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Aspectos históricos

 Como traçar fronteiras entre a normalidade a 

patologia em um campo tão pantanoso como o 

da afeição humana?

 Os próprios termos utilizados atualmente para 

descrever e delimitar alterações e transtornos 

remontam a períodos clássicos da psiquiatria, ou 

mesmo anteriores.

 Melancolia, por exemplo, já foi sinônimo de loucura, na 

filosofia aristotélica, antes de se ligar às alterações 

especificamente do humor;

 O termo mania também foi sinônimo de loucura, desta vez nos 

primórdios da psiquiatria, com Pinel e Esquirol.
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Critérios iniciais para delimitação 

das patologias do Humor

 As tentativas de delimitação das patologias do 

humor utilizaram-se de três parâmetros: 

intensidade, duração e qualidade. 

 A ruptura qualitativa, foi sem dúvida o mais marcante no 

desenvolvimento da psiquiatria clássica. Haveria uma 

tristeza ou alegria patológica, de qualidade distinta e não 

apenas mais intensas ou mais duradouras.

 A ruptura quantitativa com a normalidade, no entanto,   

veio a se impor ao longo do século vinte, tornando-se a 

base do diagnóstico dos transtornos do humor tanto no 

DSM quanto na CID. 
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A PMD e a Mania

 O denominação clássica da principal patologia do humor é a PMD, 
psicose maníaco-depressiva.

 A essência do diagnóstico era a psicose: a mania e a melancolia 
seriam estados qualitativamente distintos, psicóticos, de alteração 
do humor. 

 Suas manifestações incluíam tanto episódios maníacos como 
depressivos. Não era necessário que os dois episódios ocorressem, 
bastava a incidência de um episódio de mania, contanto que ele 
fosse marcado por uma evidente ruptura com o estado habitual do 
indivíduo e que houvesse um período de remissão total entre 
episódios. 

 Essa demarcação da doença mostra a aposta feita por Kraepelin na 
mania como critério da PMD.

 Ela repercute até hoje e está presente nas classificações atuais,  
mesmo que esvaziada.
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Psicose e depressão

 Em oposição à PMD, estavam, para a psiquiatria clássica os 
transtornos ditos “neuróticos” do humor, geralmente tristezas 
exacerbadas, mas evidentemente relacionadas a 
acontecimentos da vida afetiva.

 Opunha-se, portanto, depressão psicótica à depressão 
neurótica, ou ainda, depressão endógena (psicótica) à exógena 
(neurótica).

 A partir dos anos 50, com o advento dos neurolépticos e a 
influência da ideologia pragmática, as alterações do humor se 
destacaram da psicose.

 O diagnóstico se faz em duas séries paralelas e relativamente 
independentes: depressão ou não / psicose ou não.  



Transtornos Depressivos

 Neste contexto, os Transtornos Depressivos passam a orientar a 

classificação.

 Dito de outra maneira, as classificações destes transtornos, deixam 
de ser baseadas no distinção qualitativa entre processos normais e 
patológicos e passa, a fazê-lo com base em critérios 
essencialmente de duração e intensidade. 

 A PMD é gradualmente diluídas nos diversos transtornos de humor, 
sendo o transtorno bipolar aquele que ainda traz a marca das 
alterações entre episódios maníacos e depressivos, não sendo mais 
fundamental, no entanto, que sintomas psicóticos estejam 
presentes. 
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Distribuição “Clássica”

Orgânicos           Psicose     Neurose

Demência                          Paranóia Histeria e N. Obsessiva

(Esquizofrenia)
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PMD Depressão “reativa” ou “exógena“

Mania e melancolia 

(depressão endógena)

(Outros transtornos decorrentes 

de lesão, disfunção cerebral

e doença física)

Transtornos mentais e de 

comportamento  decorrentes do  

uso de substância Psicoativas

Causas Orgânicas                                                       Funcionais 



Distribuição “pragmática”

Neurose: Histeria e N. Obsessiva

Transtornos dissociativos, somatoformes, depressão, TOC, etc.

Psicose,  Paranóia

Transtorno delirante  e Esquizofrenias

PMD Transtornos do humor (continuum quantitativo)

Depressão endógena Depressão “reativa” ou “exógena“

Mania e melancolia 

Transtorno depressivo   Episódio depressivo (leve moderado ou grave)
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Os Transtornos na CID-10 e no DSM-IV

 Na introdução aos transtornos de humor a CID-10 
esclarece que “A relação entre etiologia, sintomas, 
processos bioquímicos subjacentes, resposta ao 
tratamento e evolução dos transtornos de humor 
(afetivos) ainda não é suficientemente bem 
compreendida para permitir sua classificação de forma a 
receber a aprovação universal.”

