessoa, estado psicológico, nível de independência, relacionamentos sociais, 

crenças pessoais e sua relação com o ambiente em que vive. 

 A avaliação da qualidade de vida tem sido cada vez mais utilizada na área da 

saúde, principalmente, depois que suas propriedades de medida foram 

comprovadas como um parâmetro válido, reprodutível. Uma das formas mais 

empregadas de avaliação são os questionários, que têm por finalidade transformar 

medidas subjetivas em dados objetivos que possam ser quantificados e analisados 

de forma global ou específica. Assim, a mensuração do impacto da doença na 

qualidade de vida do paciente torna-se uma ferramenta cada vez mais importante 

(CICONELLI, 2003). 

 O conceito de adequação social baseia-se na integração de múltiplos fatores 

que interferem no comportamento do indivíduo perante as situações da vida 

cotidiana. De modo geral, o ajustamento social é definido como a interação entre o 

indivíduo e o ambiente social (GORENSTEIN, et al., 2000, PACINI & SARMIENTO, 

2008). 

 Há evidência de prejuízo funcional significativo em pacientes 

bipolares. Estudos sugerem que os pacientes experimentam dificuldades no 

funcionamento psicossocial e ocupacional, (CALABRESE et  al., 2004, MORGAN et  
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al.,  2005) e nas relações interpessoais  (LAM et  al., 2005).  Além disso, o TAB está 

associado a uma pior qualidade de vida,  e comprometimento cognitivo (MICHALAK 

et al., 2006, ALTSHULER et al., 2004). É sabido que uma grande parcela de 

pacientes com esse transtorno não consegue retomar suas atividades diárias 

mesmo após o início do tratamento medicamentoso e a recuperação sindrômica. 

Estima-se que o TAB leva a algum grau de prejuízo psicossocial durante 54 a 59% 

dos meses (JUDD et al.,  2008). Por tal razão, atualmente, há uma crescente 

preocupação acerca de desfechos como qualidade de vida, reinserção no mercado 

de trabalho, melhora na qualidade dos relacionamentos sociais e resiliência, por 

exemplo.  

 A aplicação de instrumentos que avaliam a qualidade de vida e adequação 

social é grande utilidade para uma melhor compreensão do quadro clínico e 

elaboração de estratégias de tratamento mais adequadas, que poderão melhorar os 

indicadores de sucesso terapêutico. 

 Entre as ferramentas de mensuração da qualidade de vida e adequação 

social temos a Escala de Avaliação de Qualidade de Vida WHOQOL e Escala de 

Adequação Social – EAS que serão descritas posteriormente. 

 
1.7 Intervenções psicossociais 

 
O tratamento para pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar também consiste 

em estratégias não farmacológicas. E como estratégia não farmacológica a 

incorporação dos tratamentos psicológicos às rotinas terapêuticas dos transtornos 

bipolares é, hoje em dia, um fato indiscutível, baseado tanto na evidência de sua 

eficácia como na experiência clínica da realidade prática (VIETA, 2005, MIKLOWITZ, 

2008).  

Na esfera psicossocial, uma associação entre estressores e a precipitação de 

episódios bipolares tem sido claramente documentada (MALKOFF-SCHWARTZ et 

al.,  1998, FREY et al.,  2007). Consequentemente, intervenções psicológicas vêm, 

de forma crescente, sendo reconhecidas como um componente integral do 

tratamento para o transtorno bipolar (COLOM & VIETA, 2004). Estudos recentes 

mostram que essas intervenções psicossociais podem ser ferramentas efetivas no 

tratamento desses pacientes (ZARETSKY et al.,  2007). 



 
 

28 

 

 Segundo Colom & Vietá (2004), a farmacoterapia sozinha apresenta baixa 

eficácia em alguns objetivos terapêuticos, tais como informações e ajustamento a 

uma doença crônica, suporte emocional e familiar, identificação precoce dos sinais 

prodrômicos, dos sintomas e o desenvolvimento de estratégias para lidar com as 

consequências psicossociais de episódios passados e futuros.  A combinação entre 

a farmacoterapia e uma abordagem psicossocial provavelmente é a melhor maneira 

de alcançar uma boa adesão terapêutica. 

 Dentro desse contexto o uso de abordagens estruturadas que se destinam 

especificamente ao tratamento do TAB tem aumentado nos últimos anos, em 

especial a partir da segunda metade da década de 90. As diferentes abordagens 

psicossociais estruturadas têm procurado aumentar o tempo de remissão da doença, 

aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso, lidar com fatores de estresse e 

melhorar as habilidades de comunicação e resolução de problemas desses 

pacientes. Na ampla maioria dos ensaios clínicos que avaliaram a eficácia dessas 

abordagens, elas são inclusas em condição add-on, ou seja, como uma condição 

adicional ao tratamento farmacológico tradicionalmente oferecido aos pacientes, 

embora existam algumas exceções (SWARTZ et al.,  2009). 

 Assim, abordagens psicoterapêuticas especificas têm sido estudadas, 

incluindo a psicoeducação em grupo, o tratamento focado na família, a terapia 

cognitiva e a terapia interpessoal e de ritmo social. (MIKLOWITZ et al., 2003) 

     Na atualidade, as mais importantes diretrizes clínicas optam pela inclusão de 

algum tipo de intervenção psicológica, como a terapia cognitiva (JURUENA, 2001) e, 

principalmente, a psicoeducação do paciente ou do cuidador no tratamento de 

manutenção dos pacientes bipolares (GOODWIN, 2003). A psicoeducação pode ser 

desenvolvida individualmente ou em grupo, por diferentes profissionais de saúde, 

desde que capacitados para lidar com as reações associadas ao tema discutido  

(ANDRADE, 1999). 

 

1.8 Psicoeducação 

 

A psicoeducação é a forma de intervenção psicossocial que vem sendo mais 

amplamente estudada, sendo um componente essencial do tratamento combinado 

do transtorno bipolar, para melhorar o insight sobre a doença, lidar com a 
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estigmatização, melhorar a adesão ao tratamento, ensinar o paciente e a família a 

identificar os sinais precoces de uma crise, promover hábitos saudáveis, a 

regularidade no estilo de vida e evitar o abuso de substâncias. (PERRY et al., 1999, 

COLOM et al., 1998). Para Colom e Vieta (2004), a psicoeducação permite ao 

paciente acesso a um direito fundamental: o de ser informado sobre sua doença. 

Constitui um potente instrumento não apenas para melhorar o desfecho dos 

pacientes, mas para auxiliá-los a gerenciar desespero, medos, estigma e baixa auto-

estima (COLOM et al., 2004). 

A relação estreita entre o conhecimento que um paciente tem sobre a sua 

patologia e uma melhoria em seu curso, é um axioma aplicável aos distúrbios 

psiquiátricos e outras desordens médicas. Em casos de diabetes, por exemplo, é muitas 

vezes útil, ou praticamente decisivo, que pacientes recentemente diagnosticados 

participem de oficinas de psicoeducação em que sua doença é explicada a eles – o tipo 

da dieta e hábitos comportamentais são recomendados, como eles devem verificar o seu 

nível de açúcar no sangue e como injetar-se a insulina. Algo semelhante ocorre com 

certas patologias cardiovasculares, bem como com a asma (LINDEN, 2000, OLMSTED, 

2002). No caso de perturbações bipolares, uma patologia que é complexa do ponto de 

vista clínico e conceitual, bem como seu tratamento, é imprescindível para um paciente 

diagnosticado recentemente ser capaz de adquirir conhecimento suficiente a respeito de 

seu transtorno, permitindo uma boa gestão de sua doença. Isso torna ainda mais 

necessário implementar a psicoeducação nos algoritmos de tratamento do paciente 

bipolar. Além disso, um programa de psicoeducação é essencial no contexto da saúde 

pública, em que o tempo limitado disponível ao psiquiatra para um exame clínico torna o 

relacionamento médico–paciente em um breve encontro, na maioria dos casos, sem 

tempo para o componente educativo. Além do que, a psicoeducação é uma forma eficaz, 

eficiente e econômica de complementar o tratamento farmacológico e deixar o paciente 

com o conhecimento necessário para controlar o transtorno (COLOM; VIETA, 2006).  

 

1.8.1 Mecanismos de ação da psicoeducação 

 

O objetivo final de qualquer tratamento deve ser uma redução dos sintomas e 

uma melhoria no decurso de uma doença específica. Isto é verdade tanto para os 

tratamentos farmacológicos bem como o tratamento psicológico. Os mecanismos de 
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ação da psicoeducação podem ser divididos em três níveis (Tabela 1). No primeiro 

nível encontramos os mecanismos básicos que compõem objetivos parciais, cuja 

falta de cumprimento nos leva a dizer simplesmente que a psicoeducação não 

funcionou. Eles incluem o fornecimento ao paciente de uma consciência adequada 

do distúrbio (e também do episódio, quando necessário), melhorar a adesão 

farmacológica e facilitar a detecção precoce de novos episódios. Os três 

mecanismos básicos são provavelmente aqueles que são mais capazes de explicar 

os bons resultados do programa (COLOM; VIETA, 2006).  

Em um segundo nível estão colocados os mecanismos de segunda ordem, 

isto é, objetivos parciais desejáveis que não sejam, no entanto, responsabilidade 

exclusiva do programa de psicoeducação, No terceiro nível estão os objetivos 

desejáveis que são considerados parte de um "cenário excelente", que devem ser 

atingidos uma vez que os níveis anteriores foram cobertos (COLOM; VIETA, 2006).  

 
Tabela 1 - Níveis e os objetivos dos mecanismos de ação da psicoeducação segundo Colom e Vieta 
(2006, p 31.) 
 

Objetivos primários 

● A consciência da desordem 

● A detecção precoce de sintomas de alerta 

● A adesão ao tratamento 

 

 Objetivos secundários  

● Controlar o estresse 

● Evitar o uso e abuso de drogas 

● Conseguir regularidade no estilo de vida 

● Prevenção de comportamento suicida 

 

Objetivos terciários  (que são desejáveis, ou terapêutica de excelência). 

● Aumentar o conhecimento enfrentando as consequências psicossociais do 

passado e de futuro episódios 

● Melhorar a atividade social e interpessoal entre os episódios 

● Confrontar sintomas residuais sub-sindrômicos e comprometimento 

● Aumento do bem-estar e a melhoria da qualidade de vida 
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Um dos temas principais, que é abordado na psicoeducação, diz respeito à 

melhora na adesão ao tratamento, em geral muito ruim em pacientes bipolares, 

mesmo quando eutímicos, o programa dedica praticamente um terço de suas 

sessões a essa questão. A baixa adesão tem geralmente muito a ver com 

desinformação e ignorância, como mostra o estudo de Morselli et al. (2002, p.131),  

em que as razões mais frequentemente citadas, foram "sentir-se dependente", 

"sentir que tomar as medicações é uma escravidão", "sentir medo", preocupação 

sobre os efeitos colaterais de longo prazo e "sentir vergonha" . Mostrando que todas 

essas razões têm a ver com a falta de informação, ao passo que outras razões, 

tradicionalmente consideradas pelos psiquiatras como efeitos colaterais, foram 

citadas por menos de 5% dos pacientes. 

Outro tema elementar na psicoeducação ao paciente com TAB é o consumo 

de drogas estimulantes, sendo necessário trabalhar com os bipolares a necessidade 

de observar que essas substâncias incluem não só as drogas ilegais e álcool, mas 

também "produtos de uso diário", como a cafeína - o que normalmente tem um efeito 

devastador sobre o curso do transtorno bipolar. 

 

1.8.2. Quando introduzir a psicoeducação. 

 
Segundo o grupo de Barcelona, para a introdução de um programa de 

psicoeducação, é recomendado começar o tratamento quando o paciente está 

eutímico. Um paciente maníaco não deve absolutamente ser introduzido em um 

programa de psicoeducação devido ao comportamento e alterações próprias da 

mania como a distratibilidade, e alterações cognitivas, o que seria difícil para o 

paciente se beneficiar do tratamento.  

Da mesma forma, pacientes gravemente deprimidos não devem ser incluídos 

em um programa psicoeducacional, entre outras coisas, porque não se obteria 

benefício em função de suas próprias alterações cognitivas (atenção, lentidão e 

dificuldades de memória). Além disso, existe um risco de piora do quadro 

acentuando a falta de esperança, porque um paciente deprimido facilmente se 

apega a parte mais negativa das informações fornecidas. Se um paciente incluído no 

programa de psicoeducação de repente sofre um episódio depressivo grave, é 

sugerido que ele seja retirado do programa oferecendo a possibilidade do mesmo 
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continuar com um acompanhamento e seguimento no serviço, para evitar a 

sensação de abandono, com a possibilidade de ser incorporado em uma 

psicoedução posterior. 

O tratamento psicoeducativo tem, portanto, um caráter claramente preventivo, 

e não é, em nenhum caso, válido para abordar um episódio agudo, por essa razão 

deve-se iniciar esse tratamento quando o paciente estiver assintomático (VIETA, 

2012). 

O programa de psicoeducação apresentado pelo grupo de Barcelona consiste 

em duas versões de psicoeducação sendo uma com 21 sessões e uma versão 

reduzida de 8 sessões. A eficácia do programa de psicoeducação com sessões 

reduzidas, apesar de pouco testadas, em comparação com o programa de 21 

sessões, também se mostra eficaz. Na Tabela 2 temos o modelo do programa 

reduzido de psicoeducação: 

 
Tabela 2 - Sessões para uma versão reduzida do programa psicoeducacional para pacientes 
bipolares, segundo Colom e Vieta (2006, p.37) 
 

Sessão 1. Conceito e causas 

Sessão 2. Sintomas I: Mania e hipomania 

Sessão 3. Sintomas ll: Depressão e condições mistas 

Sessão 4. Evolução e prognóstico 

Sessão 5.  Estabilizadores do humor  

Sessão 6.  Drogas antipsicóticas e antidepressivos 

Sessão 7. Aprender a detectar episódios 

Sessão 8  O que fazer quando há descompensação? 

  

 

1.9 Revisão da literatura 

 

De acordo com Juruena (2001), apesar do consenso de que o TAB possui 

forte componente biológico e que sua principal forma de tratamento baseia-se na 

utilização dos estabilizadores do humor, ainda é potencialmente pouco explorado o 

papel da abordagem psicossocial na melhora da eficácia da medicação, no controle 

sintomatológico, como também em fatores relacionados às causas e/ou 
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consequências dos episódios. Existem poucas publicações de estudos 

randomizados, controlados, com metodologia específica para sintomas bipolares e 

medidas adequadas para avaliar os resultados. A maioria dos ensaios clínicos 

randomizados controlados com metodologia confiável foi publicada nos últimos anos, 

sendo a maioria desses produzida pelo grupo de pesquisa de Barcelona (BATISTA 

et al., 2010), conforme demonstrado na Tabela 3 abaixo. 
 

Tabela 3 - Revisão dos estudos controlados com PE adaptado de acordo com Batista et al.(2010) 

 Referências                 Estudo    Intervenção   Sujeito/Controle Sessões   Seguimento        Resultados       

D’Souza et al., 2010 RCT Familiar/Paciente 27/31 12 1 ano e 2 
meses 

↓taxa de recaída > mania 
↑taxa de adesão 

Reinares et al., 2010 RCT Familiar 38/34 12 1 ano e 3 
meses ↓taxa de recaída > mania 

Pellegrinelli K.B.; 2010 RCT Paciente 29/22 16 1 ano 
melhora clínica global 
↑ proteção de recaída 
maníaca 

Colom et al., 2009ª RCT Paciente 60/60 21 5 anos 
↓taxa de recaída 
↓ tempo de internação 
↓ tempo de doença aguda 

Colom et al., 2009b RCT Paciente 12/8 21 5 anos ↓taxa de recaída 
↓ tempo de doença aguda 

Reinares et al., 2008 RCT Familiar 57/56 12 1 ano 
↓ recaída mania e 
hipomania; 
↑tempo de recorrência. 

Colom et al., 2005 RCT Paciente 49/44 21 2 anos 

↑taxa de adesão 
↑níveis séricos de lítio 
↓variação de níveis 
séricos de lítio 

Colom et al., 2004 RCT Paciente 15/22 21 2 anos ↓tempo internação 

Reinares et al., 2004 RCT Familiar 30/15 12 Não 
especificado 

↑ conhecimento do 
cuidador sobre a doença; 
↓ estresse do cuidador 

Colom et al., 2003ª RCT Paciente 60/60 21 2 anos ↓tempo internação e 
recaídas 

Colom et al., 2003b RCT Paciente 25/25 20 2 anos 

↓ taxa de recaída 
↑ tempo de recorrência 
↓ tempo de internação 
↑ níveis séricos de Lítio 

Perry et al., 1999 RCT Paciente 34/35 7-12 18 meses ↓recaídas mania e 
hipomania; 

Peet& Harvey, 1991 RCT Paciente 30/30 Não 
Especificado 2 anos ↑ conhecimento  sobre o 

Lítio 

Van Gent &Zwart, 1991 RCT Familiar 14/12 05 2 anos 

↑conhecimento da doença 
e medicação 
↑manejo de situações de 
crise 

 
Os estudos pioneiros sobre a eficácia do PE foram conduzidos por Peet e 

Harvey (1991). Nesse estudo concluíram que um programa de psicoeducação 

simples e rápido pode produzir uma melhora significativa e sustentada no 

conhecimento dos pacientes sobre seu tratamento em grupo. Um grupo de 30 

pacientes recebeu a intervenção que consistia em materiais explicativos sobre o lítio 

e uma visita domiciliar, observando-se que, ao final do tratamento, os pacientes que 
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receberam a intervenção, comparados ao do grupo controle em lista de espera, 

apresentavam melhoras no conhecimento a respeito de sua doença e sobre seu 

tratamento e maior adesão à medicação, e que tais resultados se mantinham após 

três meses. 

 Segundo Vieta (2012), talvez o melhor estudo sobre intervenção psicológica 

individual em transtornos bipolares seja o de Perry et al. (1999). Nesse estudo, a 

intervenção utilizava um número variável de sessões (entre sete e doze), nas quais o 

terapeuta usava uma abordagem claramente psicoeducativa, ajudando o paciente a 

identificar os sinais habituais de recidiva. Os resultados demostraram que os 

pacientes do grupo de tratamento (n=34) demoravam mais tempo em apresentar 

uma recidiva maníaca e, ao final do seguimento, apresentavam menos recidivas 

maníacas que o grupo controle (n=35). Entretanto, não se observou nenhum efeito 

na prevenção dos episódios depressivos. 

 O Programa de Transtornos Bipolares de Barcelona demonstrou a eficácia da 

psicoeducação em grupo na prevenção de todos os tipos de episódios bipolares - 

maníacos ou hipomaníacos, mistos e depressivos e no aumento do tempo até a 

recaída no acompanhamento de dois anos. Esse estudo tinha uma amostra 

razoavelmente grande (n=120) e uma atribuição randômica dos sujeitos à condição 

de tratamento (psicoeducação mais tratamento farmacológico padrão) ou à não-

intervenção (reuniões não estruturadas mais tratamento farmacológico padrão). O 

grupo psicoeducacional foi composto por 8 a 12 pacientes, que se reuniram em 20 

sessões de 90 minutos cada, sob a direção de dois psicólogos treinados com 

experiência em transtorno bipolar. O grupo experimental mostrou significativa 

diferença na redução do número de recaídas, considerando qualquer episódio 

(maníaco, hipomaníaco, depressivo ou misto), durante a fase de tratamento (p<0,05) 

e ao fim do seguimento de dois anos (p<0,001). Houve também diferença quanto ao 

tempo de qualquer recorrência (p<0,001), o que significa um aumento do intervalo 

entre os episódios. Além disso, em comparação com o grupo controle, o grupo de 

psicoeducação, após o seguimento, mostrou um número significativamente menor 

de internações hospitalares (p<0,05). Os autores concluíram que a psicoeducação 

em grupo é útil como tratamento adjunto à farmacoterapia de manutenção (COLOM 

et al., 2003a). 

