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RESUMO 

DUALIBE, A. L. Transtorno afetivo bipolar e suas associações com traumas emocionais 

precoces, características psicossociais e reconhecimento de expressões faciais de emoção. 

2018. 124 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

A literatura aponta que traumas emocionais precoces (TEP) podem ser um fator de risco 

para o desenvolvimento do transtorno afetivo bipolar (TAB). Estudos também indicam 

associações entre TAB, prejuízos no reconhecimento de expressões faciais de emoções 

(REFE) e no funcionamento psicossocial, envolvendo traços de personalidade e 

habilidades sociais, os quais podem estar presentes inclusive em indivíduos em risco para 

o transtorno, como os parentes de primeiro grau. O objetivo deste estudo foi avaliar as 

associações entre TEP, características psicossociais e REFE em sujeitos portadores 

(eutímicos) e em condição de risco para o TAB em comparação com um grupo de 

indivíduos saudáveis da comunidade. Foi avaliada uma amostra total de 109 sujeitos 

adultos de ambos os sexos, sendo 40 do grupo com TAB (GB), 30 do grupo em risco 

(GR) e 39 do grupo controle (GC). A avaliação do diagnóstico foi feita por meio da 

Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV e do estado de humor atual pelo 

Questionário Sobre a Saúde do Paciente-9 e pela Escala de Avaliação de Mania (EAM).  

Para a avaliação dos desfechos foram utilizados instrumentos de auto relato (Inventário 

de Auto-avaliação de Traumas Precoces – Versão Reduzida, Inventário de Cinco Fatores 

NEO Revisad-versão reduzida, Inventário de Habilidades Sociais), e uma tarefa dinâmica 

de REFE. Os dados foram analisados por testes estatísticos paramétricos (teste do Qui-

Quadrado, teste para a comparação de duas proporções, ANOVA e ANCOVA) e pela 

análise de componentes principais (analise multivariada). Os resultados apontaram que o 

GB apresentou mais vivências de TEP, características psicossociais desadaptativas e 

maiores prejuízos no REFE em comparação ao GR e GC. Os sujeitos do grupo GR 

apresentaram um perfil com traços de prejuízo quando comparados ao GC, mas em menor 

nível que o GB, expressos sobretudo por presença de altos índices de neuroticismo na 

personalidade e de falhas no processo do REFE. Por outro lado, apresentaram fatores 

protetores como traços de abertura e bom nível de habilidades sociais. De maneira geral, 

os achados corroboram a literatura prévia reforçando a presença de possíveis marcadores 

genéticos para o TAB, subjacentes ao seu desenvolvimento, e apontam indicadores de 

resiliência que podem favorecer condutas de prevenção e intervenção precoce. 

Palavras-chave: Transtorno afetivo bipolar, Traumas emocionais precoces, Expressões 

faciais de emoção, Traços de personalidade, Habilidades sociais. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

DUALIBE, A. L. Associations between bipolar affective disorder, early emotional 

trauma, social skills, personality traits and facial emotion recognition. 2018. 124 p. 

Dissertation - Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of Sao Paulo, Ribeirao 

Preto, 2018. 

The literature shows that early emotional traumas (EETs) can be a risk factor for 

development of affective bipolar disorder (ABD). Studies have also reported associations 

between ABD and impairment in both recognition of emotional facial expressions 

(REFE) and psychosocial functioning, involving personality traits and social skills, and 

which may be present in at-risk individuals, such as first-degree relatives. The objective 

of this study was to assess the associations between EET, psychosocial characteristics and 

REFE in subjects who are euthymic (i.e. ABD carrier) and those who are at risk of ABD 

in comparison with healthy individuals in the community. In total, 109 male and female 

adults were divided into groups as follows: 40 subjects with ABD (GB), 30 subjects at 

risk (GR) and 39 healthy subjects as controls (GC). Diagnostic evaluation was carried out 

by means of a structured clinical interview for DSM-IV disorders and the current state of 

mood by using the patient health questionnaire-9 and mania assessment scale (MAS). For 

assessment of outcomes, self-report instruments (i.e. early trauma inventory self-report – 

short version, revised NEO five-factor inventory – short version, and social skills 

inventory) and a dynamic task of recognition of emotional facial expressions were used. 

The resulting data were analysed by using parametric statistical tests (i.e. chi-square test, 

two-proportion comparison test, ANOVA and ANCOVA) and analysis of the main 

components (i.e. multivariate analysis). The results showed that subjects of GB group had 

experienced more EETs, maladaptive psychosocial characteristics and more impaired 

REFE compared to those of GR and GC groups. The subjects of GR group had a worse 

psychological profile compared to that of GC group, but better than that of GB as subjects 

with ABD exhibited high levels of neurotic personality traits and poor REFE. On the 

other hand, they presented protective factors such as openness and good social skills. 

Overall, the findings corroborate the literature by reinforcing the presence of possible 

genetic markers for ABD secondary to its development and by suggesting indicators of 

resilience, which can favour preventive measures and early intervention. 

Keywords: Bipolar affective disorder, Early emotional trauma, Facial expressions, 

Personality traits, Social skills.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Gerais do Transtorno Afetivo Bipolar 

 

Os primeiros registros históricos dos quais se têm ciência acerca do que 

atualmente denomina-se de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) pertencem ao começo da 

era cristã, na Capadócia (atual Turquia), e foram realizados por um médico grego 

denominado Areteu (GOODWIN; JAMISON, 2007). Ele foi o primeiro a observar e 

associar estados melancólicos com estados maníacos, relacionando estes dois quadros 

como dois pólos opostos de uma mesma condição patológica (LAFER et al., 2012).  

Porém, só a partir de estudos psiquiátricos realizados no século XIX, na Europa, 

é que essa relação entre diferentes estados afetivos ganhou notabilidade científica. Foi 

com o estudo do psiquiatra francês Falret (1851) que ficou conhecido um quadro chamado 

de folie circulaire (ou insanidade circular), descrito como uma doença mental que pode 

ser caracterizada por ciclos depressivos, maníacos e por períodos intervalares com 

ausência de sintomas (LAFER et al., 2012). Outro estudo de Baillarger (1854), também 

um psiquiatra francês, descrevia um quadro similar denominado de folie à double forme 

(ou insanidade dual), identificado como um transtorno no qual a ciclagem entre os estados 

de mania e depressão apresentava-se de forma contínua, diferindo do primeiro estudo por 

não apresentar períodos livres de sintomas entre um estado e outro (LAFER et al., 2012).  

Esses primeiros estudos e observações foram fundamentais para a evolução da 

compreensão dos componentes e do funcionamento do quadro patológico, apesar da 

grande parte dos clínicos da época manterem suas considerações sobre a mania e a 

depressão serem unidades distintas, não relacionáveis, de característica crônica e 

deteriorante (GOODWIN; JAMISON, 1990) 

Foi devido aos estudos de um psiquiatra alemão chamado Kraepelin, já no final 

do século XIX, que o TAB (ou insanidade maníaca-depressiva, nome da época) passou a 

ser sistematizado e reconhecido, de fato, como uma patologia distinta das demais, sendo 

reconhecidas suas características específicas, ganhando uma classificação mais próxima 

do que a Psiquiatria moderna conhece e utiliza (LAFER et al., 2012). Kraepelin (1983), 

além de classificar as doenças psiquiátricas e reconhecer a insanidade maníaco-depresiva 
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como um quadro distinto de característica cíclica entre manifestações melancólicas, 

maníacas e mistas, diferenciando-a da demência precoce, por exemplo, também observou 

e incluiu novas formas de apresentação da patologia, indo além dos estudos dos 

psiquiatras franceses.  

Segundo Kraepelin (1983), os indivíduos poderiam apresentar ainda um quadro 

caracterizado somente por ciclos melancólicos, além dos quadros onde ocorriam estados 

alternados de mania e depressão. No entanto, esta inclusão do quadro exclusivamente 

depressivo proposta por Kraepelin gerou algumas críticas, na medida em que outros 

estudiosos já identificavam e sugeriam diversos tipos de síndromes afetivas (LAFER et 

al., 2012). Assim, tal classificação foi repensada por outro psiquiatra alemão, Karl 

Leonhard (1957), gerando uma divisão entre sujeitos que apresentavam apenas um estado 

depressivo, e sujeitos com ciclagem entre os estados melancólico e maníaco. Ao primeiro 

grupo de pessoas, Leonhard designou a alcunha de monopolares, ou ainda unipolares, por 

possuírem uma doença “pura”. Já o segundo grupo foi classificado como bipolar, por 

possuírem uma doença de caráter polimorfo misto (DEL-PORTO; DEL-PORTO, 2005).  

Contudo, essa divisão e diferenciação só foram de fato validadas posteriormente, 

através dos estudos de Angst (1966) e Perris (1969), graças aos quais compreende-se, nos 

sistemas existentes de classificações atuais, o transtorno depressivo unipolar como uma 

condição psicopatológica isolada do TAB. Vale ressaltar, entretanto, que a influência das 

modernas classificações nosológicas ainda tem como base fundamental os conceitos de 

Kraepelin, na medida em que este ressaltou a importância não apenas da distinção de um 

quadro clínico específico, como também da existência de um curso longitudinal dos 

transtornos (DEL-PORTO; DEL-PORTO, 2005). 

O TAB foi categorizado com esta denominação, apenas a partir da terceira edição 

do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III; APA, 1980). A 

última versão do DSM-V (APA, 2013) caracteriza o TAB como um distúrbio psiquiátrico 

recorrente, crônico e grave, composto por episódios maníacos, hipomaníacos e 

depressivos. A apresentação clínica do TAB pode variar de episódios depressivos ou 

hipomaníacos leves até episódios mais graves, podendo ser acompanhado de sintomas 

psicóticos como delírios e alucinações. Ainda, de acordo com o manual, os episódios 

maníacos compreendem alterações: a) no estado de humor, podendo este se apresentar 

como persistentemente elevado ou irritável; b) na psicomotricidade, com um aumento 
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anormal de energia e atividade e, c) na cognição, tendo duração de um período de pelo 

menos uma semana, podendo ser precedido ou seguido por episódios hipomaníacos ou 

depressivos maiores. 

Os episódios hipomaníacos têm uma descrição bem próxima dos estados maníacos 

(período de hiperexcitabilidade, maior atividade de pensamento e comportamento dada à 

maior energia presente, comportamentos mais impulsivos/compulsivos), diferindo apenas 

na intensidade dos sintomas e pela ausência de sintomas psicóticos, durando um período 

de pelo menos quatro dias consecutivos. Já nos episódios depressivos o humor é 

deprimido, podendo ser irritável também, e com presença de anedonia que se caracteriza 

pela perda de interesse ou prazer na realização de tarefas, por um período contínuo de 

pelo menos duas semanas (DSM-V; APA, 2013). O estado depressivo ainda pode se 

apresentar no paciente de acordo com os subtipos melancólico, atípico e psicótico. No 

subtipo melancólico há absoluta anedonia, ausência de reatividade à estimulação e um 

importante retardo psicomotor. No subtipo atípico ainda há presença de humor reativo, 

mas com sensibilidade exacerbada à rejeição interpessoal e hipersonia. Já o subtipo 

psicótico caracteriza-se por presença de delírios ou alucinações que podem ou não serem 

congruentes com estado de humor do período (LAFER et al., 2012). 

O TAB caracteriza-se também por ser uma doença bastante prevalente. A 

literatura aponta para um total de 48,8 milhões de casos no mundo, correspondendo a uma 

taxa populacional mundial de 0,6% de indivíduos com o transtorno (FERRARI et al., 

2011; FERRARI et al., 2016). Na população brasileira existem 4,2 milhões de indivíduos 

diagnosticados com TAB, segundo estimativas da Associação Brasileira de Psiquiatria 

(2012). Ressalta-se que a maioria dos estudos não aponta diferenças significativas de 

prevalência entre os sexos (WEISSMAN et al., 1991; KESSLER et al., 1997; DIAS et al., 

2006; SEEDAT et al., 2009; VIANA; ANDRADE, 2012).  

O transtorno ainda é classificado entre os subtipos TAB I e TAB II, sendo que o 

subtipo TAB I se distingue do subtipo TAB II pela presença de pelo menos um episódio 

de mania (DSM-V; APA, 2013). Pacientes com subtipo TAB I costumam manifestar o 

transtorno mais precocemente, sendo o início da doença anterior em até seis anos quando 

comparados ao início do TAB no subtipo II (BALDESSARINI et al., 2010). O subtipo 

TAB I ainda pode ser definido como mais grave em comparação ao subtipo II, por estar 

relacionado a piores prognósticos e maiores prejuízos no comportamento do indivíduo. O 
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TAB I costuma ser mais prevalente ao longo da vida em comparação com o TAB II 

(MERIKANGAS; LAMERS, 2012). No Brasil, foram encontradas taxas de prevalência 

de 0,9% do subtipo I e 0,2% do subtipo TAB II (VIANA; ANDRADE, 2012). 

O TAB, de maneira geral, pode ter início em qualquer fase da vida, no entanto, 

estudos epidemiológicos têm apontado para a manifestação do TAB em faixas etárias 

cada vez menores, especialmente quando se trata do subtipo I, como referido 

anteriormente (MITCHELL; MALHI, 2004; MORENO; ANDRADE, 2005; SCHAFFER 

et al., 2006; MERIKANGAS et al., 2007). Esse dado pode ser compreendido como 

preocupante, considerando que quanto mais cedo o transtorno se manifesta, piores serão 

suas expressões clínicas. Em estudos compostos por amostras clínicas, a precocidade do 

início da doença apresenta associações principalmente com os seguintes piores 

prognósticos: ciclagem rápida e maiores índices de comportamento suicida 

(MERIKANGAS et al., 2007; BAUER et al., 2008; VALENTI et al., 2015). A ciclagem 

rápida pode ser definida pela presença de quatro ou mais episódios maníacos ou 

depressivos dentro de um período de apenas um ano, sendo que tais episódios podem se 

manifestar em qualquer ordem, não seguindo uma sequência predizível. Já o suicídio 

ganha destaque como pior prognóstico e principal causa de mortalidade precoce em 

indivíduos com TAB. O comportamento suicida (tentativa e ideação) aparece mais 

elevado em indivíduos com TAB quando comparados a indivíduos com outros 

transtornos e esses pacientes apresentam taxas entre 20 e 55% de pelo menos uma 

tentativa de suicídio (CHEN; DILSAVER, 1996; GOODWIN; JAMISON, 2007; LAFER 

et al., 2012).  

Fora isto, o TAB também acarreta prejuízos psicossociais importantes para seus 

portadores que também afetam a sociedade como um todo (MÜLLER-

OERLINGHAUSEN et al., 2002; GOODWIN; JAMISON, 2007; MERIKANGAS et al., 

2007; BRUFFAERTS et al., 2012). Geralmente, os portadores de TAB apresentam 

dificuldades importantes no ajustamento social (TSUANG et al., 1980). Além do âmbito 

interpessoal, o âmbito ocupacional parece ser um dos mais prejudicados pela doença, pois 

diminui significativamente o desempenho no trabalho. Em comparação com pacientes 

com depressão unipolar, indivíduos com TAB apresentam maior número de ausências no 

trabalho, em dias, no intervalo de um ano, principalmente devido aos episódios 

depressivos (KESSLER et al., 2006). Como consequência, o TAB tem sido associado 

também a taxas mais elevadas de desemprego, já que a condição da doença diminui a 
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probabilidade do indivíduo manter-se empregado longitudinalmente (BURNETT-

ZEIGLER et al., 2013; CARLBORG et al., 2015). A condição de desemprego pode, 

inclusive, acabar comprometendo a renda familiar dos indivíduos com a doença de uma 

maneira significativa (KAWAKAMI et al., 2012).  

Apesar dos crescentes estudos envolvendo TAB, não há ainda uma causa 

conhecida bem definida que possa ser apresentada como desencadeadora da doença. A 

literatura aponta para uma etiologia complexa envolvendo uma multifatorialidade que 

abarca tanto mecanismos genéticos e fisiológicos, como alterações neurobiológicas, 

como por exemplo a disfunção do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, o aumento da 

atividade inflamatória, a alteração de neurotrasmissores, a perda do funcionamento da 

transdução dos sinais intracelulares ou ainda modificações de estrutura e funcionamento 

de regiões cerebrais pré-frontais, dorsoventrais e límbicas (amígdala e hipocampo), que 

ocasionam sintomas físicos podendo levar à desregulação das emoções e até mesmo da 

cognição (SMOLLER; FINN, 2003; STRAKOWSKI et al., 2005; LAFER et al., 2012; 

TAVARES et al., 2014; TUNG et al., 2014; SOUSA et al., 2015; MURRI et al., 2016).  

Além disso, características de personalidade e estressores ambientais também 

podem ser fatores de risco para o TAB (BRIETZKE et al., 2012; JANSEN et al., 2014). 

Dentre os estressores ambientais, destacam-se os traumas emocionais precoces (TEP) que 

serão abordados de forma mais detalhada no tópico seguinte por tratar-se de uma variável 

de interesse neste estudo. 

 

1.2 Associação entre Traumas Emocionais Precoces e Transtorno Afetivo Bipolar 

 

Vivências de caráter catastrófico, perturbador e ameaçador à vida são 

denominadas de eventos estressores traumáticos, dentre os quais destacam-se os traumas 

emocionais precoces (TEP), ou seja, eventos estressores que ocorreram antes dos 18 anos 

de idade (FRIEDMAN et al., 2011). Os TEP podem ser classificados em cinco subtipos, 

a saber: abuso físico, emocional e sexual, além das negligências física e emocional 

(GRASSI-OLIVEIRA et al., 2014).  