 Sobre os critérios definidores dos sintomas, diz a CID 
que “foram escolhidos por razões práticas, de maneira 
que eles permitam que os transtornos sejam facilmente 
identificados.”
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Transtornos

 A delimitação dos transtornos no DSM ainda se apóia na 
mania como critério diferenciador (porém não mais psicose 
ou neurose) entre dois grandes grupos de transtornos –
Depressivos e Bipolares.

 A ocorrência  de Episódios maníacos, hipomaníacos ou 
mistos impossibilita o diagnóstico de Transtornos 
Depressivos e indica Transtornos Bipolares. 

 Existem, ainda, dois outros transtornos heterogêneos que se 
baseiam na etiologia

 O Transtorno do Humor Devido a uma Condição Médica Geral e,

 Transtorno do Humor Induzido por Substância.



Transtornos do Humor (afetivos)

Árvore diagnóstica CID 10
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Problemas 

orgãnicos ?

Substâncias 

Psicoativas?

Depressão 

Mania 

Leve 

F30 Hipomania

Grau de 

intensidade?

Grave 

F30.1 Mania s/ s.psicóticos 

F30.2 Mania c/ s. psicóticos F31.0 atual Hipomaníaco

F31.1 atual maníaco s/ s.psicóticos

F31.2 atual maníaco s/s.psicóticos

F31.3 atual depressivo leve ou moderado

F31.4 atual depressivo grave s/ s.psicóticos

F31.5 atual depressivo grave c/ s.psicóticos

F31.6 Transtorno afetivo bipolar, ep.atual misto

F31.7 Transtorno afetivo bipolar, atual remissão

Grave 

Mania c/ episódios repetidos

F31 T. Afetivo  Bipolar

Leve 

F32.0 Ep. Depressivo Leve

Moderado 

F32.1 Ep. Depr.moderado

Grave 

F32.2 Ep. Depr.grave s/  

s.psicóticos

F32.3 Ep. Depr.grave 

com s.psicóticos

Persistentes

Flutuantes e pouco marcados

F34 Transtornos persistentes do 

humor ( afetivos)

Oscilações de 

humor cíclicas

F34 Ciclotimia

Depressão crônica 

do humor

F34.1 Distimia

Duração do 

sintoma e 

velocidade dos 

ciclos?

Não
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Episódios

 A delimitação dos transtornos se baseará em 
unidades de alterações, os episódios. 

 Os episódios, segundo o DSM, são: 
 Depressivo maior, maníaco, misto e hipomaníaco.
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Episódio Maníaco

 Em um quadro de humor elevado, expansivo ou irritável, que dure ao 
menos 1 semana, 3 ou mais dos seguintes critérios devem estar 
presentes:

1. Auto-estima inflada ou grandiosidade.

2. Necessidade de sono diminuída.

3. Loquacidade exacerbada.

4. Fuga de idéias ou sensação subjetiva de taqpsiquismo.

5. Distraibilidade.

6. Aumento da atividade dirigida a objetivos ou agitação psicomotora.

7. Envolvimento excessivo em atividade potencialmente dolorosas.

Obs: O episódio deve ser suficientemente severo para causar prejuízos no funcionamento social e 
ocupacional.



Transtorno Afetivo Bipolar

 A ocorrência de algum Episódio Maníaco já autoriza o diagnóstico 

para Transtorno Afetivo Bipolar. Abaixo esquema ilustrativo.
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Ballone, GJ - Depressão: Tipos, in. PsiqWeb, Internet, disponível em http://www.psiqweb.med.br/, revisto em em 2010.

http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=54
http://www.psiqweb.med.br/
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Episódio Misto 

 Ocorrência de sintomas de 

episódio maníaco e 

episódio depressivo maior 

quase todos os dia por ao 

menos 1 semana.

 Os sintomas devem ser 

suficientes para caracterizar 

tanto episódios maníacos 

como depressivos, exceto 

por sua duração, e os 

prejuízos sociais devem ser 

evidentes.
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Episódio Hipomaníaco

 Em um período de humor elevado, expansivo ou irritável ao 
longo de ao menos 4 dias, 3 ou mais dos seguintes sintomas 
devem estar presentes:

1. Auto-estima inflada ou grandiosidade.

2. Necessidade de sono diminuída.

3. Loquacidade exacerbada.

4. Fuga de idéias ou sensação subjetiva de taqpsiquismo.

5. Distraibilidade.

6. Aumento da atividade dirigida a objetivos ou agitação 
psicomotora.

7. Envolvimento excessivo em atividades potencialmente 
dolorosas. 

Obs: o episódio não pode ser severo a ponto de causar prejuízos no 
funcionamento social e ocupacional.



