


Transtorno de Personalidade Borderline 

• O Transtorno de Personalidade Borderline é uma condição mental 
grave e complexa cujos sintomas instáveis e pungentes podem invadir 
o indivíduo de modo súbito, caótico, avassalador e desenfreado. Os 
critérios diagnósticos de Transtorno de Personalidade Borderline 
segundo o DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais 5ª Ed. 2013) compreendem um padrão de instabilidade das 
relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de 
impulsividade acentuada que surge no começo da vida adulta e está 
presente em vários contextos. 



• O termo Transtorno de Personalidade Borderline foi usado pela 
primeira vez em 1884 e desde então passou por diversos conceitos ao 
longo dos anos. Originalmente designava um grupo de pacientes que 
vivia no limite da sanidade (daí o termo limítrofe), ou seja, na 
fronteira (borda, borderline) entre a neurose e a psicose.  



Causas 

• As causas e ou fatores envolvidos no surgimento de Transtornos de 
Personalidade, como o Transtorno de Personalidade Borderline, são 
vários e abrangem desde a predisposição genética até experiências 
emocionais precoces e fatores ambientais, com destaque para as 
situações traumáticas e situações de abuso e negligência. Entenda 
melhor cada uma delas 



Relações familiares 

• Conflitos; 

• Abuso de substâncias químicas; 

• Negligência; 

• Abusos; 

• Educação excessivamente autoritária; 
• O Transtorno de Personalidade Borderline seria também a consequência de uma educação 

muito autoritária, onde pais rígidos sempre imporiam seus desejos. Com o tempo as 
tentativas de autoafirmação da criança sucumbiriam aos desejos dos pais e ela se habituaria 
a se submeter sempre aos pais, desenvolvendo dúvidas sobre a própria capacidade e 
vergonha pelos seus fracassos. Aos poucos a criança iria parando de tentar expressar as suas 
vontades podendo levar a falhas na clarificação psíquica de si e do outro. 

•  
 

 



Sintomas 

• Indivíduos com Transtorno de Personalidade Borderline se caracterizam 
especialmente por sofrerem  

• grande instabilidade emocional, 
• desregulação afetiva excessiva,  
• sentimentos intensos e polarizados do tipo “tudo ótimo e tudo péssimo” 

ou “eu te adoro e eu te odeio”, angústia de abandono, percepção de 
invasão do self, entre outros, que não raro geram comportamentos 
impulsivos perigosos sendo comum a presença recorrente de atos 
autolesivos, tentativas de suicídio e sentimentos profundos de vazio e 
tédio.  

• O início do transtorno pode ocorrer na adolescência ou na idade adulta e o 
uso dos recursos de saúde e saúde mental é expressivo nesses pacientes 



• Elas temem o abandono real ou temido, com frequência vivenciam 
sentimento crônico de vazio e reação pungente ao estresse, 
protagonizando sucessivas ameaças (ou tentativas) de suicídio e 
automutilação. O modus operandis desses pacientes traz um 
sofrimento enorme tanto para si próprios como para os que com eles 
convivem. Uma só palavra mal colocada, uma situação inesperada 
sem relevância ou uma leve frustração pode levar o borderline a um 
acesso de raiva e ódio que duram em média poucas horas. Outra 
característica importante é que o borderline nem sempre sabe lidar 
com o êxito. É comum que eles abandonem ou destruam seus alvos e 
metas justo quando a perspectiva de consegui-las é real e próxima. 



Sintomas e Características 

• critérios do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais (DSM-V, na sigla inglesa) para que um paciente seja 
diagnosticado com Transtorno de Personalidade Borderline: 

• Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginário 

• Padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e 
desvalorização 

• Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo 

• Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas (gastos, sexo, abuso de substância, direção 
irresponsável, compulsão alimentar) 

• Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante 

• Instabilidade afetiva devida a uma acentuada reatividade do humor (disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa com 
duração geralmente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias) 

• Sentimentos crônicos de vazio 

• Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la (mostras frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas 
recorrentes) 

• Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. 

•  
 



Tratamento 

• Medicamentoso e psicoterapia (como consciência, eficácia 
interpessoal, cooperação adaptativa nas decepções e crises e na 
correta identificação e regulação de reações emocionais) 

• Disponibilidade dos profissionais devido ao aprimoramento das 
técnicas (automutilação ou suicídio); 

• Terapia familiar; 

 

 

 



• O transtorno da conduta é um dos transtornos psiquiátricos mais 
freqüentes na infância e um dos maiores motivos de 
encaminhamento ao psiquiatra infantil.3 Lembramos que o transtorno 
da conduta não deve ser confundido com o termo "distúrbio da 
conduta", utilizado no Brasil de forma muito abrangente e 
inespecífica para nomear problemas de saúde mental que causam 
incômodo no ambiente familiar e/ou escolar. 