Conforme a definição de Gorenstein et al. (2016) o abuso físico pode ser 

compreendido como todo tipo de ação de um adulto que ocasione, na criança ou 
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adolescente, dor ou ferimentos físicos, de forma temporária ou permanente. Como 

exemplo, pode-se mencionar todo tipo de castigos corporais, tapas, espancamentos, 

enforcamentos, estrangulamentos, queimaduras com ponta de cigarro, entre outros. O 

abuso emocional é caracterizado por agressões verbais oriundas dos cuidadores, dirigidas 

à criança ou adolescente, como xingamentos, humilhações, excesso de desaprovações e 

ridicularização. Já o abuso sexual é definido como todo e qualquer evento onde ocorra 

violência consumada, ou tentativa de violência física direcionada especificamente aos 

genitais ou órgãos sexuais da criança ou adolescente, tendo como exemplos a penetração 

forçada, exposição a materiais de cunho sexual (fotos e vídeos), assédio ou contato sexual, 

manipulação forçada dos genitais, entre outras práticas similares (WATSON, 1994).  

A negligência física, por sua vez, compreende falhas dos cuidadores e/ou 

responsáveis em atender as necessidades físicas básicas da criança ou adolescente, como 

privação de vestimentas e alimentação adequadas, assim como privação de higiene e 

assistência médica necessárias. A negligência emocional refere-se às falhas dos 

cuidadores responsáveis em proteger a criança ou adolescente de serem expostos a 

eventos considerados excessivamente estressantes, sem oferecimento de qualquer suporte 

emocional, falhando ainda em estimular o desenvolvimento emocional, intelectual e 

social do indivíduo. O principal exemplo deste tipo de negligência está na falha dos 

cuidadores em fazer com que a criança ou adolescente se sintam amados e protegidos 

(GORENSTEIN et al., 2016). Além destes, também deve-se considerar traumas gerais e 

inesperados, como perdas, afastamentos, mortes, separações prolongadas de cuidadores e 

familiares, catástrofes e acidentes. 

Estudos epidemiológicos e de comparação de grupos vêm apontando os TEP 

como fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade para doenças tanto físicas quanto 

mentais, devido aos prejuízos orgânicos-biológicos, cognitivos, emocionais e 

comportamentais ocasionados, a curto e longo prazo, especialmente no 

neurodesenvolvimento (TEICHER, 2000; GRASSI-OLIVEIRA et al., 2008), sendo que 

tais consequências podem perdurar até a idade adulta do indivíduo (BORGES; 

DELL'AGLIO, 2008; CUTAJAR et al., 2010). Em relação aos danos mentais 

(psicológicos), estes associam-se especificamente aos diversos transtornos psiquiátricos, 

como transtornos de humor, de personalidade, dissociativos, transtorno de estresse pós 

traumático, suicídio, entre outros (GILBERT et al., 2009; SCOTT et al., 2012; 

SCHESTATSKY, 2014). Os TEP associam-se ainda a estes transtornos favorecendo 
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piores prognósticos, desfechos clínicos negativos e pior resposta ao tratamento 

(LEVERICH; POST, 2006; ALVAREZ et al., 2011; SCHAFFER et al., 2012).  

No que diz respeito à associação entre TEP e TAB, um dado que chama a atenção 

é a alta prevalência dos TEP em sujeitos com este transtorno. Um estudo brasileiro de 

revisão realizado por Dualibe e Osório (2017), apontou que 80% dos sujeitos com TAB 

referiram a vivência de pelo menos um TEP, com o abuso emocional sendo o tipo de 

trauma mais relatado, com uma prevalência que chega ao percentual de 40%. Destaca-se 

que estas taxas, na maior parte dos estudos, são superiores, se comparadas aos sujeitos 

com outras condições psiquiátricas e saudáveis (HYUN et al., 2000; KONRADT et al., 

2013), e que no geral, a maior parte dos sujeitos com TAB vivenciaram mais de uma 

situação traumática (DUALIBE; OSÓRIO, 2017). 

Os TEP também estão associados a impactos negativos no prognóstico/desfechos 

clínicos do TAB, sendo que a literatura científica refere que tais vivências podem 

favorecer início precoce da doença (MOWLDS et al., 2010; LARSSON et al., 2013; 

WATSON et al., 2014; AAS et al., 2016), episódios de ciclagem rápida (GARNO et al., 

2005; LEVERICH; POST, 2006), aumentar a quantidade de episódios maníacos e 

depressivos (GOODMAN; NEW; SIEVER, 2004; GARNO et al., 2005; CONUS et al., 

2010), favorecer a presença de sintomas psicóticos (SAVITZ; DREVETS, 2009), bem 

como elevar o número de internações hospitalares (CARBALLO et al., 2008; MAGUIRE 

et al., 2008). Nesta direção, a revisão realizada por Dualibe e Osório (2017) sugere que 

os subtipos de TEP que mais se associam a um pior prognóstico do transtorno são os 

abusos emocional e sexual. 

Destacam-se também outros estudos que sinalizaram que pacientes com TAB 

apresentam mais experiências de perdas precoces, gratificações insuficientes, vivência 

em ambientes inadequados e piores relações interpessoais e culpabilizantes (HISATUGO 

et al., 2009; KAPCZINSKI; QUEVEDO, 2015). O impacto dessas associações parece já 

se mostrarem presentes mesmo antes do início do transtorno, já que o estudo realizado 

por Noto et al. (2015) apontou para a presença de sintomatologia (a saber: labilidade do 

humor, humor depressivo e impaciência) na fase prodrômica do transtorno em indivíduos 

que vivenciaram TEP, em comparação com aqueles sem tais vivências. 

Assim sendo, denota-se que os TEP apresentam uma associação importante com 

o TAB, influenciando fortemente e, de maneira negativa, na expressão clínica da doença, 



26 
 

bem como no funcionamento global desse grupo, favorecendo prejuízos nos âmbitos 

emocional, psíquico, cognitivo e social. 

 

1.3 Características Psicossociais e Transtorno Afetivo Bipolar 

 

As características psicossociais podem ser compreendidas por um conjunto 

integrado/interrelacionado de pensamentos, comportamentos, emoções, crenças, além do 

meio cultural, social e familiar no qual se vive. Tais fatores psicológicos e sociais são de 

grande importância para o estudo e compreensão da saúde e doença, na medida em que 

também são determinantes de vulnerabilidade/susceptibilidade, severidade e curso de 

diversas doenças (BOLANDER, 1998). Dentre essas características psicossociais pode-

se destacar a personalidade e as habilidades socias que serão descritas a seguir. 

Segundo Cloninger e Svrakic (1999), a personalidade pode ser compreendida 

como um aspecto bastante subjetivo/íntimo do sujeito, considerada como uma 

organização/percepção interna de si e do mundo. Trata-se de um conjunto de 

características/traços próprias (os), envolvendo a interação constante entre a subjetividade 

(componentes internos, como a forma como cada um entende, retém e responde aos 

estímulos do ambiente) e a realidade externa do meio, que garantem um caráter identitário 

ao sujeito, influenciando diretamente em seus padrões de relacionamentos sociais 

(TAVARES, 2006). A partir desta definição, os traços da personalidade, mais 

especificamente, podem ser compreendidos como tendências tanto emocionais quanto 

comportamentais e cognitivas que oscilam/variam no sujeito. Pode-se dizer ainda que a 

personalidade é relativamente estável ao longo da vida, o que confere a ela uma 

possibilidade de previsibilidade, mas com um potencial de flexibilidade para melhor 

adaptação ao ambiente (TAVARES, 2006; HEIM; WESTEN, 2009; OLDHAM, 2009).  

Atualmente existem diversos modelos propostos para o estudo da personalidade, 

dentre os quais o mais utilizado tem sido o Modelo dos Cinco Fatores, proposto por 

McCrae e Costa, (1997), devido principalmente à aplicabilidade em diversas culturas 

devido à universalidade dos traços (PERVIN; JOHN, 2004). 

Nesse modelo de avaliação, tem-se por pressuposto a existência de cinco 

dimensões/traços da personalidade, a saber: Neuroticismo, Extroversão, 
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Conscienciosidade, Cordialidade/Amabilidade e Abertura. O Neuroticismo compreende 

uma tendência a experimentar mais o afeto negativo (como medo, tristeza, nojo, raiva, 

vergonha e culpa), indicando maior susceptibilidade para ansiedade, estresse e 

comportamentos impulsivos. Já a Extroversão compreende uma dimensão do afeto 

positivo, indicando maior tendência à socialização, assertividade e entusiasmo. A 

Conscienciosidade pode ser compreendida como a capacidade de determinação, 

organização e disciplina que o sujeito tem para buscar atingir suas metas e objetivos, bem 

como auto-controle no gerenciamento de impulsos e desejos. A 

Cordialidade/Amabilidade relaciona-se com a dimensão da relação interpessoal, 

envolvendo compaixão, honestidade, empatia, altruísmo e cooperatividade. A Abertura 

refere-se à curiosidade, imaginação ativa, busca por novas 

situações/lugares/conhecimentos e à flexibilidade em relação às experiências de vida 

(MCCRAE; COSTA, 1997). 

Dados da literatura vem apontando para associações entre tais traços de 

personalidade e transtornos psiquiátricos, como Esquizofrenia, Transtorno de 

Personalidade Borderline e Transtorno Depressivo Maior, por exemplo, sendo que 

sujeitos com estes transtornos apresentam indicadores mais expressivos de Neuroticismo 

e menos expressivos de Conscienciosidade em comparação com sujeitos saudáveis 

(FURUKAWA et al., 1998). 

Segundo Goodwin e Jamison (2007), a associação com os traços de personalidade 

supracitados podem indicar que estes sejam manifestações mais brandas dos transtornos, 

sendo inclusive uma predisposição para a psicopatologia, especialmente em relação aos 

transtornos afetivos. Nesse sentido, os autores também indicam a personalidade como um 

possível agente modificador do curso da doença, uma vez que a capacidade de lidar com 

o estresse gerado pelo diagnóstico e as complicações advindas deste é fortemente 

influenciada pelos traços de personalidade, podendo interferir, por exemplo, na forma 

como a pessoa responde ao tratamento. 

Tais associações com traços de personalidade podem ser observadas 

particularmente no TAB. O estudo de Nowakowska et al. (2005) aponta que sujeitos com 

TAB, em período de remissão, tem o traço Neuroticismo mais elevado e os traços de 

Abertura e Consciensciosidade mais restritos quando comparados com sujeitos saudáveis, 

sugerindo que sujeitos com TAB podem ter pior desempenho em tarefas criativas e 
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sociais. A elevada taxa de Neuroticismo presente tanto no TAB pode ser um indicador de 

vulnerabilidade para trantornos de humor, mas não pode ser exclusivamente associado ao 

TAB (SMILLE et al., 2009; JYLHÄ et al., 2010). 

A literatura também indica que o estado de humor no TAB pode influenciar a 

expressão de traços de personalidade. Um estudo prospectivo longitudinal, com duração 

de dois anos, conduzido por Barnett et al. (2011), revelou que os pacientes com TAB em 

eutimia e depressão apresentam mais Neuroticismo (sendo este ainda mais exacerbado na 

depressão) e Abertura e menos Extroversão, Amabilidade e Conscienciosidade, enquanto 

nos episódios maníacos foi observado apenas o aumento nos escores de Extroversão. 

Os traços de personalidade podem servir como preditores de sintomas, como 

apontam os estudos de Heerlein et al. (1998) e Lozano e Johnson (2001), nos quais foram 

avaliados apenas sujeitos com TAB em função dos traços de personalidade. Os resultados 

apontam que o Neuroticismo elevado prediz sintomas de depressão, enquanto a 

Conscienciosidade elevada prediz sintomas de mania. Inclusive, predizer sintomas de 

mania e depressão com base na personalidade tem sido o foco de outras pesquisas. Um 

estudo realizado por Hecht et al. (1998) evidencia que o Neuroticismo está 

particularmente relacionado à severidade dos sintomas depressivos de pacientes 

bipolares. 

Conforme os dados apresentados, o estudo da personalidade em associação com 

o TAB se faz importante na medida em que auxilia na identificação de risco para sintomas 

de depressão ou mania, além de intermediarem o funcionamento dos sujeitos em 

diferentes contextos interpessoais, podendo ou não favorecer falhas no relacionamento 

social, familiar e problemas ocupacionais, já que se tratam de traços de personalidade pré-

morbidos (AKISKAL et al., 2000). 

Quanto às habilidades sociais, as mesmas são definidas como uma série de 

capacidades comportamentais que envolvem relações interpessoais e vão sendo 

aprendidas ao longo da vida (CABALLO, 1996; DEL-PRETTE; DEL-PRETTE, 1999), 

favorecendo um adequado relacionamento do indivíduo com a sociedade. Segundo Del-

Prette e Del-Prette (2001), as mesmas podem ser classificadas em seis categorias, a saber: 

Habilidades Sociais de Comunicação, Habilidades Sociais de Civilidade, Habilidades 

Sociais Assertivas de Enfrentamento, Habilidades Sociais Empáticas, Habilidades 

Sociais de Trabalho e Habilidades Sociais de Expressão de Sentimento Positivo. 
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As Habilidades Sociais de Comunicação compreendem elementos básicos para 

que ocorra a comunicação, como a formulação de perguntas e respostas, elogios, 

fornecimento e solicitação de feedback, e introdução e manutenção de conversas. As 

Habilidades Sociais de Civilidade relacionam-se à “boa educação”, como cumprimentar 

pessoas e despedir-se delas, apresentar-se, agradecer, entre outros. As Habilidades Sociais 

Assertivas de Enfrentamento referem-se à manifestação e sustentação de opinião própria, 

à expressão de concordância ou discordância diante de ideias, ao aceite ou recusa de 

pedidos, ao pedir desculpas, ao estabelecimento ou encerramento de relacionamentos, 

entre outros. As Habilidades Sociais Empáticas compreendem o reconhecimento e 

identificação de sentimentos de outras pessoas que não eu, além de reações que indiquem 

para o outro esse reconhecimento e compreensão. As Habilidades Sociais de Trabalho 

envolvem capacidades como resolução de problemas, falar em público, trabalhar em 

grupo, lidar com conflitos e tomar decisões. Por fim, as Habilidades Sociais de Expressão 

de Sentimento Positivo estão relacionadas à criar amizades, à capacidade de amar e de se 

solidarizar com o outro (DEL-PRETTE; DEL-PRETTE, 2001).  

Goldstein et al. (2006), avaliando sujeitos com TAB, evidenciou maiores déficits 

de desempenho nas habilidades sociais em comparação a controles saudáveis, indicando 

que dificuldades nessas habilidades (incluindo regulação da emoção) interferem na 

apresentação de comportamentos sociais adequados. Além disso, os próprios sujeitos com 

TAB se consideram menos assertivos em comparação aos controles saudáveis, e pais de 

sujeitos com TAB também classificam seus filhos como “mais problemáticos” 

(socialização inadequada) do que pais de filhos saudáveis (GOLDSTEIN et al., 2006). 

Um estudo bastante interessante (MARTINI et al., 2013) avaliou as habilidades 

sociais de sujeitos com TAB no contexto virtual/digital e evidenciou que até nesta esfera 

este grupo possui menor quantidade de uso e menor familiaridade com as redes sociais 

cibernéticas, além de menor número de amigos virtuais comparados com sujeitos sem o 

transtorno. Estes achados sugerem que presença de fracas redes sociais cibernéticas 

refletem os prejuízos de habilidades sociais nas redes sociais reais dos sujeitos com TAB. 

Outros estudos apontam que sujeitos com TAB também apresentam déficits 

progressivos nas habilidades e funcionamento sociais conforme o transtorno progride, 

déficits estes que estão associados com o comprometimento cognitivo social (ZUBIETA 

et al., 2001; MARTÍNEZ-ARÁN et al., 2004). Desta forma, considerando-se a presença 
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de prejuízos nas habilidades sociais de sujeitos com TAB e o fato de que isto favorece 

comprometimentos no relacionamento social, seja ao nível da família, escola, trabalho ou 

de outros contextos, é possível supor que tal comprometimento possa estimular e 

intensificar o estresse e piorar a auto-estima nesses sujeitos, influenciando no curso do 

transtorno e na sintomatologia através de um aumento de risco de recaídas do estado de 

humor e menor tempo em estado eutímico (TUNELLI, 2011).  

Ainda dentro do aspecto psicossocial, destacam-se as habilidades ligadas à 

cognição social, as quais podem ser descritas como um domínio psicológico 

multidimensional que envolve uma série complexa de processos e representações 

mentais. Os aspectos centrais de investigação, dentro deste âmbito, são: teoria da mente, 

processamento de emoções e tomada de decisão afetiva. Discorrer-se-á a seguir sobre o 

tópico de processamento de emoções, especialmente no que se refere ao REFE, tema de 

interesse deste estudo. 

 

1.4 Associação entre Expressões Faciais de Emoção e Transtorno Afetivo 

Bipolar 

 

Foi o naturalista britânico Charles Robert Darwin, em 1872, que publicou os 

primeiros estudos sobre expressões faciais de emoção tanto em humanos quanto em 

animais (EKMAN, 2003). A expressão das emoções faciais constitui um importante meio 

de comunicação não-verbal do ser humano, desde os estágios mais primitivos de vida 

(JOHNSON et al., 1991), tendo grande valor para a comunicação social à medida que 

transmite uma mensagem emocional que permite que as vivências e os sentimentos tanto 

positivos quanto negativos do indivíduo naquele momento sejam compreendidos 

(HAXBY et al., 2000).  

Assim, o REFE pode ser compreendido como a capacidade de um indivíduo em 

observar os movimentos da face de um outro indivíduo, valendo-se desta informação não-

verbal para gerar hipóteses sobre a emoção expressa e, a partir disso, nomeá-la, tendo a 

possibilidade de prever o comportamento do outro (POLLAK; SINHA, 2002). Trata-se 

de uma habilidade ligada à cognição social, sendo fundamental para o bom 

funcionamento adaptativo em sociedade, especialmente quando se trata de identificar e 

discriminar as seis emoções mais básicas (alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa), 
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por serem estas expressões universalmente reconhecíveis (EKMAN; FRIESEN, 1976; 

FOISY et al., 2007). Sendo assim, prejuízos nesta habilidade podem ocasionar um 

comprometimento funcional, recaindo sobre as atividades da vida cotidiana do indivíduo 

e suas relações sociais, incluindo o âmbito ocupacional (AYDEMIR et al., 2013). 

