
Rev Bras Psiquiatr 2004;26(Supl III):54-6

SIII 54

In t roduçãoInt roduçãoInt roduçãoInt roduçãoInt rodução
O transtorno afetivo bipolar (TAB) corresponde a um dos mais

prevalentes e potencialmente graves transtornos psiquiátricos.
Caracterizado por oscilações importantes do humor entre os pó-
los da exaltação (ou euforia) e depressão, apresenta curso recor-
rente e crônico, implicando em elevado grau de morbidade e
incapacidade para seus portadores.1

Do ponto de vista fisiopatológico, postula-se que o TAB está
relacionado a disfunções nos circuitos cerebrais relacionados à
regulação das emoções. Considerando-se que há diferenças im-
portantes na maneira como as emoções são vivenciadas e ex-
pressas em diferentes culturas, é natural inferir que o diagnósti-
co de TAB e seu manejo se encontram sob influência de fatores
culturais.2 O clássico estudo US-UK, realizado na década de 60,
demonstrou que os critérios utilizados para caracterização de
estados de mania e esquizofrenia pelos psiquiatras britânicos
diferiam bastante dos utilizados pelos americanos.3 Este estudo,
que muito influenciou o desenvolvimento do DSM-III e sua
nosologia, corresponde a uma das primeiras evidências de dife-
renças transculturais relacionadas ao diagnóstico de TAB.

O presente artigo realiza uma breve revisão dos principais as-
pectos relacionados à prevalência, diagnóstico e tratamento do
TAB em diferentes etnias e culturas.

As atuais classificações dos transtornos mentais e oAs atuais classificações dos transtornos mentais e oAs atuais classificações dos transtornos mentais e oAs atuais classificações dos transtornos mentais e oAs atuais classificações dos transtornos mentais e o
transtorno afetivo bipolar: aspectos transculturaistranstorno afetivo bipolar: aspectos transculturaistranstorno afetivo bipolar: aspectos transculturaistranstorno afetivo bipolar: aspectos transculturaistranstorno afetivo bipolar: aspectos transculturais

O TAB encontra-se codificado de maneira semelhante nas duas
principais classificações das doenças mentais atualmente dispo-
níveis: o DSM-IV4 e a CID-10.5 Em ambas, o TAB corresponde a
uma categoria distinta dos quadros depressivos unipolares. En-
quanto na CID-10 o diagnóstico de TAB é feito com base na
presença de pelo menos dois (ou mais) episódios de alteração de
humor (dos quais ao menos um deve corresponder a um episó-
dio maníaco ou hipomaníaco), no DSM-IV a presença de um ou
mais episódios de mania ou hipomania permite efetuar o diag-
nóstico de TAB tipo I ou II, respectivamente. Nenhuma das clas-
sificações inclui o diagnóstico de "mania unipolar", conforme

constante na CID-9, mas a CID-10 permite a classificação dos
pacientes como portadores de um episódio maníaco único, pa-
cientes estes não considerados como portadores de TAB.

Por ocasião da elaboração do DSM-IV, a necessidade de que
os critérios adotados pelo mesmo pudessem dispor de validade
nas diferentes culturas foi levada em consideração. Disso resul-
tou o "Apêndice I", o qual inclui um plano para a formulação
cultural de cada caso - constituída por dados relativos à identida-
de cultural do indivíduo, explicações culturais para sua doença,
fatores culturais relacionados ao ambiente psicossocial e ao ní-
vel de funcionamento, elementos culturais do relacionamento
entre o indivíduo e o clínico, e avaliação cultural geral para
diagnóstico e cuidados - e um glossário de síndromes ligadas à
cultura. Além disso, em várias categorias diagnósticas foi inclu-
ído um tópico denominado "Características específicas à idade, à
cultura e ao gênero", contendo informações especificamente
relacionadas ao transtorno em questão. No caso dos transtornos
de humor, várias considerações são tecidas no que se refere a
importantes variações culturais na maneira como os episódios
depressivos são experimentados; porém, nada é dito especifica-
mente em relação a episódios maníacos. No caso do TAB tipo I,
é afirmado que "não existem evidências de uma incidência dife-
rencial de TAB com base em raça ou etnia", e que "os clínicos
podem tender a superdiagnosticar esquizofrenia (ao invés de
TAB) em alguns grupos étnicos e em indivíduos mais jovens".4