Distimia

 Distimia, por conceito, é uma depressão crônica, com sintomatologia não grave o 

suficiente para ser classificado como Episódio Depressivo ou Transtorno Depressivo 

Recorrente. A característica essencial do Transtorno Distímico é um humor 

cronicamente deprimido que ocorre na maior parte do dia, na maioria dos dias e por, 

pelo menos, 2 anos. Na Distimia as pessoas se auto-definem como tristes ou "na 

fossa", e geralmente são definidas pelos outros como mau humoradas, amargas, 

irônicas e implicantes. Abaixo, esquema ilustrativo da Distimia.
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Critérios DSM-IV para Distimia

A. Presença de dois ou mais Episódios Depressivos Maiores 

Nota: Para serem considerados episódios distintos, deve haver um intervalo de pelo menos 2 meses consecutivos 

durante os quais não são satisfeitos os critérios para Episódio Depressivo Maior. 

B. Os Episódios Depressivos Maiores não são melhor explicados por Transtorno Esquizoafetivo nem estão 

sobrepostos a Esquizofrenia, Transtorno Esquizofreniforme, Transtorno Delirante ou Transtorno Psicótico Sem 

Outra Especificação. 

C. Jamais houve um Episódio Maníaco, um Episódio Misto ou um Episódio Hipomaníaco. Nota: Esta exclusão não se 

aplica se todos os episódios tipo maníaco, tipo misto ou tipo hipomaníaco são induzidos por substância ou 

tratamento ou se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral. 

 Especificar (para episódio atual ou mais recente):

 Especificadores de Gravidade/Psicótico/de Remissão.

 Crônico.

 Com Característica Catatônicas.

 Com Características Melancólicas.

 Com Características Atípicas.

 Com Início no Pós-Parto. 

 Especificar:

 Especificadores Longitudinais de Curso (Com e Sem Recuperação Entre Episódios).

 Com Padrão Sazonal.

Professor Marcus André Vieira 18

Ballone, GJ - Depressão: Tipos, in. PsiqWeb, Internet, disponível em http://www.psiqweb.med.br/, revisto em em 2010.

http://www.psiqweb.med.br/


Professor Marcus André Vieira 19

Episódio Depressivo Maior
 Cinco ou mais dos seguintes critérios, 

desde que incluam 1 ou 2, durante ao 
menos 2 semanas, caracterizando evidente 
ruptura com o estado anterior.

1. Humor deprimido.

2. Perda de prazer ou interesse em atividades 
habituais.

3. Perda ou ganho significativo de peso.

4. Insônia ou hipersonia.

5. Agitação ou retardo psicomotor.

6. Fadiga ou perda de energia.

7. Sentimento de inutilidade ou culpa 
excessiva.

8. Redução da capacidade de pensar, 
concentrar-se ou tomar decisões.

9. Pensamentos de morte ou ideação suicida 
recorrente

Obs. Não devem haver causas fisiológicas evidentes em nenhum dos episódios de alteração do humor, 

nem uso de substâncias que possam justificar os sintomas.



Critérios DSM-IV para Trantorno 

Depressivo Maior

A. Presença de dois ou mais Episódios Depressivos Maiores

Nota: Para serem considerados episódios distintos, deve haver um intervalo de pelo menos 2 meses 

consecutivos durante os quais não são satisfeitos os critérios para Episódio Depressivo Maior. 

B. Os Episódios Depressivos Maiores não são melhor explicados por Transtorno 

Esquizoafetivo nem estão sobrepostos a Esquizofrenia, Transtorno Esquizofreniforme, 

Transtorno Delirante ou Transtorno Psicótico Sem Outra Especificação. 

C. Jamais houve um Episódio Maníaco, um Episódio Misto ou um Episódio Hipomaníaco.

Nota: Esta exclusão não se aplica se todos os episódios tipo maníaco, tipo misto ou tipo hipomaníaco são 

induzidos por substância ou tratamento ou se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma condição 

médica geral. 

 Especificar (para episódio atual ou mais recente):

 Especificadores de Gravidade/Psicótico/de Remissão.

 Crônico.

 Com Característica Catatônicas.

 Com Características Melancólicas.
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• Com Características Atípicas.

• Com Início no Pós-Parto. 

• Especificar:

• Especificadores Longitudinais de Curso (Com e Sem   

Recuperação Entre Episódios).