 Entretanto, este estudo não pôde concluir que a detecção de pródromos foi 

eficaz, uma vez que também avaliou aspectos da adesão e da regularidade de 
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hábitos. Afim de demostrar que a detecção de pródromos estava associada à 

melhora clinica independentemente da adesão, conduziu-se um outro estudo muito 

semelhante ao descrito anteriormente, porém em uma população de bipolares com 

boa adesão. Os resultados foram positivos: os 25 pacientes bipolares I, incluídos no 

grupo de tratamento (intervenção), tiveram evolução significativamente melhor que 

os 25 pacientes bipolares I incluídos no grupo controle, que recebia unicamente um 

tratamento não estruturado. O tempo para a recaída foi maior entre os pacientes 

psicoeducados e, ao final dos dois anos de acompanhamento, 92% dos pacientes 

no grupo controle preencheram os critérios para recorrência, contra 60% no grupo 

de psicoeducação (p<0,01). O número de recorrências totais e o número de 

episódios depressivos foram significativamente menores entre os pacientes 

psicoeducados. Com isso, foi possível demostrar que a melhora não se relacionou a 

troca dos hábitos de adesão, mas sim à detecção precoce dos sinais de recidiva 

(COLOM et al., 2003b). 

 Através da avaliação com seguimento de 2 anos no estudo (COLOM et al., 

2003a), Colom et al. (2009) estendeu essas avaliações até 5 anos. Ao analisar cada 

tipo de episódio (mania, hipomania, misto ou depressão), indivíduos no grupo de 

psicoeducação tiveram um menor número de recidivas. Quando comparado o 

resultado das avaliações de dois anos com as avaliações de cinco anos, observou-

se que o efeito não diminui com o passar do tempo para os episódios de mania, 

hipomania e episódios mistos. Quanto à depressão, o tamanho do efeito em 5 anos 

foi ligeiramente inferior ao efeito de 2 anos, isso foi explicado devido ao fato de que 

o tempo gasto na fase  depressiva é maior nos pacientes com TAB. Esse grupo de 

psicoeducação foi a primeira intervenção psicossocial que mostrou a eficácia em 

longo prazo mantida em pessoas com transtorno bipolar. 

 Em outra subanálise do estudo de Colom (2003a), pacientes bipolares 

cumprindo critérios do DSM-IV para qualquer transtorno de personalidade foram 

randomizados e divididos em dois grupos, 22 pacientes do grupo controle e 15 no 

grupo de  psicoeducação. Ao final da fase de seguimento (2 anos), 100% dos 

pacientes do grupo controle preencheram os critérios para recorrência versus 67% 

no grupo de psicoeducação (p<0,005). Os pacientes incluídos no grupo de 

psicoeducação tiveram um tempo maior para a recaída , um  número menor de 

episódios maníacos, e recaídas depressivas. Não foram encontradas diferenças 

significativas quanto ao número de pacientes que necessitaram internação, mas a 
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duração média de dias de permanência na quarto de internação foi 

significativamente maior para os pacientes incluídos no o grupo controle (COLOM et 

al., 2004). 

  Diante da escassez de estudos randomizados controlados de tratamento 

especificamente destinados a pacientes com TAB II, o grupo de Barcelona realizou 

uma análise utilizando dados de 20 (16,7%) dos 120  pacientes obtidos do estudo 

em Colom et al. (2003a) que preencheram critérios para TAB tipo II, 8 indivíduos  

foram randomizados para um grupo de psicoeducação e 12 para o grupo controle. 

Os resultados após cinco anos de segmento foram: 100% do Grupo Controle (GC) 

tiveram recorrência contra 62,5% do Grupo Experimental (GE), a média do número 

de episódios do humor foi menor, o número de dias em episódios e as médias de 

funcionamento foram melhores para o GE. Tanto o número de internações quanto o 

número de dias de internação foram iguais no GE e no GC. Apesar da amostra 

pequena e da necessidade de novos estudos com essa população, a PE parece ter 

eficácia para pacientes bipolares tipo II (COLOM et al., 2009). 

O efeito da psicoeducação sobre os níveis séricos de lítio foi demostrado em 

uma sub-análise dos dados obtidos a partir do estudo de Colom et al. (2003a) sobre 

a eficácia da psicoeducação em grupo na profilaxia das recorrências nos 

transtornos bipolares. Dados sobre os níveis plasmáticos de lítio foram obtidos em 

cinco pontos de tempo: início do estudo, 6, 12, 18 e 24 meses. Os níveis séricos de 

lítio de pacientes que receberam psicoeducação (N=49) e grupo controle (N=44) 

foram comparados. A média de níveis séricos de lítio foi significativamente maior e 

mais estável para o grupo de psicoeducação.  Esse estudo demostrou que as 

mudanças no nível de lítio sérico podem ser um poderoso preditor de recorrência 

para pacientes bipolares e que a adição do grupo de psicoeducação ao tratamento 

farmacológico padrão pode ser benéfica para otimizar os níveis séricos de lítio.  

No ano de 2009, um estudo piloto australiano com 58 pacientes que foram 

randomizados para receberem tratamento usual (n=31) ou 12 sessões de 

psicoeducação de 90 minutos (n=27). Nos grupos, participaram pacientes e 

acompanhantes. Nesse estudo com um programa de psicoeducação breve com o 

grupo de pacientes com TB e seus companheiros resultou em uma diminuição da 

taxa de recidiva, maior tempo para recaída, diminuição de sintomas maníacos e 

melhora na adesão à medicação (D’SOUZA et al., 2010). 
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Em Reinares et al. (2010), com uma amostra composta de 113 pacientes 

bipolares eutímicos, que moravam com seus cuidadores, foram divididos dois 

grupos, de acordo com o estadiamento da doença. Estudou-se a eficácia profilática 

da psicoeducação em cuidadores, pois os pacientes não foram incluídos no grupo. 

Os pacientes foram divididos em dois grupos de estágio. Estágio 1 incluía os 

pacientes com período bem estabelecido de eutimia, sem comprometimento 

funcional, ausência de sintomas ou comorbidades psiquiátricas. Estágio 2 incluía 

pacientes com insuficiência funcional clinicamente relevante, e sintomas e 

comorbidades psiquiátricas, definidos como estágio avançado. O resultado sugere 

que pacientes em estágio precoce da doença, a psicoeducação tem melhor 

resultado, em termos de tempo de recorrência, como mostrou os resultados positivos 

em pacientes do estágio 1. Este estudo contribui para idéia desenvolvida por Scott et 

al. (2006), de que  pacientes com elevado número de episódios afetivos anteriores 

são menos propensos a responderem ao tratamento psicossocial. Além disso, 

destaca também a importância da intervenção precoce, como tratamento que pode 

ser extremamente útil em pacientes com menor gravidade mostrando a eficácia do 

grupo de psicoeducação para os cuidadores na profilaxia de recidivas (REINARES et 

al.,2010).  

Em um estudo feito no Brasil, que teve como objetivo verificar o impacto da 

psicoeducação na recuperação sintomática e funcional dos pacientes bipolares, 

foram randomizado 51 pacientes portadores de TB tipo I ou II, em remissão, de 

acordo com os critérios do DSM-IV TR. O grupo experimental foi composto de 29 

pacientes que receberam, além do tratamento farmacológico, a intervenção 

psicoeducacional. O grupo controle foi composto de 22 pacientes que receberam, 

além do tratamento farmacológico, encontros placebo, ou seja, sessões de 

relaxamento. Ambos os grupos tiveram 16 encontros, duas vezes por semana, com 

90 minutos de duração. Os resultados mostraram que a PE tendeu a impactar 

positivamente no bem estar do indivíduo em seu meio ambiente; promoveu uma 

melhora clínica global maior em todos os tempos avaliados com relação ao controle 

e essa melhora foi mantida em um ano; PE e controle mantiveram a recuperação 

sintomática maníaca. Apesar disso, a PE não protegeu de recaídas depressivas e de 

piora da adequação social. Portanto, a PE mostrou-se eficaz no bem-estar do 

paciente em seu meio ambiente, na melhora clínica global e na proteção de recaídas 

maníacas (PELLEGRINELLI, 2010). 
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A PE tem respostas semelhantes às demais intervenções psicológicas testadas, 

mas tem as seguintes vantagens com relação às outras: abrange um número  maior  

de  beneficiados,  tem baixo custo, é de fácil aplicação, além disso, não existem 

restrições  quanto  à  sua  utilização  junto  com  outra  intervenção  psicológica 

desde que sejam compatíveis (ROSO et al., 2005).  

Nossa hipótese neste estudo é que A Psicoeducação Domiciliar em pacientes 

com Transtorno Afetivo Bipolar, realizada em suas residências, tem um impacto 

positivo maior na recuperação sintomática e funcional e na adesão medicamentosa, 

em relação àqueles que receberam Visitas Domiciliares sem abordagem 

Psicoeducacional. 
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Geral 

 
Avaliar a eficácia da Psicoeducação Domiciliar em pacientes com Transtorno 

Afetivo Bipolar em tratamento farmacológico padrão, realizada em suas residências.  

 

2.2 Específicos 

 
• Verificar o impacto da Psicoeducação Domiciliar na recuperação sintomática, 

de pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar, realizada em suas residências;  

• Verificar o impacto da Psicoeducação Domiciliar na recuperação funcional, de 

pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar, realizada em suas residências;  

• Verificar o impacto da Psicoeducação Domiciliar na adesão medicamentosa, 

de pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar, realizada em suas residências;  
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3 METODOLOGIA 
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3.1 Aspectos Éticos 

 

 O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (HCFMRP-USP), de acordo com o Processo HCRP nº 6055/2010. Os 

participantes recrutados para constituir a amostra do presente estudo foram 

informados sobre seus objetivos e procedimentos e tiveram seu consentimento 

solicitado mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo A), confirmando sua participação de modo voluntário. 

 Os devidos cuidados éticos como sigilo, garantia de ausência de prejuízos 

decorrentes de recusa ou desistência em participar e minimização de riscos aos 

participantes foram considerados, conforme descrito no anexo. Dessa forma, os 

parâmetros éticos para investigações envolvendo seres humanos, especialmente a 

Resolução nº. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde foram rigorosamente 

respeitados. 

 
3.2 Desenho do Estudo 

 
Trata-se de um estudo randomizado controlado com 30 pacientes portadores 

de TAB tipo I ou II, em acompanhamento na rede coletiva de Saúde Mental de 

Ribeirão Preto - SP. A distribuição dos sujeitos nos grupos foi feita por meio de 

randomização estratificada, em que os sujeitos, primeiramente, foram divididos em 

blocos estratificados, sendo formados dois grupos homogêneos, evitando-se 

tendências e favorecimentos. 

 

3.3 Local 

 
O estudo foi realizado nas residências dos pacientes que estão inseridos na 

rede coletiva de Saúde Mental de Ribeirão Preto - SP, em acompanhamento no 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) e no Ambulatório do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP-USP). 



 
 

43 

 

3.4 Critérios de Inclusão 

 

• Estar realizando tratamento psiquiátrico na rede coletiva de Saúde Mental de 

Ribeirão Preto; 

• Idade entre18 e 65 anos; 

• Ser alfabetizado; 

• Diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar I ou II segundo DSM-IV (APA, 

2003), confirmado pelo psiquiatra em prontuário; 

• Eutímico (pontuação ≤ 8 na escala de avaliação de depressão de Hamilton 

(HDRS-17itens) e pontuação ≤ 6 na escala de avaliação de mania de Young 

(YOUNG, 1978); 

• Termo de consentimento esclarecido assinado. 

 

3.5 Critérios de Exclusão 

 
• História significativa de qualquer condição médica geral que impeça a 

participação no estudo; 

• Que não estejam em tratamento farmacológico; 

•  Distúrbio ou dependência de substâncias químicas atuais;  

• Que sejam residentes em outros municípios;  

• Paciente que não aceita tratamento psicoeducativo ou que não concorda com 

procedimentos propostos. 

 

3.6 Sujeitos 

 
GRUPO EXPERIMENTAL: 15 pacientes diagnosticados com TABI ou II, em 

acompanhamento no Ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e no 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) que receberam, além do tratamento 

farmacológico, visitas domiciliares com psicoeducação. 
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 GRUPO CONTROLE: 15 pacientes diagnosticados com TABI ou II, em 

acompanhamento no Ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e no 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) que receberam, além do tratamento 

farmacológico, visitas domiciliares placebo. Entende-se por visitas domiciliares 

“placebo”, visitas não estruturadas, sem intervenção psicoeducacional. 

 
3.7 Instrumentos de avaliação 

 

• Dados do prontuário: como auxiliar nas informações necessárias ao estudo. Por 

exemplo: diagnóstico, número de episódios anteriores ao início do estudo, 

medicações, tentativas de suicídios, uso de substâncias. 

 

• Escalas: 
  A. Escala de Hamilton para Avaliação de Depressão – HAM-D 

(HAMILTON, 1960, WILLIAMS, 1988) – versão adaptada Blacker (2000, 

GORENSTEIN et al., 2000). 

 B. Escala de Young para Avaliação da Mania – YOUNG (YOUNG, 1978, Vilela, 

2000, Gorenstein et al., 2000). 

 C. Escala de Adequação Social – EAS – Social Adjustment Scale – Self Report 

(WEISSMAN  e  BOTHWELL,  1976) –  tradução  coordenada  por  C. Gorenstein 

(GORENSTEIN et al., 1999). 

 D. Escala de Avaliação de Qualidade de Vida – World Health Organization 

Quality of  Life  Assessment-Bref  (WHOQOL  –  abreviado).  Versão  em 

português. Organização Mundial de Saúde. Divisão de Saúde Mental. Universidade  

Federal  do  Rio  Grande  do  Sul.  Coordenação  do  Grupo WHOQOL no Brasil 

(1998). 

 E. Teste de Morisky-Green (MORISKY et al., 1982, MORISKY; GREEN; LAVINE, 

1986).   
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 F. Escala de Adesão aos Medicamentos (EAM) versão portuguesa da Reported 

Adherence to Medication Scale (RAM) desenvolvida por Horne, Weiman e Hankins1 

(1997apud PEREIRA & SILVA, 1999).  

  

As escalas e entrevistas são descritas em detalhe abaixo.  

 

Escala de mania de Young (Young) 
 A escala de mania de YOUNG (YOUNG et al., 1978) foi construída em 1978, 

sendo o instrumento mais amplamente utilizado em estudos clínicos controlados 

com pacientes maníacos (VILELA e LOUREIRO, 1998). A escala foi traduzida, 

adaptada e modificada para a literatura brasileira, sendo denominada Escala de 

Avaliação de Mania Modificada (VILELA e LOUREIRO, 1998), entretanto, os autores 

denominaram-na YOUNG. 

A escala constitui-se de 11 itens baseados em sintomas centrais da mania 

descritos no DSM-IV-TR: (a) humor e afeto elevados; (b) energia e atividade motora 

elevadas; (c) interesse sexual; (d) sono; (e) irritabilidade; (f) velocidade e quantidade 

de fala; (g) linguagem (distúrbio do pensamento); (h) conteúdo do pensamento; (i) 

comportamento disruptivo agressivo; (j) aparência e (k) insight. Todos os itens são 

graduados em 5 níveis de gravidade crescente, sendo 7 itens pontuados de 0 a 4 e 

4 itens (irritabilidade, velocidade e quantidade de fala, conteúdo do pensamento, 

comportamento disruptivo agressivo) são pontuados com valores de 0 a 8. 

Utilizamos como pontos de corte escores menores ou iguais a 12 como indicativos 

de eutimia (BYER, 2008). 

 

Escala de depressão de Hamilton (HAM-D)  
 

A Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D) foi desenvolvida 

há mais de 50 anos (HAMILTON, 1960) e mesmo assim mantém sua posição de 

escala de observador mais usada mundialmente para selecionar e acompanhar 

pacientes em pesquisas de terapêutica para a depressão. É considerada como 

padrão ouro na avaliação de gravidade da depressão e usada comparativamente 
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com novas escalas de avaliação a fim de verificar a confiabilidade destas 

(GORENSTEIN e MORENO, 2011). Tem sido frequentemente usada como critério 

de inclusão de pacientes em pesquisas com antidepressivos (SNAITH, 1996). 

A HAM-D foi elaborada para avaliação e quantificação da sintomatologia 

depressiva em pacientes portadores de Transtornos do Humor, não recomenda-se 

uso para outros tipos de pacientes e tampouco como instrumento diagnóstico para 

identificar depressão. Nessa escala, os aspectos cognitivos e somáticos totalizam 

mais de 50% do escore total possível, enquanto 16% estão associados aos sintomas 

ansiosos. A categoria humor representa apenas 8%. Por enfatizar sintomas 

somáticos, a HAM-D é particularmente sensível a mudanças vivenciadas por 

pacientes gravemente deprimidos. Por outro lado, a presença de doenças físicas 

pode distorcer as conclusões, uma vez que a melhora dos sintomas relacionados à 

doença pode ser confundida com a melhora do episódio depressivo (GORENSTEIN 

e MORENO, 2011).  

A escala HAM-D possui três versões - de 17 a 21 itens, ou ainda de 24 itens 

(os três tópicos adicionais são desamparo, desesperança e desvalia). Os itens são 

avaliados de acordo com a intensidade e a frequência dentro de um período 

determinado de dias, variando a pontuação de 0 a 2 ou de 0 a 4. O grau de 

confiabilidade da escala, medido pela consistência interna e confiabilidade entre 

avaliadores, é considerado de bom a excelente. Embora o autor não tenha proposto 

um ponto de corte, na prática se aceita que escores acima de 25 pontos identificam 

pacientes gravemente deprimidos; entre 18 e 24 pontos, pacientes moderadamente 

deprimidos; e entre 7 e 17, pacientes levemente deprimidos  (MORENO e MORENO, 

1998). Abaixo de 8 pontos os indivíduos são considerados eutímicos. A versão de 17 

itens da HAM-D teve sua validade de construto testada por Fleck et al. (1995). Já a 

versão de 21 itens utilizada no nosso estudo, embora não tenha sido validada no 

Brasil, vem sendo muito utilizada em diversas pesquisas no contexto brasileiro. Vide 

instrumento (Anexo D). 

 

O instrumento WHOQOL - bref 
 

 Com o objetivo de disponibilizar um instrumento que demande menor tempo 

para preenchimento e com características psicométricas satisfatórias, o Grupo 
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WHOQOL desenvolveu a versão abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref 

(THE WHOQOL GROUP, 1996).  

 O WHOQOL-bref é composto por 26 questões, sendo duas questões sobre a 

auto-avaliação da qualidade de vida e 24 questões representando cada uma das 

facetas do WHOQOL-100. Para a composição das questões do WHOQOL-bref foi 

selecionada a questão de cada faceta que apresentava a maior correlação com o 

escore médio de todas as facetas (THE WHOQOL GROUP, 1998).  

 O WHOQOL-bref possui 4 domínios: físico (7 perguntas), psicológico (6 

perguntas), relações sociais (3 perguntas) e meio ambiente (8 perguntas). A escala 

utilizada é do tipo likert de 5 pontos e o escore é apresentado de 0 a 100, sendo 0 o 

pior nível e 100 o melhor nível de QVRS possível (Anexo E) (FLECK et al., 2000). 

 
Escala de Adequação Social – EAS 
 

 O conceito de ajuste social baseia-se na integração de múltiplos fatores que 

interferem no comportamento do indivíduo perante o ambiente social. A morbidade 

psiquiátrica frequentemente tem como consequência o prejuízo na qualidade de vida 

e funcionamento social do indivíduo. 

 A Social Adjustment Scale – Self Report  (SAS – SR) foi desenvolvida por 

Weissman e Bothwell (1976) e é considerada a escala de ajuste social mais 

cuidadosamente desenvolvida e que mostra os maiores índices de confiabilidade e 

validade (MCDOWELL e NEWELL, 1996). A EAS foi traduzida da original SAS-SR e 

validada para o português por Gorenstein et al. (2000). Composta por 54 questões, 

das quais 42 são relacionadas à área de trabalho, sendo que o participante 

responde a 6 das 18 questões de acordo com sua ocupação principal. 