Pesquisas têm apontado para diferenças significativas no REFE entre indivíduos 

com TAB e indivíduos saudáveis em diferentes dimensões, tais como acurácia, 

intensidade de emoção necessária para o reconhecimento, tempo e viés de resposta 

(HARMER et al., 2002; GUYER et al., 2007; RICH et al., 2008; DERNTL et al., 2009; 

SCHAEFER et al., 2010; DEGABRIELE et al., 2011; LAHERA et al., 2012; DEMIREL 

et al., 2014; ROBINSON et al., 2015). 

Os estudos de Bozikas et al. (2007), Rich et al. (2008) e Kim et al. (2013) 

apontaram que indivíduos com TAB obtiveram uma taxa de acerto inferior para as 

emoções como um todo em relação aos sujeitos saudáveis apontando para prejuízos nessa 

esfera de pequena magnitude, segundo a revisão de Samamé et al. (2012). Em relação a 

emoções específicas, uma revisão sistemática da literatura científica realizada por Rocca 

et al. (2009) apontou que sujeitos com TAB em eutimia apresentam maior prejuízo no 

REFE de nojo e medo e déficits no reconhecimento de medo e tristeza.  

A acurácia das respostas está bastante relacionada à intensidade da expressão 

facial de emoção, e os sujeitos com TAB parecem requerer, no geral, uma intensidade 

maior da emoção expressa antes de responder e identificar corretamente qualquer emoção 

apresentada em comparação com o grupo controle saudável (BROTMAN et al., 2008; 

RICH et al., 2008; SCHAEFER et al., 2010). O estudo de Daros et al. (2014) indica que 

pacientes com transtorno acertam menos expressões faciais de emoção, comparados a 

sujeitos saudáveis, quando as faces apresentam uma emoção de intensidade que varia 

entre baixa à moderada, acertando mais quando a intensidade das mesmas é alta. Outro 

estudo sugere que pacientes com TAB precisam de maior intensidade para identificar 

faces de medo e tristeza, e em contra partida, menores intensidades para reconhecer outras 

faces, como alegria, por exemplo, comparado ao grupo controle saudável (SCHAEFER 

et al., 2010). 

O tempo de reação, para o REFE, dos sujeitos com TAB também se mostrou 

superior quando comparado a indivíduos saudáveis, ou seja, os pacientes com o transtorno 

necessitam de maior tempo para identificar e responder à emoção que está sendo expressa 
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(RICH et al., 2008; GOGHARI; SPONHEIM, 2013). Além disso, um maior tempo de 

resposta também pode ser observado em relação a emoções específicas, como aponta o 

estudo de Degabriele et al. (2011), pois os sujeitos com TAB respondem mais 

rapidamente a faces de alegria enquanto apresentam maior tempo de resposta para as faces 

de tristeza, sendo que tal diferença não é observada nos indivíduos saudáveis. O estudo 

de Malhi et al. (2007) também aponta para diferenças sifnificativas no tempo de resposta 

de emoções específicas, indicando que o grupo com TAB precisa de um tempo maior 

para responder às emoções de medo e nojo, comparativamente aos controles saudáveis. 

O maior tempo de resposta requerido no REFE, por sujeitos com TAB, pode ser devido 

a uma maior lentidão psicomotora, no momento de executar a tarefa computadorizada de 

REFE, associada à medicação composta por lítio e anticonvulsivantes (GOGHARI; 

SPONHEIM., 2013). 

A necessidade de expressões mais intensas e de mais tempo para reconhecê-las 

compreende um déficit na medida que as interações sociais exigem a percepção de 

mudanças sutis/de baixa intensidade de emoção facial, além do fato de que expressões 

emocionais mudam com rapidez (RICH et al., 2008).  

Ainda sobre o tempo de resposta, um estudo recente realizado por Altamura et al. 

(2016) parece divergir destes achados prévios, à medida que aponta que o grupo com 

TAB percebe mais rapidamente expressões faciais emocionais negativas, como a raiva, 

por exemplo, em comparação com expressões faciais positivas. Tal estudo sugere que 

essa diferença, favorecendo a identificação mais rápida de estímulos negativos, pode 

indicar estratégias distintas na forma de regulação do processamento da emoção no TAB.  

A literatura científica aponta que uma possível explicação para os déficits de 

REFE pode estar relacionada com diferenças na atividade e/ou estrutura neural em regiões 

do cérebro responsáveis pela cognição social em pacientes com o transtorno. Nesse 

sentido, uma revisão da literatura, conduzida por Cusi et al. (2012), incluindo 65 artigos, 

indica que pacientes com TAB apresentam déficits devido a uma menor ativação no 

córtex cingulado anterior (BLUMBERG et al., 2005; KILLGORE et al., 2008), bem como 

menor ativação do putamen, do pólo temporal superior e do córtex órbitofrontal 

(KILLGORE et al., 2008) quando comparados a sujeitos saudáveis. Pacientes eutímicos 

também apresentam maior atividade do hipocampo e da amígdala e menor ativação do 

córtex pré-frontal dorsolateral quando expostos a faces de medo, em comparação com o 
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grupo controle saudável (YURGELUN-TODD et al., 2000; MALHI et al., 2007; 

HASSEL et al., 2008). 

A mesma revisão aponta também que pacientes com TAB em estado depressivo 

tem níveis elevados de ativação neuronal em áreas límbicas em resposta a faces tristes e 

uma menor atividade em áreas ligadas aos processos executivos e cognitivos em resposta 

a faces felizes, alterações que não são encontradas em pacientes com TAB em eutimia, 

uma vez que estes não possuem atividades reduzidas de regiões cerebrais responsáveis 

pelo processamento de emoções (VERSACE et al., 2010). Além disso, pacientes em 

estado de mania teriam uma atividade aumentada no giro fusiforme em resposta à emoção 

de tristeza, sendo esta talvez a explicação para uma percepção errônea no processamento 

deste estímulo (CHEN et al., 2006). 

Assim, uma inibição na ativação de outras estruturas límbicas, relacionadas à 

emoção, por parte das estruturas cognitivas, enquanto a cognição social está sendo 

processada, em pacientes com TAB, seria uma hipótese para explicar as diferenças na 

realização das tarefas cognitivas, incluindo o REFE de maneira geral (CUSI et al., 2012). 

Uma outra revisão realizada por Samamé et al. (2012) também traz dados que 

reforçam a explicação das diferenças de funcionamento neural em sujeitos com TAB. No 

entanto, há divergências quanto à literatura prévia na medida em que é apontada uma 

hiperativação da área límbica subcortical e do córtex pré-frontal dorsal, no TAB, em 

resposta às emoções apresentadas, em comparação com sujeitos saudáveis. Tal 

divergência pode sugerir que haja uma resposta adaptativa aos estímulos emocionais 

apresentados, sendo que estímulos menos familiares aos sujeitos costumam gerar uma 

hiperativação neurológica e estímulos mais familiares tendem a gerar hipoativação, 

refletindo assim aumentos ou diminuições de atividade neurológica (especialmente em 

regiões corticais), com o tempo, na capacidade de regulação emocional. 

Uma outra explicação para os déficits é a de que pacientes com TAB fixam menos 

a atenção na região dos olhos do indivíduo que expressa a emoção expressa do que 

controles saudáveis, ou seja, fazem menor/evitam fazer contato visual com a emoção 

reproduzida. A maior acurácia de resposta estaria ligada ao aumento da fixação da atenção 

no olhar da emoção apresentada (KIM et al., 2013). 
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Há ainda estudos que apontem que estes déficits no REFE estão presente em 

familiares (filhos ou irmãos consanguíneos) destes pacientes com TAB e podem 

funcionar como endofenótipos para o TAB. Tratar-se-á desta questão no tópico a seguir.  

 

1.5 Associação entre Laços Familiares Consanguíneos e Transtorno Afetivo 

Bipolar 

 

Estudos genéticos na área da saúde mental se fazem importantes na medida que 

auxiliam a melhor compreensão tanto etiológica quanto fisiológica dos transtornos 

psiquiátricos, sendo tal conhecimento imprescindível para a elaboração de estratégias de 

prevenção e tratamento. A primeira vez que relações entre variáveis genéticas, pacientes 

portadores de transtorno mental e familiares foram observadas ocorreu há mais de cem 

anos (BARONDES, 2002). Desde então, os estudiosos dos diversos transtornos mentais 

realizam observações clínicas em amostras compostas por parentes de pacientes, 

incluindo pesquisas com gêmeos mono e dizigóticos, e filhos adotivos (KAPCIZINSKI 

et al., 2009; KENDLER et al., 2011; BORNOVALOVA et al., 2013; BYRNE et al., 2013; 

CRADDOCK; SKLAR, 2013; MEIER et al., 2015; SILBERG et al., 2015). Estes estudos 

indicam e reforçam que a proporção de risco para transtornos mentais na população é 

também atribuível a variações genéticas, e não apenas ambientais, ou seja, parentes de 

primeiro grau (filhos e irmãos) de pacientes psiquiátricos apresentam um risco mórbido 

elevado para desenvolvimento de transtornos mentais devido ao compartilhamento de 

50% de genes em comum. Estima-se ainda que o risco de desenvolver um transtorno 

psiquiátrico por esses parentes seja entre 2 a 15% mais elevado (SMOLLER; FINN, 2003; 

MICHELON; VALLADA, 2005; BARNETT, SMOLLER, 2009). 

Em relação ao TAB, pesquisas realizadas com familiares evidenciam que se trata 

de uma das doenças de maior herdabilidade na medicina, sendo esta estimada em 80% 

(MERIKANGAS; LOW, 2004), e apesar de existir uma grande quantidade de estudos 

que buscam descobrir as bases genéticas da doença, ainda não há consenso científico, já 

que os resultados não são suficientes para permitir o apontamento de genes epecíficos de 

susceptibilidade para o transtorno (POTASH; DEPAULO, 2000; SERRETTI; 

MANDELLI, 2008; BARNETT; SMOLLER, 2009; GEORGI et al., 2014).  
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Um estudo que buscou identificar o risco para o TAB avaliando pais biológicos e 

adotivos, irmãos, e meio irmãos de portadores do transtorno concluiu que mesmo os meio-

irmãos apresentavam um risco aumentado, sendo que meio irmãos maternos tinham até 

três vezes mais chances de desenvolver o transtorno. Porém, quando comparados com 

irmãos do mesmo pai e mesma mãe (consanguíneos), o risco subia para até sete vezes 

(LICHTEINSTEIN et al., 2009). Em relação aos filhos de pais adotivos sem parentescos 

consanguíneos com indivíduos com TAB, a chance de desenvolver o transtorno passava 

a ser atribuída apenas ao fator ambiental, com uma estimativa de 3,4% de chances 

(LICHTEINSTEIN et al., 2009). 

Como já referido previamente, os sujeitos com TAB apresentam déficits em 

diferentes áreas da cognição, em especial no REFE, e a presença de algum desses déficits 

pode ser um potencial indicador de vulnerabilidade. Nesse sentido é interessante destacar 

que irmãos não afetados dos pacientes com TAB também tendem a apresentar prejuízos 

no REFE, expressos por menores acertos de estímulos emocionais negativos em 

comparação com indivíduos sem TAB, e sem parentes com o diagnóstico (BRAND et al., 

2012). Pesquisas com gêmeos (sendo que um é afetado pelo TAB e o outro não), 

envolvendo realização de tarefas com estímulos afetivos que requerem habilidades de 

REFE, apontam para um viés acentuado de resposta (menor acerto) dos irmãos com o 

transtorno no reconhecimento de emoções negativas, e para um viés de leve a moderado 

nos irmãos sem diagnóstico do transtorno, comparados com sujeitos saudáveis e sem 

história de transtorno na família (WILMER et al., 2010; ZHU et al., 2010).  

Nesse sentido, o estudo de Hanford et al. (2016) também reforça a teoria de 

vulnerabilidade na medida em que filhos de pais com TAB têm menor acurácia no REFE 

do que filhos de pais saudáveis. Mais especificamente, as faces com maior dificuldade de 

reconhecimento pelos filhos de pacientes com TAB são tristeza (2,3 vezes mais erros) e 

raiva (4,3 vezes mais erros), comparados aos filhos de pais do grupo controle saudável. 

Além disso, filhos de pais com TAB também precisavam de maior intensidade da emoção 

para responder corretamente, em comparação com os filhos de pais saudáveis. O estudo 

justifica os déficits afirmando que os filhos de pais com TAB possuem as mesmas 

alterações neurológicas dos pais com o diagnóstico, comparados com sujeitos saudáveis, 

apresentando maior ativação da amígdala, menor ativação do giro frontal e uma fraca 

conexão entre as regiões do córtex pré-frontal ventrolateral e da amígdala, regiões estas 

responsáveis pelo processamento de emoções. 
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Samamé (2013) realizou uma revisão com 51 estudos, onde apontou que embora 

o estado de humor atual e a medicação psicotrópica, comuns aos sujeitos com TAB, 

afetem sua performance neuropsicológica em relação ao REFE, o fato de seus parentes 

de primeiro grau não afetados e não medicados também exibirem um padrão similar de 

prejuízos em função do tempo de resposta, acurácia, intensidade e viés de resposta (ARTS 

et al., 2008; BORA et al., 2009) sugere que a disfunção cognitiva pode ser uma 

característica fundamental da fisiopatologia do transtorno e uma forte expressão do 

componente genético para estes prejuízos. 

Brotman et al. (2008) realizou um estudo que buscou avaliar se as deficiências no 

REFE de pacientes com TAB e seus parentes de primeiro grau apresentam-se em alguma 

emoção específica ou são gerais. Os resultados trazem déficits gerais, sem nenhuma 

especificidade para nenhuma emoção. Os sujeitos com TAB e seus parentes precisaram 

de maior intensidade para reconhecê-la, além de terem a acurácia melhorada em função 

da maior intensidade, quando comparados ao grupo controle saudável. O mesmo autor 

(BROTMAN et al., 2014) realizou ainda um estudo mais recente com pacientes com o 

transtorno, familiares de primeiro grau (60% filhos e 33,3% irmãos), e controles 

saudáveis e revelou que os sujeitos com TAB e seus parentes apresentaram menor 

modulação da amígdala frente à face de raiva, em comparação com os sujeitos saudáveis. 

Assim, o estudo conclui que tanto sujeitos com TAB quanto seus parentes apresentam 

deficiências na modulação e na conexão entre as duas estruturas anteriormente referidas, 

estando de acordo com a literatura previamente citada. 

De forma a reforçar as associações entre estrutura e funcionamento cerebral e a 

genética/herdabilidade do TAB, Tseng et al (2015) comparou, em seu estudo, a ativação 

neural durante a tarefa de REFE em sujeitos saudáveis, sujeitos com TAB, e seus parentes 

consanguíneos de primeiro grau (8 filhos e 5 irmãos) e encontrou que o grupo com TAB 

e o grupo de parentes necessitam de um maior tempo de resposta na tarefa do que o grupo 

controle saudável. Além disso, seus resultados também indicaram que o grupo com TAB 

e o grupo de parentes apresentaram menor ativação do giro frontal medial esquerdo, 

responsável pelas funções executivas ligadas à memória, em comparação com os 

controles saudáveis, sugerindo que isto pode ser um possível endofenótipo para o 

transtorno. Houve também diferenças entre o grupo TAB e seus parentes no que diz 

respeito ao giro para-hipocampal direito, sendo que os parentes apresentaram maior 

ativação dessa estrutura, enquanto os sujeitos com transtorno, contrariamente, 
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apresentaram menor ativação. Tal resultado pode sugerir que a hiperativação dessa 

estrutura, pelos parentes, pode ser uma forma de compensar os déficits no processamento 

neural em sujeitos não afetados pelo transtorno, mas em risco para ele. 

Manelis et al (2015) desenvolveram um estudo envolvendo filhos de pais com 

TAB, filhos de pais com outra condição psiquiátrica e filhos de pais saudáveis e 

mostraram que tanto o primeiro quanto o segundo grupo apresentaram um aumento 

anormal da atividade da amígdala quando expostos às emoções faciais no geral, em 

comparação com o terceiro grupo. No entanto, o primeiro grupo, em comparação aos 

outros dois, apresenta uma conexão deficiente entre a amígdala direita e o córtex cingular 

anterior. Assim, apesar dos três grupos utilizarem regiões do córtex pré-frontal no REFE, 

elas diferem significativamente na magnitude da conexão, indicando que filhos de pais 

com TAB também apresentam alterações cerebrais no processamento de informações 

emocionais/sociais cognitivas. Porém, um outro dado do mesmo estudo aponta para uma 

conexão mais exacerbada entre a amígdala direta e o córtex pré-frontal dorsolateral 

especificamente (e apenas) para a emoção de alegria, em filhos de sujeitos com TAB em 

comparação com os demais grupos. Este achado, segundo os pesquisadores, pode indicar 

um maior esforço, ou maior empenho, pelo grupo de filho com TAB, de reconhecer faces 

alegres. 

Já o estudo de Olsavsky et al (2012) focou nas diferenças de modulação 

neurológica apenas frente a emoções específicas. Durante a apresentação da face medo, 

tanto o grupo TAB quanto o grupo de parentes de primeiro grau apresentaram uma 

ativação exacerbada da amígdala, em comparação com o grupo controle saudável. No 

entanto, nenhuma diferença foi encontrada para a face de alegria. O estudo ressalta que, 

apesar de muitas evidências nas alterações modulares neurológicas, não se pode 

considerar especificamente a alteração da amígdala como um biomarcador para o TAB, 

já que este fenômeno também é observado em outros transtornos de humor e ansiedade. 

Com o objetivo de julgar se existem endofenótipos neurocognitivos específicos 

para o TAB, Glahn et al (2010) avaliou pacientes com o transtorno e seus parentes de 

primeiro grau (irmãos) em tarefas que envolviam funções executivas e de memória, entre 

elas, o REFE. Assim, eles concluíram que déficits neurocognitivos, nestas funções, 

encontrados no transtorno, estão ligados ao risco genético para desenvolver o transtorno 
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na medida em que tanto o grupo TAB quanto o grupo de parentes apresentam prejuízos 

no tempo de processamento da emoção e na memória de emoções faciais.  

