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AVALIAÇÃO DA TOMADA DE DECISÃO ATRAVÉS DO JOGO DO ULTIMATO NO TRANSTORNO DO HUMOR BIPOLAR 
BRUNO CAIRES COLOGNESE; PEDRO DOMINGUES GOI, MÁRCIA KAUER-SANT’ANNA, MIRÉIA FORTES VIANNA SULZBACH, 
FABIANA MIGLIAVACCA, ELISA BRIETZKE, FLAVIO KAPCZINSKI 

 

Introdução: O Transtorno Bipolar (TB) freqüentemente está associado a um curso crônico e incapacitante, com 
comprometimento cognitivo, social e dos processos de tomada de decisão. Nesse contexto, o Jogo do Ultimato (JU) mostra-se 
um teste de tomada de decisão promissor na avaliação da punição altruística, a qual é um importante mecanismo de adaptação 
social, funcional e do comportamento econômico. Objetivos: Avaliar o padrão de respostas ao JU e o comportamento de punição 
altruística em uma amostra de pacientes com TB e em controles sadios, além dos fatores clínicos e sociodemográficos associados 
aos diferentes padrões de resposta. Métodos: 28 pacientes com TB, eutímicos, e 28 controles foram avaliados no papel de 

respondedores no JU, recebendo ofertas injustas previamente estabelecidas, em um estudo de caso-controles. Sintomas de 
humor foram avaliados através da Escala de Avaliação da Depressão de Hamilton e da Escala de Avaliação de Mania de Young. A 
história de traumas na infância foi avaliada pelo Questionário de Traumas na Infância e a impulsividade foi avaliada pela Escala 
de Impulsividade de Barratt. Resultados: Idade e gênero não diferiram entre os grupos. A taxa de rejeição às ofertas injustas do 
JU foi diferente entre pacientes e controles (53% e 28%, respectivamente). A história de traumas na infância estava relacionada 
à maior aceitação de ofertas injustas em pacientes (p=0,038), mas não em controles (p=0,691). Conclusão: Os resultados 
sugerem que tanto o maior uso da punição altruística (maior taxa de rejeição no JU) no TB quanto a inibição de seu uso, que 
parece associado ao trauma, podem explicar em parte a dificuldade de adaptação social destes pacientes e seu comportamento 
econômico. 

  