Em razão de seu caráter universalista, a CID-10 acabou por se
tornar por demais abrangente, ignorando características especí-
ficas dos transtornos mentais em diferentes regiões ou grupos.
Apesar de ser um instrumento da Organização Mundial da Saú-
de para ser utilizado em países extremamente distintos do ponto
de vista sociocultural, não há na CID-10 qualquer menção a
diferenças no que se refere à caracterização e ao diagnóstico do
TAB em diferentes etnias ou culturas.

As observações acima ilustram a dificuldade existente no estu-
do do transtorno bipolar como entidade nosológica transcultural.
Considerando-se que as duas classificações mais comumente
utilizadas são precárias no que se refere a estas questões, diag-
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nósticos efetuados em culturas diferentes da ocidental, com base
nos dois referidos sistemas diagnósticos, devem ser vistos com
cautela. Mais ainda, instrumentos diagnósticos para TAB totalmente
baseados nos critérios e diretrizes do DSM-IV e da CID-10 são muitas
vezes traduzidos e aplicados em diferentes culturas sem que um
processo de validação transcultural seja realizado. Sua validade, bem
como os diagnósticos obtidos através deles, pode ser, portanto, ques-
tionada em populações ou etnias específicas.6

Etnopsiquiatria e aspectos epidemiológicos do TEtnopsiquiatria e aspectos epidemiológicos do TEtnopsiquiatria e aspectos epidemiológicos do TEtnopsiquiatria e aspectos epidemiológicos do TEtnopsiquiatria e aspectos epidemiológicos do TABABABABAB
Diferenças na prevalência e proporção entre os sexos de casos

de TAB observadas em diferentes regiões ou etnias têm sido insi-
nuadas, com base em achados semelhantes observados no que
se refere à depressão unipolar.7-8 Entretanto, a maioria dos estu-
dos tem falhado em comprovar esta hipótese. O ECA (Epidemiologic
Catchment Area) encontrou prevalências semelhantes de TAB
em diferentes grupos raciais e religiosos nos EUA, quando ou-
tras variáveis foram controladas.7 Um estudo comparando carac-
terísticas epidemiológicas do TAB em diferentes países demons-
trou marcante similaridade entre diversas regiões do globo no
que se refere à prevalência de TAB, relação homem/mulher e
idade de início do transtorno.9

Por outro lado, um estudo recente demonstrou diferenças na
prevalência de TAB e transtornos do espectro bipolar em vários
países. Tal fato foi relacionado a diferenças quanto ao consumo
de frutos do mar ao longo da vida nas diferentes regiões estuda-
das, entre diversos países, consumo este postulado como fator
protetor para TAB, já que os frutos do mar são ricos em ácidos
graxos Omega-3.10

Outro estudo, comparando o efeito de aspectos étnicos sobre a
sazonalidade das admissões hospitalares em pacientes com trans-
tornos de humor, falhou em demonstrar qualquer efeito da va-
riável etnia sobre o número e a distribuição sazonal das
internações de pacientes portadores de TAB.11

No Reino Unido, tem sido constatada tendência a um maior
risco de apresentação de quadros de mania entre imigrantes
afro-caribenhos que entre caucasianos.12 Considerando-se que
este grupo étnico se encontra também sob maior risco para o
desenvolvimento de esquizofrenia, é possível que tal fato se deva
à presença, nesta população, de um fator de risco comum aos
dois transtornos, como problemas ligados ao estresse pós-imi-
gração e ao preconceito racial.13

Em suma, não há evidência consistente de que o TAB seja
mais prevalente em determinadas etnias ou mostre um perfil
epidemiológico distinto em etnias específicas. Eventuais diferen-
ças relatadas podem se dever à presença de fatores confundidores
como, por exemplo, fatores ambientais relacionados a um maior
ou menor risco de TAB, aos quais indivíduos de determinadas
etnias estariam sujeitos.