• Com Padrão Sazonal.

http://www.psiqweb.med.br/


Risco de Suicídio

Depressão Maior e Suicídio:

 A melhor maneira de saber se há ideacão

suicida é perguntando diretamente para

a pessoa. Na avaliação de risco é

fundamental perceber se a pessoa fez

algum plano específico para acabar com a

própria vida e se planeja alguma data e se

teria meios de se matar.

 Muitas pesquisas estatísticas         

apontam para uma comorbidade entre 

depressão e a ideação ou 

comportamento suicida. 

 No entanto, isso não significa que todo 

paciente com depressão maior tentará o 

suícidio em algum momento, ao contrário, 

somente uma minoria (15 %) chega a tentar 

o suicídio.
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Saúde Pública:

 O suicídio é considerado um grave

problema de saúde pública. Diversos

estudos mostram o crescimento dos indices

de morte por suicídio no mundo. No Brasil

24 pessoas morrem diariamente por suicídio

e esse indice vem aumentando.

Avaliação do risco:

 Em pacientes com Depressão a avaliação

do risco de suicídio sempre deve ser

realizada verificando-se a presença de

idéação suicida bem como de tentativas

anteriores.

 A existência de um transtorno mental e a

presença de tentativas anteriores são os

principais fatores de risco.

Referências bibliográficas:

1- MS: Prevenção do suicídio: manual dirigido a profissional das equipes de Saúde Mental, 2006.

2- Eduardo Chachamovich, Sabrina Stefanello, Neury Botega, Gustavo Turecki: Quais são os recentes achados clínicos sobre a associacão entre depressão e suicídio?, 

rev, brasileira de psiquiatria, 2009



Episódio Depressivo Único

 Trata-se de uma ocorrência geralmente relacionado a alguma vivência 

traumática ou a alguma condição médica geral, como por exemplo, 

alterações da tiróide, estresse pós-cirúrgico, etc. Entretanto caso o 

Episódio Depressivo se repita, caracterizará o Transtorno Depressivo 

Recorrente. Abaixo, figura ilustrando um Episódio Depressivo único. 

 Há  chance de 50% da pessoa apresentar apenas um Episódio Depressivo 

durante sua vida.
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•Aproximadamente 50 a 60% das 

pessoas com Episódio 

Depressivo único podem ter um 

segundo episódio.

• Entretanto, para ter um terceiro 

episódio essa probabilidade 

aumenta muito, chegando 

à 70 a 80% e, finalmente, o risco de 

ter um quarto episódio é de 90%.

Ballone, GJ - Depressão: Tipos, in. PsiqWeb, Internet, disponível em http://www.psiqweb.med.br/, revisto em em 2010.
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Transtorno Depressivo 

Recorrente
 Com esse nome a CID.10 classifica os transtornos depressivos que se caracterizam pela ocorrência repetida de 

Episódios Depressivos, correspondentes à descrição do quadro acima. Os Episódios Depressivos aparecem 

periodicamente, por exemplo, a cada ano, a cada dois anos... Eles podem ser desencadeados por alguma 

vivência traumática mas, via de regra, surgem sem uma causa vivencial aparente.

 As formas mais graves do Transtorno Depressivo Recorrente apresentam um quadro compatível com o que era 

antigamente chamado de Melancolia, ou Depressão Vital, ou ainda Depressão Endógena.

 O primeiro Episódio Depressivo do Transtorno Depressivo Recorrente pode ocorrer em qualquer idade, da 

infância até a senilidade, podendo ter um início agudo ou insidioso, durando de algumas semanas a alguns 

meses. Abaixo, esquema ilustrando a sucessão de Episódios Depressivos, com ou sem vivências causadoras.
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As classificações do Transtorno Depressivo 

Recorrente são:

Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve

Transtorno depressivo recorrente, episódio atual 

moderado

Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave 

sem sintomas psicóticos 

Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave 

com sintomas psicóticos

Transtorno depressivo recorrente, atualmente em 

remissão

Outros transtornos depressivos recorrentes

Transtorno depressivo recorrente sem especificação

Ballone, GJ - Depressão: Tipos, in. PsiqWeb, Internet, disponível em http://www.psiqweb.med.br/, revisto em em 2010.
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Critérios DSM-IV para Transtorno 

Depressivo Recorrente

A. Presença de dois ou mais Episódios Depressivos Maiores 

Nota: Para serem considerados episódios distintos, deve haver um intervalo de pelo menos 2 meses consecutivos 

durante os quais não são satisfeitos os critérios para Episódio Depressivo Maior. 

