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Acredito que vivemos em uma época de grandes promessas na compreensão e no trata-
mento dos transtornos mentais. Ao mesmo tempo, há muitos desafios que continuamos 
a enfrentar, e nossa crescente compreensão dos transtornos mentais e os novos métodos 
de tratamento resultam em novas perguntas que precisam de respostas. Embora eu consi-
dere a grande quantidade de informações provenientes da literatura de pesquisa em saúde 
mental como sendo de grande benefício, também é estarrecedor e difícil de decifrar. Por 
esse motivo, sou muito grato pela publicação deste livro. O título indica sua natureza 
abrangente. Ele fornece um recurso valioso que compila informações importantes de vo-
lumes de dados sobre o transtorno da personalidade borderline (TPB) para aqueles que são 
afetados pelo transtorno tanto pessoal quanto profissionalmente.

No início da minha carreira, a crença de que o TPB era intratável era generalizada. O 
nível de estigma enfrentado por aqueles com TPB foi muito exacerbado devido à falta de 
informações científicas sobre suas causas e intervenções eficazes. Muito se aprendeu com 
a investigação científica para responder às questões relacionadas ao TPB. À medida que as 
respostas surgem, diminuem os preconceitos contra indivíduos com TPB. Este livro pode 
desempenhar um papel importante ao disponibilizar essas informações para um público 
muito mais amplo.

Há muitos pontos importantes que eu poderia enfatizar sobre este trabalho relacio-
nados ao TPB. Um deles é a importância de uma abordagem compassiva que seja embasa-
da por ciência sólida. Este livro claramente valoriza o método científico, pois fornece uma 
visão geral abrangente do estado atual da ciência no TPB. Eu pediria que você tenha em 
mente o seguinte ao lê-lo. Em primeiro lugar, lembre-se de que existem diferentes níveis 
de rigor científico que são alcançados dependendo do projeto de pesquisa no centro dos 
estudos científicos. É importante que revisemos o que é relatado na literatura científica 
com um olhar crítico. Em seguida, eu argumentaria que a ciência não é estática e que esta-
mos sempre aprendendo. Os estudos do comportamento humano fornecem um retrato de 
uma amostra específica de nossa população em um determinado momento. Os resultados 
relatados baseiam-se em diferentes níveis de confiança, não de certeza. Enquanto nosso 
conhecimento está aumentando, acho importante mantermos a humildade sobre as limi-
tações do que sabemos. Isso significa que devemos continuar aprendendo e que, quando 
você terminar este livro, haverá outros para ler. Outro ponto que quero abordar sobre a 
ciência é sua relação com a compaixão. Embora distorções do método científico tenham 
sido usadas para causar danos, a adesão cuidadosa aos princípios da ciência diminui nos-
sas conclusões tendenciosas e prejudiciais sobre os outros. A verdadeira compreensão dos 
fatores que contribuem para a causa dos transtornos normalmente resulta em uma atri-
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buição mais compassiva sobre os comportamentos das pessoas afetadas pelos transtornos. 
Isso é muito importante para aqueles com TPB que estão entre os mais estigmatizados 
no mundo da saúde mental. Os modelos explicativos fornecidos neste livro, baseados em 
sólida ciência psicológica, podem servir a um propósito muito importante a esse respeito. 
O último ponto que eu gostaria de mencionar sobre a importância do esforço científico 
no tratamento do TPB é que devemos ir além de saber o que geralmente funciona para 
entender as especificidades do que funciona. Existem agora vários tratamentos baseados 
em evidências para TPB. Embora isso seja uma boa notícia, a maioria são tratamentos de 
longo prazo. Quando as pessoas estão sofrendo tanto que veem a morte como sua única 
opção, é imperativo que encontremos opções que aliviem o sofrimento no menor tempo 
possível. Por esse motivo, peço que você busque neste livro informações que não apenas 
lhe digam o que é eficaz, mas qual é a maneira mais eficiente de conduzirmos nosso traba-
lho. Em alguns casos, o tempo significa a diferença entre a vida e a morte.