• Na base do transtorno da conduta está a tendência permanente para 
apresentar comportamentos que incomodam e perturbam, além do 
envolvimento em atividades perigosas e até mesmo ilegais. Esses 
jovens não aparentam sofrimento psíquico ou constrangimento com 
as próprias atitudes e não se importam em ferir os sentimentos das 
pessoas ou desrespeitar seus direitos. Portanto, seu comportamento 
apresenta maior impacto nos outros do que em si mesmo. Os 
comportamentos anti-sociais tendem a persistir, parecendo faltar a 
capacidade de aprender com as conseqüências negativas dos próprios 
atos. 



Sintomas e características 
• Os critérios diagnósticos do DSM-IV para transtorno da conduta incluem 15 possibilidades de comportamento anti-social: 

• (1) freqüentemente persegue, atormenta, ameaça ou intimida os outros; 

• (2) freqüentemente inicia lutas corporais; 

• (3) já usou armas que podem causar ferimentos graves (pau, pedra, caco de vidro, faca, revólver);  

• (4) foi cruel com as pessoas, ferindo-as fisicamente;  

• (5) foi cruel com os animais, ferindo-os fisicamente;  

• (6) roubou ou assaltou, confrontando a vítima;  

• (7) submeteu alguém a atividade sexual forçada;  

• (8) iniciou incêndio deliberadamente com a intenção de provocar sérios danos; 

• (9) destruiu propriedade alheia deliberadamente (não pelo fogo);  

• (10) arrombou e invadiu casa, prédio ou carro;  

• (11) mente e engana para obter ganhos materiais ou favores ou para fugir de obrigações;  

• (12) furtou objetos de valor;  

• (13) freqüentemente passa a noite fora, apesar da proibição dos pais (início antes dos 13 anos);  

• (14) fugiu de casa pelo menos duas vezes, passando a noite fora, enquanto morava com os pais ou pais substitutos (ou fugiu de 
casa uma vez, ausentando-se por um longo período);  

• (15) falta na escola sem motivo, matando aulas freqüentemente (início antes dos 15 anos).  



Comorbidade 

•  
As crianças e adolescentes com transtorno de conduta apresentam 
também mais do que outras pessoas na mesma faixa etária, 
incidência de transtornos mentais. O mais freqüente é o déficit de 
atenção com hiperatividade, estando presente em aproximadamente 
43% dos casos, os transtornos de ansiedade e obsessivo-compulsivos 
em 33% dos casos. O abuso de substâncias psicoativas também é 
mais elevado dentre os adolescentes com transtorno de conduta. 



Tratamento 

• Os tratamentos citados na literatura são bastante variados, incluindo 
intervenções junto à família e à escola (por exemplo, psicoterapia 
familiar e individual, orientação de pais, comunidades terapêuticas e 
treinamento de pais e professores em técnicas comportamentais). 
Apesar de nenhum deles ser muito eficaz, principalmente como 
intervenção isolada, quanto mais precocemente iniciados e quanto 
mais jovem o paciente, melhores os resultados obtidos. 



• Quanto mais jovem o paciente e menos graves os sintomas, maior a 
probabilidade do indivíduo se beneficiar de uma psicoterapia. Quando 
trata-se de adolescente que já cometeu delitos, observa-se maior 
resistência à psicoterapia, podendo ser útil o envolvimento com 
profissionais especializados no manejo de jovens anti-sociais através de 
oficinas de artes, música e esportes. Nessas oficinas, o adolescente tem a 
oportunidade de estabelecer vínculo afetivo com os profissionais 
responsáveis pelas atividades, tomando-os como modelo, além de 
perceber-se capaz de criar, o que favorece o desenvolvimento da auto-
estima. Sempre que possível, a família dos pacientes deve ser incluída no 
processo terapêutico, lembrando que muitas vezes os pais necessitam de 
tratamento psiquiátrico (por exemplo, abuso de drogas). 



• O tratamento com psicofármacos faz-se necessário em algumas 
situações nas quais os sintomas-alvo (por exemplo, idéias paranóides 
associadas à agressividade, convulsões) ou outros transtornos 
psiquiátricos (por exemplo, TDAH, depressão) estão presentes. 
Recomendamos cautela no uso de neurolépticos para o tratamento 
da agressividade, pois os riscos podem superar os benefícios. 



• A hospitalização está indicada em casos de risco iminente para o 
paciente (por exemplo, suicídio, auto-agressão) ou para os demais 
(por exemplo, homicídio). Sempre que possível, optar por 
intervenções menos restritivas (por exemplo, hospital-dia). 



• http://www.minhavida.com.br/saude/temas/transtorno-de-
personalidade-borderline 

• http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
44462000000600004 
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