Dima et al (2013) foi mais específico em seu estudo genético envolvendo o 

transtorno, e objetivou avaliar a influência de dois alelos (e considerados de risco para 

TAB: CACNA1C e ANK3) na ativação neuronal e na conectividade entre regiões 

cerebrais, através da modulação do funcionamento dos canais de sódio e cálcio, no 

processamento de emoções. Como resultado, o estudo apontou que pacientes com TAB e 

com estes dois alelos possuem maior desregulação no REFE do que sujeitos com TAB 

sem os alelos e do que sujeitos saudáveis com ou sem os alelos, podendo sugerir um 

marcador genético para o transtorno. No entanto, estudos que buscam elucidar os genes 

responsáveis/presentes no TAB ainda são divergentes/não são claros.  

Nesse sentido, Tesli et al (2015) aponta ainda que as desregulações neurológicas 

encontradas no TAB e em seus parentes de primeiro grau podem não ser apenas devidas 

à genética (alelos, genes), mas também devido ao fato dos parentes manifestarem as 

mesmas características clínicas presentes nos sujeitos com TAB, de uma forma mais sutil. 

Diante de todo o exposto, fica evidente que a função cognitiva, e em específico a 

cognição social, parece ser prejudicada tanto em sujeitos portadores como em sujeitos em 

risco para o TAB. Tais alterações, muitas vezes ocorridas em níveis intermediários de 

prejuízo, podem ter sustentação em aspectos genéticos que, se conhecidos, podem ser de 

importante valia para o avanço deste campo de conhecimento. Os aspectos até aqui 

apresentados salientam a diversidade de fatores associados à etiologia do TAB, os quais 

em grande parte dos estudos são avaliados de forma isolada, apesar de suas grandes 

interligações. Acredita-se que o estudo conjunto de diferentes variáveis, envolvendo TEP, 

personalidade, habilidades sociais e cognição social em amostra de sujeitos com, sem, e 

em risco para o TAB pode contribuir para o melhor entendimento dos fatores de 

vulnerabilidade para este transtorno, estimulando ações em diferentes frentes. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar as associações entre TEP, REFE, traços de personalidade e habilidades 

sociais em sujeitos portadores e em condição de risco para o TAB em comparação com 

um grupo de indivíduos saudáveis.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Avaliar os tipos de TEP mais frequentes nos indivíduos com diagnóstico de 

TAB e naqueles em condição de risco;  

b) Avaliar associação entre presença e risco de TAB e TEP;  

c) Avaliar a associação entre presença e risco de TAB e REFE em função da 

acurácia, intensidade da emoção e tempo de resposta;  

d) Avaliar a associação entre presença e risco de TAB e traços de personalidade 

mal adaptativos;  

e) Avaliar a associação entre presença e risco de TAB e repertório de habilidades 

sociais;  

f) Identificar os perfis de cada grupo estudado considerando-se as relações entre 

as variáveis TEP, personalidade e REFE. 

 

2.3. Hipóteses 

  

Acredita-se que: 

 a) Indivíduos com TAB vivenciarão mais TEP do que indivíduos em risco e 

saudáveis, possuirão mais traços de personalidade pouco adaptativos do que indivíduos 

em risco e saudáveis, terão um repertório de habilidades sociais mais empobrecido do que 
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indivíduos em risco e saudáveis, e apresentarão prejuízos no REFE do que indivíduos em 

risco e saudáveis. 

 b) Indivíduos em risco para o TAB apresentarão menos vivências de TEP, terão 

menos traços de personalidade mal adaptativos, terão um melhor repertório de habilidades 

sociais e apresentarão menos prejuízos no REFE quando comparados a indivíduos com 

TAB. Porém, indivíduos em risco para o TAB terão mais traços de personalidade mal 

adaptativos, terão um pior repertório de habilidades sociais e apresentarão mais prejuízos 

no REFE quando comparados a indivíduos saudáveis. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo retrospectivo transversal 

envolvendo a comparação de grupos cuja amostra foi composta por conveniência. 

 

3.1 Participantes 

 

Participaram deste estudo 109 sujeitos, adultos, maiores de 18 anos, de ambos os 

sexos, tendo sido alocados em três grupos distintos, sendo um clínico e dois não clínicos, 

com critérios específicos de inclusão. 

O grupo clínico (GB) foi composto por 40 sujeitos com diagnóstico atual de TAB, 

em eutimia, realizado pela Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (SCID I-DSM 

IV). 

Os dois grupos não clínicos não possuíam nenhum diagnóstico psiquiátrico 

avaliado por meio da SCID-I DSM IV, e foram compostos por 39 sujeitos em risco para 

o TAB (parentes de primeiro grau - GR), e por 30 sujeitos saudáveis da comunidade (GC). 

Para todos os grupos foram adotados os seguintes critérios de exclusão: não 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), 

preenchimento incompleto dos instrumentos e/ou da tarefa de REFE, e presença de déficit 

intelectual (avaliado por teste de inteligência específico). 

 

3.2. Instrumentos 

 

1) Entrevista Clínica Estruturada para o DSM- IV (SCID I-DSM IV – versão 

clínica) - proposta em 1997 por First et al. traduzida e adaptada para o português por Del-

Ben et al. (2001), é um instrumento utilizado para a elaboração de diagnósticos clínicos 

psiquiátricos baseados no DSM-IV. É composto por módulos, num total de dez, que 

podem ser aplicados de forma independente ou combinada, conforme os objetivos 

almejados. Neste estudo foram utilizados os módulos que caracterizam a presença ou 

ausência de TAB. 
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2) Questionário Sóciodemográfico e Clínico: instrumento desenvolvido para o 

presente estudo, que objetiva a coleta de dados complementares relativos à caracterização 

sócio demográfica, clínica e familiar da amostra estudada. (Apêndice C) 

3) Teste não-verbal de inteligência geral (BETA III): instrumento desenvolvido 

por Kellogg e Morton (1999), auto-aplicado e composto por 25 testes que consistem em 

escolher, entre as cinco alternativas, a figura que melhor completa o quadrante faltante da 

figura apresentada como problema. Seu objetivo é avaliar o raciocínio geral e a 

velocidade do processamento de respostas, incluindo a capacidade de resolver novos 

problemas, relacionar ideias, induzir conceitos abstratos e compreender implicações. 

Utilizou-se a versão traduzida, adaptada e validada do subteste Raciocínio Matricial, para 

o português do Brasil, por Rabelo et al. (2011), como uma medida do potencial cognitivo. 

Os sujeitos cuja classificação no teste fora inferior ao percentil 60 foram excluídos. 

4) Questionário Sobre a Saúde do Paciente-9 (PHQ-9): desenvolvido por Spitzer, 

Kroenke e Williams (1999), é um instrumento auto-aplicado, composto por nove itens 

pontuados de 0 (“nunca”) a 3 (“quase todos os dias”), com escore total que varia de zero 

a 54 pontos, que se destina a avaliar a presença de sintomas depressivos. Foi utilizada a 

versão traduzida e validada para o português do Brasil por Osório et al. (2009), cujo 

estudo psicométrico indicou a nota de corte igual ou superior a 10 pontos como indicativa 

de sintomas depressivos (ANEXO 1). 

5) Escala de Avaliação de Mania (EAM): desenvolvida por Bech et al. (1978), 

trata-se de uma escala a ser aplicada na forma de uma entrevista semi-estruturada breve, 

com duração entre 15 a 30 minutos, e é composta por onze itens dispostos em uma escala 

likert com cinco categorias, a saber: 0- não presente; 1- bastante leve ou duvidoso; 2- 

leve; 3- moderado; 4- severo. Sua pontuação contempla tanto aspectos referidos pelo 

paciente quanto observados pelo entrevistador clínico. Utilizou-se a versão em português, 

adaptada por Shansis et al. (2003), objetivando-se investigar a presença ou ausência de 

sintomas maníacos. (ANEXO 2) 

6) Inventário de Auto-avaliação de Traumas Precoces – Versão Reduzida (ETISR-

SF): instrumento desenvolvido por Bremner et al. (2007), auto-aplicado e composto por 

27 itens pontuados em respostas do tipo “Sim” ou “Não” que avaliam a ocorrência de 

traumas emocionais durante a infância e adolescência, em função de quatro subescalas 

distintas: traumas gerais, físicos, emocionais e sexuais. Quanto maior a pontuação, maior 
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a presença de traumas precoces. Utilizou-se a versão traduzida, adaptada e validada para 

o português do Brasil por Osório et al. (2013). (ANEXO 3) 

7) Inventário de Cinco Fatores NEO Revisado (NEO-FFI-R – versão reduzida): 

instrumento desenvolvido por McCrae e Costa Junior (2004), auto-aplicado e composto 

por 60 itens pontuados em uma escala likert de zero a quatro pontos (0 - discordo 

fortemente; 1- discordo; 2 – neutro; 3 – concordo; 4 – concordo fortemente) que fornecem 

indicadores sobre características globais da personalidade, baseado na Teoria dos Cinco 

Fatores. O inventário é dividido em subescalas compostas pelos cinco principais domínios 

da personalidade, sendo estes: Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência, 

Amabilidade e Conscienciosidade. Quanto maior a pontuação em uma subescala, maior 

é a característica da personalidade em questão. Foi utilizada a versão traduzida, adaptada 

e validada para o português do Brasil por Costa Junior e McCrae (2010). 

8) Inventário de Habilidades Sociais (IHS-DelPrette): instrumento de auto-

avaliação, proposto por Del Prette e Del Prette (2001), para avaliação das dimensões 

situacional e comportamental das habilidades sociais. Compõe-se de 38 itens, pontuado 

por escala tipo likert, de cinco pontos variando de zero (“nunca ou raramente”) a 4 

(“sempre ou quase sempre”). Esse instrumento avalia cinco diferentes domínios, a saber: 

Enfrentamento e auto-afirmação com risco; Auto-afirmação na expressão de sentimento 

positivo; Conversação e desenvoltura social; Auto-exposição a desconhecidos e situações 

novas e Autocontrole da agressividade. Quanto maior a pontuação dos escores de cada 

subescala ou escore total, maiores são os recursos de habilidade social.  

9) Tarefa de Reconhecimento de Expressões Faciais “Touch the Face”: tarefa 

computadorizada dinâmica que consiste na apresentação de uma série de 24 estímulos 

compostos por fotografias de atores representando características típicas de seis emoções 

básicas (alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa), as quais devem ser reconhecidas 

pelos participantes. Os estímulos utilizados foram propostos por Ekman e Friesen (1976) 

e o procedimento adotado foi padronizado por Arrais (2010).  

 

3.3 Fontes de recrutamento 

  

O recrutamento de sujeitos para a composição dos grupos GB e GR ocorreu entre 

os anos de 2015 e 2017, junto a: a) serviços psiquiátricos secundários e terciários da 
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cidade de Ribeirão Preto (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – HCFMRP e Ambulatório Regional de Saúde Mental – CAPS II Dr. Guido Hetem); 

b) consultórios particulares do mesmo município. Os sujeitos do GB foram indicados para 

participação no estudo pelo médico de referência, e os do GR pelos sujeitos com TAB 

incluídos no estudo ou pelos membros dos grupos multidisciplinares (parentes de 

pacientes com TAB em atendimento nos serviços que não se encaixaram nos critérios de 

inclusão/exclusão do estudo). Os sujeitos do grupo GR foram recrutados no mesmo 

período, tendo por referência os pacientes com TAB incluídos no GB e outros pacientes. 

No que diz respeito aos sujeitos do GC, foram utilizados dados arquivados em um 

banco relativo a um estudo maior denominado “Traumas emocionais precoces: validação 

de instrumento, estudo da prevalência e da associação com características da 

personalidade, transtornos psiquiátricos e reconhecimento facial”. Neste estudo os dados 

foram coletados entre os anos de 2011 e 2015, no município de Ribeirão Preto, junto a 

funcionários e alunos de uma instituição de ensino, funcionários de uma instituição de 

saúde e frequentadores de uma organização não-governamental (ONG). 

  

3.4 Coleta de Dados 

 

Inicialmente os pesquisadores entraram em contato com os sujeitos elegíveis para 

o estudo (GB e GR) com o objetivo de apresentar o projeto de pesquisa e convidá-los a 

participarem. A coleta dos dados ocorreu no Laboratório de Psicofarmacologia do 

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

São Paulo (HC-FMRP-USP) ou no domicílio do sujeito, de acordo com a disponibilidade 

de cada participante. No domicílio, procurou-se assegurar um ambiente de privacidade e 

com condições de iluminação adequadas. 

O processo de coleta de dados nos grupos GT e GR ocorreu em três passos, os 

quais serão especificados a seguir: 

1) No dia agendado para a coleta de dados, foi explicado aos participantes os 

objetivos do estudo e o processo de coleta de dados, sendo que este ocorreu apenas diante 

da livre concordância de cada participante, após assinatura do TCLE. 

2) Aos sujeitos que aceitaram participar foi entregue um caderno de aplicação 

contendo os instrumentos descritos anteriormente (Questionário Sóciodemográfico, 

PHQ-9, EAM, ETISR-SF, NEO-FFI-R, IHS e BETA-III). Tais instrumentos são auto-
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aplicados e cada qual contém em seu corpo as devidas instruções de preenchimento. 

Durante o preenchimento, a pesquisadora permaneceu presente e à disposição para 

esclarecer possíveis dúvidas. 

3) Prosseguiu-se com a aplicação da Tarefa de REFE.  

Para tanto, o sujeito foi submetido a apresentação de 24 filmes, com duração de 

10 segundos cada. Foram apresentados filmes representando as seis emoções básicas 

(alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa) apresentadas quatro vezes, por quatro 

atores diferentes (dois do sexo masculino e dois do sexo feminino). A ordem de 

apresentação dos filmes, bem como se o participante julgou primeiramente faces 

masculinas, ou femininas, foi aleatória. Os filmes foram apresentados na tela do 

computador touch screen e assim que o participante se sentiu capaz de reconhecer a 

emoção na qual estava se transformando o filme, parou o avanço do vídeo e escolheu a 

opção de resposta em uma nova tela onde as seis emoções avaliadas eram apresentadas 

como alternativas. Automaticamente os dados relativos à acurácia (taxa de acerto), tempo 

de resposta e intensidade necessária para o reconhecimento emocional foram salvos pelo 

computador. 

A pesquisadora também se mostrou disponível para acolher as dúvidas e possíveis 

dificuldades dos sujeitos durante o processo de avaliação das faces. 

A coleta de dados do GC ocorreu tomando-se os mesmos cuidados e 

procedimentos descritos acima, tendo sido realizada no Laboratório de Psicofarmacologia 

do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento do HCFMRP, ou em 

local reservado as instituições fonte de recrutamento. Contudo, este grupo não respondeu 

ao IHS. Para a inclusão neste estudo, procurou-se selecionar, dentre os incluídos no banco 

de dados, aqueles com características sóciodemográficas equivalentes aos grupos clínicos 

(idade, sexo, escolaridade) visando uma maior homogeneidade da amostra. Os sujeitos 

selecionados foram contatados por telefone para participar do presente estudo, tendo sido 

avaliados através da SCID I- DSM IV. Os que se adequaram aos critérios de inclusão 

foram inseridos no estudo. 

O fluxograma da composição amostral pode ser visualizado na Figura 1, abaixo: 
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Figura 1 – Fluxograma relativo ao procedimento de composição amostral dos grupos 

TAB, GR e GC 

 

 

3.4.1. Protocolo de coleta de dados 

 

Adotou-se o seguinte procedimento para coleta de dados: 

 

1) No dia agendado para a coleta, foram explicados os objetivos do estudo e o 

processo de aplicação dos instrumentos, o que ocorreu após a concordância livre do 

participante e sua assinatura ao TCLE; 

2) Os participantes receberam um caderno de aplicação que continha os 

instrumentos descritos anteriormente de acordo com a ordem a seguir: Questionário 

Sociodemográfico e Clínico, ETISR-SF, IHS (exceto para o GC), NEO-FFI-R, BETA-

III, os quais foram respondidos, individualmente, estando o pesquisador disponível para 

esclarecer eventuais dúvidas e/ou dificuldades. 

 ELEGÍVEIS 
 

N= 663 

 EXCLUÍDOS  
  

- Não aceitaram participar: N= 62 

- Falta no dia da coleta: N= 4 
- Prejuízo intelectual: N= 3 

- Preenchimentos incompletos de 

instrumentos: N= 3 
- Estado de humor (EAM > 5   

pontos): N= 1 

INCLUÍDOS 

 
N= 40 

  

 

GB 
 

N= 113 

 GR 
 

N= 152 

 GC 
 

N= 398 

AVALIADOS QUANTO AOS 

CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

 

-  N= 42 

 
EXCLUÍDOS 

 

- Dados incompletos: N= 2 

EXCLUÍDOS 

 

- Não aceitaram participar: N= 87 

- Falta no dia da coleta: N= 18 

- Preenchimentos incompletos de 

instrumentos: N= 14 

- Prejuízo intelectual: N= 3 

INCLUÍDOS 

 
N= 30 

  

 

INCLUÍDOS 

 
N= 39 
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3) Na sequência, prosseguiu-se com a tarefa de REFE, na qual o participante foi 

submetido à apresentação de 24 filmes, com 1000 imagens cada e duração de 10 

segundos. Foram apresentadas seis emoções (alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e 

surpresa) quatro vezes, através de quatro atores desconhecidos diferentes (dois do sexo 

masculino e dois do sexo feminino), sendo a ordem de apresentação aleatória. Os filmes 

foram apresentados em tela touch screen e ao ser capaz de reconhecer a emoção, o 

participante parava o avanço do vídeo, tocando a tela, e dava a resposta da emoção 

reconhecida. Para isto, foi fornecida a seguinte instrução: 

 

“Após tocar na tela do monitor começará a apresentação de filmes de pessoas 

representando alguma emoção em sua expressão facial. Você deverá identificar esta 

emoção. São possíveis as seguintes respostas: alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa e 

medo. Serão apresentados dois filmes como treino antes de começar a tarefa em si para 

que você possa se adaptar e posteriormente serão exibidos 24 filmes de imagens que 

farão parte da tarefa. Para a conclusão da tarefa você deverá emitir 26 respostas. A 

primeira imagem que aparecerá é a face neutra dos indivíduos. Ou seja, sem esboçar 

nenhuma emoção. Conforme o filme for avançando o indivíduo aparecerá com um pouco 

mais de emoção e, assim, gradativamente a imagem se aproximará da emoção plena. 