Parece negligente não mencionar que esta obra está sendo escrita em um momento 
em que enfrentamos mudanças extremas em nosso mundo e em nossas vidas pessoais 
em razão da pandemia de Covid-19. O que estamos aprendendo com essa experiência 
é a importância de nos adaptarmos com habilidade às mudanças. Uma das coisas que 
aprendemos com o estudo da aplicação da terapia comportamental dialética (DBT, do 
inglês dialectical behavior therapy) em pessoas com TPB é a importância de ensinar novos 
comportamentos hábeis. As evidências apresentadas neste livro relacionadas à regulação 
da emoção, aos déficits de habilidades que estão no cerne da etiologia do transtorno e 
aos tratamentos para esse transtorno são pungentes para este período, na medida em que 
apontam para a importância de habilmente nos adaptarmos ao nosso ambiente, reco-
nhecendo e aceitando a realidade da situação. Essa é uma lição fundamental para nós, 
independentemente da natureza específica dos problemas que enfrentamos ou dos diag-
nósticos que carregamos.

Uma das alegrias inesperadas de minha vida foi trabalhar com aqueles que sofrem 
de TPB e testemunhá-los desenvolvendo as habilidades necessárias para sentir que suas 
vidas valem a pena. Meu trabalho na implementação da DBT me proporcionou a opor-
tunidade de ver uma onda excepcional de atenção e habilidade no tratamento do TPB 
espalhada pela América Latina. Tive a oportunidade de conhecer muitos dos profissionais 
de saúde mental dedicados, trabalhadores e capazes que prestam serviços a pessoas com 
TPB no Brasil. Embora a necessidade seja enorme, estou bastante esperançoso de que 
estamos embarcando em uma época em que aqueles que precisam de ajuda eficaz a terão. 
Enquanto escrevo isto, as imagens de tantos provedores e pesquisadores de saúde mental 
no Brasil vêm à mente. Fui inspirado por eles e aprendi muito em troca. Desejo o mesmo 
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para aqueles de vocês que leem isto, quer estejam embarcando em uma nova jornada no 
mundo do TPB, quer sejam muito experientes neste trabalho. Ainda temos muito que 
aprender, e é fundamental que nos mantenhamos motivados e inspirados.

É um grande prazer e uma honra apresentar este texto. Trabalho diretamente há 
vários anos com um dos organizadores deste livro, Vinícius, e posso dizer que, desde a 
primeira vez que o vi pessoalmente, fiquei impressionado com sua inteligência e dedica-
ção em compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. Além de seu estilo envolvente 
e apaixonado, ele dá atenção meticulosa ao rigor acadêmico de seu trabalho. Este livro é 
mais um passo marcante para trazer esse conhecimento para o mundo da língua portu-
guesa. Conforme você aprende em suas páginas, espero que você se inclua entre aqueles 
que se engajam nesse importante trabalho de ajudar a trazer liberdade e alegria para aque-
les com TPB, bem como para aqueles em seus ambientes familiares, sociais e de trabalho.
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A profissão de psicoterapeuta, via de regra, nos possibilita ajudar os mais diversos tipos de 
pacientes, com os mais variados transtornos e problemas, graves ou não. É sempre motivo 
de gáudio quando sentimos que contribuímos para o bem-estar e o crescimento pessoal de 
alguém que nos procura. Da mesma maneira, é assaz decepcionante quando não logramos 
êxito em aliviar a angústia de nossos pacientes. Todo profissional da área de saúde mental 
sabe o quão dificil é a terapia de um paciente com transtorno da personalidade borderline 
(transtorno da desregulação emocional). Quando chegamos a essa hipótese diagnóstica, 
ou recebemos pacientes encaminhados com esse transtorno ou com transtornos igual-
mente complexos, já antevemos uma árdua caminhada no processo terapêutico, sem ga-
rantias de sucesso antecipadas. A criação, na década de 1990, por Marsha Linehan, da 
terapia comportamental dialética (DBT), foi um grande progresso no âmbito das terapias 
cognitivo-comportamentais e esperança para os portadores desse grave transtorno. Hoje, 
com as facilidades da internet e a quantidade de informações que se acumulam no dia a 
dia, faz-se mister que estejamos sempre nos informando e reciclando, sob pena de não 
oferecermos o melhor possível para nossos clientes, por isso a premência de obras que 
reúnam o conhecimento incorporado.