 A EAS permite uma avaliação individual de sete áreas especificas: Trabalho 

fora de casa (questões de 1-6); Trabalho em casa (questões 7-12); Como estudante 

(questões 13-18); Vida social e lazer (questões 19-29); Relação com a família 

incluindo pais, irmãos, cunhados e outros membros da família que não moram na 

mesma casa (questões 30-37); Relação marital (questão 38-46); Relação com os 

filhos (questões 47-50); Vida doméstica (questões 51-53); Situação financeira 

(questão 54).  

 Os itens avaliam aspectos do desempenho, a qualidade das relações 

interpessoais e os sentimentos e satisfações pessoais, em relação às duas últimas 
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semanas. A escala se mostrou sensível para diferençar grupos de indivíduos tais 

como portadores de depressão, esquizofrenia, dependência ao álcool e sem 

transtornos mentais. Também foi capaz de detectar alterações antes e após o 

tratamento da depressão (GORENSTEIN et al., 2000). 

 
Teste de Adesão ao tratamento medicamentoso – Morisky-Green 
 

 O teste de Morisky (MORISKY et al., 1982, MORISKY; GREEN; LAVINE, 

1986) é composto por quatro perguntas, que objetivam avaliar o comportamento do 

paciente em relação ao uso habitual do medicamento. O paciente é classificado no 

grupo de alto grau de adesão, quando as respostas a todas as perguntas são 

negativas. Porém, quando pelo menos uma das respostas é afirmativa, o paciente é 

classificado no grupo de baixo grau de adesão. Essa avaliação permite, também, 

discriminar se o comportamento de baixo grau de adesão é do tipo intencional ou 

não intencional, sendo, também, possível caracterizar pacientes portadores de 

ambos os tipos de comportamento de baixa adesão (SEWITCH et al., 2003). Foi 

adotado como critério para classificar o grau de adesão: “aderentes” os pacientes 

que obtiveram 0 pontos no teste de Morisky e Green e “não aderentes” aqueles que 

obtiveram 4 pontos. 

 

Escala de Adesão aos Medicamentos (EAM) 
 
 Esta escala é a versão portuguesa da Reported Adherence to Medication 

Scale (RAM) desenvolvida por Horne, Weiman e Hankins (1997 apud PEREIRA & 

SILVA, 1999) com o objetivo de medir especificamente os níveis de adesão dos 

indivíduos à medicação, incluindo a frequência com que estes ajustam ou  alteram 

as dosagens prescritas pelos médicos. A escala foi desenvolvida pelos autores, por 

considerarem que as escalas de auto relato dos níveis de adesão existentes não se 

adequavam por não serem específicas da medicação, ou por não possibilitarem o 

auto-registo da frequência do ajustamento ou alteração das doses de fármacos 

prescritas. A Escala de Adesão aos Medicamentos (EAM) é um instrumento 

apropriado para avaliar os índices de adesão em indivíduos que estão seguindo um 

regime terapêutico farmacológico. 
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 A escala é composta por quatro afirmações relativas à adesão. Dois dos itens 

dizem respeito ao grau em que os indivíduos se esquecem ou não de tomar os seus 

medicamentos, ou alteram as doses prescritas de acordo com as suas próprias 

necessidades. Os outros dois itens referem a frequência com que o fazem. Os itens 

são cotados numa escala de tipo Likert de 5 pontos, sendo os dois primeiros de 

cotação invertida (1=concordo totalmente; 2=concordo; 3=não tenho a certeza; 

4=discordo; 5=discordo totalmente). Os restantes itens são formulados como 

questões diretas, nos quais os indivíduos indicam a frequência com que se ajustam 

ou esquecem da sua medicação. A sua cotação é feita numa escala de 5 pontos 

(5=nunca; 4=raramente; 3=às vezes; 2=muitas vezes; 1=quase sempre). Obtém-se 

um escore total de adesão à medicação somando as respostas dos quatro itens, 

variando os escores entre 4 e 20. Escores mais elevados indicam maiores níveis de 

adesão. As características psicométricas da versão portuguesa (PEREIRA & SILVA, 

1999) foram avaliadas em termos de fidelidade e validade. O valor global obtido para 

o Alfa de Cronbach foi de 0.709, encontrando-se dentro dos valores referidos pelos 

autores na amostra original. Todos os itens apresentam coeficientes de correlação 

com o total acima de 0.30, indicando boa consistência interna da escala e 

homogeneidade dos seus itens. A escala apresenta boas propriedades 

psicométricas, quer em termos de consistência interna, quer em termos de validade. 

 

3.8 Procedimentos 

 

Após ter aceitado participar e assinado o termo de consentimento do estudo 

foram aplicadas as escalas para avaliar a quantificação de sintomas: HAM-D para a 

depressão, e YOUNG, para a mania e as escalas para avaliar recuperação funcional 

e adesão medicamentosa. Após confirmação de eutimia, os pacientes foram 

randomizados em grupos homogêneos sendo iniciado, após as visitas domiciliares, 

de forma sequencial para ambos os grupos e seguidas paralelamente por 60 dias.   

  Os grupos receberam visitas semanais totalizando 8 encontros, com 90 minutos 

de duração cada. Os instrumentos de avaliação foram aplicados, na semana anterior 

ao início do tratamento, e repetidos na quarta semana (metade) do tratamento, na 

semana posterior ao término do tratamento (nona semana). 
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Grupo experimental 

As sessões de psicoeducação foram baseadas no livro “Psychoeducation 

Manual for Bipolar Disorder”, de Colom e Vieta (2006). Nesse livro, os autores 

descrevem duas versões de psicoeducação sendo uma com 21 sessões e uma 

versão reduzida de oito sessões. A eficácia do programa de psicoeducação com 

sessões reduzidas, apesar de pouco testadas, em comparação com o programa de 

21 sessões, atinge uma eficácia semelhante (COLOM e VIETA, 2006). Por ser a 

psicoeducação feita nas residências dos pacientes, o objetivo foi passar o conteúdo 

da forma mais breve e objetiva possível, favorecendo a construção do vínculo 

terapêutico sem se tornar muito invasivo, optando-se então pela utilização da versão 

reduzida. 

As sessões de visitas tiveram o seguinte formato: 15 minutos de introdução 

em uma conversa informal em que se procurou manter um ambiente acolhedor, 

seguro, descontraído e agradável; 30 minutos de exposição em PowerPoint do tema 

do dia; 30 minutos de discussão com relação ao tema exposto; e 15 minutos de 

fechamento, revisando os principais pontos, totalizando 90 minutos. A descrição das 

sessões e o conteúdo aplicado encontra-se no Anexo I. 

 

Grupo controle 
As visitas placebo foram realizadas em 8 encontros, uma vez por  semana de 

forma não estruturada, procurando não fazer nenhum tipo de intervenção 

psicoeducativa sobre o TAB. Foram abordados temas relacionados a educação em 

saúde, sistema SUS, Rede de Saúde Mental do Município, Reforma Psiquiátrica. As 

sessões tiveram o mesmo formato daquelas do grupo experimental: 15 minutos de 

introdução; 30 minutos de exposição do tema do dia; 30 minutos de discussão com 

relação ao tema exposto; e 15 minutos de fechamento, revisando os principais 

pontos, totalizando 90 minutos. 

 

4.9 Análise Estatística 
 

Inicialmente, foi feita a análise descritiva dos dados sócio demográficos e de 

alguns marcadores de gravidade da doença. A homogeneidade dos grupos com 

relação a esses dados foi avaliada por meio do teste qui-quadrado de Pearson para 
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as variáveis categóricas como sexo, estado civil, escolaridade, idade de início da 

doença, número de medicações atuais e número de parentes de primeiro grau com 

algum transtorno psiquiátrico e do teste t (t-student) para a variável contínua como 

idade. 

Primeiramente realizou-se uma análise exploratória dos dados. Tal 

metodologia tem como objetivo básico sintetizar uma série de valores de mesma 

natureza, permitindo que se tenha uma visão global da variação desses valores, 

organizando e descrevendo os dados de duas maneiras: por meio de tabelas com 

medidas descritivas e de gráficos. 

Para as comparações foi utilizado o modelo de regressão linear com efeitos 

mistos (efeitos aleatórios e fixos). Os modelos lineares de efeitos mistos são 

utilizados na análise de dados em que as respostas estão agrupadas e a suposição 

de independência entre as observações num mesmo grupo não é adequada 

(SCHALL, 1991). Esses modelos têm como pressuposto que seus resíduos têm 

distribuição normal com média 0 e variância σ² constante. Este procedimento foi 

realizado através do software SAS® 9.0, utilizando a PROC MIXED. Para as 

comparações foi utilizado o pós-teste com ajustamento de Tukey. 

Para verificar o efeito da intervenção em cada grupo, em relação à escala de 

Morisky, foi proposto o teste de McNemar. Esse teste verifica se existem evidências 

de efeito de tratamento, ou seja, testa a hipótese de que a mudança de proporções 

entre os tempos é devido ao acaso, quando rejeitamos esta hipótese, podemos dizer 

que existem evidências de efeito de tratamento. O teste foi realizado com o auxílio 

do software SAS® 9.0, utilizando a PROC FREQ. Para os casos onde se obteve 

respostas com mais de dois níveis, usou-se uma extensão do teste de McNemar. 

Para verificar a associação entre as variáveis a adesão e os grupos, em cada 

tempo, foi proposto o teste exato de Fisher. Este procedimento foi realizado através 

do software SAS® 9, utilizando a PROC FREQ. 
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4 RESULTADOS 
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4.1 Descrição da amostra 

 

 Na amostra de 30  pacientes, conforme Tabela 4, houve predomínio do gênero 

feminino (63,3%) porém não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos com relação ao gênero (X2 = 0,144; d.f.=1.0p=0,705). A média de idade foi de 

43,3 (±2,11) variando entre 28 a 65 anos no grupo experimental e 20 a 62 anos no 

grupo controle não diferindo significativamente entre os grupos (t=0,928; d.f.=27,84; 

p=0,362). Com relação ao estado civil, 40% eram casados, 33,3% eram solteiros, 

23,3% separados e 3,3% viúvos não havendo diferença significativa entre grupos 

(X2=1,543; d.f.=3,0; p=0,672). Com relação à escolaridade, 40% da amostra tinham o 

3º grau completo ou incompleto não diferindo entre si o nível de escolaridade 

(X2=0,567; d.f.=2,0; p=0,455).  Referente à avaliação da história clínica em ambos os 

grupos, a maioria dos pacientes não tem história de uso de nenhum tipo de 

substâncias químicas (70%), não havendo diferença significativa entre os grupos 

(X2=0,159; d.f.=1,0; p=0,690).  No que se refere à medicação, a amostra utilizava uma 

média de três medicações psicotrópicas no ato da admissão do estudo não diferindo 

significativamente entre os grupos (t=0,0; d.f=21,87; p=1,00).  A idade do primeiro 

episódio da doença em média foi 24,6 anos (±2,17) sem diferença significativa entre 

grupos (t=0,483; d.f.=27,99; p=0,633), sendo que receberam diagnóstico em média 

com 35,5 (±2,28) sem diferença significativa entre si (t=0,590; d.f=26,49; p=0,560). 

tendo como tipo do primeiro episódio a maior parte a depressão (53,3%) também não 

apresentando significativa diferença entre grupos (X2=0,536; d.f.=1,0; p=0,464). No 

que se refere a antecedências familiares, 63,3% têm pelo menos um parente de 1º 

grau com transtorno mental, não havendo diferença significativa entre grupos 

(X2=1,292; d.f.=1,0; p=0,256). Referente a tentativas de suicídio 26,7% tiveram mais 

de 2 tentativas sendo o maior número no grupo controle (40%) sem diferença 

significativa entre os grupos (X2=4,00; d.f.=2,0; p=0,135) .   

 Por meio desses resultados apresentados na Tabela 4, conclui-se que os 

grupos são homogêneos de acordo com as variáveis sócio demográficas e os 

marcadores de gravidade da doença descritos. 
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Tabela 4 - Características sócio demográficas e clínicas da amostra geral. 

Variáveis  
Grupo 

Experimental 
15(50%) 

Grupo 
Controle 
15(50%) 

Total 
 

30(100%) 

p-valor

Gênero 
Masculino 5 (33.3%)  6 (40%) 11 (36,7%) 0,705 

Feminino 10 (66.7%)  9 (60%) 19 (63,3%)  

Idade Média (±epm) 45,27 (2,88) 41,33 (3,10) 43,3 (2,11) 0,362 

Estado Civil 

Solteiro 4 (26,7%) 6 (40%) 10 (33,3%) 0,672 
Casado 6 (40%) 6 (40%) 12 (40%)  

Divorciado 4 (26,7%) 3 (20%) 7(23,3%)  

Viúvo 1 (6,7%) 0 1(3,3%)  

Escolaridade 

Fundamental 
(in)completo 4 (26,7%) 3 (20%)  7(23,3%) 0,455 

Médio 
(in)completo 6 (40%) 5 (33,3%)  11 (36,7%)  

Superior 
(in)completo 5 (33,3%) 7 (46,7%) 12 (40%)  

Ocupação 

Estudante 0 3 (20%)  3(10%) 0,399 
Trabalhando 2 (13,3%) 3 (20%)  5(16,7%)  

Afastado 4 (26,7%) 4 (26,7%) 8(26,7%)  

Desempregado 1 (6,7%) 1 (6,7%) 2(6,7%)  

Do lar 4 (26,7%) 3 (20%) 7(23,3%)  

Aposentado 4 (26,7%) 1 (6,7%) 5(16,7%)  

Renda 
Nº salários 
mínimos 
(média) 

1,93 (0,47) 2,60 (1,04) 2,27 (0,56) 0,568 

Tipo 1º 
episódio 

Mania 8 (53,3%) 8 6 (40%) 14 (46,7%) 0,464 

Depressão 7 (46,7%) 7 9 (60%) 16 (53,3%)  
Idade 1º 

episódio* Média (±epm) 25,67 (3,11) 23,53 (3,13) 24,6 (2,17) 0,633 
Idade do 

diagnóstico Média (±epm) 36,87 (3,64) 34,13 (2,85) 35,5(2,28) 0,560 

Tentativas de 
Suicídio* 

0 7 (46,7%) 7 (46,7%) 14 (46,7%) 0,135 
1 6 (40%) 2 (13,3%) 8(26,7%)  
≤2 2 (13,3%) 6 (40%) 8(26,7%)  

Número de 
medicações 

psiaquiátricas 
atuais* 

Média (±epm) 3,00 (0,19) 3,00 (0,35) 3,0 (0,19) 1,000 

Parentes de 
1ºgrau com 

doença mental 

Sim 8 (53,3%) 11 (73,3%) 19 (63,3%) 0,256 
Não 7 (46,7%) 4 (26,7%) 11 (36,7%)  

Uso de 
Substâncias* 

Sim 5 (33,3%) 4 (26,7%) 9(30%) 0,690 
Não 10 (66,7%) 11 (73,3%) 21 (70%)  

*marcadores de gravidade da doença 
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 A tabela abaixo (Tabela 5) apresenta as classes de medicações utilizadas 

pela amostra no ato da admissão para o estudo em comparação GE x GC. Não 

houve diferença significativa entre grupos. Todos os pacientes estiveram em 

tratamento psiquiátrico durante todo o estudo com diagnóstico de TAB e em uso de 

pelos menos um estabilizador do humor. 

 

Tabela 5 – Medicações utilizadas no momento da admissão do estudo. 

Classes de 
Medicação 

Total 
n (%) 

GE 
(n=15) 

GC 
(n=15) 

p-valor 

Lítio 15 (50%) 9 (60%) 6 (40%) 0,289 

Anticonvulsivantes 15 (50%) 6 (40%) 9 (60%) 0,289 

Antidepressivos 9 (30%) 5 (33,3%) 4 (26,7%) 0,702 

Ansiolíticos 17 (56,7%) 9 (60%) 8 (53,3%) 0,724 

Antipsic. Atípicos 13 (43,3%) 6 (40%) 7 (46,7%) 0,724 

Antipsic. Típicos 5 (16,7%) 3 (20%) 2 (13,3%) 0,638 

Estimulantes 1 (3,3%) 0 1 (6,7%) 0,326 

GE: Grupo Experimental 
GC: Grupo Controle 
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4.2 Resultados das escalas de medida 
 

Escalas de Avaliação Sintomática 

 

Na tabela 6 tem-se as médias e desvio padrão da escala de HAM-D ao longo 

do tempo (pré – durante – pós) entre os grupos controle e experimental. Nota-se que 

ambos os grupos não apresentaram recaída sintomática durante o estudo. O GC 

apresentou um aumento não significativo nos escores da escala enquanto que o GE 

teve uma queda significativa  nos escores ao final do estudo. 
 
Tabela 6 - Médias da escala de HAM-D ao longo do tempo Pré (0 semana) Durante (4ª semana) e 
Pós (8ª semana). 

HAM-D 

Tempo Grupo n obs Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo

1 - Pré 
Controle 15 2,93 1,98 0 3 6 

Experimental 15 4,07 3,01 0 5 8 

2 - Durante 
Controle 15 2,87 3,04 0 2 8 

Experimental 15 2,33 2,53 0 1 8 

3 - Pós 
Controle 15 3,13 3,34 0 2 8 

Experimental 15 1,47 2,07 0 1 7 
 

 Na tabela 7 verifica-se os efeitos de interação entre as variáveis, ou seja, se 

existe efeito conforme mudamos de grupo e tempo simultaneamente. Evidencia-se 

que no GE nos tempos Pré e Pós houve uma diferença significativa (p<0,01). Porém 

quando comparado entre grupos não se encontra diferença significativa (p=0,67). 
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Tabela 7 - Comparações da escala de HAM-D ao longo do tempo Pré (0 semana) Durante (4ª 
semana) e Pós (8ª semana) intra e entre os grupos controle (sem psicoeducação) e experimental 
(com psicoeducação). 

Comparações HAM-D Estimativa da 
diferença Erro Padrão Valor p* 

Intervalo de 
Confiança 95% para 

a diferença* 
Controle (Pré - Durante) 0,07 0,67 0,99 -1,91 2,05 

Controle (Pré - Pós) -0,20 0,67 0,99 -2,18 1,78 
Controle (Durante - Pós) -0,27 0,67 0,99 -2,25 1,71 

Experimental (Pré - Durante) 1,73 0,67 0,12 -0,25 3,71 
Experimental (Pré - Pós) 2,60 0,67 <0,01 0,62 4,58 

Experimental (Durante - Pós) 0,87 0,67 0,79 -1,11 2,85 
Pré (Controle - Experimental) -1,13 0,99 0,86 -4,05 1,79 

Durante (Controle - Experimental) 0,53 0,99 0,99 -2,39 3,45 
Pós (Controle - Experimental) 1,67 0,99 0,55 -1,25 4,59 

Controle - Experimental 0,36 0,82 0,67 -1,29 2,01 

 
O Gráfico 1 apresenta  os resultados referentes  aos  sintomas depressivos, 

avaliados por meio da escala de HAM-D. Observa-se uma queda significativa nos 

escores da escala ao longo do tempo (p< 0,01) no Grupo Experimental. 

 

 
Gráfico 1 - Resultado da escala de HAM-D ao longo do tempo ( pré – durante – pós)  

dos grupos controle e experimental.  Diferença significativa entre os tempos Pré  

e Pós no grupo Experimental (p< 0,01). 
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Na tabela 8 tem-se as médias e desvio padrão da escala de YOUNG ao 

longo do tempo (pré – durante – pós) entre os grupos controle e experimental. Nota-

se que nos dois grupos GC e GE as média iniciaram baixas, e mantiveram-se baixas  

no final do estudo. 

 
Tabela 8 - Médias da escala de YOUNG ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e 
Pós (8ªsemana).  

YOUNG 

Tempo Grupo n obs Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo

1 - Pré 
Controle 15 1,9 1,22 0 2 4 

Experimental 15 2,0 2,14 0 2 6 

2 - Durante 
Controle 15 1,4 2,29 0 0 6 

Experimental 15 1,0 1,69 0 0 5 

3 - Pós 
Controle 15 1,8 1,47 0 2 4 

Experimental 15 1,0 1,65 0 0 6 
 

Não foi observado efeito de interação entre grupo e tempo. Abaixo, as 

comparações entre os tempos. 