Quando você for capaz de identificar a emoção apresentada, deverá tocar com o dedo 

na tela do monitor, este ato fará com que o filme pare de ser apresentado e então 

aparecerá uma tela com as seis possíveis respostas, então você deverá tocar com o dedo 

na tela do monitor sobre a emoção que você reconheceu. Após tocar sobre a emoção 

correspondente, iniciará o próximo filme automaticamente. Você deverá repetir este 

procedimento até que apareça uma tela agradecendo sua participação. Cada filme tem 

duração de 10 segundos, não é necessário esperar o avanço de todo o filme, pois a 

intenção é que você nos diga qual emoção reconheceu no momento exato em que a 

reconheceu. No entanto, passado o tempo de duração do filme aparecerá uma tela 

solicitando que você responda qual emoção foi apresentada, você deverá então dar uma 

resposta necessariamente. Caso contrário, não conseguirá avançar na tarefa. Uma 

mensagem aparecerá te informando quando isto ocorrer. Você terá tempo livre para a 

realização desta tarefa ". 
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Figura 2 - Ilustração do procedimento relativo à Tarefa de Reconhecimento de 

Expressões Faciais de Emoção. Fonte: Donadon (2015), uso autorizado. 

 

Importante salientar que a pesquisadora responsável se manteve próxima à atividade a 

fim de disponibilizar acolhimento às possíveis angústias, trazidas durante e após 

realização da tarefa. 

  

3.5. Aspectos éticos  

 

O presente estudo é parte de um estudo maior desenvolvido pela Profª Drª Flávia 

de Lima Osório, intitulado “Traumas Emocionais Precoces: Validação de Instrumento, 

Estudo da Prevalência e da Associação com Características da Personalidade, Transtornos 

Psiquiátricos e Reconhecimento de Expressão Facial”, o qual já foi 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) (Processo HCRP n° 2316/2011) 

(ANEXO 4).  

Todos os participantes foram convidados a participar voluntariamente e foram 

informados sobre as justificativas, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da 

pesquisa. A participação ocorreu apenas após a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). Foi garantida a todos os participantes a total 

liberdade de interromper a sua participação, seja no decorrer ou após a participação na 

pesquisa, sem qualquer constrangimento. Além disso, garantiu-se a não identificação 

pessoal dos participantes, pois os dados obtidos foram utilizados apenas para divulgação 

científica, como estabelecido pela Resolução 466/2012, no que diz respeito às pesquisas 

envolvendo seres humanos.  
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Quando alguma demanda de cunho psicológico e/ou psiquiátrico foi identificada 

entre os participantes não clínicos os mesmos foram orientados e, se necessário, foram 

encaminhados para tratamento na própria instituição. 

 

3.6 Análise de dados 

 

Os dados obtidos foram codificados de acordo com as normas específicas dos 

instrumentos, e posteriormente foram inseridos em banco de dados. A partir disto, 

passaram a ser avaliados através dos programas estatísticos SPSS - versão 13.0 (SPSS-

INCORPORATION, 2001) e MINITAB – versão 17 (MINITAB - INCORPORATION, 

2016) utilizando-se de estatística paramétrica.  

Para análise dos dados sociodemográficos e clínicos, foi utilizado estatística 

descritiva. Para a comparação de grupos, utilizou-se do teste do Qui-Quadrado e também 

do teste para a comparação de duas proporções, com correção de Bonferroni quando da 

comparação dos grupos dois a dois. Utilizou-se também de Análise de Variâncias 

(ANOVA) e de Análise de Covariância (ANCOVA).  

A avaliação do tamanho do efeito das diferenças, foi realizada por meio da medida 

Eta² parcial (N²p), tendo-se como parâmetro de classificação: ≤0,05: pequeno; 0,05≤ N²p 

≤ 0,25: médio; 0,25 ≤ N²p ≤ 0,50: elevado; >0,50: muito elevado (MAROCO, 2007). 

Quando se comparou o tamanho de efeito entre dois grupos específicos utilizou-se da 

medida d de Cohen, tendo-se como parâmetro de classificação: ≤0,02: pequeno; 0,02≤ d 

≤ 0,5: médio; 0,5 ≤ d ≤ 1: elevado; >1: muito elevado (MAROCO, 2007). 

A relação conjunta entre as variáveis foi analisada através da análise de 

componentes principais, cujo objetivo principal é o de explicar a estrutura de variância e 

covariância de várias variáveis aleatórias, através de combinações lineares das variáveis 

originais. Estas combinações lineares são chamadas de componentes principais e são não 

correlacionadas entre si. Como resultado, foram obtidos gráficos biplot que permitem 

analisar conjuntamente as relações entre as variáveis e as inter-relações simultâneas 

variáveis x indivíduos, permitindo identificar possíveis perfis dos grupos estudados. 

Para todas as análises, adotou-se p ≤ 0,05 como nível de significância. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Caracterizações sociodemográfica e clínica da amostra 

 

A amostra do estudo (N=109), foi composta por três grupos distintos, sendo um 

grupo clínico (GB), um grupo não-clínico em risco para a doença (GR), e um grupo não-

clínico controle (GC). Todos os grupos foram compostos por sujeitos de ambos os sexos, 

maiores de 18 anos. As principais características sociodemográficas e clínicas dos três 

grupos, são apresentadas na Tabela 1 e no Quadro 1, a seguir. 
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Tabela 1: Características sociodemográficas da amostra em função dos diferentes grupos 

(N=109) 

VARIÁVEIS 

GB  

(N=40) 

GR  

(N=30) 

GC  

(N=39) 
ESTATÍSTICA 

N % N % N % 

Sexo 

Feminino 28 70,0 22 73,3 23 59,0  X2=1,84 

       p= 0,40 Masculino 12 30,0 8 26,7 16 41,0 

Idade 

Ẋ 48,02 35,56 37,41       F= 10,49 

   p< 0,01 *a b (DP) (15,21) (9,38) (11,90) 

Escolaridade 

Até 11 anos 27 67,5 4 13,3 19 48,7   X2= 20,46 

   p< 0,01 *c d > 11 anos 13 32,5 26 86,7 20 51,3 

Estado Civil 

Com companheiro(I) 18 45,0 12 40,0 15 38,5 X2= 3,67 

      p= 0,16 Sem companheiro(II) 22 55,0 18 60,0 24 61,5 

Situação 

Profissional 

Ativo 9 22,5 29 96,7 16 41,0 
X2= 39,48 

 p< 0,01* c d Não ativo (III) 31 77,5 1 3,3 23 59,0 

Filhos 

Sim 27 42,5 11 36,7 21 53,8 
    X2= 6,57 

Não 13 57,5 19 63,3 18 46,2 
    p= 0,04*a  

DP: Desvio padrão; F: teste ANOVA; GB: Grupo com Transtorno Afetivo Bipolar; GC: Grupo controle; 

GR: Grupo de risco; N: Número de sujeitos; p: nível de significância; X: média; X2: Teste do Qui-

Quadrado; a: GB> GR; b: GB> GC; c:GB <GR; d: GR> GC; (I) Com companheiro: Casado ou residindo 

com convivente. (II) Sem companheiro: Solteiro, divorciado ou viúvo. (III) Inclui sujeitos desempregados, 

aposentados e afastados pelo INSS; %: porcentagem; *: significância estatística.  

 

De acordo com a Tabela 1, nota-se que a amostra total foi composta 

predominantemente por sujeitos do sexo feminino, sem diferenças estatísticas 

significativas para esta variável em função dos diferentes grupos.  

Quanto à idade os grupos apresentaram média entre 35 e 48 anos, sendo os sujeitos 

dos grupos GR e GC mais jovens que o GB. Em relação à escolaridade, o GR também 

apresentou maior número de anos de estudo quando comparado aos demais grupos. Em 

relação à situação profissional há diferenças entre os grupos, sendo que o GB e o GC 
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possuem maior número de sujeitos inativos do que o GR. Em relação ao número de filhos, 

verificou-se que o GB tem maior número de filhos que o GR. 

No Quadro 1 apresentar-se-á as características clínicas do grupo de sujeitos com 

Transtorno Afetivo Bipolar (GB) 

 

Tempo de tratamento Psiquiátrico (anos)  

X (DP)= 14,95 (10,66); Mediana= 13,0 

Mínimo= 2,0; Máximo= 45,0 

Internação psiquiátrica  

Sim (N=29)= 72,5% 

Número de internações psiquiátricas 

X (DP)= 3,22 (7,23); Mediana= 1,0 

Mínima= 0,0; Máxima= 43,0 

Número de meses desde a última internação  

X (DP)= 52,65 (84,06); Mediana= 24,0 

Mínimo= 0,0; Máximo= 456,0 

Tentativa de suicídio ao longo da vida 

Sim (N=7)= 17,5% 

Número de Tentativas 

X (DP)= 0,60 (2,09); mínimo= 0, máximo= 10 

Número de meses desde a última tentativa de suicídio 

X (DP)= 16,65 (72,77); Mediana= 48,0 

Mínimo= 0,0; Máximo= 456,0 

Presença prévia de episódios depressivos (auto-referidos) 

Sim (N=30)= 75% 

Número de episódios: X (DP)= 3,42 (4,19); Mediana= 1,0 

Mínimo= 0,0; Máximo= 15,0 

Presença de episódios maníacos/hipomaníacos (auto-referidos) 

Sim (N=40)= 100% 

Número de episódios: X (DP)= 4,47 (7,26); Mediana= 2,0 

Mínimo= 1,0; Máximo= 43,0 

Humor Atual 

Indicador de depressão:  

Sim (N= 0) 0% ; X (DP)= 2,50 (1,57)  

Indicador de mania:  

Sim (N= 0) 0%; X (DP)= 2,56 (2,41) 

Medicação em uso:  

Estabilizadores de Humor: N=40 

Antipsicóticos Atípicos: N=34  

Benzodiazepínicos: N=13 

Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina: N=9  

Antidepressivos Tricíclicos: N=8  

DP: desvio padrão; N: número de sujeitos; X: média; % porcentagem. 



56 
 

De acordo com o Quadro 1, observou-se que o tempo médio de tratamento é de cerca 

de 15 anos, e que a maioria dos sujeitos (72,5%) já vivenciou pelo menos uma internação 

psiquiátrica. Grande parte da amostra também relatou pelo menos um episódio depressivo 

ao longo do curso da doença, sendo a mediana de 1,0 episódio. Por outro lado, a mediana 

de episódios maníacos e hipomaníacos foi de 2,0 episódios. Todos os sujeitos fazem uso 

de estabilizadores de humor, no geral em associação com outras medicações, sobretudo 

antipsicóticos atípicos. 

 

4.2 Caracterização da vivência de Traumas Emocionais Precoces 

 

Os principais tipos de TEP vivenciados pelos sujeitos, avaliados através do 

instrumento ETISR-SF, serão destacados a seguir em função de cada subtipo de TEP e 

dos diferentes grupos amostrais.  

De acordo com a Tabela 2, a seguir, é possível observar que existem diferenças 

significativas entre os grupos GB e GC quanto a quantidade de eventos traumáticos 

vivenciados. Verifica-se que o GB referiu ter sofrido, em média, maior número de 

traumas em relação ao GC no total, e em especial para os subtipos físico, emocional e 

sexual, com tamanho de efeito moderado. Já o GR não diferiu do GB nem do GC. 
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Tabela 2: Porcentagem, média, desvio padrão, e número mínimo e máximo da frequência de 

cada subtipo de traumas emocionais precoces vivenciados pela amostra, em função dos 

diferentes grupos. 

 

 DP: desvio-padrão; F: teste ANOVA; GB: Grupo com Transtorno Afetivo Bipolar;GC: Grupo 

controle; GR: Grupo de risco; Nº Mín./Máx.: número de respostas mínimas e máximas dadas pelos 

sujeitos ao instrumento; N: Número de sujeitos; n²p: eta-quadrado; p: nível de significância; X2: teste 

Qui-quadrado; b:GB> GC; %: porcentagem da amostra com a presença de trauma; *: significância 

estatística. 

 

 

 

TIPOS DE TRAUMAS 
GB 

 N=40 

GR 

N=30 

GC 

N=39 
ESTATÍSTICA 

Traumas 

Gerais 

Sim= N/% 

Média (DP) 

N° Mín./Máx. 

32/80,0% 

1,90 (1,75) 

0/6 

22/73,3% 

1,96 (1,73) 

0/5 

30/76,9% 

2,25 (1,82) 

0/5 

X²= 0,43; p= 0,81 

F(2,108)= 0,44; p= 0,64 

n²p= 0,01 

Traumas 

Físicos 

Sim= N/% 

Média (DP) 

N° Mín./Máx. 

33/82,5% 

2,30 (1,50) 

0/5 

22/73,3% 

1,66 (1,34) 

0/4 

28/71,8% 

1,23 (1,18) 

0/4 

X²= 1,43; p= 0,49 

F(2,108)= 6,23; p <0,01*b  

n²p= 0,11 

Traumas 

Emocionais 

Sim= N/% 

Média (DP) 

N° Mín./Máx. 

27/67,5% 

2,25(1,93) 

0/5 

17/56,7% 

1,43 (1,65) 

0/5 

13/33,3% 

0,51 (1,00) 

0/5 

X²= 9,56; p= 0,01 

F(2,108)= 12,03; p <0,01*b  

n²p= 0,19 

Traumas 

Sexuais 

Sim= N/% 

Média (DP) 

N° Mín./Máx. 

14 (35,0%) 

0,87 (1,58) 

0/6 

4 (13,3%) 

0,40 (1,30) 

0/6 

5 (12,8%) 

0,18 (0,51) 

0/2 

X²= 7,34; p= 0,03 

F(2,108)= 3,35; p= 0,04*b 

n²p= 0,06 

Total 

Sim= N/% 

Média (DP) 

N° Mín./Máx. 

38 (95,0%) 

7,32 (3,91) 

0/17 

30 (100%) 

5,46 (2,96) 

1/11 

38 (97,4%) 

4,65 (2,65) 

0/12 

X²= 1,61; p= 0,45 

F(2,108)= 9,34; p <0,01*b  

n²p= 0,15 
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Nas tabelas de 3 a 6 apresentar-se-á a comparação dos grupos em função de cada tipo 

específico de situação traumática. 

A Tabela 3, a seguir, mostra que dentre os traumas classificados como gerais apenas 

aquele relacionado à morte ou ferimento de amigos apresentou diferença entre os grupos, 

sendo que o GC relatou mais frequentemente esse subtipo específico de trauma comparado 

ao GB e ao GR. 

Tabela 3 – Percentual de frequência dos diferentes eventos traumáticos precoces 

categorizados como “traumas gerais” em função dos diferentes grupos  

TRAUMAS GERAIS 

GB 

N=40 

(%) 

GR 

N=30 

(%) 

GC 

N=39 

(%) 

 

ESTATÍSTICA 

Exposição a desastre natural 10,0 10,0 0,0 X²= 4,17;  p= 0,12 

Acidente grave 15,0 20,0 17,9 X²= 0,31;  p= 0,86 

Doença grave 15,0 13,3 15,4 X²= 0,06;  p= 0,97 

Morte ou doença de cuidadores 15,0 23,3 20,5 X²= 0,83;  p= 0,66 

Divórcio pais 15,0 26,7 30,8 X²= 2,88;  p= 0,24 

Morte/ferimento de irmãos 12,5 6,7 20,5 X²= 2,82;  p= 0,24 

Morte/ferimento de amigos 17,5 3,3 30,8 X²= 8,55;  p= 0,01*e,f 

Violência familiar 37,5 30,0 30,8 X²= 0,58;  p= 0,75 

Transtorno psiquiátrico familiar 35,0 46,7 20,5 X²= 5,36; p= 0,07 

Alcoolismo/drogas 20,0 10,0 28,2 X²= 3,49;  p= 0,18 

Presenciar assassinato 2,5 6,7 10,3 X²= 1,98;  p= 0,37 

GB: Grupo com Transtorno Afetivo Bipolar; GC: Grupo controle; GR: Grupo de risco; N: número de sujeitos; 

X²: Teste Qui Quadrado; p: nível de significância; e: GC> GB; f: GC> GR; %: porcentagem de sujeitos; 

*:significância estatística (p <0,016). 

Na tabela 4, a seguir, pode-se verificar que em relação aos traumas físicos o grupo 

GB relatou mais vivências de traumas envolvendo receber um tapa no rosto quando 

comparado ao GC. Além disso, referiu receber mais chutes e socos do que o GR e o GC.  
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Tabela 4 – Percentual de frequência dos diferentes eventos traumáticos precoces 

categorizados como “traumas físicos” em função dos diferentes grupos. 

TRAUMAS FÍSICOS 

GB 

N=40 

(%) 

GR 

N=30 

(%) 

GC 

N=39 

(%) 

 

ESTATÍSTICA 

Receber tapa no rosto 55,0 43,3 17,9 X²= 11,85; p <0,01*b 

Ser queimado por água 

quente, cigarro, outros 
5,0 3,3 2,6 X²= 0,35; p= 0,84 

Receber chutes/socos 60,0 30,0 28,2 X²= 10,14; p <0,01*a,b 

Ser atingido por objeto 

arremessado 
35,0 26,7 23,1 X²= 1,44; p= 0,49 

Já foi empurrado 75,0 60,0 51,3 X²= 4,83;  p= 0,09 

GB: Grupo com Transtorno Afetivo Bipolar GC: Grupo controle; GR: Grupo de risco; N: número de sujeitos; 

X²: Teste Qui Quadrado; p: nível de significância; a: GB> GR; b: GB> GC; %: porcentagem de sujeitos; *: 

significância estatística (p <0,016). 