Diferenças na apresentação clínica do TAB em  diferentesDiferenças na apresentação clínica do TAB em  diferentesDiferenças na apresentação clínica do TAB em  diferentesDiferenças na apresentação clínica do TAB em  diferentesDiferenças na apresentação clínica do TAB em  diferentes
culturasculturasculturasculturasculturas

Dados da literatura sugerem diferenças na proporção de paci-
entes de diferentes etnias ou culturas portadores de transtorno
de humor corretamente identificados como tal por seus clínicos.
Por exemplo, há evidência de que nos Estados Unidos, TAB e
transtorno esquizoafetivo sejam subdiagnosticados e
esquizofrenia seja superdiagnosticada entre afro-americanos.14

É possível que tais diferenças se devam a fatores inerentes aos
psiquiatras, como problemas lingüísticos e de vocabulário, dife-
renças culturais na interpretação de determinados sintomas e
estereótipos raciais envolvidos no processo diagnóstico.15-16 En-
tretanto, é provável que tais fatos se devam também a variações
culturais na apresentação clínica do TAB. Alguns estudos
enfocaram especificamente estas questões.

Egeland et al17 enfocaram peculiaridades na apresentação clí-
nica do TAB entre indivíduos pertencentes à ordem religiosa Amish,
nos Estados Unidos. No estudo em questão, foi concluído que
alguns sintomas maníacos, como inquietação psicomotora e me-
nor necessidade de sono, poderiam ser considerados livres de
qualquer influência cultural em sua caracterização. Entretanto,
sintomas como grandiosidade e excessivo envolvimento em ativi-
dades podem ser mascarados ou sobrepostos a determinados com-
portamentos culturais observados naquela população específica.
Auto-estima elevada, por exemplo, seria considerada um grave
pecado entre indivíduos da ordem religiosa em questão, e tendia a
ser omitida por ocasião de entrevistas psiquiátricas. Uma maior
proporção de pacientes portadores de frouxidão de laços associativos
(e não de fuga de idéias), erroneamente diagnosticados como
esquizofrênicos, foi também observada, além de uma alta ocor-
rência de alucinações acompanhando delírios persecutórios e de
grandeza, em sua maioria de cunho religioso. Particularidades
fenomenológicas foram também observadas em estudo enfocando
pacientes maníacos no leste da Índia, com uma baixa ocorrência
de fuga de idéias e uma relativamente alta proporção de pacientes
exibindo delírios persecutórios e de auto-referência.18

Em estudo realizado na Inglaterra, foi efetuada uma compara-
ção entre pacientes caucasianos, afro-caribenhos e negros diag-
nosticados como portadores de TAB, quanto ao perfil sintomático
apresentado.19 Demonstrou-se que, entre pacientes portadores
de TAB tipo I, os negros apresentavam maior proporção de sinto-
mas tipicamente maníacos que os caucasianos, enquanto os
afro-caribenhos apresentaram mais sintomas psicóticos incon-
gruentes com o humor que pacientes maníacos de outras etnias.
Pacientes caucasianos, por outro lado, pareciam exibir maior
risco de apresentar ideação ou comportamento suicida que paci-
entes negros ou afro-caribenhos.

 Finalmente, parecem existir diferenças no curso e evolução
do TAB em determinadas etnias. A CCMD-3 (Classificação Chi-
nesa de Transtornos Mentais - Terceira Edição) optou por manter
a categoria diagnóstica de "mania unipolar", por considerá-la
válida em pacientes chineses.20 Um estudo prospectivo avalian-
do a evolução de pacientes chineses portadores de mania recor-
rente constatou que a maior parte dos mesmos não apresentou
episódios depressivos ao longo de dez anos de seguimento.21

Evidência similar foi encontrada em estudo realizado com paci-
entes da etnia Yoruba na Nigéria, onde uma alta proporção de
pacientes, aparentemente portadores de transtorno maníaco
"unipolar", foi encontrada.22 Um estudo retrospectivo avaliou a
evolução de pacientes bipolares em Israel e constatou predomí-
nio de episódios maníacos sobre episódios depressivos, tendên-
cia esta oposta ao habitualmente observado na Europa, sendo
possível que tal diferença se deva à influência de fatores climá-
ticos sobre o curso do TAB.23

Em resumo, a literatura aponta para peculiaridades culturais
na apresentação clínica do TAB. Tal fato pode apresentar impli-
cações para o diagnóstico deste transtorno em populações e
subpopulações específicas.