 
Tabela 9 - Comparações entre grupos YOUNG ao longo do tempo Pré (0semana) Durante 
(4ªsemana) e Pós (8ªsemana) intra e entre os grupos controle (sem psicoeducação) e experimental 
(com psicoeducação). 

Comparações YOUNG 
Estimativa 

da 
diferença*

Erro 
Padrão 

Valor 
p* 

Intervalo de 
Confiança 95% 

para a 
diferença* 

Estimativa 
da 

diferença 

Intervalo de 
Confiança 95% 

para a 
diferença 

Controle (Pré - Durante) 0,45 0,19 0,18 -0,11 1,01 0,96 -0,22 2,40
Controle (Pré - Pós) 0,10 0,19 0,99 -0,46 0,66 0,25 -1,09 1,82

Controle (Durante - Pós) -0,35 0,19 0,45 -0,91 0,21 -0,71 -1,77 0,46
Experimental (Pré -

Durante) 0,40 0,19 0,31 -0,17 0,96 0,75 -0,29 2,02

Experimental (Pré - Pós) 0,37 0,19 0,40 -0,20 0,93 0,70 -0,35 1,98
Experimental (Durante - 

Pós) -0,03 0,19 0,99 -0,59 0,53 -0,05 -0,88 0,91

Controle - Experimental 0,21 0,19 0,28 -0,18 0,60 0,42 -0,33 1,30
*Ajustamento por Tukey. 

 

Com relação aos sintomas de mania, avaliados por meio da escala de Young 

(Gráfico 2), as médias iniciaram baixas em ambos os grupos, não houve diferença 

significativa entre os tempos pré e pós. 



 
 

59 

 

 
Gráfico 2 - Resultados da escala de YOUNG ao longo do tempo.                                                  
Não houve diferença significativa nos tempos pré e pós (p=0,20). 
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Escalas de Avaliação Funcional 

 
Os resultados da avaliação de qualidade de vida por meio da escala 

WHOQOL-bref (conforme Tabelas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mostram que, não 

houve diferença significativa nos tempos pré e pós, independente do grupo, nos 4 

domínios. 

Tabela 10 - Estatística descritiva WHOQOL ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e 
Pós (8ªsemana) - domínio 1- Físico. 

WHOQOL - Físico 

Tempo Grupo n obs Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo

1 - Pré 
Controle 15 52,9 22,55 17,86 57,14 85,71 

Experimental 15 53,1 14,02 25 53,57 75 

2 - Durante 
Controle 15 58,1 17,68 28,57 57,14 82,14 

Experimental 15 55,5 14,02 21,43 57,14 75 

3 - Pós 
Controle 15 57,4 15,24 32,14 57,14 82,14 

Experimental 15 58,8 14,28 25 60,71 75 
 

 
Tabela 11 - Comparações das variáveis ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e Pós 
(8ªsemana) intra e entre os grupos controle (sem psicoeducação) e experimental (com 
psicoeducação) no domínio 1 – Físico. 

Comparações Estimativa da 
diferença 

Erro 
Padrão Valor p* 

Intervalo de 
Confiança 95% para 

a diferença* 
Controle (Pré - Durante) -5,24 2,49 0,30 -12,59 2,11 

Controle (Pré - Pós) -4,52 2,49 0,46 -11,87 2,82 
Controle (Durante - Pós) 0,71 2,49 0,99 -6,64 8,06 

Experimental (Pré - Durante) -2,38 2,49 0,93 -9,73 4,97 
Experimental (Pré - Pós) -5,71 2,49 0,21 -13,06 1,63 

Experimental (Durante - Pós) -3,33 2,49 0,76 -10,68 4,02 
Pré (Controle - Experimental) -0,24 6,06 0,99 -18,11 17,63 

Durante (Controle - Experimental) 2,62 6,06 0,99 -15,25 20,49 
Pós (Controle - Experimental) -1,43 6,06 0,99 -19,30 16,44 

Controle - Experimental 0,32 5,70 0,96 -11,11 11,75 
*Ajustamento por Tukey. 
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Tabela 12 - Estatística descritiva WHOQOL ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e 
Pós (8ªsemana).  - domínio 2 - Psicológico. 

WHOQOL - Psicológico 

Tempo Grupo n obs Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 - Pré 
Controle 15 52,8 21,63 16,67 62,5 83,33 

Experimental 15 48,3 17,94 12,5 54,17 75 
2 -

Durante 
Controle 15 55,3 19,89 16,67 62,5 83,33 

Experimental 15 49,2 15,53 16,67 45,83 75 

3 - Pós 
Controle 15 54,2 18,03 25 50 79,17 

Experimental 15 49,7 13,31 29,17 45,83 70,83 
 

Tabela 13 - Comparações das variáveis ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e Pós 
(8ªsemana) intra e entre os grupos controle (sem psicoeducação) e experimental (com 
psicoeducação) no domínio 2 - Psicológico. 

Comparações Estimativa da 
diferença 

Erro 
Padrão Valor p* Intervalo de Confiança 

95% para a diferença*
Controle (Pré - Durante) -2,50 2,89 0,95 -11,02 6,02 

Controle (Pré - Pós) -1,39 2,89 0,99 -9,91 7,13 
Controle (Durante - Pós) 1,11 2,89 0,99 -7,41 9,63 

Experimental (Pré - Durante) -0,83 2,89 0,99 -9,35 7,69 
Experimental (Pré - Pós) -1,39 2,89 0,99 -9,91 7,13 

Experimental (Durante - Pós) -0,55 2,89 0,99 -9,08 7,97 
Pré (Controle - Experimental) 4,44 6,55 0,98 -14,87 23,76 

Durante (Controle - 
Experimental) 6,11 6,55 0,94 -13,21 25,43 

Pós (Controle - Experimental) 4,44 6,55 0,98 -14,87 23,76 
Controle - Experimental 5,00 6,11 0,42 -7,23 17,23 

 

Tabela 14 - Estatística descritiva WHOQOL ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e 
Pós (8ªsemana). - domínio 3 - Relações Sociais. 

WHOQOL - Relações Sociais 

Tempo Grupo n obs Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo

1 - Pré 
Controle 15 42,2 25,87 8,33 41,67 83,33 

Experimental 15 44,4 28,81 0 41,67 83,33 

2 - Durante 
Controle 15 47,2 24,53 16,67 33,33 83,33 

Experimental 15 44,4 26,67 0 50 91,67 

3 - Pós 
Controle 15 50,6 21,93 16,67 58,33 83,33 

Experimental 15 53,9 25,37 8,33 58,33 100 
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Tabela 15 - Comparações das variáveis ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e Pós 
(8ªsemana) intra e entre os grupos controle (sem psicoeducação) e experimental (com 
psicoeducação) no domínio 3 - Relações Sociais. 

Comparações Estimativa da 
diferença 

Erro 
Padrão Valor p* Intervalo de Confiança 

95% para a diferença* 
Controle (Pré - Durante) -5,00 4,36 0,86 -17,86 7,86 

Controle (Pré - Pós) -8,33 4,36 0,41 -21,19 4,53 
Controle (Durante - Pós) -3,33 4,36 0,97 -16,19 9,53 

Experimental (Pré - Durante) 0,00 4,36 0,99 -12,86 12,86 
Experimental (Pré - Pós) -9,44 4,36 0,27 -22,30 3,42 

Experimental (Durante - Pós) -9,44 4,36 0,27 -22,30 3,42 
Pré (Controle - Experimental) -2,22 9,35 0,99 -29,82 25,38 

Durante (Controle - 
Experimental) 2,78 9,35 0,99 -24,82 30,38 

Pós (Controle - Experimental) -3,33 9,35 0,99 -30,93 24,27 
Controle - Experimental -0,93 8,65 0,92 -18,25 16,40 

 
Tabela 16 - Estatística descritiva WHOQOL ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e 
Pós (8ªsemana).  - domínio 4- Meio Ambiente. 

WHOQOL - Meio Ambiente 

Tempo Grupo n obs Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo

1 - Pré 
Controle 15 56,3 18,75 28,13 56,25 96,88 

Experimental 15 54,6 15,26 21,88 53,13 93,75 

2 - Durante 
Controle 15 57,3 13,29 34,38 59,38 81,25 

Experimental 15 53,3 14,96 25 56,25 93,75 

3 - Pós 
Controle 15 57,1 13,9 34,38 56,25 81,25 

Experimental 15 56,0 16,17 28,13 56,25 96,88 
 
Tabela 17 - Comparações das variáveis ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e Pós 
(8ªsemana) intra e entre os grupos controle (sem psicoeducação) e experimental (com 
psicoeducação) no domínio 4 - Meio Ambiente. 

Comparações Estimativa da 
diferença 

Erro 
Padrão Valor p* 

Intervalo de 
Confiança 95% para a 

diferença* 
Controle (Pré - Durante) -1,04 2,38 0,99 -8,05 5,97 

Controle (Pré - Pós) -0,83 2,38 0,99 -7,84 6,18 
Controle (Durante - Pós) 0,21 2,38 0,99 -6,80 7,22 

Experimental (Pré - Durante) 1,25 2,38 0,99 -5,76 8,26 
Experimental (Pré - Pós) -1,46 2,38 0,99 -8,47 5,55 

Experimental (Durante - Pós) -2,71 2,38 0,86 -9,72 4,30 
Pré (Controle - Experimental) 1,67 5,66 0,99 -15,02 18,36 

Durante (Controle - 
Experimental) 3,96 5,66 0,98 -12,73 20,65 

Pós (Controle - Experimental) 1,04 5,66 0,99 -15,65 17,73 
Controle - Experimental 2,22 5,31 0,68 -8,42 12,87 
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Os resultados referentes à adequação social, avaliados por meio da EAS, 

mostram que as médias se mantiveram ao longo do tempo (p=0,08) em ambos os 

grupos, também não foi observada diferença significativa entre os grupos (p=0,25), 

como mostra o Gráfico 3. 

Tabela 18 - Médias da EAS ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e Pós 
(8ªsemana). 

EAS 

Tempo Grupo n obs Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo

1 - Pré 
Controle 15 2,62 0,67 1,89 2,42 4,04 

Experimental 15 2,42 0,72 1,31 2,3 3,84 

2 - Pós 
Controle 15 2,51 0,75 1,64 2,3 4,36 

Experimental 15 2,19 0,45 1,53 2,11 3,23 
 

 
Gráfico 3 - Médias da EAS nos grupos controle e 
experiental. As médias se mantiveram ao longo do tempo 
em ambos os grupos (p=0,08). 
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Escalas de Adesão 

 Os resultados referentes à adesão medicamentosa, avaliados por meio da 

Escala de Adesão mostraram que no grupo controle as médias se mantiveram, 

enquanto que no grupo experimental as médias aumentaram significativamente ao 

longo do tempo (p<0,001), demonstrando um aumento importante na adesão 

medicamentosa. 
 

Tabela 19 - Médias da Escala de Adesão ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e 
Pós (8ªsemana).  

Escala Adesão 

Tempo Grupo n obs Média Desvio 
Padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 - Pré 
Controle 15 17,6 2,5 13 18 20 

Experimental 15 17,8 2,7 12 19 20 
2 - 

Durante 
Controle 15 17,4 2,87 11 18 20 

Experimental 15 19 1,41 15 20 20 

3 - Pós 
Controle 15 17,2 3,05 12 18 20 

Experimental 15 19,73 0,7 18 20 20 
 

 Na tabela 20 verifica-se os efeitos de interação entre as variáveis, ou seja, se 

existe efeito conforme muda-se de grupo e tempo simultaneamente. Evidencia-se 

que no GE nos tempos Pré e Pós houve uma diferença significativa (p<0,01).  
 

Tabela 20 - Comparações das variáveis Escala de Adesão ao longo do tempo Pré (0semana) Durante 
(4ªsemana) e Pós (8ªsemana) intra e entre os grupos controle (sem psicoeducação) e experimental 
(com psicoeducação)  

Comparações Estimativa 
da diferença Erro Padrão Valor p* Intervalo de Confiança 

95% para a diferença* 
Controle (Pré - Durante) 0,20 0,47 0,99 -1,17 1,57 

Controle (Pré - Pós) 0,40 0,47 0,95 -0,97 1,77 
Controle (Durante - Pós) 0,20 0,47 0,99 -1,17 1,57 

Experimental (Pré - 
Durante) -1,20 0,47 0,12 -2,57 0,17 

Experimental (Pré - Pós) -1,93 0,47 <0,01 -3,31 -0,56 
Experimental (Durante - 

Pós) -0,73 0,47 0,62 -2,11 0,64 

Pré (Controle -
Experimental) -0,20 0,86 0,99 -2,75 2,35 

Durante (Controle - 
Experimental) -1,60 0,86 0,44 -4,15 0,95 

Pós (Controle -
Experimental) -2,53 0,86 0,05 -5,08 0,02 

Controle - Experimental -1,44 0,78 0,07 -3,00 0,11 
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Gráfico 4 - Médias da Escala de Adesão nos grupos 
controle e experimental. As médias do grupo experimental 
aumentaram significativamente ao longo do tempo 
(p<0,001) em relação ao grupo controle. 

 

Por meio do teste de Morisk, observou-se que no grupo controle a média de 

adesão foi de (46,7%), mantendo esta média no final do estudo. No grupo 

experimental (60%) estavam aderentes no início do estudo, sendo que no final do 

estudo houve um aumento da aderência para 93,3%. Apresentando-se assim uma 

melhora significativa na adesão (p=0,03). 

Tabela 21 - Médias de adesão medicamentosa ao longo do tempo de acordo com o teste de Morisk e 
Green ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e Pós (8ªsemana). 

Grupos Adesão 
Tempos Valor-p* 

Pré Durante Pós Pré vs 
Dur. 

Pré vs 
Pós 

Dur. vs 
Pós 

Controle 
Aderente 

7 6 7 

0,56 
Não 

houveram 
mudanças 

0,56 
46,7% 40,0% 46,7% 

Não 
Aderente 

8 9 8 
53,3% 60,0% 53,3% 

Experimental 
Aderente 

9 11 14 

0,41 0,03 0,08 
60,0% 73,3% 93,3% 

Não 
Aderente 

6 4 1 
40,0% 26,7% 6,7% 
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Tabela 22 – Médias de adesão medicamentosa comparada entre grupos de acordo com o teste de 
Morisk e Green ao longo do tempo Pré (0semana) Durante (4ªsemana) e Pós (8ªsemana). 

Tempo Adesão 
Grupo 

Total Valor p** 
Controle Experimental

Pré 
Aderente 

7 9 16 

0,72 
47% 60%   

Não Aderente 
8 6 14 

53,3% 40,0%   

Durante 
Aderente 

6 11 17 

0,14 
40,0% 73,3%   

Não Aderente 
9 4 13 

60,0% 26,7%   

Pós 
Aderente 

7 14 21 

0,01 
46,7% 93,3%   

Não Aderente 
8 1 9 

53,3% 6,7%   
 

Por meio do teste de Morisk, observou-se que no grupo controle a média de 

adesão foi de (46,7%), mantendo essa média no final do estudo. No grupo 

experimental (60%) estavam aderentes na admissão do estudo, sendo que no final 

do estudo houve um aumento da aderência para 93,3%. Apresentando uma melhora 

significativa na adesão (p=0,03). 

 

 
Gráfico 5. Médias de adesão medicamentosa avaliadas pelo teste de Morisk 
e Green dos grupos controle e experimental ao longo do tempo.  
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 Também foi possível avaliar pelo Teste de Morisky e Green, se a eventual não 

adesão do paciente se deve a comportamento intencional (deixar de tomar a 

medicação por se sentir bem ou por sentir-se mal) ou não intencional (esquecimento 

e descuido quanto ao horário da medicação). Em ambos os grupos no início do 

estudo houve uma predominância do tipo intencional, 62,5% no grupo controle e 

50% no grupo experimental, sendo que no final mantiveram-se os não aderente do 

grupo controle com comportamento não intencional e intencional na mesma 

proporção 37,5%. 

 

Tabela 23 - Comportamento relacionado a não adesão medicamentosa. 

Grupos Não Adesão Tipo Tempos 
Pré Durante Pós 

Controle 

I 5 4 3 
62,5% 44,4% 37,5% 

I/NI 1 1 2 
12,5% 11,1% 25,0% 

NI 2 4 3 
25,0% 44,4% 37,5% 

Experimental 

I 3 2 0 
50,0% 50,0% 0,0% 

I/NI 1 0 0 
16,7% 0,0% 0,0% 

NI 2 2 1 
33,3% 50,0% 100,0%

I = intencional - NI= não intencional - I/NI= intencional e não intencional 
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5 DISCUSSÃO 
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 Com o objetivo de verificar se um programa de Psicoeducação Domiciliar 

breve teria um impacto positivo na recuperação sintomática e funcional e na melhora 

da adesão medicamentosa em pacientes com TAB, foi administrado um protocolo de 

8 sessões de psicoeducação em suas residências e verificado através de escalas de 

avaliação sintomática, funcional e adesão medicamentosa o resultado dessa 

intervenção psicoeducacional. 
 Dentro do nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que avalia a eficácia 

da Abordagem Psicoeducação adaptada para se realizar em residências de 

pacientes com TAB. Com o aumento da demanda por atendimento psicoterápico por 

parte desses pacientes na rede pública e com as dificuldades de alguns serviços em 

proporcionar um local adequado para se instalar um grupo de psicoeducação, nosso 

propósito em fazer uma Abordagem Psicoeducacional Domiciliar, procurando 

adequar o serviço às possibilidades e condições do paciente. Em muitos casos 

esses pacientes apresentam problemas de aderência por motivo de adequação aos 

dias e horários estabelecidos para os grupos, indisponibilidade de tempo e 

inviabilidade financeira devido a gastos com transporte até o local. 

 O Transtorno Afetivo Bipolar é uma doença que se manifesta normalmente na 

fase de formação da vida do paciente e impacta na esfera cognitiva e emocional de 

seu desenvolvimento, produzindo dificuldades interpessoais, educacionais e 

financeiras que potencialmente deixam sequelas ao longo da vida do paciente. A 

doença também impacta a família e os amigos do paciente, produzindo um enorme 

ônus tanto para a pessoa afetada e para a comunidade como um todo (SILVA; 

BUENO; MORENO, 2011). 

 O objetivo dos tratamentos deve, portanto considerar esses aspectos, e 

também o de atingir melhora por longo período com foco na diminuição do impacto 

da doença e dos seus tratamentos na cognição e no funcionamento social e 

ocupacional. Por se tratar de uma doença crônica e sem cura que requer tratamento 

para a vida toda deve-se tratar a doença considerando a relação custo - benefício 

das intervenções utilizadas em função de eficácia, tolerabilidade e particularmente 

da sua eficiência (SILVA; BUENO; MORENO, 2011).  

 De acordo com Colom (2011) as intervenções psicológicas para transtornos 

de humor podem ser divididas em "especializadas" e "simples". Psicoeducação 

pertence ao último grupo. As terapias simples, não necessitam de uma 

fundamentação teórica altamente desenvolvida e essa ausência de complexidade 
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(tanto para os terapeutas como para os clientes), se encaixa facilmente no ambiente 

clínico e objetivos terapêuticos. O terapeuta tem que ser um clínico (psiquiatra, 

psicólogo, enfermeiro, assistente social ou terapeuta ocupacional), que tenha 

conhecimento especializado do distúrbio e não de uma técnica, e essa é a principal 

diferença entre terapias especializadas e simples. Outras características do 

terapeuta incluem a experiência no trabalho de grupo e habilidades interpessoais, 

questões comuns a quase todas as intervenções. 

A crença do paciente acerca do medicamento pode ser um dos fatores chave 

em relação à adesão à terapia medicamentosa. Frequentemente, os pacientes 

tomam decisões sobre tomar ou não um medicamento baseado nas informações 

recebidas acerca dos mesmos (GIMENES; ZANETTI; HAAS, 2009). 