B. Os Episódios Depressivos Maiores não são melhor explicados por Transtorno Esquizoafetivo nem estão 

sobrepostos a Esquizofrenia, Transtorno Esquizofreniforme, Transtorno Delirante ou Transtorno Psicótico Sem 

Outra Especificação. 

C. Jamais houve um Episódio Maníaco, um Episódio Misto ou um Episódio Hipomaníaco. Nota: Esta exclusão não se 

aplica se todos os episódios tipo maníaco, tipo misto ou tipo hipomaníaco são induzidos por substância ou 

tratamento ou se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral. 

 Especificar (para episódio atual ou mais recente):

 Especificadores de Gravidade/Psicótico/de Remissão.

 Crônico.

 Com Característica Catatônicas.

 Com Características Melancólicas.

 Com Características Atípicas.

 Com Início no Pós-Parto. 

 Especificar:

 Especificadores Longitudinais de Curso (Com e Sem Recuperação Entre Episódios).

 Com Padrão Sazonal.
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A montagem na CID-10

 Assim como o DSM, a CID se baseia nos episódios para 
delimitar os transtornos. 

 Diferentemente do DSM, no entanto, o Transtorno depressivo
na CID é acompanhado do termo recorrente e só é 
diagnosticado em caso de reincidência de episódio depressivos. 

 Quanto à ciclotimia e a distimia, a CID não os separa em 
Transtornos Bipolares e Transtornos Depressivos, 
respectivamente, mas cria uma categoria chamada Transtornos 
persistentes de humor na qual ambos são inseridos.

 Outra característica da CID é definir episódios e Transtornos por 
extenso, sem enumerar sintomas e delimitar quantos dentre eles 
são necessários para o diagnóstico. 

 De forma geral, a CID segue a mesma lógica do DSM, elidindo a 
noção de doença e criando a categoria de Transtornos, com 
suas peculiaridades de hibridismo já mencionadas acima. 



F30- F39 Transtornos do Humor 

Episódio Depressivo

Devido ao fato dos estados depressivos se acompanharem freqüentemente de 

sintomas físicos, a existência ou não destes sintomas faz parte da classificação 

do episódio, assim como também a presença de sintomas psicóticos.

Segundo a CID.10 a classificação dos Episódios Depressivos é:

 F32 - Episódio Depressivo

 F32.0 - Episódio Depressivo Leve

 F32.00 - Episódio Depressivo Leve sem Sintomas Somáticos

 F32.01 - Episódio Depressivo Leve com Sintomas Somáticos

 F32.1 - Episódio Depressivo Moderado

 F32.10 - Episódio Depressivo Moderado sem Sintomas Somáticos

 F32.11 - Episódio Depressivo Moderado com Sintomas Somáticos

 F32.2 - Episódio Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos

 F32.3 - Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos
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F30- F39 Transtornos do Humor 

Episódios maníacos e/ou depressivos 

alternados

 F30 Episódio Maníaco;

 F31 Transtorno Afetivo Bipolar;

 F34 Transtornos persistente do humor ( afetivos );

 F34.0 Ciclotimia

 F34.1 Distimia

 F38 Outros Transtornos do Humor (afetivos );

 F39 Transtorno do humor ( afetivo ) não 

especificado.



Depressão
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Transtornos Afetivos - Depressão 

 O Filme “As Horas” se 

baseia no filme de Michel 

Cunningham, que por sua 

vez se inspirou no 

romance “Mrs. Dalloway” 

de Virginia Woolf.  

 O enredo trata da história 

de 3 mulheres em épocas 

diferentes que carregam 

sentimentos comuns  

como insatisfação e 

fracasso.      

Caso: As Horas



Transtorno Bipolar
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Transtornos Afetivos
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 Mr. Jones (Richard Gere) é um 
homem de meia idade, impulsivo e 
fascinante, que atrai as pessoas 
com o seu encanto e energia. 

 No entanto, por vezes passa 
bruscamente desse estado de 
euforia para um enorme desespero. 
A sua psiquiatra, a Dra. Elizabeth 
Bowen (Lena Olin) está decidida a 
ajudá-lo. 

Caso :  Mr. Jones



Transtornos Afetivos

 O filme acompanha quatro famílias com 

filhos diagnosticados de bipolar. 

 Hoje em dia, cerca de um milhão de 

crianças americanas são diagnosticadas 

com transtorno bipolar. 

 O filme, largamente apoiado  em 

pressupostos organicistas, também 

mostra alguns tratamentos oferecidos e o 

sentimentos dos pais diante do 

diagnóstico.
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Caso: Meu filho bipolar 
(Documentário Discovery)


