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Resumo 

 

Observa-se um aumento do interesse no estudo da prevalência e identificação do 

Espectro Bipolar que inclui formas clássicas do Transtorno de Humor Bipolar (THB) e 

formas mais leves e amplas, que não preenchem os atuais critérios do DSM-IV-TR (APA, 

2002) e CID-10 (CID 10, OMS, 1993), o que propicia uma prevalência maior nos estudos 

populacionais. Estudos populacionais mostram prevalências de 2,5% para THB (Fisher et al., 

2007) e 8,3% para Espectro Bipolar (Moreno & Andrade, 2005). As manifestações mais 

suaves dos sintomas maníacos são difíceis de determinar, visto que os pacientes tendem a se 

queixar apenas dos sintomas depressivos, muito mais frequentes ao longo da vida, dando-se 

conta dos sintomas maníacos como momentos ou em períodos de bem estar ou remissão. 

(Ghaemi, Ko & Goodwin, 2002). A identificação de pacientes pertencentes ao espectro 

bipolar possui grande importância clínica, social e econômica (Hirschfeld et al., 2003a; 

Simon, 2003). O presente estudo tem o objetivo de obter a prevalência do espectro do 

Transtorno Bipolar em uma amostra clínica da população de Porto Alegre, RS. O 

delineamento é quantitativo e transversal. A amostra é constituída por 148 indivíduos, com 

idade acima de 18 anos, de ambos os sexos, aleatoriamente captados em um setor específico 

de Porto Alegre. Os instrumentos utilizados foram a Ficha de Dados Sócio-demográfico, 

Escala de Avaliação da Hipomania (EAH), Inventário de Depressão de Beck (BDI-II) e a 

Entrevista Clínica semi-estruturada para Transtornos de Eixo I do DSM-IV-TR (SCID-CV). 

Os aplicadores foram treinados meses antes da coleta. Os instrumentos foram aplicados no 

Centro de Extensão Universitária Vila Fátima em indivíduos que estavam à espera de 

atendimento e que aceitaram participar da pesquisa. Será realizado uma análise estatística de 

prevalências, médias, desvios-padrão, associação entre os grupos (subtipos bipolares e não 

310



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 22 a 25 de agosto de 2011 

bipolares) e uma série de outras variáveis consideradas dependentes. Os 148 participantes, 

entre 18 a 91 anos obtiveram média de idade de 40 anos, sendo 80,4% do sexo feminino e 

19,6% do sexo masculino. Dentre os indivíduos, 52% são casados ou em união estável, 27,8% 

solteiros, 12,8% divorciados e 8,8% viúvos. A média de anos de estudo é 6,63 anos. O BDI-II 

indicou 68,3% da amostra com sintomas depressivos Mínimo ou Leve e 31,8% Moderado ou 

Grave. O projeto encontra-se em fase de análise dos dados e estima-se que a prevalência do 

espectro bipolar seja em torno de 34% (Figueiredo, 2008). 
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