Alguns profissionais consideram que os pacientes já possuem informações 

sobre as causas e sintomas da doença, mas a grande maioria ignora a natureza 

biológica, clínica e recorrente de seu transtorno. As primeiras sessões de 

psicoeducação devem ser o primeiro passo para introduzir conceitos que mais tarde 

serão absolutamente necessários ao programa. Por exemplo, não se acredita que 

faz sentido realizar uma intervenção meramente projetada para identificar os 

sintomas iniciais, se não tiver primeiro corretamente definido o que o transtorno 

bipolar é e porque seus sintomas aparecem (COLOM; VIETA, 2006). 

 Neste estudo randomizado controlado com 30 pacientes portadores de TAB 

tipo I ou II, em acompanhamento na rede coletiva de Saúde Mental de Ribeirão 

Preto, observamos um predomínio do gênero feminino (63,3%) na amostra dos 

pacientes. Na literatura alguns estudos mostram que com relação ao gênero não há 

diferença entre homens e mulheres para a prevalência do TAB tipo I, (BELMAKER, 

2004, KESSLER et al., 2007). Já o TAB tipo II é mais prevalente no sexo feminino 

(BENAZZI et al., 2007, KESSLER et al., 2007; KUSUMAKAR et al., 1997). A 

utilização dos serviços de saúde parece também ser diferente entre os gêneros 

(SCHAFFER et al., 2006), homens com TAB procuraram significativamente menos 

atendimento médico que mulheres, o que pode explicar a predominância do gênero 

neste estudo. 

Encontramos, neste estudo, que a maior parte (26%) dos pacientes estava 

afastada do emprego, corroborando com a literatura que mostra que o Transtorno 

Afetivo Bipolar se associa a grande limitação na atividade profissional. Apenas 50% 

dos pacientes com TAB se encontram empregados 6 meses após alta de 
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hospitalização psiquiátrica (HIRSCHFELD et al., 2004).  Em um estudo europeu 

Goetz et al. (2007), com amostra de 3.500 pacientes demostrou que 68% desses 

pacientes apresentavam algum grau de dificuldade profissional , dentre eles, 21% 

eram totalmente incapazes de trabalhar.  

 Nesta  amostra o primeiro episódio na maioria dos pacientes foi episódio 

depressivo (53,3%). A literatura mostra que o estado depressivo é a condição 

sintomática mais frequente na vida do paciente e o responsável pela maior parte da 

incapacitação e sofrimento gerados ao portador de Transtorno Bipolar (GOODWIN & 

JAMISON, 2007, EMILIEN et al., 2007). Em um estudo de seguimento de 10 anos, 

pacientes com transtorno bipolar tipo I estiveram deprimidos em 31% do tempo, 

mais do que em mania (9%) ou em estados mistos (9%) (JUDD et al., 2003a). 

Pacientes com transtorno bipolar tipo II estiveram em depressão em 50,3% do 

tempo, muito mais do que em hipomania (1,3%) (JUDD et al., 2003b). 

 Em nosso estudo, a idade do primeiro episódio da doença em média foi 24,6 

anos. Na literatura vemos que em geral, os primeiros sintomas aparecem, na 

adolescência começo da idade adulta sendo que pelos menos metade dos casos 

iniciam-se antes dos 25 anos de idade (KESSLER et al., 2005).  

O transtorno está associado com um alto grau de sofrimento 

humano. Enquanto alguns raros indivíduos podem experimentar somente um único 

episódio de mania e depressão em suas vidas, mais de 95% das pessoas com 

transtorno bipolar têm episódios recorrentes de depressão e mania ao longo de suas 

vidas (GOODWIN & JAMISON, 1990). 

A identificação do TAB pode ocorrer tardiamente, como consequência de um 

diagnóstico e tratamento inadequados ou desconhecimento por parte do portador e 

de sua família. O atraso no diagnóstico contribui para um pior prognóstico e aumento 

na carga da doença, na amostra do nosso estudo a idade do primeiro episódio da 

doença em média 24,6 anos, até a idade em que receberam diagnóstico que foi em 

média com 35,5, coincide com alguns estudos que mostram que o diagnóstico 

correto do transtorno bipolar muitas vezes pode demorar até 10 anos desde o início 

dos sintomas (HIRSCHFELD et al., 2004). 

Referente a tentativa de suicídio, em nossa amostra,  26,7% tiveram mais 

de 2 tentativas sendo o maior número no grupo controle (40%). De acordo com 

alguns estudos o TAB está associado a um elevado risco de mortalidade, sendo 

que aproximadamente 25% dos portadores tentam suicídio em algum momento 
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da vida (HILTY et al., 1999, EVANS, 2000). Hilty et al. (1999) acrescentam, que 

dos 25% dos portadores de TAB que tentam suicídio, 11% têm êxito. Essa taxa é 

ainda maior quando se refere a pacientes não tratados, chegando a 15% 

(EVANS, 2000).   

 Nessa amostra os pacientes tomavam em média três medicações, 

psicotrópicas, no ato da admissão. O uso de diferentes fármacos associados tem 

sido uma prática cada vez mais frequente no TAB, estudos têm demonstrado que, 

muitas vezes, é necessária a combinação de medicamentos como, por exemplo, 

estabilizadores do humor e antidepressivos, mesmo na fase de manutenção e, se 

sintomas psicóticos estiverem presentes, é necessário o uso de antipsicóticos e/ou 

benzodiazepínicos (BOWDEN, 1997, STAHL, 2002).  A polifarmácia é 

frequentemente utilizada para tratar os sintomas subsindrômicos persistentes, após 

o fracasso da monoterapia (MACHADO-VIEIRA e SOARES, 2007) sendo essa uma 

das principais dificuldades para a adesão do paciente ao tratamento (GAZALLE; 

HALLAL et al., 2007). 

No que se refere a antecedências familiares, na nossa amostra, 63,3% têm 

pelo menos um parente de 1º grau com transtorno mental. Esse dado é concordante 

com alguns estudos que dizem que a história familiar é, realmente, um importante 

fator de risco para a manifestação de TAB, sendo esse risco especialmente maior 

quando se trata de parentes de primeiro grau (LIMA et al., 2005; STUART, 2001). 

Cerca de 50% dos pacientes bipolares têm em sua família algum membro acometido 

com a doença (BELMAKER, 2004, KUPFER et al., 2002). 

 Com relação aos resultados da avaliação clínica dos sintomas maníacos, e 

depressivos, os pacientes de ambos os grupos, experimental e controle de nosso 

estudo, no momento da admissão apresentaram baixos escores na escala de 

sintomatologia depressiva e maníaca e durante o estudo não apresentaram recaídas 

sintomáticas. No GE apesar de observarmos uma diminuição estatisticamente 

significativa nos escores da escala de HAM-D (P<0,01) não podemos concluir que foi 

devido à psicoeducação já que a comparação entre grupos não foi significativa 

(p=0,67), além disso, os pacientes estavam eutímicos na admissão não sendo 

clinicamente importante esta diminuição dos sintomas depressivos do ponto de vista 

estatístico. 

 Com relação ao sintoma de mania, avaliado pela escala de YOUNG, as 

médias iniciaram baixas e apesar de ter uma diminuição não significativa, nos 
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escores durante o estudo, mantiveram-se baixas no final, pois os pacientes também 

não tiveram recaídas no polo Maníaco. 

 Na literatura, os estudos controlados com psicoeducação têm demonstrado 

resultados positivos na melhora sintomática em ambos os polos maníacos e 

depressivo sob o impacto da psicoeducação (COLOM et al., 2003a; 2003b; 2004; 

2009, MIKLOWITZ et al., 2000, D’SOUZA et al., 2010). As diferenças encontradas 

entre os resultados deste estudo e os demais citados acima se deve ao fato de que 

esses estudos são realizados em duas fases: Na primeira é realizado o tratamento 

com protocolos com um número maior de sessões dedicada ao tema. Na segunda é 

realizado um acompanhamento de 6 meses a  2 anos sendo feitas avaliações de 

recidivas e verificação de sintomas, já em nosso estudo realizamos uma intervenção 

breve de 8 sessões sem acompanhamento posterior, o que pode ter interferido nos 

resultados, talvez se os pacientes tivessem  sido acompanhados após o término do 

estudo detectaríamos alguma recaída sintomática nos grupos, até porque o grupo 

controle estava menos aderente no início do estudo e permaneceu menos aderente 

no final em relação ao grupo experimental.    

 A diferença entre os resultados deste estudo foi encontrada em outro 

desfecho importante, relacionado à avaliação funcional. A avaliação da adequação 

social, através da EAS, que mede a recuperação funcional dos sujeitos nos âmbitos 

sócio ocupacional, situação financeira e relações interpessoais (sociais e familiares), 

apresentou escores que não tiveram mudanças significativas ao longo do tempo e 

não apresentou diferença entre grupos. Na escala de avaliação de qualidade de vida 

WHOQOL – bref os resultados mostraram que não houve mudança significativa nos 

4 domínios nem entre os grupos nem ao longo do tempo não sendo observada uma 

recuperação funcional nesses pacientes. A literatura mostra, em estudos controlados 

com seguimento após tratamento, efeitos significativos da psicoeducação no 

funcionamento social (PERRY et al., 1999) e  na qualidade de vida (BAUER et al., 

2006a). 

 Em se tratando da adesão medicamentosa, a porcentagem de pacientes não 

aderentes aos medicamentos no nosso estudo, 40% no grupo experimental e 53% 

no grupo controle foi semelhante à encontrada na literatura internacional que 

evidencia que as taxas de não adesão em transtorno bipolar, representam 47% em 

alguma fase do tratamento ou 52% durante um período de dois anos. 

(GREENHOUSE et al., 2000). 
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 O baixo grau de adesão manifestado na maioria dos pacientes neste estudo 

reforça a importância do tema e a necessidade de abordagem psicossocial em 

relação a esse comportamento. Tal aspecto é relevante, pois caso o paciente não 

tenha informações a respeito da doença e de como tratá-la, não poderá apresentar 

os comportamentos necessários para o controle da doença (PIRES JÚNIOR; 

MENGUE, 2005, MALERBI, 2001).De acordo com Leite e Vasconcellos (2003), as 

razões de não adesão ao tratamento medicamentoso são: o acesso econômico aos 

medicamentos, o número muito alto de medicações prescritas e o esquema 

terapêutico, mesmo quando o medicamento é fornecido gratuitamente, os efeitos 

colaterais e a ausência de sintomas em algumas fases da doença. Alguns pacientes 

não aderem ao tratamento porque se recusam a aceitar que possuem a doença 

(SANTIN; CERESER & ROSA, 2005). 

 Nossos resultados mostraram que no grupo experimental houve uma melhora 

significativa da adesão medicamentosa em comparação ao grupo controle (p=0,03). 

Por meio do teste de Morisk, observou-se que no grupo controle a média de adesão 

foi de (46,7%), mantendo essa média no final do estudo. No grupo experimental 

(60%) estavam aderentes na admissão do estudo, sendo que no final do estudo 

houve um aumento da aderência para 93,3%, apresentando-se assim uma melhora 

significativa na adesão estando em concordância com a maioria dos estudos que 

avaliaram o efeito da psicoeducação na aderência ao tratamento de pacientes com 

TAB. Estudos clínicos randomizados apresentaram resultados que demostraram que 

a psicoeducação aumentou o conhecimento do paciente em relação à doença e ao 

medicamento, diminuindo os sintomas psiquiátricos e aumentando a adesão 

(COLOM et al., 2004; 2003a, 2003b, DOGAN, 2003., MIKLOWITZ et al., 2003). 

Miasso (2006), destaca o dilema da ambivalência percebido pelo bipolar que 

no início não reconhece sua doença, e passa a acreditar que não precisa dos 

medicamentos, tendo no preconceito e nas limitações geradas pelos efeitos 

colaterais, motivos adicionais que reforçam a decisão de abandonar o tratamento. E, 

ao vivenciarem as crises desencadeadas pela ausência do tratamento, identificam 

sua real necessidade, destacando-se a presença de efeitos colaterais, em oposição 

à percepção da necessidade do medicamento frente às crises e reinternações. 

 Além de avaliar o baixo grau de adesão, neste estudo também pudemos 

observar o tipo de comportamento de não adesão, pois de acordo com Miasso 

(2009), conhecer a origem do comportamento de não adesão (intencional ou não 
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intencional) é fundamental para direcionar a implementação de estratégias, nos 

serviços de saúde, voltadas à segurança dessa clientela na terapêutica 

medicamentosa. Nos pacientes não aderentes pode se observar que o 

comportamento intencional foi predominante, ou seja, os pacientes às vezes deixam 

de tomar o medicamento quando se sentem bem ou quando esse lhe faz mal.  De 

acordo com Miasso (2009) entre os pacientes que não aderem ao tratamento 

medicamentoso intencionalmente, há aqueles que exprimem insatisfação com a 

medicação por não se considerarem doentes e não identificam motivos para seguir a 

terapêutica medicamentosa, sendo frequente o abandono da mesma. Os resultados 

aqui encontrados não são corroborados por estudos que verificaram a adesão e 

satisfação em relação ao tratamento em pacientes com TAB, que identificaram a não 

adesão à medicação por comportamento não intencional (MIASSO; MONTESCHI; 

GIACCHERO, 2009, CARDOSO, 2008). 

 É importante observar que no TAB muitos pacientes tem um insight 

empobrecido, senso crítico prejudicado e dificuldade para compreender e aceitar o 

transtorno, o que pode explicar a imprevisível postura dos pacientes quanto ao tipo 

de baixa adesão. Tal aspecto pode, em parte, ser explicado pela escassez de 

orientações fornecidas a essa clientela pelos profissionais de saúde. Como nem todo 

serviço público tem disponível em sua rotina um serviço especializado de terapia, 

este estudo pode trazer importantes contribuições para implementação de 

estratégias nos serviços de saúde que permitam avaliar a possibilidade de inserir a 

psicoeducação aos pacientes através de visitas domiciliares.  

O estudo apresentou algumas limitações como o tamanho reduzido da 

amostra que se deveu à dificuldade em encontrar e selecionar pacientes em fase 

eutímica, e sem uso atual de substâncias químicas. Apesar de grande parte da 

amostra ter apresentado episódios anteriores não foi possível colher essa 

informação com precisão, pois os pacientes e familiares não sabiam ou sabiam 

parcialmente informar esse dado e nem todos os prontuários continham essa 

informação, alguns por terem pouco conhecimento a respeito da sintomatologia da 

doença não sabiam identificar uma crise e considerava crise somente o ato da 

internação. Como não foi feito segmento aos pacientes após o término do estudo a 

exemplo de alguns estudos que tiveram acompanhamento de 6 meses a 1 ano, não 

foi possível detectar o impacto do tratamento ao longo do tempo e a diferença entre 

os grupos. A falta de avaliador independente também é considerada como uma 
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limitação do estudo. Estudos posteriores deverão ser desenvolvidos para controlar 

estas variáveis e aprofundar nosso conhecimento a esse respeito. 

Ao melhorar a adesão, a Psicoeducação Domiciliar demonstrou, neste estudo, 

sua eficácia como abordagem psicossocial gerenciando melhores condições de 

tratamento do curso crônico e recorrente do TAB de maneira efetiva.  
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6 CONCLUSÃO 
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 Este estudo aqui apresentado demonstrou que um programa breve, de 8 

semanas de Psicoeducação Domiciliar, realizado em visitas nas residências de 

pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar em tratamento farmacológico padrão teve 

um impacto positivo no aumento da adesão medicamentosa.  
 A Psicoeducação Domiciliar não teve um impacto positivo na recuperação 

funcional já que as médias das escalas de avaliação funcional não se alteraram 

durante o estudo nos grupos experimental e controle.  

 Não foi possível verificar se a Psicoeducação Domiciliar teve um impacto 

positivo na recuperação sintomática já que os pacientes permaneceram eutímicos 

durante o estudo não havendo recaídas em ambos os grupos experimental e 

controle.  

 A Psicoeducação Domiciliar demonstrou sua eficácia como abordagem 

psicossocial melhorando a adesão ao tratamento dos pacientes com TAB. Ao 

melhorar a adesão, gerenciamos melhores condições do curso crônico e recorrente 

do TAB de maneira efetiva.  
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Por meio deste termo você está sendo convidado a participar como voluntário 

(a) da pesquisa: “A eficácia da Psicoeducação Domiciliar em pacientes com 

Transtorno Afetivo Bipolar em tratamento na rede coletiva de saúde mental de 

Ribeirão Preto” 

 

I- Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal. 
1-Nome Do Paciente:........................................................................................ 

Documento de Identidade nº: .............................................          Sexo: M    F 

Data de nascimento: ........./......../....... 

Endereço: ....................................................................................      Nº: ..........  

Bairro: .............................................           Cidade: ..........................................  

CEP: ..................................         Telefone celular: (    ) .................................... 

Telefone residencial (     ) ....................................................................... 

E-mail: ................................................................................................................ 

 

2- Responsável Legal: ...................................................................................... 

Natureza (grau de parentesco, curador, tutor): ................................................. 

Documento de Identidade nº: ...........................................             Sexo: M    F 

Data de nascimento: ........./......../....... 

Endereço: ................................................................................         Nº: ..........  

Bairro: ...........................................           Cidade: ............................................ 

CEP: ........................................               Telefone Celular: (....)........................ 

Telefone Residencial: (......)..................................... 

E-mail: ................................................................................................................ 
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II- Dados sobre a pesquisa científica 
Título da pesquisa:“A eficácia da Psicoeducação Domiciliar em pacientes com 

Transtorno Afetivo Bipolar em tratamento na rede coletiva de saúde mental de 

Ribeirão Preto”. 

Pesquisador: Tarciso Aparecido Batista, enfermeiro, mestrando em Saúde 

Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Orientador: Prof. Dr. Mário Francisco P. Juruena, docente do Departamento 

de Neurociências e Ciências do Comportamento do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

 
III- Justificativa e objetivo da pesquisa 
A falta de adesão ao tratamento, assim como conflitos familiares podem 

interferir no tratamento da doença mental, sendo esses fatores relevantes na 

questão da recaída sintomática dos pacientes. O agravamento desses fatores pode 

ter como consequências: um maior índice e aumento do tempo de hospitalização, 

principalmente hospitalização compulsória; maior índice de contravenções, auto e 

hetero agressividade; aumento dos custos do tratamento de um modo geral. Dessa 

forma, com menos situações de conflito familiar, e melhora na adesão ao tratamento 

haverá uma melhor capacidade de resistência por parte do paciente aos eventuais 

fatores de estresse. O objetivo deste estudo será avaliar a importância da 

psicoeducação em pacientes com TAB, em visitas domiciliares, vendo essa 

modalidade de atendimento como uma intervenção psicossocial, que irá contribuir 

para levar informações corretas a cuidadores e pacientes a respeito dos transtornos 

mentais, propondo uma melhor aderência do paciente ao tratamento, diminuindo o 

grau de conflitos familiares. Dessa forma, pretende-se contribuir para um melhor 

prognóstico da doença e na redução do nível de re-internações e semi-internações 

de pacientes em tratamento na rede coletiva de Saúde Mental de Ribeirão Preto 

 

IV- Procedimentos  
Inicialmente, todo possível participante deverá passar por um protocolo para 

confirmar se poderá participar da pesquisa. Os pacientes serão submetidos, 

inicialmente, à avaliação por meio de escalas e questionários de avaliação, após 

isso serão selecionados pacientes com diagnóstico atual de transtorno psiquiátrico,  
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V- Garantias do sujeito da pesquisa 
Os participantes que preencherem os critérios necessários para constituir a 

amostra do presente estudo serão convidados a participar da pesquisa, sendo essa 

participação absolutamente voluntária. Será assegurado aos participantes, no 

momento do convite, que, caso não queiram participar, tal decisão não trará nenhum 

tipo de prejuízo para a continuidade do tratamento na instituição, bem como, que 

haverá total liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento no transcorrer 

da pesquisa e deixar de participar do estudo.  Para todos os participantes, será lido 

o termo de consentimento informado, fornecendo-lhes informações sobre a 

justificativa, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios do estudo do qual estão 

sendo convidados a participar. Somente serão aceitos no estudo aqueles que 

assinarem o termo de consentimento informado. A todos os voluntários será 

garantido o direito de receber informações e esclarecimentos quanto a qualquer 

dúvida que surja no transcorrer do procedimento e informação atualizada sobre o 

estudo, ainda que isso possa afetar a vontade de continuar participando. Da mesma 

forma, será garantida a segurança de não serem identificados, bem como de que 

todas as informações fornecidas por eles serão mantidas sob caráter confidencial. 

