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Do limitrofe ao
Borderline

De início, o transtorno Borderline era conhecido

através do conceito “limítrofe” pois na época que

começou a ser estudado se acreditava que

pacientes com fortes oscilações de humor, que

ouviam vozes e tinham sensações passageiras de

irrealidade, sofressem de uma limítrofe de

esquizofrenia. Kahlbaum e Hecker foram os

primeiros a conceituar esse padrão de

comportamento, encaixando-os no termo

“heboidofrenia”, para eles a heboidofrenia era

comum nos adolescentes mais do que nos adultos

e não alterava nada na cognição, mas apresentava

grandes flutuações no humor. 

Na virada para o século XX, Eugen Bleuler nomeou

essas características de “esquizofrenia latente”. Nos

pacientes desses três autores, havia um padrão nos

quadros psicopatológicos graves, como por

exemplo as psicoses e neuroses. Atualmente,

sabemos que o Transtorno de Personalidade

Borderline não tem nada a ver com a Esquizofrenia.

Inclusive, Zanarini, em sua pesquisa realizada no

fim da década de 1990, identificou que a maioria

dos aspectos mais específicos do TPB é de caráter

cognitivo, alterado também por representações

internas associadas à eventos traumáticos na

infância, como abusos físicos/sexuais ou

negligência dos pais ou cuidadores.

Sabendo da complexidade que é garimpar

informações corretas do Transtorno de

Personalidade Borderline com tantas semelhanças

dele com o Bipolar, esse texto tem como objetivo

destrinchar a ideia de senso comum de que

pessoas com esse diagnostico são incapazes de

desenvolver auto controle e uma vida saudável, e

exibir também como e de que forma o cérebro de

uma pessoa TPB é afetado pelos seus sintomas.

O cerébro Border
O diagrama abaixo mostra à direita um cérebro
“normal” e à esquerda, o cérebro de alguém com
TPB. As assinaturas de calor mostram na
imagem a base neurológica de uma condição
de saúde mental séria, mas que de certo modo,
é relativamente comum.

Embora o DSM-IV-TR aponte que o TPB afete
cerca de 2% da população geral e 20% dos
pacientes psiquiátricos internados, o diagnóstico
do transtorno é bastante difícil. Os
comportamentos do indivíduo borderline se
confunde por diversas vezes com
comportamentos típicos de portadores de
transtornos de humor, ansiedade ou estresse pós-
traumático. Marsha Linehan ressalta que grande
parte dos TPB’s (se não todos) tiveram suas
experiências invalidadas, ridicularizadas ou
ignoradas durante a infância, especialmente em
relação as experiências emocionais. Linehan
afirma também que muito provavelmente os
sentimentos de uma pessoa com borderline
foram negados ou invalidados por seus
responsáveis, e por consequência disso crescem
com a exigência de que pensamentos,
sentimentos e emoções devem ser controlados. 



O primeiro ponto a se destacar do cérebro de

pessoas com Transtorno de Personalidade

Borderline, é o hipocampo, que está em um estado

de hiper excitação contínuo. Literalmente bem

descoordenado e disfuncional, ele sempre

interpreta mal as ameaças e retransmite

mensagens defeituosas para a amígdala. Isso

significa que basicamente as pessoas com TPB são

mais do que propensas a encontrar outras pessoas,

e o mundo ao seu redor, como uma ameaça,

quando isso pode muito bem não ser a intenção ou

a realidade. 

O segundo ponto, que poucas pessoas ressaltam é

o excesso anormal de cortisol (produto químico

natural liberado em momentos de estresse) na

corrente sanguínea, que significa que os níveis de

irritação na vida diária são sempre opressores,

muitas vezes oferecendo uma sensação de

esgotamento. Psicologicamente, a resiliência e as

táticas de auto proteção em situações difíceis não

ajuda muito porque o corpo fica quimicamente

sobrecarregado. Nesses momentos a medicação

correta pode oferecer um suporte.

Já o terceiro e último ponto, é o fato de que

pessoas com TPB possui o córtex pré-frontal

inativos e ineficientes, razão pela qual em

momentos de emoções saem de controle, agindo

impulsivamente. E por que isso acontece?

Resumidamente, há atrofia na amígdala e no

hipocampo, erodindo partes do córtex pré-frontal

por causa dos altos níveis de cortisol que

acontecem ali por ali.

Ok, e os sintomas?

O sujeito TPB sofre de características bastante
específicas, por isso é necessário muito cuidado em
relação ao diagnóstico, mas as manifestações em
suma são:

Esforços desesperados para evitar
abandono real ou imaginário

Padrão de relacionamentos interpessoais
instáveis e intensos caracterizado pela
alternância entre extremos de idealização
e desvalorização
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)
tendo uma tendência forte para uso de
substâncias, recorrência de
comportamento, gestos ou ameaças
suicidas ou de comportamento auto
mutilante

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,
inapropriação e raiva intensa

Ideação paranoide transitória associada a
estresse ou sintomas dissociativos
intensos

 

Tem tratamento?

No que se relaciona ao tratamento, a
psicoterapia é fundamental pois o paciente
com TPB teme ser invadido por ideias do
outro, isso pode acontecer na clínica,
quando o paciente deixa de ouvir seu
objetivo anaclítico. No DSM-5, ((Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais) , o critério para diagnosticar o
Transtorno Borderline é o seguinte: "Um
padrão difuso de instabilidade das relações
interpessoais, da autoimagem e dos afetos e
de impulsividade acentuada que surge no
início da vida adulta e está presente em
vários contextos" (como os sintomas citados
acima).

 