A Tabela 5, a seguir, mostra que há diferenças entre os três grupos para quase todas 

as situações que compõem a subescala de traumas emocionais. 

 O GB teve mais sujeitos que relataram terem sido ridicularizados ou colocados para 

baixo e também de terem sido tratados com frieza, falta de carinho e não terem se sentido 

amados do que o GC. O mesmo grupo apresentou também número maior de sujeitos que 

relataram terem sido ignorados ou tratados como sem importância do que o GR e o GC. O 

GB sofreu mais com vivências envolvendo pessoas dizendo que eles não eram bons do que 

o GC, enquanto o GR relatou sofrer mais desse mesmo trauma quando comparado ao GC. 
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Tabela 5 – Percentual de frequência dos diferentes eventos traumáticos precoces 

categorizados como “traumas emocionais” em função dos diferentes grupos 

 

TRAUMAS EMOCIONAIS 

GB 

N=40 

(%) 

GR 

N=30 

(%) 

GC 

N=39 

(%) 

 

ESTATÍSTICA 

Ser ridicularizado/colocado para 

baixo 
57,5 36,7 15,4 X²= 15,08; p <0,01*b 

Ser ignorado/tratado como sem 

importância 
60,0 26,7 10,3 X²= 22,85; p <0,00*a,b 

Diziam que você não era bom 40,0 30,0 2,6 X²=16,10; p <0,01*b,e 

Ser tratado com frieza, falta de 

carinho, não se sentir amado 
42,5 20,0 7,7 X²=13,51; p <0,01*b 

Não ser compreendido pelos 

cuidadores 
27,5 30,0 15,4 X²= 2,46; p= 0,29  

GB: Grupo com Transtorno Afetivo Bipolar; GC: Grupo controle; GR: Grupo de risco; N: número de sujeitos; 

X²: teste Qui-Quadrado; p: nível de significância; a: GB> GR; b: GB> GC; e: GR> GC; %: porcentagem de 

sujeitos; *:significância estatística (p <0,016). 

 

Na Tabela 6, abaixo, é possível verificar que os eventos da subescala de traumas sexuais não 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos.  
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Tabela 6 – Percentual de frequência dos diferentes eventos traumáticos precoces categorizados 

como “traumas sexuais” em função dos diferentes grupos 

TRAUMAS SEXUAIS 

GB 

N=40 

(%) 

GR 

N=30 

(%) 

GC 

N=39 

(%) 

 

    ESTATÍSTICA 

Ser alguma vez tocado em parte 

íntima de modo indesejado 
30,0 10,0 10,3 X²= 6,94; p= 0,03 

Ter a experiência de alguém 

esfregar genitais em você 
17,5 6,7 0,0 X²= 8,12; p= 0,02  

Ser coagido a tocar partes 

íntimas de outrem 
12,5 6,7 5,1 X²= 1,56; p= 0,46 

Fazer sexo contra a vontade 10,0 6,7 0,0 X²= 3,90; p= 0,14 

Ser coagido a fazer sexo oral 2,5 3,3 0,0 X²= 1,20; p= 0,55 

Ser coagido a beijar alguém de 

maneira sexual 
15,0 6,7 2,6 X²= 4,17; p= 0,12 

GB: Grupo com Transtorno Afetivo Bipolar; GC: Grupo controle; GR: Grupo de risco; N: número de 

sujeitos; X²: teste Qui Quadrado; p: nível de significância; %: porcentagem de sujeitos; *: significância 

estatística (p <0,016). 

 

4.3. Caracterização do repertório de habilidades sociais 

  

Buscou-se caracterizar o repertório de habilidades sociais dos sujeitos dos grupos GB e GR 

em função de cinco habilidades específicas avaliadas pelo instrumento IHS, a saber: 

enfrentamento e auto-afirmação com risco, auto-afirmação na expressão de sentimento 

positivo, conversação e desenvoltura social, auto-exposição a desconhecidos e situações 

novas, e autocontrole de agressividade. Ambos os grupos foram comparados à amostra 

normativa do estudo de Del-Prette e Del-Prette (2001), já que o GC não respondeu a este 

instrumento no momento da coleta de dados. 

Na Tabela 7, a seguir, observa-se que no total o GB apresentou um repertório de 

habilidades sociais mais pobre que o repertório do GR e da amostra normativa, com tamanhos 

de efeito elevado (comparado ao GR) e muito elevado (comparado à amostra normativa). 

Exceção se faz ao grupo de habilidades sociais de autoexposição a desconhecidos e situações 

novas no qual os grupos não diferiram entre si. 
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Tabela 7: Média e desvio padrão do repertório de habilidades sociais em função dos grupos de sujeitos 

com Transtorno Afetivo Bipolar, em risco e de dados normativos da população brasileira segundo o 

estudo de Del Prette e Del Prette (2001). 

IHS 

SUBESCALAS 

GB 

 

N= 40 

GR  

 

N= 30 

Dados normativos Del 

Prette e Del Prette 

(2001)  

N=204 ESTATÍSTICA 

X (DP) X (DP) X (DP) 

Enfrentamento e 

auto-afirmação 

com risco 

1,86 (0,74) 2,25 (0,46) 

 

2,34 (0,58) 

 

p <0,001* c,g 

c d= 0,61; IC: 0,13-1,10 

g d= 0,79; IC: 0,44-1,14  

Auto-afirmação 

na expressão de 

sentimento 

positivo 

2,58 (0,56) 2,94 (0,59) 

 

2,91 (0,59) 

 

p= 0,004* c,g 

c d= 0,63; IC: 0,14-1,11  

g d= 0,56; IC: 0,22-0,91 

Conversação e 

desenvoltura 

social 

2,06 (0,69) 2,23 (0,84) 2,47 (0,53) 

p <0,001* c,g 

c d= 0,22; IC: -0,25-0,70  

g d= 0,73; IC: 0,39-1,08  

Auto-exposição a 

desconhecidos e 

situações novas 

2,13 (0,88) 2,30 (1,15) 2,26 (0,83) p= 0,24 

Autocontrole de 

agressividade 
1,65 (0,57) 1,74 (0,60) 2,43 (0,66) 

p <0,01* c,g 

c d= 1,06; IC: 0,66-1,45  

g d= 1,21; IC: 0,85-1,56  

Total 

 

75,10 

(17,61) 

 

83,60 

(13,09) 

96,43 

(13,60) 

p> 0,01* c,g 

c d= 0,54; IC: 0,06-1,02  

g d= 1,49; IC: 1,13-1,85  

GB: Grupo com Transtorno Afetivo Bipolar; GR: Grupo de risco; d: d de cohen; DP: desvio padrão; IC: Intervalo de 

confiança; IHS: Inventário de Habilidades Sociais; N: número de sujeitos; p: nível de significância; X: média; c: GB 

<GR; g: GB <Amostra normativa; *: significância estatística. 

 

4.4. Caracterização dos traços de personalidade 

 

Buscou-se caracterizar os traços de personalidade dos sujeitos dos diferentes grupos em função dos 

cinco fatores avaliados pelo instrumento NEOFFI-R, a saber: Abertura, Amabilidade, 

Conscienciosidade, Extroversão e Neuroticismo.  
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A Tabela 8, a seguir, apresenta a média e o desvio padrão da pontuação em cada subescala do 

instrumento. 

Tabela 8: Média e desvio padrão dos diferentes grupos nas diferentes subescalas do Inventário 

de Cinco Fatores NEO Revisado – Versão Reduzida. 

SUBESCALA 

NEO-FFI-R 

GB 

N=40 

X(DP) 

GR 

N=30 

X(DP) 

GC 

N=39 

X(DP) 

ESTATÍSTICA 

Abertura 

 
27,18 

(5,44) 

34,57 

(7,11) 

29,69 

(6,49) 

F(2,108)=11,90; p <0,01*c,e; n²p= 0,18 

c d= 1,19; IC: 0,68-1,70  

e d= 0,72; IC: 0,23-1,21 

Amabilidade 
 29,70 

(6,05) 

32,03 

(6,03) 

34,23 

(4,63) 

F(2,108)= 6,52; p <0,01*d ; n²p= 0,11 

d d= - 0,84; IC: - 1,30- -0,38  

Conscienciosidade 

 
27,58 

(5,36) 

31,43 

(5,21) 

33,46 

(5,66) 

F(2,108)= 11,93; p <0,01*c,d; n²p= 0,18 

c d= 0,73; IC: 0,24-1,22  

d d= 1,07; IC: 0,60-1,54  

Extroversão 

 
22,85 

(6,54) 

27,50 

(5,25) 

27,67 

(5,85) 

F(2,108)=8,02; p <0,01*c,d; n²p= 0,13 

c d= 0,77; IC: 0,28-1,26  

d d= 0,78; IC: 0,32-1,23  

Neuroticismo 
 26,43 

(6,29) 

29,40 

(7,08) 

24,44 

(6,33) 

F(2,108)=3,90; p <0,01*e; n²p= 0,09 

e d= -0,74; IC: -1,24- - 0,25  

d: d de cohen; DP: desvio padrão; F: teste ANOVA; GB: grupo com transtorno afetivo bipolar; GC: grupo controle; 

GR: grupo de risco; IC: intervalo de confiança; N: número de sujeitos; n²p: eta-quadrado; p: nível de significância; 

X: Média; c: GB <GR; d: GB <GC; e: GR> GC; *: significância estatística.  

 

A Tabela 8 mostra que existem diferenças entre os grupos quanto aos traços de 

personalidade, e tais diferenças são evidenciadas em todos os fatores, com tamanho de efeito 

moderado. Quando comparados os grupos dois a dois, nota-se que o GB demonstrou ter 

menor traço de Abertura comparado ao GR, com tamanho de efeito muito elevado. O GR, 

por sua vez, apresentou mais Abertura do que o GC, com tamanho de efeito elevado. 

Já para os traços de Conscienciosidade e Extroversão, o GB apresentou menores 

escores do que o GR e que o GC, com tamanho de efeito entre elevado e muito elevado. O 
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GB também tem menos Amabilidade que o GC, com tamanho de efeito pequeno, enquanto 

o GR tem mais Neuroticismo do que o GC, também com tamanho de efeito pequeno. 

 

4.5. Caracterização do desempenho na Tarefa de Reconhecimento de Expressões 

Faciais de Emoção 

  

Quanto ao desempenho da amostra na tarefa REFE, o mesmo foi avaliado em função da 

acurácia/taxa de acerto, tempo de resposta e intensidade da emoção necessária para o 

reconhecimento dos 24 estímulos exibidos. 

Na Tabela 9, apresentar-se-á os dados relativos à acurácia/taxa de acerto. 
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Tabela 9: Média, desvio padrão e percentual de acerto na Tarefa de Reconhecimento de Expressões Faciais de 

Emoção, em função dos diferentes grupos.  

EMO

ÇÃO 

GB 

N=40 

 

X(DP)/ 

% 

GR 

N=30 

 

X(DP)/ 

% 

GC 

N=39 

 

X(DP)/ 

% 

ESTATÍSTICA 

Alegria 3,62 (0,80)/ 

90,6 

3,60 (0,68)/ 

90,0 

3,90 (0,64)/ 

97,4 
F(2,108)= 1,98; p= 0,14; n²p= 0,04 

Tristeza 3,12 (1,06)/ 

78,1 

3,40 (0,96)/ 

83,3 

2,77 (1,09)/ 

69,2 

F(2,108)= 3,15; p= 0,05* e; n²p= 0,06 

e d= - 0,61; IC: - 1,10- - 0,12 

Medo 1,62 (1,33)/ 

30,0 

1,23 (1,19)/ 

30,8 

2,31 (0,92)/ 

57,7 

F(2,108)= 7,69; p <0,01* d,f; n²p= 0,13 

d d= 0,60; IC: 0,15-1,05 

f d= 1,03; IC: 0,53-1,54  

Nojo 2,55 (1,25)/ 

63,1 

2,73 (1,33)/ 

67,5 

3,15 (1,07)/ 

78,8 
F(2,108)= 2,53; p= 0,08; n²p= 0,05 

Raiva 2,72 (1,30)/ 

67,5 

3,43(0,72)/ 

85,0 

2,85 (0,93)/ 

71,2 

F(2,108)= 4,37; p= 0,02 * c; n²p= 0,08 

c d= 0,65; IC: 0,17-1,14 

Surpresa 1,97 (1,16)/ 

48,8 

3,10 (1,12)/ 

77,5 

3,36 (0,93)/ 

84,0 

F(2,108)= 18,18; p <0,01 * c,d; n²p= 0,26 

c d= 0,99; IC: 0,49-1,49  

d d= 1,32; IC: 0,83-1,81  

Total 15,63(4,48)

/ 65,0 

17,50 (3,63)/ 

72,9 

18,33 (3,10)/ 

76,4 

F(2,108)= 5,27; p <0,01 * d; n²p= 0,09 

d d= 0,70; IC: 0,25-1,15  

DP: desvio padrão; F: teste ANOVA; GB: grupo com transtorno afetivo bipolar; GC: grupo controle; GR: grupo de risco; 

IC: intervalo de confiança; N: número de sujeitos; n²p: eta-quadrado; p: nível de significância; X: Média; c: GB <GR; d: 

GB <GC; e: GR> GC; f: GR <GC; %: porcentagem; *: significância estatística.   

 

 

A Tabela 9 mostra que há diferenças significativas entre os três grupos quanto ao total 

de acertos e quanto aos acertos de algumas emoções específicas, a saber: Tristeza, Medo, 

Raiva e Surpresa, com tamanho de feito entre médio e elevado. 

 

O GR tem melhor acurácia para a face de Tristeza quando comparado ao GC, com 

tamanho de efeito pequeno. Tanto o GB quanto o GR tem pior acurácia para o 
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reconhecimento do Medo quando comparados ao GC, com tamanho de efeito elevado e muito 

elevado, respectivamente.  

Considerando-se que as variáveis sexo, idade e escolaridade apresentam um impacto 

direto no desempenho de tarefas de REFE e que os grupos são homogêneos apenas em 

relação ao sexo, realizou-se análises de covariância para verificar o possível efeito das 

variáveis confundidoras idade e escolaridade. Apenas a diferença na acurácia do Medo 

manteve-se significativa mesmo após considerar-se o impacto da idade e escolaridade entre 

os grupos (F(2,108)= 3,79; p= 0,03; n2p= 0,07), com tamanho de efeito passando a ser 

moderado, enquanto para a Tristeza tal diferença não se manteve significativa (F(2,108)= 

2,34; p= 0,10; n2p= 0,04) 

O GB apresenta menor acerto das faces de Raiva e Surpresa quando comparado ao 

GR, com tamanho de efeito elevado, bem como tem pior acurácia da face de Surpresa quando 

comparado ao GC, com tamanho de efeito muito elevado. Tal diferença entre os grupos 

manteve-se significativa após a análise de covariância (F(2,108)= 4,55; p= 0,01; n2p= 0,08 

para Raiva; e F(2,108)= 10,35; p< 0,01; n2p= 0,17 para Surpresa), com tamanho de efeito 

moderado. 

O GB teve pior acurácia, no total, que o GC, com tamanho de efeito elevado. Tal 

diferença se mantem significativa após avaliação do impacto da idade e escolaridade entre 

os grupos (F(2,108)= 3,16; p= 0,05; n2p= 0,06) com tamanho de efeito moderado. 

Na Tabela 10 serão apresentados os dados relativos à intensidade de emoção 

necessária para o julgamento da emoção na tarefa REFE. Observa-se que há diferenças entre 

os grupos quanto à intensidade necessária para o REFE, mesmo após as análises de 

covariância. 

O GB precisa de maior intensidade das emoções no total, e em específico para a face 

de Tristeza, quando comparado ao GC, com tamanho de efeito pequeno. A diferença entre 

os grupos se mantém significativa apenas para a intensidade total, com efeito moderado 

(F(2,108)= 5,84; p< 0,01; n2p= 0,10), mas não para a intensidade da Tristeza (F(2,108)= 1,68; 

p= 0,19; n2p= 0,03) quando considera-se o impacto da idade e da escolaridade nos grupos. O 

GB precisa também de mais intensidade de emoção para o reconhecimento de Nojo e de 

Raiva comparado ao GR e ao GC, com tamanho de efeito pequeno. Porém, quando considera-

se o impacto da idade e da escolaridade entre os grupos, tais diferenças não se mantém 

significativas (F(2,108)= 2,96; p= 0,06; n2p= 0,06 para Nojo, F(2,108)= 1,93; p= 0,15; n2p= 

0,04 para Raiva). 
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Por fim, o GB e o GR precisam de maior intensidade das emoções faciais de Alegria, 

Medo e Surpresa do que o GC para o seu reconhecimento, com tamanho de efeito pequeno. 

Tais diferenças entre os grupos mantiveram-se significativas mesmo após a avaliação do 

impacto da idade e escolaridade entre eles (F(2,108)= 24,55; p< 0,01; n2p= 0,33 para Alegria, 

F(2,108)= 6,31; p< 0,01; n2p= 0,11 para Medo, F(2,108)= 7,99; p<0,01; n2p= 0,14 para 

Surpresa), com tamanhos de efeito variando entre moderado e elevado. 
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Tabela 10 – Média e desvio padrão da intensidade de emoção necessária para julgamento da emoção na 

Tarefa de Reconhecimento de Expressões Faciais de Emoção em função dos diferentes grupos. 