Você terá o número do telefone de um médico da nossa equipe, no caso de 

sentir algum desconforto. Caso, em algum momento do estudo, seja necessário 

encaminhamento para os serviços de saúde, você será encaminhado(a) pelo médico 

responsável aos serviços de saúde públicos oferecidos na comunidade. 

 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Mário Francisco P. Juruena,  

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento  

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP  

E-mail: juruena@fmrp.usp.br 

Fone:(16) 3602-4614 Fax: (16)3630-7961 Celular: (16)8139-8456    

 

VI- Riscos e Benefícios da Pesquisa 
A pesquisa não envolve procedimentos arriscados para você e os riscos 

relacionados com sua participação serão minimizados por meio de 

acompanhamento do pesquisador e do médico responsável pela pesquisa, sendo 

que devidos encaminhamentos para apoio quando necessário serão realizados.  
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Os benefícios relacionados com a sua participação são inestimáveis, dado 

que auxiliarão na elaboração de ações afirmativas relacionadas à melhor evolução 

sintomática da doença, sendo os benefícios indiretos e futuros. 

 
VII- Consentimento livre e esclarecido 
Declaro que, após conveniente explicação do pesquisador, e após ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente protocolo de 

pesquisa. 

Ribeirão Preto, ............. de ..................................................... de  2011. 

 

____________________________                  ________________________ 

Assinatura do participante ou de                         Assinatura do pesquisador 

    Seu representante legal 
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Anexo B – Questionário Sócio demográfico 

 

NÚMERO DO SUJEITO: _______________________ 

 

PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 

IDENTIFICAÇÃO 
 
 

Nome:_________________________________________________________________ 

Registro do HC/ Hygia:___________________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/_____/______             Idade: ________________________ 

Endereço : _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________ CEP: ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ 

Telefone para contato: 1- _______________________ 2 - ________________________

E-mail- ______________________ 

    

Contato de um familiar/cuidador:    

(  ) Pai ou mãe    (  ) Filho(a)    (  ) Irmã(o) 

Nome: ________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Cidade: _______________________________CEP: ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___

Telefone para contato: 1- _________________    2 - ________________________ 

E-mail- _______________________________ 
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1. DADOS DEMOGRÁFICOS 

       

Data de Nascimento: __/__/____      

Idade: ____Peso: _____ Altura:____ Sexo: ? M  ? F 

Estado Civil: _________________ Número de Filhos: ________ ? Não tem Filhos 

Naturalidade (Cidade e Estado onde nasceu):____________________________________ 

Etnia: Branca  Negra Amarela Parda/mulata Outros:_______ 

Religião:    Católico  Judeu   

    Protestante  Testemunha de Jeová 

    Evangélico/Crente  Espírita  

    Outra, qual:____________  Sem religião  

Ocupação Atual:  (  ) Trabalhando    (  ) Desempregado 

    (  ) Nunca trabalhou         (  ) Do lar  

    (  ) Aposentado          (  ) Afastado (licença médica) 

    (  ) Estudante          Outro, qual: _____________ 

Renda Individual:  ? Não ? Sim R$_________ (___No de salários mínimos) 

Renda Familiar: N° de pessoas na casa ________ 

Total da renda de todos que moram na casa: R$_____________ (___No de salários mínimos) 

Escolaridade: _____Grau   (  ) Completo (  ) Incompleto  

Total do número de anos que já estudou (excluir repetência, contar a partir do 1º. ano do Ensino 

Fundamental) ___________________ 

Sabe ler e escrever?   (  ) sim (  ) não 
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2 -HISTÓRIA MÉDICA GERAL  
Quais dessas doenças abaixo foram diagnosticadas por um médico? Marcar com um “X” e 
colocar a idade 

 
Sim Não Não sei Idade: Convulsão/ataques  

      

Sim Não Não sei Idade: 
Ferimentos na cabeça (com  

perda de consciência) 
 

     
Sim Não Não sei Idade: Enxaqueca  

      
Sim Não Não sei Idade: Asma  

      
Sim Não Não sei Idade: Diabetes  

      
Sim Não Não sei Idade: Hipotireoidismo  

      
Sim Não Não sei Idade: Hipertireoidismo  

      
Sim Não Não sei Idade: Pressão alta  

      
Sim Não Não sei Idade: Derrame cerebral  

      
 
 

Você é portador de alguma doença não perguntada?   ? Sim ? Não  
Qual(Quais)?__________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

 
Hábitos      
Tabagismo Passado: ?- não ?- sim Se sim, tempo uso: __________anos 
Tabagismo Atual: ?- não ?- sim Se sim, maior n° cigarros/dia: ______ 
Uso Atual :  

Chá preto/Chimarrão ?- não ?- sim   
 Café: ?- não ?- sim   
 Refrigerante de cola: ?- não ?- sim   
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4 - CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA 
 
Idade do 1º episódio: ________ anos  (evolução da doença: ________anos)  
 
Tipo do 1° episódio:   
 

• Episódio de Mania : (  ) 

• Episódios Depressivos: (  ) 

• Tempo que demorou para receber o Dx de TB:________ 
 
Tipo do episódio predominante (mais crises):_________ 
 
Idade que recebeu diagnóstico médico: _______ anos  
 
Idade que usou medicação psiquiátrica pela primeira vez: ________ anos  
 
Abuso de substância:  (  ) Sim (  ) Não  

Hospitalizações Psiquiátricas: (  ) Sim   (  ) Não Quantas: ______ 

Idade na 1ª hospitalização psiquiátrica: ________ anos  

Sintomas psicóticos: _______    
Tentativa de suicídio: (  ) sim  (  ) não   
Se sim, número: __________vezes   
Tratamento Psiquiátrico  
Já usou lítio no passado com boa resposta?_______ 
Familiar com boa resposta a lítio?____________ 
  
História Familiar de Doença Psiquiátrica: 
 
N° familiares de 1° grau acometidos por Esquizofrenia: ______ FPMTA   
N° familiares de 1° grau acometidos por TB: ______ FPMTA   
N° familiares de 1° grau acometidos por depressão: ______ FPMTA   
Nº familiares de 1º grau com demência ______ FPMTA  
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 5 - TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO  

Você já foi submetido a algum tratamento psiquiátrico? ? Não ? Sim 
Quais medicamentos você está usando? 
 

Medicação Atual Tomando Idade em Duração do Dose
 agora? que tratamento atual
   começou? (em meses)  
 SIM NÃO (em anos)   
      

Carbonato de lítio  (Carbolitium) S N    
      

ANTI-CONVULSIVANTES      
      

Valproato/ Divalproato de sódio      
(Depakene, Valpakene, Depakote) S N    

      
Carbamazepina (Tegretol, Tegretard) S N    

      
Oxcarbazepina (Trileptal) S N    

      
Lamotrigina (Lamictal, Neural) S N    

      
Topiramato (Topamax)      

      
OUTROS S N    

      
ANTIDEPRESSIVOS –ISRS e ISRSN      

      
Fluoxetina 

S N
   

(Prozac, Verotina, Fluxene, Daforin,    
Eufor, Nortec, Deprax, Psiquial)      

      
Fluvoxamina (Luvox) S N    

      
Paroxetina (Aropax, Cebrilin, Pondera, 
Roxetin) S N    

      
Sertralina (Zoloft, Tolrest, Serenata, 
Sercerin, Assert, Novativ, Seronip)  S N    
 
Citalopram 
(Cipramil, Procimax, Denyl, 
Alcytam)    

 
S 

 
 

N     
          

Escitalopram (Lexapro)    S N     
          

Venlafaxina  (Efexor, Venlift)    S N     
         

Mirtazapina (Remeron)   S N     
       

Bupropiona (Welbutrin, Zetron)   S N     
       

ANTIDEPRESSIVOS – TCC e OUTROS     
     
Amitriptilina (Amitril, Tryptanol) S N     
         

Nortriptilina (Pamelor)   S N     
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Imipramina (Tofranil)   S N     
         

Clomipramina (Anafranil)     S N     
         

Minalciprano (Ixel)   S N     
          

ANSIOLÍTICOS BENZODIAZEPÍNICOS       
        

Alprazolam (Frontal, Apraz, 
Altrox, Tranquinal)    S N     

          
Clonazepam (Rivotril, 
Clonotril)    S N     

          
Diazepam (Diempax, Valium)    S N     

          
OUTROS    S N     

       
NEUROLÉPTICOS – ATÍPICOS       

       
Clozapina (Leponex)   S N     

         
Olanzapina (Zyprexa)   S N     

         
Ziprasidona (Geodon)   S N     

         
Quetiapina (Seroquel)   S N     

         
Aripiprazol (Abilify)   S N     

       
Risperidona (Risperdal, Zargus, Risperidon, 
Respidon) S N     

       
Sulpirida(Equilid; Sulpan, Dogmatil) S N     

       
NEUROLÉPTICOS – TÍPICOS       

     
Clorpromazina (Amplictil, Longactil) S N     

         
Haloperidol (Haldol)   S N     

          
Pimozida(Orap)    S N     

          
OUTROS    S N     

          
ESTIMULANTES          

        

Metilfenidato 

(Ritalina 
Concerta 
RitalinaLA  S N     

         
Hormônio  T4 (Euthyrox, Synthroid,

S N
    

Puran T4) 
       
         

          
Outros?   

S N
    

Qual?______________________     
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Anexo C- Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton 
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Anexo D – Escala de Avaliação de Mania 

 
 

 

YOUNG 
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Anexo E- Escala de Avaliação Funcional - WHOQOL –bref 
 

Instruções 
 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras 
áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que 
resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais 
apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 
perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. Por 
exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 
 

  

nada 
 

muito pouco 
 

médio 
 

muito 
 

completamente 
 

Você recebe dos outros o apoio de que 
necessita? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o apoio de 
que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu 
"muito" apoio. 
Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 
 
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule o número que lhe parece a melhor 
resposta. 
 

   

muito  ruim 
 

ruim 
 

nem ruim nem 
boa 

 

boa 
 

muito boa 

 

1 
 

Como você avaliaria sua 
qualidade de vida? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 

   

muito 
insatisfeito 

 

insatisfeito 
 

nem satisfeito 
nem insatisfeito 

 

satisfeito 
 

muito 
satisfeito 

 

2 
 

Quão satisfeito(a) você 
está com a sua saúde? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 
 

  nada muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 Em que medida você acha que sua dor 
(física) impede você de fazer o que você 
precisa? 

1 2 3 4 5 

4 O quanto você precisa de algum 
tratamento médico para levar sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 
6 Em que medida você acha que a sua vida 

tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 

8 Quão seguro(a) você se sente em sua 
vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o seu ambiente físico 
(clima, barulho, poluição, atrativos)? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 
capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada muito 
pouco 

médio muito completamente 

10 Você tem energia suficiente para seu dia a 
dia? 

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar sua aparência 
física? 

1 2 3 4 5 

12 Você tem dinheiro suficiente para 
satisfazer suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para você estão as 
 
informações que precisa no seu dia  a  dia? 

1 2 3 4 5 

14 Em que medida você tem oportunidades 
de atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  Muito ruim Ruim Nem ruim
nem bom

Bom Muito bom

15 Quão bem você é capaz de se 
locomover?

1 2 3 4 5 
 

 
 
 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem 
satisfeito 
nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito 
satisfeito 

16 Quão satisfeito(a)você está com o 
seu sono? 

1 2 3 4 5

17 Quão satisfeito(a) você está com sua 
capacidade de desempenhar as 
atividades do seu dia a dia? 

1 2 3 4 5

18 Quão satisfeito(a) você está com  sua 
capacidade para o trabalho? 

1 2 3 4 5

19 Quão satisfeito(a) você está consigo  
 
mesmo? 

1 2 3 4 5

20 Quão satisfeito(a) você está com 
suas relações pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5

21 Quão satisfeito(a) você está com sua 
vida sexual? 

1 2 3 4 5

22 Quão satisfeito(a) você está com o 
apoio que você recebe de seus 
amigos? 

1 2 3 4 5

23 Quão satisfeito(a) você está com as 
condições do local onde mora? 

1 2 3 4 5

24 Quão satisfeito(a) você está com o 
seu acesso aos serviços de saúde? 

1 2 3 4 5

25 Quão satisfeito(a) você está com o 
seu meio de transporte? 

1 2 3 4 5
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As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou 
certas coisas nas últimas duas 
semanas.  
 

  Nunca Algumas 
vezes 

Frequentemente Muito 
frequentemente 

Sempre

26 Com que frequência você tem 
sentimentos negativos, tais 
como mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5

 
Alguém o ajudou a preencher este questionário?.................................................................. 
Quanto tempo você levou para preencher este questionário?.................................................. 
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Anexo F - Escala de Adequação Social – EAS 
 

Social  Adjustment Scale – Self Report (WeissmaneBothwell,1976)–tradução 
coordenada por C. Gorenstein 
 
Gostaríamos de saber como você se sentiu  no seu trabalho, lazer e vida familiar 
nas DUAS ÚLTIMAS SEMANAS. Não existem respostas certas ou erradas neste 
questionário. 
Escolha as respostas que melhor descrevam como você esteve nas duas últimas 
semanas. 
 
TRABALHOFORA DE CASA 
Assinale a resposta que melhor se adapte à sua condição. 
 
Eu: 
1- sou um trabalhador assalariado e/ou autônomo 
2- trabalho em casa sem remuneração (prendas domésticas) 
3- sou estudante 
4- sou aposentado 
5- estou desempregado 
 
Você geralmente trabalha mais de 15 horas por semana com remuneração? 
1.sim 2.não 
 
Você trabalhou nestas duas últimas semanas com remuneração? 
1.sim 2.não 
 
Assinale a resposta que melhor descreve sua situação nas duas últimas semanas. 
1. Quantos dias de trabalho remunerado você perdeu nas duas últimas semanas? 
1. não perdi nenhum dia 
2. perdi um dia 
3. perdi cerca de metade do tempo de trabalho 
4. perdi mais da metade do tempo de trabalho, mas trabalhei pelo menos um dia 
5. não trabalhei nenhum dia 
8. estive em férias nesse período 
Se você não trabalhou com remuneração em nenhum dia das duas últimas 
semanas, pule para a questão 7. 
 
2. Você foi capaz de realizar seu trabalho nas duas últimas semanas? 
1. fiz meu trabalho muito bem 
2. fiz meu trabalho bem, porém tive algumas pequenas dificuldades 
3. necessitei de auxílio no trabalho e cerca de metade do tempo não o fiz 
adequadamente 
4. fiz meu trabalho de maneira inadequada na maior parte do tempo 
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5. fiz meu trabalho de maneira inadequada durante o tempo todo 
 
3. Você se sentiu envergonhado de seu desempenho no trabalho nas duas últimas 
semanas? 
1. sim 2. não 
1. em nenhum momento me senti envergonhado 
2. uma ou duas vezes me senti um pouco envergonhado 
3. cerca de metade do tempo me senti envergonhado 
4. senti-me envergonhado a maior parte do tempo 
5. senti-me envergonhado o tempo todo 
 
4.Você teve algum tipo de discussão com as pessoas com quem você trabalha nas 
duas últimas semanas? 
1. não tive nenhuma discussão e relacionei-me muito bem 
2. no geral, relacionei-me bem, mas tive pequenas discussões 
3. tive mais de uma discussão 
4.tive várias discussões 
5. tive discussões constantemente 
 

5.Você se sentiu chateado, preocupado ou desconfortável enquanto realizava seu 
trabalho nas duas últimas semanas? 
1. em nenhum momento, senti-me assim 
2. senti-me assim uma ou duas vezes 
3. senti-me assim cerca de metade do tempo 
4. senti-me assim a maior parte do tempo 
5. senti-me assim o tempo todo 
 
6.Você achou seu trabalho interessante nas duas últimas semanas? 
 
1. meu trabalho foi interessante praticamente o tempo todo 
2. uma ou duas vezes meu trabalho não foi interessante 
3. cerca de metade do tempo meu trabalho não foi interessante 
4. meu trabalho não foi interessante a maior parte do tempo 
5. meu trabalho não foi interessante o tempo todo 
 
TRABALHOEM CASA 
As donas de casa devem responder às questões de 7 a 12, os demais sigam para a 
questão 13. 
 
7.Quantos dias você realizou tarefas domésticas nas duas últimas semanas? 
1. diariamente 
2. realizei tarefas domésticas quase todos os dias 
3. realizei tarefas domésticas cerca de metade do tempo 
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4. no geral, não realizei tarefas domésticas 
5. fui totalmente incapaz de realizar tarefas domésticas 
8. estive ausente de casa nas duas últimas semanas 
8.Nas duas últimas semanas, você foi capaz de realizar suas tarefas domésticas, 
tais como cozinhar, limpar, lavar, fazer compras, consertos caseiros etc.? 
1. realizei as tarefas muito bem 
2. realizei as tarefas bem, porém tive pequenas dificuldades 
3. necessitei de auxílio nas tarefas e cerca de metade do tempo não as fiz 
adequadamente 
4. fiz minhas tarefas de maneira inadequada na maior parte do tempo 
5. fiz minhas tarefas de maneira inadequada o tempo todo 
 
9.Você se sentiu envergonhado(a) de seu desempenho nas tarefas domésticas, nas 
duas últimas semanas? 
1. em nenhum momento, senti-me envergonhado(a) 
2. uma ou duas vezes, senti-me um pouco envergonhado(a) 
3. cerca de metade do tempo, senti-me envergonhado(a) 
4. senti-me envergonhado(a) a maior parte do tempo 
5. senti-me envergonhado(a) o tempo todo 
 
10.Você teve algum tipo de discussão com vendedores, comerciantes ou vizinhos, 
nas duas últimas semanas? 
1. não tive nenhuma discussão e relacionei-me muito bem 
2. no geral, relacionei-me bem, mas tive pequenas discussões 
3. tive mais de uma discussão 
4. tivevárias discussões 
5. tive discussões constantemente 
 
11.Você se sentiu incomodado(a) como seu trabalho doméstico nas duas últimas 
semanas? 
1. em nenhum momento, senti-me incomodado(a) 
2. senti-me incomodado(a) uma ou duas vezes 
3. senti-me incomodado(a) cerca de metade do tempo 
4. senti-me incomodado(a) a maior parte do tempo 
5. senti-me incomodado(a) o tempo todo 
 
 
12. Você achou seu trabalho doméstico interessante, nas duas últimas semanas? 
1. meu trabalho foi interessante na maior parte do tempo 
2. uma ou duas vezes, meu trabalho não foi interessante 
3. cerca de metade do tempo, meu trabalho não foi interessante 
4. meu trabalho não foi interessante a maior parte do tempo 
5. meu trabalho não foi interessante o tempo todo 
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ESTUDANTES 
Responda às questões de 13 a 18 se você frequenta escola por meio período ou 
mais. Caso contrário, pule para a questão 19. 
 
Quanto tempo você permanece na escola? 
1.período integral 
2. mais que meio período 
3. meio período 
 
Assinale a resposta que melhor descreve sua situação nas últimas duas semanas. 
 