Aspectos transculturais no tratamento do TAspectos transculturais no tratamento do TAspectos transculturais no tratamento do TAspectos transculturais no tratamento do TAspectos transculturais no tratamento do TABABABABAB
O manejo dos transtornos mentais em diferentes ambientes

terapêuticos pode sofrer a influência de fatores étnicos e cultu-
rais. Entretanto, estudos abordando este aspecto no tratamento
do TAB são surpreendentemente escassos.

Nos Estados Unidos, pacientes psiquiátricos pertencentes à
raça negra parecem apresentar uma maior probabilidade de re-
ceberem medicação psicotrópica suplementar ("se necessário")
ou de serem submetidos à contenção física quando internados.24

Em estudo retrospectivo enfocando especificamente o manejo
psicofarmacológico do TAB, foi demonstrado que adolescentes
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afro-americanos internados com diagnóstico de TAB estavam duas
vezes mais sujeitos a receberem antipsicóticos que pacientes
caucasianos portadores do mesmo diagnóstico.25 É possível que
tal fato esteja ligado à superestimação da presença de sintomas
psicóticos em indivíduos pertencentes àquela etnia.

Em estudo recente, Mitchell & Romans26 avaliaram o papel de
crenças religiosas e da espiritualidade no manejo do TAB. Paci-
entes portadores de crenças religiosas ditas "fortes" apresentaram
menor taxa de aderência ao tratamento medicamentoso que aque-
les com crenças consideradas "fracas". Além disso, quase 25%
dos pacientes relataram a presença de conflitos entre as orienta-
ções dadas por profissionais de saúde mental e aquelas proveni-
entes de conselheiros espirituais (com os últimos afirmando, por
exemplo, que os pacientes deveriam interromper o tratamento
medicamentoso, contrariamente à orientação de seus médicos).

Moussaoui & Kadri27 relataram dois interessantes estudos rea-
lizados com pacientes bipolares e seus familiares no Marrocos:
em um deles, demonstram como um ambiente cultural de moral
extremamente rígida lida com episódios maníacos em mulheres
e as conseqüências sobre o tratamento e, em outro estudo, rela-
tam a ocorrência de recaída em pacientes bipolares anterior-
mente estáveis com lítio em função do jejum e mudanças em
seu cotidiano durante o Ramadã.

Por fim, estudos farmacogenéticos apontam para diferenças
na resposta terapêutica do TAB relacionadas a determinados
genótipos, alguns dos quais certamente ligados a etnias especí-
ficas.28 Tal aspecto, embora sem dúvida parte do estudo dos as-
pectos transculturais do tratamento medicamentoso do TAB, não
será abordado na presente revisão.

Conc lusõesConc lusõesConc lusõesConc lusõesConc lusões
O objetivo do presente artigo não foi o de realizar uma ex-

tensa revisão sobre TAB e psiquiatria transcultural, mas sim o
de abordar alguns dos aspectos referentes a este tema, lan-
çando algumas questões a serem consideradas. Primeiro, as
atuais classificações psiquiátricas comumente adotadas pare-
cem precárias no que se refere especificamente a variações
transculturais no TAB. Segundo, não parece haver evidência
de que indivíduos pertencentes a determinadas etnias estari-
am sob maior risco de apresentar TAB. Terceiro, aspectos ét-
nico-culturais parecem influenciar a apresentação clínica, o
diagnóstico e o tratamento desta doença.

Finalmente, é interessante notar que a literatura referente ao
tema em questão é basicamente proveniente de países desenvol-
vidos. A avaliação de aspectos socioculturais na expressão clíni-
ca e possíveis influências no acesso e modalidades de tratamen-
to dos transtornos de humor (particularmente do TAB) na popu-
lação brasileira corresponde a um campo de pesquisa de grande
interesse, até o momento não explorado.
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