EMOÇÃO 
GB 

N=40 

X(DP) 

GR 

N=30 

X(DP) 

GC 

N=39 

X(DP) 

ESTATÍSTICA 

Alegria 
93,73 (11,99) 84,64 (20,50) 64,30 (16,76) 

F(2,108)= 33,05; p <0,01 *b,e; n²p= 0,38 

b d= - 2,02; IC: - 2,57- - 1,48 

e d= - 1,10; IC: - 1,61- -0,59 

Tristeza 
95,90 (9,36) 88,70 (13,60) 87,27 (15,40) 

F(2,108)= 4,95; p <0,01* b; n²p= 0,09 

b d= - 0,68; IC: - 1,13- - 0,23 

Medo 
96,71 (9,13) 93,71 (11,72) 85,20 (16,21) 

F(2,108)= 8,54;  p< 0,01* b,e; n²p= 0,14 

b d= - 0,89; IC: - 1,34- - 0,42 

e d= - 0,59; IC: - 1,08- - 0,10  

Nojo 
96,60 (8,98) 84,40 (19,13) 86,73 (15,17) 

F(2,108)= 7,28; p <0,01* a,b; n²p= 0,12 

a d= - 0,86; IC: - 1,35- - 0,36  

b d= - 0,79; IC: - 1,25- - 0,34  

Raiva 
98,59 (5,02) 89,90 (15,54) 92,29 (11,37) 

F(2,108)= 6,00; p <0,01* a,b ; n²p= 0,10 

a d= - 0,80; IC: - 1,29- - 0,31  

b d= - 0,72; IC: - 1,18- - 0,27 

Surpresa 
97,67 (8,01) 92,39 (14,91) 83,87 (16,01) 

F(2,108)= 10,81; p <0,01* b,e ; n²p= 0,17 

b d= - 1,09; IC: - 1,57- - 0,62 

e d= - 0,55; IC: - 1,03- - 0,06  

Total 
97,53 (7,65) 92,54 (13,56) 86,12 (15,37) 

F(2,108)= 8,24; p <0,01 *b; n²p= 0,14 

b d= - 0,94; IC: - 1,41- - 0,48  

d: d de cohen; DP: desvio padrão;F: teste ANOVA; GB: grupo com transtorno afetivo bipolar; GC: grupo controle; 

GR: grupo de risco; IC: intervalo de confiança; N: número de sujeitos; n²p: eta-quadrado; p: nível de significância; 

X: Média; a: GB> GR; b: GB> GC; e: GR> GC; %: porcentagem; *: significância estatística.
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Na tabela 11 observa-se que os grupos apresentaram diferenças significativas 

quanto ao tempo de resposta para os estímulos do REFE. 

 O GB precisou de maior tempo de resposta que o GR e o GC para o 

reconhecimento de todas as emoções, diferenças estas que se mantiveram significativas 

após a análise de covariância (F(2,108)= 18,06; p< 0,01; n2p= 0,26 para o Total, 

F(2,108)= 9,19; p< 0,01; n2p= 0,15 para Tristeza, F(2,108)= 6,53; p< 0,01; n2p= 0,11 para 

Nojo, F(2,108)= 7,58; p< 0,01; n2p= 0,13 para Raiva), com tamanho de efeito entre 

moderado e elevado. 

 O GR, por sua vez, necessitou de maior tempo de resposta que o GC para o 

reconhecimento da Alegria, Medo e Surpresa, diferenças estas que se mantiveram 

significativas e com tamanho de efeito elevado mesmo após o ajuste por idade e 

escolaridade (F(2,108)= 22,23; p< 0,01; n2p= 0,30 para Alegria, F(2,108)= 21,41; p< 

0,01; n2p= 0,30 para Medo, F(2,108)= 17,71; p< 0,01; n2p= 0,26 para Surpresa). 
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Tabela 11 – Média e desvio padrão do tempo de resposta necessário para julgamento da emoção 

na tarefa de reconhecimento de expressões faciais de emoção. 

EMOÇÃO 

GB 

N=40 

X(DP) 

GR 

N=30 

X(DP) 

GC 

N=39 

X(DP) 

ESTATÍSTICA 

    Alegria  132,26 (53,36) 101,12 (39,18) 66,17 (21,82) 

F(2,108)= 26,34; p <0,01 * a,b,e 

n²p= 0,33 

a d= - 0,65; IC: - 1,14- - 0,17  

b d= - 1,61; IC: - 2,12- - 1,11  

e d= - 1,14; IC: - 1,66- - 0,63  

    Tristeza                        144,56 (54,85) 107,57 (38,01) 99,37 (29,69) 

F(2,108)= 12,38; p <0,01 * a,b 

n²p= 0,19 

a d= - 0,76; IC: - 1,25- - 0,27  

b d= - 1,02; IC: - 1,49- - 0,55  

    Medo  149,93 (50,14) 121,64 (35,34) 91,21 (23,35) 

F(2,108)= 23,29; p <0,01* a,b,e 

n²p= 0,31 

a d= - 0,64; IC: - 1,12- - 0,15  

b d= - 1,50; IC: - 1,99- -1,00  

e d= - 1,04; IC: - 1,55- - 0,54  

     Nojo  135,46 (40,94) 105,78 (44,46) 99,16 (34,63) 

F(2,108)= 9,15; p <0,01* a,b 

n²p= 0,15 

a d= - 0,70; IC: - 1,19- -0,21  

b d= - 0,96; IC: - 1,42- - 0,49  

     Raiva  162,54 (69,12) 109,29 (42,64) 109,79 (39,33) 

F(2,108)= 12,64; p <0,01* a,b 

n²p= 0,19 

a d= - 0,90; - 1,39- - 0,40  

b d= - 0,94; - 1,40- - 0,47  

    Surpresa  148,72 (51,15) 116,86 (34,09) 90,47 (24,56) 

F(2,108)=22,44; p <0,01* a,b,e 

n²p= 0,30 

a d= - 0,71; IC: - 1,17- - 0,19  

b d= - 1,45; IC: - 1,94- - 0,95  

e d= - 0,91; IC: - 1,41- - 0,41  

    Total  147,96 (44,51) 118,90 (40,18) 91,80 (24,69) 

F(2,108)= 22,43; p <0,00* a,b 

n²p= 0,30 

a d= - 0,68; IC: - 1,17- - 0,19  

b d= - 1,56; IC: - 2,06- - 1,05  

d: d de cohen; DP: desvio padrão; GB: grupo de sujeitos com transtorno afetivo bipolar; GC: grupo controle; GR: grupo 

de risco; IC: intervalo de confiança; N: número de sujeitos; n²p:eta-quadrado; F: ANOVA; p: nível de significância; X: 

média; *: significância estatística; a: GB> GR; b: GB> GC; e: GR> GC. 
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4.6. Análise conjunta das variáveis 

  

De forma a se integrar os achados, realizou-se uma análise conjunta das variáveis por 

meio da análise dos componentes principais.  

Inicialmente avaliou-se de forma conjunta os componentes de cada uma das 

variáveis de desfecho (TEP, Personalidade e REFE). Posteriormente, avaliou-se o 

conjunto de todas estas variáveis. Esses dados podem ser visualizados nas Figuras de 3 a 

8, nas quais nota-se um perfil distinto entre os grupos. 

 

  

 

Figura 3: Análise dos componentes principais para a variável TEP 

 Na Figura 3 é possível observar que quanto aos traumas, o GB tem um perfil mais 

associado à vivência de traumas emocionais, físicos e sexuais. O GC, por sua vez, é o 

grupo que menos vivenciou traumas, enquanto que o GR mostra um perfil intermediário 

entre estes dois grupos. 
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 Quanto à personalidade, o perfil do GB associou-se menos a qualquer um dos 

traços que compõe essa variável. 

 

Figura 4: Análise dos componentes principais para a variável personalidade 

 O GR, por sua vez, apresenta um perfil mais associado à presença de Neuroticismo 

e Abertura. Já o GC está mais associado a maiores intensidades dos traços de 

Conscienciosidade, Amabilidade e Extroversão. 
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A Figura 5, a seguir, mostra que o GB apresentou um perfil de menor precisão no 

reconhecimento de todas as emoções. O GR apresenta mais acurácia para o 

reconhecimento da Raiva e Tristeza, e o GC para o reconhecimento da Surpresa, Medo, 

Nojo e Alegria. 

 

Figura 5: Análise dos componentes principais para a variável REFE 

Na Figura 6, a seguir, observa-se que o GB precisa de maior tempo de resposta 

para reconhecer as emoções, enquanto o GR necessita de um tempo de resposta 

intermediário entre o GB e o GC, grupo este que necessita do menor tempo de resposta 

para o REFE. 
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Figura 6: Análise dos componentes principais para a variável REFE 

 Na Figura 7, abaixo, é possível concluir que o GB necessita de maior intensidade 

para o REFE, seguido pelo GR e pelo GC.  
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Figura 7: Análise dos componentes principais para a variável REFE 

 Por fim, na Figura 8, apresentou-se a análise integrada de todas as variáveis de 

interesse. 
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Figura 8: Análise dos componentes principais para todas as variáveis 

Segundo a Figura 8, o GB tem um perfil que se associa à maior vivência de TEP, 

menor presença dos diferentes traços de personalidade (inclusive de Neuroticismo) e pior 

performance no REFE, seja em termos de acurácia, intensidade ou tempo de resposta. O 

GC é aquele cujo perfil se associou à maior habilidade no REFE, maior presença de traços 

de personalidade como Conscienciosidade, Amabilidade e Extroversão, e menores 

índices de Neuroticismo e TEP. Já o GR, por sua vez, apresenta um perfil intermediário 

entre esses dois grupos no que diz respeito à vivência de TEP, a traços de 

Conscienciosidade, Amabilidade e Extroversão, e acurácia no REFE. Além disso, este 

grupo tem como característica principal altos índices de Neuroticismo e Abertura. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar as possíveis associações entre TAB, 

sujeitos em risco para o transtorno, traumas emocionais precoces, habilidades sociais, 

traços de personalidade e reconhecimento de expressões faciais de emoção. Para tanto, 

comparou-se estatisticamente um grupo controle saudável, um grupo clínico com 

diagnóstico do transtorno e um grupo de parentes de primeiro grau de pacientes com TAB. 

Em relação às características sociodemográficas e clínicas da amostra de sujeitos 

com TAB, apesar de no momento da coleta de dados estarem eutímicos para atender-se 

aos critérios de inclusão no estudo (PHQ-9 com média de 2,5 e EAM 2,56), observou-se 

indicadores de bastante prejuízo. Esses podem ser expressos por baixa escolaridade, altas 

taxas de inatividade e internação psiquiátrica ao longo da vida, história de suicídio, e 

presença de vários episódios maníacos e depressivos prévios.  

Um dos temas de grande interesse nos estudos sobre TAB é a vivência de TEP por 

esses indivíduos e sua relação com o desenvolvimento e prognóstico do transtorno. Neste 

estudo encontrou-se que o GB apresentou estatisticamente maior quantidade de eventos 

traumáticos do que o GC, especialmente no que tange os abusos físicos, emocionais e 

sexuais. Apesar de grande parte dos estudos não apontarem para relações diretas de 

causalidade e efeito entre TEP e TAB, é unânime a compreensão de que a constante 

exposição a eventos traumáticos sabidamente produz danos neurológicos que podem 

atuar como fator de risco, potencializando alterações estruturais e funcionais prévias 

intensificando prejuízos cognitivos, comportamentais, psicossociais e emocionais 

característicos dos transtornos mentais (PEREZ; WIDOM, 1994; MACHADO-VIEIRA 

et al., 2005; WIDOM; DUMONT; CZAJA, 2007), entre eles o TAB, salientando o papel 

da interação entre fatores genéticos e ambientais na etiologia do TAB.  A associação entre 

TEP e a presença de TAB na vida adulta fora reportada por uma gama de estudos prévios 

(ETAIN et al., 2010; HORESH; IANCU, 2010; LARSSON et al., 2013; WATSON et al., 

2014; JANIRI et al., 2015; JANSEN et al., 2016; PALMIER-CLAUS et al., 2016). 

Dentre os diferentes tipos de abuso, destaca-se o emocional como sendo o mais 

comum nesse grupo específico de pacientes (LEBOYER et al., 2007; ETAIN et al., 2010; 

FOWKE et al., 2012), fato também observado na amostra estudada, já que o tamanho das 

diferenças entre os grupos fora maior para esse tipo de vivência. Destaca-se também que 
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a reincidência das vivências de TEP pode também favorecer maior prejuízo funcional e 

pior evolução do quadro clínico (JIMÉNEZ et al., 2017), sendo que ambas condições 

estão presentes nos pacientes com TAB avaliados. 

Outro aspecto que pode justificar a presença de maior vivência de TEP no grupo 

TAB associa-se à própria desregulação emocional característica do transtorno (ETAIN et 

al., 2008), o que favorece que pacientes sejam mais reativos a estímulos emocionais e 

tenham maior propensão a reagir de forma desajustada a eventos de vida, favorecendo a 

percepção de situações de abuso e negligência emocional (M’BAILARA et al., 2009; 

MATHIEU et al., 2014), de uma forma distinta dos sujeitos sem os transtorno. 

O GR, apesar de não diferir estatisticamente dos grupos quanto às vivências de 

TEP, evidenciou na análise de correspondência uma posição intermediária entre o GB e 

o GC, no que diz respeito ao número de vivências de traumas sofridos. Este dado está de 

acordo com dados prévios apontados pela literatura (LOFTUS; ETAIN; SCOTT, 2016; 

JIMÉNEZ et al., 2017). 

Novamente, para este grupo, a desregulação emocional pode ser a variável 

mediadora para este perfil destoante do grupo de sujeitos saudáveis, já que esta 

característica não é exclusiva dos portadores do transtorno, mas também compartilhada, 

em menor escala, por seus parentes de primeiro grau (PHILLIPS et al., 2008; ALMEIDA; 

PHILLIPS, 2013; TOWNSEND et al., 2013; HEISSLER et al., 2014; KANSKE et al., 

2015). Assim, o GB também tenderia a reagir com mais intensidade a eventos de vida, 

julgando-os mais traumáticos, em comparação com indivíduos sem o transtorno e sem 

histórico familiar de TAB. 

Por outro lado, existem ainda estressores ambientais e psicossociais associados à 

convivência com pais e/ou irmãos afetados pelo TAB (DOUCETTE et al., 2014). No caso 

de filhos de pais com TAB o estilo de parentalidade (estilo mal adaptativo de cuidado e 

educação) pode estar fortemente associado à maior vivência de TEP no GR. No caso de 

irmãos, o possível compartilhamento do ambiente familiar, pode ser uma variável de 

importância, diante das quais o GR, possivelmente, apresentou maiores habilidades de 

enfrentamento e busca de suporte, o que pode ter favorecido resiliência frente ao TAB 

(CASPI et al., 2002; FINKELHOR, ORMROD, TURNER, 2007; STORR et al., 2007).  
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Em relação à personalidade, o GB apresentou menor intensidade dos traços de 

Amabilidade, Conscienciosidade e Extroversão em comparação ao GR e ao GC. Tal 

achado vai ao encontro de um estudo anterior (BAUER et al., 2016) que também 

encontrou um perfil diferente de personalidade em indivíduos com TAB quando 

comparados a sujeitos saudáveis, marcado por menor sociabilidade, menor curiosidade 

intelectual, menor confiança, altruísmo e simpatia, como também uma maior dificuldade 

de manutenção de disciplina para alcance de objetivos de vida (COSTA, MCCRAE, 

1992). Isto poderia indicar um fator de risco para o desenvolvimento do TAB, bem como 

tornaria o indivíduo mais vulnerável a vivências negativas nas quais ele não poderia 

contar com suporte para lidar, como no caso das vivências de TEP que, como observado, 

se mostraram bastante presentes neste grupo. 

Pode ser ainda que tais vivências de TEP é que afetem o desenvolvimento da 

personalidade, favorecendo o surgimento de traços mais mal-adaptativos da 

personalidade (BENTALL et al., 2017), os quais também poderiam aumentar a chance de 

desenvolvimento de transtornos mentais (HEERLEIN et al., 1998; JOHNSON, 2001). 

Contudo, de forma controversa ao esperado, os traços de Neuroticismo não foram 

marcados no GB. Porém a associação entre o transtorno e esse traço não é unânime, pois 

enquanto alguns estudos sugerem que os sujeitos com TAB tem o Neuroticismo 

aumentado (AKISKAL et al., 2006) especialmente devido a alterações neurobiológicas 

como redução do volume da substância branca do cérebro, outros relatam resultados 

opostos, corroborando o presente estudo (SOLOMON et al., 1996; BAGBY et al., 1999; 

CANUTO et al., 2010).  

O aumento das características de Neuroticismo no GB, independente das 

vivências de TEP, também poderia ser um indicador da influência do TAB e sua evolução 

(personalidade pós mórbida - BAGBY et al., 1997), o que não fora observado.  

Porém, o estudo realizado por Barnett et al. (2011) aponta para alterações pós 

mórbidas da personalidade em outra direção: ao avaliar, longitudinalmente, em um 

período de dois anos, as associações entre TAB e traços de personalidade verificou-se 

que a personalidade de pacientes com TAB apresentou mudanças significativas ao longo 

do tempo, expressas pela diminuição dos traços de Abertura e Extroversão. 

Já em relação ao GR, se destacam a presença de traços marcados de Abertura e de 

Neuroticismo tanto em comparação ao GB quanto ao GC. O Neuroticismo indica 
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indivíduos com maior predisposição para experienciar situações de estresse psicológico, 

com maiores manifestações de ansiedade, raiva, e também outros afetos caracterizados 

como negativos (COSTA; MCCRAE, 1992). O achado para a presença elevada deste 

traço no GR está de acordo com estudos prévios (MAIER et al., 1993) e pode indicar 

maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos mentais, entre eles o TAB.  

Por outro lado, a presença do traço de Abertura pode ser destacada como uma 

característica protetora, já que se caracteriza pela presença de maior desenvoltura na 

expressão de sentimentos e emoções internas, o que favorece, entre outros fatores, a 

elaboração das vivências externas e a busca mais ativa por suporte social ao longo da 

vida, podendo inclusive ter amenizado os impactos do TEP sofrido por esses indivíduos. 

É possível também que a Abertura se apresente como um fator protetivo e um possível 

marcador duradouro que diferencia indivíduos em risco para a doença e indivíduos com 

a doença manifesta (BAGBY et al., 1996; MCCRAE, 1996; BARNETT et al. 2011). 

Fora isto, a literatura aponta que os pacientes com TAB com história de TEP 

parecem apresentar uma pior performance cognitiva em comparação a pacientes com o 

transtorno e sem história de TEP (AAS et al., 2011). 