13. Quantos dias de aula você perdeu nas duas últimas semanas? 
1.não perdi nenhum dia 
2. perdi poucos dias de aula 
3. perdi cerca de metade do tempo de aula 
4. perdi mais da metade do tempo de aula 
5. não fui à escola nenhum dia 
8. estive de férias nesse período 
 
14. Você foi capaz de realizar suas tarefas escolares nas duas últimas semanas? 
1. fiz minhas tarefas muito bem 
2. fiz minhas tarefas, porém tive pequenas dificuldades 
3. necessitei de ajuda nas minhas tarefas e cerca de metade do tempo não as fiz 
adequadamente 
4. fiz minhas tarefas de maneira inadequada a maior parte do tempo 
5. fiz minhas tarefas de maneira inadequada o tempo todo 
 
15. Você se sentiu envergonhado(a) de seu desempenho escolar nas duas últimas 
semanas? 
1. em nenhum momento, senti-me envergonhado(a) 
2. uma ou duas vezes, senti-me envergonhado(a) 
3. cerca de metade do tempo, senti-me envergonhado(a) 
4. senti-me envergonhado(a) a maior parte do tempo 
5. senti-me envergonhado(a) o tempo todo 
 
16. Você teve algum tipo de discussão com pessoas ligadas à escola nas duas 
últimas semanas? 
1. não tive nenhuma discussão e relacionei-me muito bem 
2. no geral, relacionei-me bem, mas tive pequenas discussões 
3. tive mais de uma discussão 
4. tivevárias discussões 
5. tive discussões constantemente 
8. não se aplica, não frequentei a escola nesse período 
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17. Você teve algum aborrecimento na escola nas duas últimas semanas? 
1. em nenhum momento, senti-me aborrecido(a) 
2. senti-me aborrecido(a) uma ou duas vezes 
3. senti-me aborrecido(a) cerca de metade do tempo 
4. senti-me aborrecido(a) a maior parte do tempo 
5. senti-me aborrecido(a) o tempo todo 
8. não se aplica, não frequentei a escola nesse período 
 
18. Você achou suas tarefas escolares interessantes nas duas últimas semanas? 
1. minhas tarefas escolares foram interessantes o tempo todo 
2. uma ou duas vezes, minhas tarefas escolares não foram interessantes 
3. cerca de metade do tempo, minhas tarefas escolares não foram interessantes 
4. no geral, minhas tarefas escolares não foram interessantes a maior parte do 
tempo 
5. minhas tarefas escolares não foram interessantes o tempo todo 
 
LAZER 
Todos devem responder às questões de 19 a 27 
Assinale a resposta que melhor descreve sua situação nas últimas duas semanas. 
 
19. Quantos amigos você viu ou conversou ao telefone nas duas últimas semanas? 
1. nove ou mais amigos 
2. cinco a oito amigos 
3. dois a quatro amigos 
4. um amigo 
5. nenhum amigo 
 
20.Você foi capaz de conversar sobre seus sentimentos e problemas com pelo 
menos um amigo nas duas últimas semanas? 
1. posso sempre falar sobre meus sentimentos 
2. no geral, posso falar sobre meus sentimentos 
3. consegui falar sobre meus sentimentos cerca de metade do tempo 
4. com frequência, não consegui falar sobre meus sentimentos 
5. em nenhum momento, consegui falar sobre meus sentimentos 
8. não se aplica, não tenho amigos 
 
21.Nas duas últimas semanas, quantas vezes você saiu socialmente com outras 
pessoas? Por exemplo, visitou amigos, foi ao cinema, a restaurantes, à igreja, 
convidou amigos para sua casa? 
1. mais de três vezes 
2. três vezes 
3. duas vezes 
4. uma vez 
5. nenhuma vez 
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22.Quanto tempo você dedicou a suas atividades de lazer, nas duas últimas 
semanas? Por exemplo, esportes, leitura, ouvir música etc. 
1.dediquei a maior parte do tempo livre ao lazer praticamente todos os dias 
2. dediquei parte do tempo livre ao lazer em alguns dias 
3. dediquei pouco tempo livre ao lazer 
4. no geral, não dediquei nenhum tempo ao lazer, mas assisti à televisão 
5. não dediquei nenhum tempo ao lazer, nem assisti à televisão 
 
23. Você teve algum tipo de discussão com seus amigos nas duas últimas 
semanas? 
1. não tive nenhuma discussão e relacionei-me muito bem 
2. no geral, relacionei-me bem, mas tive pequenas discussões 
3. tive mais de uma discussão 
4.tivevárias discussões 
5. tive discussões constantes 
8. não se aplica, não tenho amigos 
 
24.Seseus sentimentos foram feridos ou se você foi ofendido por um amigo durante 
as duas últimas semanas, 
quanto isso o afetou? 
1. isso não me afetou ou não aconteceu 
2. superei em poucas horas 
3. superei em poucos dias 
4. superei em uma semana 
5. vai levar meses até que eu me recupere 
8. não se aplica, não tenho amigos 
 
25.Você se sentiu tímido(a) ou desconfortável quando em companhia de outras 
pessoas nas duas últimas semanas? 
1. sempre me senti confortável 
2. algumas vezes, senti-me desconfortável. mas relaxei depois de pouco tempo 
3. senti-me desconfortável cerca de metade do tempo 
4. no geral, senti-me desconfortável 
5. senti-me desconfortável o tempo todo 
8. não se aplica, não estive com outras pessoas 
 
26. Você se sentiu solitário(a) e desejando ter mais amigos durante as duas últimas 
semanas? 
1. não me senti solitário(a) 
2. senti-me solitário(a) algumas vezes 
3. senti-me solitário(a)cerca de metade do tempo 
4. no geral, senti-me solitário(a) 
5. o tempo todo me senti solitário(a) e desejando ter mais amigos 
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27. Você se sentiu aborrecido(a) em seu tempo livre durante as duas últimas 
semanas? 
1. nunca me senti aborrecido(a) 
2. no geral, não me senti aborrecido(a) 
3. senti-me aborrecido(a) cerca de metade do tempo 
4. no geral, senti-me aborrecido(a) 
5. senti-me aborrecido(a) o tempo todo 
 
Você é solteiro. separado ou divorciado e não mora com um parceiro sexual? 
1. SIM, responda às questões 28 e 29 
2. NÃO, pule para a questão 30 
 
28.Quantas vezes você teve um encontro com intenções amorosas nas duas últimas 
semanas? 
1. mais de três vezes 
2. três vezes 
3. duas vezes 
4. uma vez 
5. nenhuma vez 
 
29. Vocês se interessou por ter encontros amorosos nas duas últimas semanas? Se 
você não os teve, gostaria de tê-Ios tido? 
1.interessei-me por encontros o tempo todo 
2. a maior parte do tempo me interessei por encontros 
3. cerca de metade do tempo me interessei por encontros 
4. não me interessei por encontros a maior parte do tempo 
5. estive totalmente desinteressado por encontros 
 
FAMÍLIA 
Responda às questões de 30 a 37 sobre seus pais, irmãos, irmãs, cunhados, 
sogros e crianças que não moram em sua casa. Você teve em contato com algum 
deles nas duas últimas semanas? 
1. SIM, responda às questões de 30 a 37 
2. NÃO, pule para a questão 36 
 
30. Você teve algum tipo de discussão com seus parentes nas duas últimas 
semanas? 
1. relacionamo-nos bem o tempo todo 
2. no geral, relacionamo-nos bem, mas tive pequenas discussões 
3. tive mais de uma discussão com pelo menos um parente 
4.tivevárias discussões 
5. tive discussões constantemente 
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31.Você foi capaz de conversar sobre seus sentimentos e problemas com pelo 
menos um parente nas duas últimas semanas? 
1. posso sempre falar sobre meus sentimentos com pelo menos um parente 
2. no geral, posso falar sobre meus sentimentos 
3. consegui falar sobre meus sentimentos cerca de metade do tempo 
4. com frequência, não consegui falar sobre meus sentimentos 
5. nunca consegui falar sobre meus sentimentos 
 
32. Você evitou contato com seus familiares nas duas últimas semanas? 
1. procurei meus familiares regularmente 
2. procurei algum familiar pelo menos uma vez 
3. esperei que meus familiares me procurassem 
4. evitei meus familiares, mas eles me procuraram 
5. não tenho contato com nenhum familiar 
 
33.Você dependeu de seus familiares para obter ajuda,conselhos,dinheiro ou afeto 
nas duas últimas semanas? 
1. em nenhum momento preciso ou dependo deles 
2. no geral, não dependi deles 
3. dependi deles cerca de metade do tempo 
4. dependo deles a maior parte do tempo 
5. dependo completamente de meus familiares 
 
34. Você quis contrariar seus familiares a fim de provocá-Ios nas duas últimas 
semanas? 
1. não quis contrariá-Ios 
2. uma ou duas vezes quis contrariá-Ios 
3. quis contrariá-Ios cerca de metade do tempo 
4. quis contrariá-Ios a maior parte do tempo 
5. eu os contrariei o tempo todo 
 
35.Você se preocupou, sem nenhuma razão, com coisas que pudessem acontecer a 
seus familiares nas duas últimas semanas? 
1. não me preocupei sem razão 
2. preocupei-me uma ou duas vezes 
3. preocupei-me cerca de metade do tempo 
4. preocupei-me a maior parte do tempo 
5. preocupei-me o tempo todo 
8. não se aplica, não tenho familiares 
 
TODOS respondem às questões 36 e 37 mesmo que não tenham familiares. 
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36.Nas últimas semanas, você achou que decepcionou ou foi injusto(a) com seus 
familiares? 
1.metade do tempo achei que os decepcionei 
2. não achei que os decepcionei em nada 
3. no geral, não achei que os decepcionei 
4. cerca de metade do tempo, achei que os decepcionei 
5. a maior parte do tempo, achei que os decepcionei 
6. o tempo todo, achei que os decepcionei 
 
37. Em algum momento nas últimas duas semanas, você achou que seus familiares 
o decepcionaram ou foram injustos com você? 
1. em nenhum momento, achei que eles me decepcionaram 
2. no geral, achei que eles não me decepcionaram 
3. cerca de metade do tempo, achei que eles me decepcionaram 
4. a maior parte do tempo, achei que eles me decepcionaram 
5. tenho muita mágoa porque eles decepcionaram 
Você mora com seu cônjuge ou está morando com um parceiro sexual? 
1. SIM, responda às questões de 38 a 46 
2. NÃO, pule para a questão 47 
 
38. Você teve algum tipo de discussão com seu(sua) companheiro(a) nas duas 
últimas semanas? 
1. não tivemos nenhuma discussão e relacionamo-nos muito bem 
2. no geral, relacionamo-nos bem, mas tivemos pequenas discussões 
3. tivemos mais de uma discussão 
4. tivemos várias discussões 
5. tivemos discussões constantemente 
 
39. Você foi capaz de conversar sobre seus sentimentos e problemas com seu(sua) 
companheiro(a) nas duas últimas 
semanas? 
1.pude sempre falar sobre meus sentimentos livremente 
2. no geral, pude falar sobre meus sentimentos 
3.consegui falar sobre meus sentimentos cerca de metade do tempo 
4. com frequência, não consegui falar sobre meus sentimentos 
5. em nenhum momento consegui falar sobre meus sentimentos 
 
40. Você exigiu que as coisas em casa fossem feitas do seu jeito nas duas últimas 
semanas? 
1. eu não insisti para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
2. no geral, eu não insisti para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
3. cerca da metade do tempo, eu insisti para que as coisas fossem feitas do meu 
jeito 
4. no geral, eu insisti para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
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5. o tempo todo, eu insisti para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
 
41.Você sentiu que seu(sua) companheiro(a) foi autoritário(a) com você ou ficou 
"pegando no seu pé" nas duas últimas semanas? 
1. quase nunca 
2. de vez em quando 
3. cerca de metade do tempo 
4. a maior parte do tempo 
5. o tempo todo 
 
42. Você se sentiu dependente de seu(sua) companheiro(a) nas duas últimas 
semanas? 
1. senti-me independente 
2. no geral, senti-me independente 
3. senti-me um tanto dependente 
4. no geral, senti-me dependente 
5. dependi de meu(minha) companheiro(a) para tudo 
 
43. Como você se sentiu com relação ao(à) seu(sua) companheiro(a) nas duas 
últimas semanas? 
1. senti afeto o tempo todo 
2. no geral, senti afeto 
3. cerca de metade do tempo, senti afeto e cerca de metade do tempo senti 
desagrado 
4. no geral, senti desagrado 
5. senti desagrado o tempo todo 
 
44. Quantas vezes você e seu(sua) companheiro(a) tiveram relações sexuais? 
1- mais de duas vezes por semana 
2- uma ou duas vezes por semana 
3- uma vez a cada duas semanas 
4- menos de uma vez a cada duas semanas, mas pelo menos uma vez no último 
mês 
5- nenhuma vez no último mês ou mais 
 
45. Você teve algum problema durante relações sexuais, tal como dor, nas duas 
últimas semanas? 
1- nenhum 
2- uma ou duas vezes 
3- cerca de metade das vezes 
4- a maior parte das vezes 
5- todas as vezes 
8- não se aplica, não tive relações sexuais nas duas últimas semanas 
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46. Como você se sentiu quanto às relações sexuais nas duas últimas semanas? 
1- senti prazer todas as vezes 
2- no geral, senti prazer 
3- senti prazer cerca de metade das vezes 
4- no geral, não senti prazer 
5- não senti prazer nenhuma das vezes 
 
FILHOS 
Nas duas últimas semanas, estiveram morando com você filhos solteiros, adotivos 
ou enteados? 
1- SIM, responda às questões de 47 a 50 
2- NÃO, pule para a questão 51 
 
47. Você tem se interessado(a) pelas atividades de seus filhos, escola, lazer, 
durante as duas últimas semanas? 
1- interessei-me e estive ativamente envolvido(a) o tempo todo 
2- no geral, interessei-me e estive envolvido(a) 
3- cerca de metade do tempo interessei-me 
4- no geral, não me interessei 
5- estive desinteressado(a) o tempo todo 
 
48.Você foi capaz de conversar e ouvir seus filhos nas duas últimas semanas? 
(crianças maiores de 2 anos) 
1- sempre consegui comunicar-me com eles no geral consegui 
2- comunicar-me com eles 
3- cerca de metade das vezes, consegui comunicar-me com eles 
4- no geral, não consegui comunicar-me com eles 
5- não consegui comunicar-me com eles 
8- não se aplica, não tenho filhos maiores de 2 anos 
 
49. Como você se relacionou com seus filhos nas duas últimas semanas? 
1- não tive nenhuma discussão e relacionei-me muito bem 
2- no geral, relacionei-me bem, mas tive pequenas discussões 
3- tive mais de uma discussão 
4- tive várias discussões 
5- tive discussões constantemente 
 
50. Como você se sentiu em relação a seus filhos nas duas últimas semanas? 
1- senti afeto o tempo todo 
2- no geral, senti afeto 
3- cerca de metade do tempo, senti afeto 
4- no geral, não senti afeto 
5- em nenhum momento, senti afeto 
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VIDA FAMILIAR 
Você já foi casado, viveu com um parceiro sexual ou teve filhos? 
1- SIM, responda às questões de 51 a 53 
2- NÃO, pule para a questão 54 
51. Você se preocupou com seu(sua) companheiro(a) ou com algum de seus filhos 
sem nenhuma razão nas duas últimas semanas mesmo não estando morando juntos 
atualmente? 
1- não me preocupei 
2- preocupei-me uma ou duas vezes 
3- preocupei-me cerca de metade do tempo 
4- preocupei-me a maior parte do tempo 
5- preocupei-me o tempo todo 
8- não se aplica, não tenho companheiro ou filhos vivos 
 
52. Em algum momento nas duas últimas semanas, você achou que decepcionou o 
seu parceiro ou algum de seus 
filhos? 
1- não achei que os decepcionei em nada 
2- no geral, não senti que os decepcionei 
3- cerca de metade do tempo, achei que os decepcionei 
4- a maior parte do tempo, achei que os decepcionei 
5- eu os decepcionei completamente 
 
53.Em algum momento nas duas últimas semanas,você achou que seu companheiro 
ou algum de seus filhos o decepcionou? 
1- em nenhum momento, achei que eles me decepcionaram 
2- no geral, achei que eles não me decepcionaram 
3- cerca de metade do tempo, achei que eles me decepcionaram 
4- no geral, achei que eles me decepcionaram 
5- tenho muita mágoa porque eles me decepcionaram 
 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 
Todos respondam à questão 54. 
 
54. Você teve dinheiro suficiente para suprir suas necessidades e as de sua família 
nas duas últimas semanas? 
1- tive dinheiro suficiente para as necessidades básicas 
2- no geral, tive dinheiro suficiente, porém com pequenas dificuldades 
3- cerca de metade do tempo, tive dificuldades financeiras, porém não precisei pedir 
dinheiro emprestado . 
4- no geral, não tive dinheiro suficiente e precisei pedir dinheiro emprestado 
5- tive sérias dificuldades financeira. 
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Anexo G – Escala de Adesão 
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Anexo H - Teste de Morisky e Green 

 

 

PERGUNTAS SIM NÃO 

“Você, alguma vez, se esquece de 
tomar seu remédio?” 

  

“Você, às vezes, é descuidado 
quanto ao horário de tomar seu 
remédio?” 

  

“Quando você se sente bem, 
alguma vez, você deixa de tomar 
seu remédio?” 

  

“ Quando você se sente mal, com o 
remédio, às vezes, deixa de tomá-
lo?” 
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Anexo I – Programa Adaptado de Psicoeducação Domiciliar 

 

Transtorno
Afetivo
Bipolar

  

SESSÃO 1

TRANSTORNO AFETIVO 
BIPOLAR
(TAB)

 
 

 

 

O que é TAB?
Doença psiquiátrica séria.

Caracterizada por oscilações ou mudanças no humor.

Alegria, tristeza e raiva → sentimentos normais;

Pessoas com TAB a duração e intensidade pessoas
em geral;

Oscilações:
Mudanças normais: alegria e tristeza

Mudanças acentuadas: euforia e depressão

  

P R E J U Í Z O

P R E J U Í Z O

 

 

 

Características do TAB
Idade de início: adolescência e início da

vida adulta.
Raramente inicia na infância e acima de 50
anos.

Primeiro sintoma: depressão, euforia ou

ambos.

Até o momento considerada uma

doença para a vida toda.

  

Natureza biológica

Principal causa: genética;

Herança: predisposição para ter a doença;

Funcionamento incomum dos 

neurotransmissores = química cerebral.

Mecanismos biológicos:
Ar condicionado: regula a temperatura;
Cérebro: regula o humor.
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Sintomas mais frequentes
SINTOMAS de MANIA % pacientes que tem

↑ atividades em geral 100

Euforia/humor “para cima” 90

↓ necessidade sono 90

Loquacidade 85

Aceleração do pensamento 80

↑ auto-estima 75
¯ ↓ concentração 65

↑ sexualidade 60

Irritabilidade 45

Sintomas psicóticos 40

Abuso álcool 35

  

MANIA/HIPOMANIA

Aceleração 
dos 

Pensamentos
Aumento 
Energia

Irritabilidade 
“pavio curto”

Idéias 
Atropeladas

Grandiosidade

Dificuldade 
Concentração

Agressividade

Ciúme 
Exagerado

Aumento 
Impulsividade

Diminuição 
Necessidade 

do Sono

 

 

 

Mania/Hipomania

Após uma fase mania:

Apatia (↓ energia, concentração e memória)

Disforia (mau humor);

Culpa;

Alteração do sono;

Confusão com depressão.

  

O que é 

depressão para 

você?

 

 

 

Depressão 

Extrema tristeza ≠ depressão

Envolve outras alterações além da

tristeza: apatia, anedonia, alterações do

sono, etc.

  

Crenças populares

Depressão: não é “frescura”, “fraqueza”
ou “preguiça”, e necessita de
tratamento!

Tem origem biológica e necessita de
medicações para tratá-la.

Vamos aprender os sintomas?
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Principais sintomas
SINTOMAS de DEPRESSÃO % pacientes com TAB que tem

Tristeza 86

Perda de energia 86

Dificuldade de concentração 79

Pensamentos negativos 64

Insônia 57

Perda do prazer 57

Perda de peso 43

Choro fácil 43

Perda do apetite 36

Dores no corpo/somáticos 36

Irritabilidade 29

  

Sintomas de Depressão
↓ energia- ↓ motivação

↓ humor

Incapacidade de sentir alegria/ prazer;

Lentificação psíquica - ↓ concentração, ↓memória;

Dificuldade de organização e planejamento;

Indecisão;

Desânimo.

 

 

 

Sintomas de Depressão

Pensamentos e sentimentos negativos:
Pessimismo, insegurança, baixa autoestima, vazio, 

culpa exagerada, doença, morte.

Insônia ou sono demais;

↑ ou ↓ de apetite e peso;

Dores – queixas físicas;

↓ libido;

  

Depressão e Suicídio

SUICÍDIO

Sinal de alerta!

Significa sempre depressão grave!

Falar sobre suicídio com alguém NÃO

INDUZ ao mesmo!

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA
1/3 tentam o suicídio e 10% a 15% têm êxito

Bader and  Dunner. Bipo lar Disorders 200 7; 9 (8), 860-7
Good win and Jamison . Manic-Depressive Illness 2007

Evans. J Clin Psychiatry 20 00;61 (sup pl 13):26 -31
Woods. J Clin Psychiatry 200 0;61 (sup pl 13):38 -4 1

Hirschfeld . J Clin  Psychia try 2003 ;64:53-59   

Depressão
Período (mínimo 2 semanas) com humor
deprimido ou perda de interesse ou prazer em
quase todas as atividades.

Além de tristeza ou irritabilidade + 4 sintomas:
Mudança de apetite,
Alteração no ciclo sono-vigília,
Lentificação motora, fadiga,
Perda de energia,
Sensação de inferioridade,
Dificuldade de concentração,
Pensamentos de morte ou ideação suicida.
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Depressão  
PENSAMENTOS

PREOCUPAÇÃ
O EXAGERADA

LENTIFICAÇÃO

DIFIC. 
CONCENTRAÇÃO

PROBLEMAS 
MEMÓRIA

ATENÇÃO 
DIMINUÍDA

ANSIEDADE

IDÉIAS 
SUICIDAS

IDÉIAS 
DELIRANTES

ALUCINAÇÕES

PESSIMISMO

  

Depressão 
EMOÇÕES

TRISTEZA

IRRITABILIDADE

CULPA

SENSAÇÃO 
DE “VAZIO”

INDIFERENÇA 
EMOCIONAL

TRISTEZA 
PROFUNDA

AUTOESTIMA

 

 

 

Depressão 
COMPORTAMENTO

ALT. SONO

ALT. 
APETITE

DESCONF
ORTO 
FÍSICO

INQUIETAÇ
ÃO 

MOTORA

APATIAINIBIÇÃO 
MOTORA

PERDA DE 
ENERGIA

FADIGA

ALT. 
LIBIDO

  

O que é estado 
misto?

 

 

 

Estado misto
“mistura” entre sintomas DEPRESSIVOS e 
MANÍACOS.
Indivíduo deprimido de manhã e 
progressivamente sente-se eufórico ao 
longo do dia, ou vice-versa.
Agitado, acelerado e ao mesmo tempo 
angustiado,
Desesperança e idéias de suicídio.

  

ESTADO 
MISTO

Lentificação 
+ 

Aceleração
Dific. 

Concentração

Trocar o dia 
pela noite

Aumento 
Agressividade

Aumento 
AnsiedadeAngústia 

Raiva 
Ódio

Aumento 
Impulsos

Insônia 
Grave

Pessimismo

Ideação 
Suicida 

OU 
Homicida
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Classificação do TAB

TAB TIPO I

Depressão + mania

TAB TIPO II

Depressão + hipomania

  

SESSÃO 2

Tratamento

 

 

 

Importância do tratamento

Sem Tratamento:
Semanas a meses de sofrimento;

Com Tratamento:
Melhora em 2-3 semanas;
Episódios MENOS SEVEROS e MAIS CURTOS.
EVITA RECORRÊNCIAS!

  

Tratamento

Importância fundamental.

Interrupção sem perguntar ao médico:
Causa + comum de recaída! (> 50%)
Risco de internação 4x >
↑ suicídio

A rápida retirada de algumas

medicações pode causar problemas.

 

 

 

Fatores de influência na 
adesão ao tratamento

Suporte familiar: fundamental!

Não há diferença entre os sexos;

Pacientes bem informados aderem

melhor ao tratamento.

  

Razões de ↓ Adesão ao 
tratamento

Efeitos colaterais reais;
Medo dos efeitos colaterais;
Uso de álcool e drogas;
Alterações de personalidade;
Disfunção na cognição e memória;
Não perder sensação de euforia;
Negação da doença;
“posso controlar meu humor sozinho”
Gravidez;
Crenças:

“Tenho vergonha”
“cria dependência”
“não é saudável”
“não preciso de tratamento”
“o tratamento não funciona”
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↓ Adesão ao Tratamento
Riscos e conseqüências negativas

Perda da estabilidade do humor;

Instabilidade emocional;

Prejuízos afetivos;

Prejuízos profissionais;

Prejuízos financeiros;

Problemas familiares;

Prejuízos interpessoais;

> Risco de internações;

> Risco de resistência às medicações;

↑ Número de crises;

↑ da severidade das crises.

  

Tratamento farmacológico
Considerado indispensável no Transtorno 
Bipolar;

Existem vários tipos de substâncias utilizadas:
Estabilizadores do humor;
Antipsicóticos;
Antidepressivos;
Ansiolíticos.

O tipo e a dosagem da medicação 
dependerão sempre da fase e intensidade 
do episódio que a pessoa apresenta;

 

 

 

Tipos de medicações
ESTABILIZADORES DOS HUMOR

São os mais importantes e são indicados a partir do

diagnóstico do TAB;

Controlam o processo de ciclagem de um episódio

e outro, reduzindo a quantidade de depressões e

(hipo)manias e a gravidade delas;

O mais antigo e específico é o Lítio.

  

Tipos de medicações
ANTIPSICÓTICOS

Efeito antimaníaco e antipsicótico;

Podem ser utilizados durante um episódio de
depressão, mania ou estado misto se houver
sintomas psicóticos.

Estão indicados isoladamente no tratamento
da mania.

 

 

 

Tipos de medicações

ANTIDEPRESSIVOS

Podem estar indicados nos deprimidos,

desde que devidamente medicados

com estabilizadores do humor;

  

Tipos de medicações
TRANQUILIZANTES

São substâncias hipnóticas ou ansiolítica

Devem ser usados temporariamente,

enquanto os estabilizadores do humor não

fazem efeito;

Auxiliam no alívio da insônia, ansiedade, e

agitação.

 

 



130 

 

 

Vantagens e 

desvantagens em 

seguir o tratamento

  

Substâncias Psicoativas
São aquelas que modificam o estado de

consciência, comportamentos, pensamentos e

emoções, podendo induzir novas crises

hipomaníacas, maníacas ou depressivas, nos

portadores de TAB.

Álcool;
Maconha;
Cocaína;
Cafeína;
Etc.

 

 

 

Substâncias Psicoativas
São aquelas que modificam o estado de

consciência, comportamentos, pensamentos e

emoções, podendo induzir novas crises

hipomaníacas, maníacas ou depressivas, nos

portadores de TAB.

Álcool;
Maconha;
Cocaína;
Cafeína;
Etc.

  

Detecção precoce

Identificar sintomas-chave que antecedem

um episódio;

Este período é chamado de pródromo –

sinais e sintomas que antecedem a doença;

A fim de prevenir futuras recaídas é

IMPORTANTE identificar quais são os seus

sinais nesse período;

 

 

 

Detecção precoce

Quais podem ser 
considerados os SEUS 

sinais de alerta de uma 
CRISE??

A doença TAB        Meu TAB

  

Detecção precoce
Fazer uma lista contendo de 5 a 10 sinais de alerta, tanto para a fase

maníaca como depressiva;

Esses itens devem ser regulares em todos os episódios e facilmente

identificáveis;

Você pode pedir ajuda a um familiar ou amigo mais próximo;

A partir do momento que essa lista for construída, deve-se

preferencialmente consultá-la diariamente;

Se você encontrar 1 ou nenhum dos itens, está tudo OK!

Se encontrar 2 itens por três dias, deve-se consultar a pessoa mais próxima e

tomar medidas terapêuticas, como por exemplo, reduzir o estímulo, limitar

atividades, aumentar o tempo de sono;

Três ou mais itens em um dia, colocar o plano de emergência em ação.
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Sinais de alerta mais comuns
MANIA

Diminuição de horas de sono;

Sentimento de “tempo perdido” em relaçãoas horas gastas com o sono;

Impaciência;

Irritabilidade ou aumento do número de desentendimentos ou discussões;

Aumento do nível de energia;

Novos interesses ou retomada dos interesses antigos;

Falar mais rápido;

Dirigir mais rápido;

Novos projetos;

Aumento do desejo sexual;

Mudança do estilode vestir-se;

Mudanças súbitas de preferência: marca de cigarro, tipo de jornal, caminho
para ir ao trabalho, livro, comida.

  

O que fazer quando uma crise 
maníaca surgir?
Procurar atendimento nos serviços de saúde;

Aumentar o númerode horas de sono (mínimo de 10 horas);

Estabelecer quais atividades essenciais e se é necessáriopedir ajuda;

Atividades estimulantes não devem durarmais de 6h/dia;

Não curar a impulsividade com exercícios físicos; quanto mais atividade você fizer, mais

estimulado você ficará, e pior o episódio;

Evitar ambientes estimulantes (boates, etc.), procurar ambientes relaxantes;

Evitar bebidas estimulantes (café, álcool, chá preto, etc)

Limitar os gastos (deixar outra pessoa responsável por contas e cartões de crédito), por

melo menos 48 horas;

Nunca tome decisões importantes nesse momento;

Nunca se permita “ir além” nestes momentos; “quanto mais alto subirmos maior a

queda”.

 

 

 

Sinais de alerta mais comuns
DEPRESSÃO

Tristeza, ansiedade;

Sintomas de inadequação;

Fadiga;

Apatia;

Negligenciar tarefas importantes;

Diminuição da autoestima;

Diminuição do desempenho nos estudos ou trabalho;

Problemas de memória e atenção;

Desconforto físico

Aumento das horas de sono. 

  

O que fazer quando uma crise 
depressiva surgir?
Procurar o serviço de saúde o qual faz acompanhamento; se
possível não mudar de profissional, uma vez que esse conhece seu
histórico;
Nunca se auto medicar!
Dormir 8h/dia é o ideal nesse momento;
Não desista das suas atividades; tente segui-las normalmente, ainda
que esta não seja sua vontade;
Exercícios físicos são essenciais nesta fase;
Não tome decisões importantes neste período;
Não consumir substância tipo álcool, maconha ou cocaína: estas
podem deixá-lo ainda mais deprimido depois de algumas horas;
Pessimismo e inferioridade sã o normalmente resultado de
mudanças químicas no cérebro e não dependem exclusivamente
do paciente;
Mantenha um calendário de atividades regulares: muitos pacientes
acabam dormindo cada vez mais tarde, por se sentirem melhor no
período da tarde; durma nos horários corretos.
Se estiver com idéias de morte ou pensamentos de fazer mal a si
mesmo ou a outros, comunique imediatamente seu profissional de
referência em sua unidade de tratamento.

 

 

 

Importância 

de Hábitos 

Regulares

  

Higiene do Sono
Sono regular é uma das bases da

estabilidade do humor e tem função

dupla no TAB:

Informar o início de um episódio de

(hipo)mania ou depressão;

Usar esta informação para prev enir um novo

episódio.
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Higiene do Sono
Um adulto necessita de 7-9h de sono, sem interrupções e à noite,

para se sentir bem no dia seguinte;

Sono ideal: é aquele em que há manutenção da regularidade

das horas dormidas durante a semana, evitando dormir tarde,

inclusive nos finais de semana;

Ficar mais d e um dia sem dormir , está fora de questão para

pacientes bipolares, já que pode iniciar um episódio maníaco;

Se sair e chegar de madrugada, durma pelo menos 8 horas

(exceção e não uma regra);

Dormir durante o dia: no máx 30 minutos, após o almoço, (se isto

não significar estragar o sono à noite);

  

Higiene do Sono
Usar a cama somente quando estiver realmente cansado;

Evitar assistir TV, usar o computar, alimentos “pesados”, perto do horário do

sono;

Manter temperatura agradável no quarto;

Evitar chocolate e café a noite;

Fumo: último cigarro no mínimo 1h antes de dormir.

Se você costuma trabalhar à noite, gaste pelo menos 1h do seu tempo antes

de dormir, com atividades relaxantes.

Evitar aborrecimentos e discussões antes de dormir;

Evite usar relógio muito iluminados no quarto, pois as pessoas podem voltar sua

atenção para a passagem do tempo e isto pode piorar seu sono e aumentar a

ansiedade;

Evitar trabalhar em horário noturno (se necessário trocar o turno ou pedir ao

médico uma solicitação para tal).

 

 

 

SESSÃO 4

ESTRESSE NO TAB

  

Estresse - Definição
É uma resposta automática do corpo a

qualquer mudança do ambiente;

Esta resposta prepara o corpo para lidar com

as possíveis demandas geradas pela situação

nova.

Isto implica num aumento significativo no

nível de ativação fisiológica, motora e

cognitiva.

 

 

 

Estresse: saudável ou 
prejudicial?

A ativação envolvida no estresse é positiva, e
capacita a pessoa a responder a demanda
do ambiente;

A ativação crônica e sustentada pode
resultar em problemas físicos e mentais:
hipertensão, asma, insônia, problemas
gástricos, ansiedade, depressão, fadiga e
tremores.

  

Estresse – 3 fases de ativação 
fisiológica
Fase de alarme: intensa, imediata, promovendo recursos
para possível ação. Situação superada → ativação
termina;

Fase de resistência: ativação é mantida - que na fase de
alarme + que o normal. Situação superada → ativação
termina.

Fase de exaustão: o corpo esgota seus recursos e ↓ sua
capacidade de ativação.
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Estresse no TAB

Situação sustentada de estresse é
extremamente danosa para qualquer pessoa,
especialmente para quem sofre de TAB → pode
levar a crise por 2 caminhos:

Direto: alteração fisiológica altera os hormônios e
neurotransmissores;
Indireto: ação em áreas como o sono.

Ex: nascimento de um filho → depressão.

morte de alguém próximo→ mania.

  

Técnicas para controle do 
Estresse
Racionalizar problemas: enfrentar os problemas de forma a

entendê-los numa perspectiva racional, exemplo: o mundo

não vai acabar se não passarmos na prova ou perdermos

uma promoção no trabalho.

Relaxamento: aprender técnica, deve ser usado de forma

contínua, com eficácia em ansiedade ou situações

estressantes;pode ser aplicado quando necessário;

Controle da respiração: aprende-se a controlar a respiração

diafragmática e com isso reduzir o nível de estresse.

 

 

Técnicas para controle do 
Estresse
Racionalizar problemas: enfrentar os problemas de forma a

entendê-los numa perspectiva racional, exemplo: o mundo

não vai acabar se não passarmos na prova ou perdermos

uma promoção no trabalho.

Relaxamento: aprender técnica, deve ser usado de forma

contínua, com eficácia em ansiedade ou situações

estressantes;pode ser aplicado quando necessário;

Controle da respiração: aprende-se a controlar a respiração

diafragmática e com isso reduzir o nível de estresse.

  

Comunicação - Estresse

situações ativadores do estresse →

comunicação;
Ex: discussão no trabalho, em 
relacionamentos íntimos, ou familiares;

Melhor comunicação → forma de

combater o estresse e prevenir recaídas;

 

 

Papel da Família
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Anexo J - Folha de aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo K - Atividades desenvolvidas de 2010 a 2013 

 

1-Artigos completos publicados em Periódicos 
 
BATISTA, T. A.; BAES, C.V.W.; JURUENA, M. F. Efficacy of psychoeducation in 
bipolar patients: systematic review of randomized trials. Psychology & 

Neuroscience v. 4, p. 409-416, 2011. 

 
2- Apresentação oral de trabalhos e palestras 
 
O papel do Enfermeiro psiquiátrico e sua atuação na rede de Saúde Mental de 

Ribeirão Preto, para alunos de graduação da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto – EERP-USP, em fevereiro de 2013. 

 

Sessão de Comunicação Oral do IX Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, 

abril de 2013, com o trabalho “ A Eficácia da psicoeducação na visita domiciliar em 

pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar”, sendo os autores Batista, TA; Baes, CW, 

Juruena, MF.  

 
Sessão de Mesa Redonda “Psicoeducação e Terapia Cognitiva em Depressão e 

Bipolares” do IX Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, abril de 2013, com o 

trabalho “ A Psicoeducação em pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar”. 

 

3- Apresentações de trabalhos científicos em forma de pôster 

BATISTA, T. A.; BAES, C. V. W.; JURUENA, M. F. The efficacy of 
psychoeducation with home visit in patients with bipolar affective disorder. In: 

10th International Conference on Bipolar Disorders – Miami/ EUA, junho/2013. 

4 - Resumos publicados em Anais de Congressos 

BAES, C. V. W.; TOFOLI S. M. C.; BATISTA, T. A.; MARTINS, C. M. S.; JURUENA, 

M. F.  Estressores precoces em pacientes depressivos: teste de supressão da 

pednisolona é marcador biológico. In: 6º Congresso Brasileiro de Cérebro, 

Comportamento e Emoções, 2010, Gramado. Resumo do Congresso, 2010.  
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MARTINS, C. M. S.; FREITAS, M.; TOFOLI, S. M. C.; BAES, C. V. W.; BATISTA, T. 

A.; JURUENA, M. F. Estressores precoces em pacientes psiquiátricos adultos 
no Hospital Dia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina RP-USP: 

dados preliminares. In: 6º Congresso Brasileiro do Cérebro, Comportamento e 

Emoções, 2010, Gramado. Resumos do Congresso, 2010.  

 

TOFOLI, S. M. C.;  MARTINS, C. M. S.;  BAES, C. V. W.; FREITAS, M.; BATISTA, T. 

A.; PAZ, R.; BRUNINI, F.; JURUENA, M. F.  Programa de ensino,  assistência e 
pesquisa ao estresse precoce: uma abordagem de equipe interdisciplinar de 

saúde mental. In: 6º Congresso Brasileiro do Cérebro, Comportamento e Emoções, 

2010, Gramado. Resumo do Congresso, 2010.  

 

BAES, C. V. W.; TOFOLI, S. M. C.; MARTINS, C. M. S.; BATISTA, T. A.; FREITAS, 

M.; JURUENA, M. F. Dados preliminares sobre a incidência de estressores 
precoces em pacientes psiquiátricos adultos no Hospital Dia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - SP. In: XXVIII Congresso 

Brasileiro de Psiquiatria, 2010, Fortaleza. Anais do Evento, 2010.  

 

MARTINS, C. M. S.; TOFOLI, S. M. C.;  BAES, C. V. W.; BATISTA, T. A.; FREITAS, 

M.; BRUNINI, F.;JURUENA, M. F. Programa de ensino, assistência e pesquisa ao 
paciente com história de estresse precoce: uma abordagem de equipe 

interdisciplinar de saúde mental. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 

2010, Fortaleza. Anais do Evento, 2010.  

 

6 - Cursos realizados 
 
Introdução à Terapia Cognitiva, fevereiro/2011. Prof. Dr. Irismar Reis de Oliveira. 
 
Introdução a Entrevista Motivacional. 2011 

 

Training Program Requirements for GRID-HAMD and MADRS TRAINING, 

fevereiro/2011. Janet B.W. Williams. 
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Treinamento da Entrevista Estruturada para Escala de Avaliação de Depressão de 

Hamilton (Grid-HAMD), fevereiro/2011. Prof. Dr. Irismar Reis de Oliveira.  

 

Introdução à Análise dos Dados em Saúde com auxílio do Software Statistical 

Pachage for Social Sciences-SPSS, abril/2011, promovido pela Fundação Instituto 

de Enfermagem de Ribeirão Preto-FIERP. 

 

Participação em eventos científicos como ouvinte 

IX Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas. 2013 

I Jornada de Ações Práticas de Saúde Mental em Álcool e Drogas. 2012 

Simpósio Depressão, O que será que será? 2010 
XXIX Simpósio do Departamento do Centro Médico de Ribeirão Preto. 2010 
I Conferência Municipal de Saúde Mental. 2010. 

6º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções. 2010. 

I Conferência Municipal de saúde mental em Álcool e Drogas. 2010 
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Anexo L – Artigo publicado em periódico 



139 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 