Já em relação às habilidades sociais, o GB apresentou um pior repertório, com 

tamanho de efeito muito elevado. Verificou-se que o GB apresentou prejuízos na 

habilidade social de enfrentamento e auto-afirmação com risco, indicando a dificuldade 

desses sujeitos em agirem de maneira assertiva em defesa de seus direitos. Esses 

indivíduos também tiveram menos auto-afirmação na expressão de afetos positivos, 

indicando uma dificuldade em tecer elogios a pessoas próximas, bem como de expressar 

seus sentimentos. Outra habilidade prejudicada nesse grupo foi a conversação e a 

desenvoltura social, sugerindo que se trata de pessoas com dificuldade em manter ou 

interromper conversas, mais cuidadosas no contato social e mais propensas a sentirem-se 

desconfortáveis em situações de socialização (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001). Por 

fim, também se observou maiores dificuldades no auto controle de agressividade em 

indivíduos com TAB, indicando que estes não conseguem controlar facilmente 

sentimentos de raiva em situações adversas e tampouco conseguem lidar com críticas ou 

brincadeiras, agindo de forma mais impulsiva e com maior irritabilidade (DEL PRETTE; 

DEL PRETTE, 2001). 
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Esse achado vai ao encontro dos resultados do estudo de Rocca et al. (2009) e de 

Konstantakopoulos et al. (2016) que apontam que sujeitos com TAB apresentaram 

escores mais baixos de habilidades sociais quando comparados a controles saudáveis, e 

que associaram tal achado diretamente à presença e gravidade dos sintomas prévios de 

depressão e mania e à presença e severidade de episódios psicóticos 

(KONSTANTAKOPOULOS et al., 2016). Tais déficits podem ser também uma 

indicação de disfunções do córtex pré-frontal, próprias do TAB (BERRIDGE; DOWNES; 

HANLEY, 1989). 

Esses dados apontam para um impacto importante, já que déficits nas habilidades 

sociais refletem um pior desempenho social, associam-se a relações interpessoais 

conflituosas, e a uma pior qualidade de vida (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001), o que 

pode inclusive influenciar negativamente a evolução do quadro clínico. 

Contudo, as associações entre o TAB e os prejuízos no repertório de habilidades 

sociais não são unilaterais, já que não só a presença prévia do transtorno pode favorecer 

prejuízos nessa esfera social, como já apontando previamente, mas tal prejuízo pode 

também atuar como fator determinante de risco para o desenvolvimento do transtorno 

(SEGRIN, 2000). 

Além disso, os prejuízos nas habilidades sociais podem estar associados ao perfil 

de personalidade mais mal-adaptativo observado em indivíduos com TAB, como aponta 

o estudo de De Fruyt et al. (2000), fato observado também no presente estudo. 

No GR não foram observados prejuízos no repertório de habilidades sociais, dado 

que reforça o papel protetor de tais habilidades para enfrentamento das diferentes 

situações de vida, contribuindo para a construção de um papel social mais adequado, o 

que favoreceria a proteção frente ao TAB (NILSEN et al., 2013). Essa esfera preservada 

no grupo de risco para o TAB também pode ser associada com maior presença de 

Abertura (traço de personalidade), considerando que ambas podem se influenciar 

positivamente. Destaca-se ainda que a ausência de prejuízos nas habilidades sociais do 

GR reforça a possível associação entre presença de TAB e prejuízo nas habilidades 

sociais. 

Outro aspecto central da presente investigação envolve o REFE nos diferentes 

grupos. Os dados deste estudo apontaram que o GB mesmo em eutimia apresentou 
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prejuízos globais no REFE, quando comparado ao GC, caracterizados por pior acurácia, 

necessidade de maiores tempos de resposta e maior intensidade da emoção para o 

reconhecimento. Esse achado corrobora uma ampla gama de dados prévios, incluindo 

uma metanálise, que aponta para prejuízos globais na cognição social e que estão 

presentes não somente nas fases ativas da doença, mas que perduram mesmo na eutimia 

(SAMAMÉ et al., 2013; DAVID et al., 2014; LAWLOR-SAVAGE; SPONHEIM; 

GOGHARI, 2014; MCCORMACK et al., 2016). 

Uma das explicações mais divulgadas na literatura para os déficits é que os 

prejuízos no REFE de indivíduos com TAB, independente de seu estado de humor atual, 

sejam devidos a alterações neuronais (RUOCCO et al., 2014) que podem provocar uma 

maior responsividade aos estímulos emocionais (hiperativação/hiperestimulação), 

característica desta patologia, e essa maior excitação emocional pode interferir na 

capacidade de identificar acuradamente as emoções (SEIDEL et al., 2012). A título de 

ilustração, é sabido, por exemplo, que o córtex cerebral amadurece de forma gradual e 

tem papel chave na geração e regulação das emoções e na percepção de faces humanas, e 

anormalidades nessa região, próprias do TAB, explicariam dificuldades no 

processamento emocional (KOBER et al., 2008; STRAKOWSKI et al., 2012). Além 

disso, há de se considerar que o portador de TAB, mesmo eutímico, possui dificuldade 

em reconhecer as próprias emoções, uma condição denominada de alexitimia, o que 

amplia as dificuldades no reconhecimento das emoções alheias (TAYLOR; BAGBY, 

2004).  

Ainda não há consenso na literatura sobre se os prejuízos observados no GB são 

somente uma consequência do TAB, que acaba ocasionando uma ruptura no 

desenvolvimento sócio-cognitivo normal, ou se são decorrentes de anormalidades pré-

existentes no desenvolvimento neural. Neste último caso, o comprometimento 

relacionado ao TAB, porém anterior ao diagnóstico, poderia indicar um período 

prodrômico da doença (WHITNEY et al., 2013). 

É sabido que o estado de humor atual está relacionado com prejuízos no REFE 

(LEMBKE; KETTER, 2002), e que os estados maníaco e depressivo podem provocar 

vieses específicos no REFE (CHEN et al., 2006; GRAY et al., 2006). Um estudo realizado 

por García-Blanco et al. (2014) analisou indivíduos com TAB em seus diferentes estados 

de humor (mania, depressão e eutimia), em comparação com indivíduos saudáveis, e 
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mostrou que pacientes com TAB em depressão reconheciam menos faces felizes do que 

os indivíduos saudáveis, enquanto pacientes com mania reconheciam menos faces de 

valência negativa, e pacientes eutímicos com TAB não possuíam vieses específicos no 

REFE, porém ainda apresentavam prejuízos de acurácia em comparação com os sujeitos 

do grupo controle saudável. A permanência da pior acurácia do REFE mesmo em estado 

de eutimia/assintomático indica que o prejuízo nessa esfera independe do estado de 

humor, sugerindo que isto possa ser um potencial endofenótipo/marcador de 

vulnerabilidade para o TAB. 

Verificou-se ainda que o GB apresentou prejuízos em especial para as faces de 

medo e surpresa. O medo envolve ameaça de dano que pode ser tanto físico quanto 

psicológico (EKMAN; FRIESEN, 2003; EKMAN, 2007). Muitos estudos apontam para 

déficits no reconhecimento do medo por pacientes bipolares, mesmo quando eutímicos 

(ADDINGTON; ADDINGTON, 1998; YURGELUN-TODD et al., 2000; VENN et al., 

2004; ROCCA et al., 2009; HOERTNAGL et al., 2011; MARTINO et al., 2011; 

SAMAMÉ, 2012; BAEZ et al., 2013; MERCER; BECERRA, 2013; DAVID et al., 2014; 

VAN RHEENEN; ROSSELL, 2014; LAHERA et al., 2015; IAKIMOVA et al., 2016) e 

juntos esses estudos sugerem que indivíduos com TAB podem ter uma dificuldade 

específica com o reconhecimento correto do medo. O prejuízo do REFE de medo em 

sujeitos com TAB pode ser explicado por mobilizar mecanismos regulatórios que fazem 

maior uso das redes pré-frontais (orbitofrontais) do cérebro, estrutura tal que se 

encontraria com funcionamento alterado (hiperativado) em pacientes com o transtorno 

(IAKIMOVA et al., 2016). Além disso, o pior reconhecimento de medo poderia estar 

associado aos sintomas residuais de episódios depressivos (VENN et al., 2004).  

Já em relação à necessidade de maior tempo de resposta e de intensidade para o 

reconhecimento das emoções pelo GB, a hipótese explicativa se apoia na presença de uma 

pior performance cognitiva global (menor velocidade de processamento, pior memória de 

trabalho e verbal) desses pacientes que se amplia na medida que o tempo de diagnóstico 

aumenta e/ou que a evolução do quadro seja desfavorável (quanto maior o número de 

episódios de humor, maior duração da doença e maior o número de internações) , mesmo 

em sujeitos eutímicos (MORRENS et al., 2007; SCHENKEL et al., 2007; BROTMAN et 

al., 2008; AAS et al., 2011).  
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Há ainda importantes evidências de que a adequada aquisição e desenvolvimento 

das habilidades de REFE relacionam-se também com experiências da infância (POLLAK; 

SINHA, 2002; GIBB; SCHOFIELD; COLES, 2009). Assim, uma outra hipótese possível 

para a presença de déficits no REFE estaria atrelada à expressiva vivência de TEP por 

esses indivíduos, já que um ambiente permeado por abusos e negligências geralmente 

priva os indivíduos de contato com estímulos sociais e emocionais apropriados, podendo 

interferir no desenvolvimento adequado do REFE (RUSSO et al, 2015). Dessa forma, os 

déficits seriam anteriores ao aparecimento do transtorno, podendo indicar um fator de 

risco para este.  

Por sua vez, o GR também apresentou prejuízos na acurácia, tempo de resposta e 

intensidade da emoção para o REFE, em nível inferior ao GB, o que já fora sinalizado 

por estudos prévios (BORA et al., 2009; DOYLE et al., 2009; KULKARNI et al., 2010). 

Uma metanálise realizada por Bora e Özerdem (2017), aponta que os déficits cognitivos 

são evidentes em indivíduos que são de alto risco genético para o TAB. Segundo o estudo, 

estes indivíduos apresentam prejuízos tanto na cognição geral quanto na cognição social, 

envolvendo especificamente os domínios de memória visual e verbal, velocidade de 

processamento, REFE e sustentação de atenção. Outros estudos pontuam que embora os 

parentes de indivíduos afetados pelo transtorno apresentem déficits neurocognitivos, não 

há um consenso acerca de quais domínios sofrem de tais prejuízos (BAUER et al., 2016; 

CARDENAS et al., 2016). 

De acordo com a literatura, os prejuízos de acurácia no REFE em parentes em 

risco para o TAB mostraram-se acompanhados de ativação anormal das regiões frontais 

e límbicas do cérebro (BROTMAN et al., 2014; DIMA et al., 2016; OLSAVSKY et al., 

2012; SURGULADZE et al., 2010), indicando que os prejuízos podem se dar devido a 

presença de anormalidades neurológicas. O fato do GR apresentar maiores tempos de 

resposta comparado ao GC vem reforçar estudos prévios (SEIDEL et al., 2012) e pode 

indicar que indivíduos em risco possuem prejuízos em suas funções executivas (ZALLA 

et al., 2004; ARTS et al., 2008; BORA et al., 2009) mesmo que subliminares ou em menor 

intensidade que no GB. Ainda de acordo com estudos anteriores envolvendo REFE e 

neuroimagem, tanto sujeitos com TAB quanto seus irmãos não afetados pelo transtorno 

apresentaram maior conectividade entre a amígdala e o córtex pré-frontal, e prejuízos 

globais no REFE (ALMEIDA et al., 2009; VERSACE et al., 2010; DIMA et al., 2013; 

PEARLMAN et al., 2013; HORACEK et al., 2015; KANSKE et al., 2015; MANELIS et 
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al., 2015). Esses achados novamente representam um marcador de vulnerabilidade 

genética compartilhada pelos sujeitos com TAB e seus parentes de primeiro grau.  

Uma hipótese que explicaria o fator de resiliência do GR poderia surgir a partir de 

respostas neurais adaptativas compensatórias, mesmo com as alterações neurológicas 

presentes, que podem superar seu risco genético expresso (BRAND et al., 2012). No 

entanto, a forma como este mecanismo compensatório funcionaria ainda não está 

definida, sendo ainda alvo de grande interesse de investigação para melhor compreensão 

do risco e resiliência no TAB.  

O estudo de Hillary et al. (2015) pontua que quando os recursos da rede neural 

ainda estão disponíveis (no caso dos parentes que não são tão comprometidos), o aumento 

da conectividade/hiperconectividade de estruturas como a amígdala e o córtex é 

considerado a resposta adaptativa mais comum, atenuando assim os prejuízos na cognição 

tanto global quanto social (ou seja, a hiperativação dessas estruturas funcionaria como 

um fator de resiliência).  A hiperconectividade neural observada apenas em parentes pode 

ser vista como uma reserva de rede adaptativa associada à melhor REFE (DIMA; 

ROBERTS; FRANGOU, 2016). O estudo realizado previamente por Seidel et al. (2012) 

também concluiu nessa direção ao apontar que os prejuízos não tão acentuados na 

responsividade afetiva do GR podem indicar melhores habilidades de regulação 

emocional nesses indivíduos, sendo isto um potencial marcador de resiliência para o 

transtorno. 

Destacam-se ainda estudos que sugerem que genes específicos associados à 

susceptibilidade para o TAB favoreceriam prejuízos cognitivos tanto no GB quanto no 

GR, embora em diferentes níveis.  Green et al. (2005) destacaram o polimorfismo do gene 

neuregulina 1, o qual influenciaria a sinalização sináptica de receptores de glutamato, 

possivelmente desencadeando alterações na cognição (SCHILLO et al., 2005; 

HARRISON; LAW, 2006; SCOLNICK, 2006), favorecendo prejuízos. Há ainda um 

estudo que aponta que o polimorfismo do genótipo catecol-O-metil transferase também 

pode desempenhar um papel no funcionamento cognitivo pré-frontal em pacientes com 

TAB e seus familiares (TUNBRIDGE; WEINBERGER; HARRISON, 2006). Esse 

genótipo estaria associado a uma maior reatividade e conectividade nos circuitos córtico-

límbicos, levando a um processamento inadequado de estímulos afetivos, contribuindo 

assim para a desregulação emocional (DRABANT et al., 2006).  
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Em suma, a presença de prejuízos também no GR, e não apenas no GB reforça a 

hipótese de que os prejuízos na cognição social no TAB não estejam unicamente 

associados aos sintomas residuais (dos estados de mania e depressão) ou aos efeitos de 

medicamentos, mas podem também ter uma base genética hereditária subjacente ao 

desenvolvimento do transtorno (SURGULADZE et al., 2010). 

Por fim, uma outra linha argumentativa pode ser traçada para explicar a posição 

intermediária de prejuízos no REFE do GR, a qual estaria ligada à menor vivência de TEP 

por este grupo em relação aos seus parentes afetados pelo TAB. O estudo de Jiménez et 

al. (2017) mostra que enquanto os pacientes com TAB que tinham mais vivências de TEP 

eram mais propensos a apresentar prejuízos cognitivos globais (incluindo REFE), 

parentes com menos vivência de tais traumas apresentaram maior probabilidade de 

apresentar uma maior preservação da performance cognitiva social, sendo este um outro 

possível fator de resiliência para esse grupo. 

A análise integrada de todas as variáveis de interesse desse estudo apontou que o 

GB apresentou um padrão de maior prejuízo, enquanto o GR mostrou um perfil 

intermediário em relação aos indivíduos com TAB e indivíduos saudáveis. Os prejuízos 

subliminares evidenciados no GR podem indicar uma possível carga genética 

compartilhada, abrindo a possibilidade de considerá-los como bases biológicas do 

transtorno. Além disso, o ambiente pode ter tido um papel de mediador nos prejuízos 

observados, uma vez que as maiores taxas de comprometimento psicossocial e cognitivo 

foram identificadas no grupo com maior vivência de TEP. 

Cabe ressaltar algumas limitações do estudo que necessitam ser ponderadas e que 

podem ter favorecido possíveis vieses de interpretação: 1) a amostra não foi estimada 

estatisticamente; 2) os efeitos do tratamento medicamentoso e das comorbidades com 

transtorno de personalidade não foram considerados, implicando em um possível viés já 

que estes fatores podem alterar o perfil da personalidade dos indivíduos (BARNETT et 

al., 2011); 3) a avaliação do TEP por meio de questionários de auto relato, em geral, tem 

limitações inerentes à memória; 4) a não aplicação, no GC, do instrumento IHS, 

necessitando-se recorrer a um outro grupo de comparação que, no caso, foi a amostra do 

estudo normativo de Del-Prette e Del-Prette (2001); 5) a heterogeneidade da amostra do 

GR quanto ao tipo de vínculo com o parente afetado pelo TAB (filhos ou irmãos); 6) o 

delineamento transversal do estudo que não permite estabelecer relações de causa e efeito. 
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 Como recomendações para estudos futuros, sugere-se que: a) sejam realizados 

estudos com delineamento longitudinal para melhor estabelecimento de relações de causa 

e efeito; b) sejam investigados aspectos genéticos envolvendo a análise de genomas, 

visando a avaliação dos fatores de risco genético subjacentes à personalidade e ao TAB, 

dissecando assim a etiologia da associação entre essas duas variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

Considerações 

Finais 
 

 



90 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os presentes achados confirmam as hipóteses inicialmente levantadas, sinalizando 

especificidades entre os grupos estudados, apontando um perfil de prejuízo intermediário 

entre os indivíduos afetados pelo TAB e aqueles em risco, diante da vulnerabilidade 

genética. 

 Destaca-se a relevância das contribuições trazidas pelo presente estudo, 

que avaliou comparativamente TAB e sujeitos em risco para o transtorno e diversas 

variáveis por meio de análises comparativas e integradas, proporcionando uma 

compreensão dos dados de forma coesa.  

Além disso, os resultados aqui presentes podem indicar um papel para 

intervenções psicossociais específicas para o TAB, visando os componentes 

comportamentais que podem diminuir a morbidade nessa população. 
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