Tenho o prazer de gozar da amizade e conheço a dedicação e a competência do Vini-
cius Dornelles, com quem trabalho há 7 anos, assim como respeito igualmente o Diego 
Alano, organizadores deste livro. Para nós, profissionais que trabalham com ensino e pes-
quisa e somos corresponsáveis pela formação de novas gerações, iniciativas como esta têm 
importância vital, uma vez que nos ajudam a ensinar e estimulam o espírito científico.

Este livro é um trabalho extremamente necessário e oportuno, reunindo autores que 
fizeram um levantamento extenso e criterioso do transtorno da personalidade borderline, 
desde sua história e bases físicas e psicológicas, até suas mais modernas formas de trata-
mento. Temos uma plêiade de profissionais reconhecidamente competentes, que colabo-
raram na elaboração de um manual que será útil para os profissionais de nossa área por 
muitos anos.

No momento histórico em que vivemos, a par do problema sanitário que acomete o 
planeta, temos dificuldades em fazer com que a cultura e a ciência sejam valorizadas em 
nosso país; iniciativas como esta soam como uma resistência do bom senso e do livre ar-
bítrio contra a insensatez e a ignorância. Só tenho a agradecer aos autores e desejar grande 
sucesso a esta obra, que, desde já, considero um clássico.





PREFÁCIO

Prezados leitores, é com muito carinho, dedicação, esforço, estudo, experiência e expertise 
que o projeto desta obra foi concebido, planejado, executado e finalizado. Trata-se de um 
livro com alma, com uma história que se inicia muito antes da redação do primeiro pa-
rágrafo deste texto. Esta obra reflete uma intensa paixão, de mais de 15 anos, pelo estudo 
do transtorno da personalidade borderline (TPB). Cada tema abordado, cada autor convi-
dado, cada detalhe desta obra foi minuciosamente pensado para prover uma visão global, 
cientificamente aprofundada, compassiva e não estigmatizante do TPB. Além disso, busca 
fornecer uma ampla visão clínica de abordagens terapêuticas baseadas em evidências para 
o tratamento do TPB, para que assim este livro possa auxiliar muitas pessoas que sofrem 
intensamente a construírem vidas que valham a pena serem vividas. Trata-se de um pro-
jeto extremamente ambicioso que visa a ser um marco no estudo do TPB na comunidade 
mundial de língua portuguesa.

Assim, queridos leitores, a presente obra trata-se de um amplo manual que busca 
desenvolver o conhecimento sobre o TPB com grande profundidade e nas mais diversas 
dimensões que perpassam essa psicopatologia. Para tanto, perpassa uma gama de aspectos 
que forneçam conhecimento sobre o que é e como funciona o TPB, quais são as suas bases 
etiológicas e como é seu manejo clínico.

Este manual pode ser dividido em duas partes centrais: a primeira está relacionada 
à definição e aos modelos etiológicos e teóricos do TPB. Nela, serão abordadas as se-
guintes temáticas: a história do desenvolvimento da nosologia dessa psicopatologia, a de-
finição atual desse transtorno, os modelos teóricos que buscam explicar o funcionamento 
do TPB, as bases etiológicas, os perfis neurobiológicos e neuropsicológicos dos pacientes, 
as manifestações do TPB nas mais diversas fases do desenvolvimento, a relação do TPB 
com aspectos traumáticos, bem como as semelhanças e diferenças relacionadas ao trauma 
complexo, o papel da regulação emocional nessa população, as características que perpas-
sam os relacionamentos amorosos e os fatores relacionados à violência conjugal no TPB.

Já a segunda parte desta obra objetiva oportuniza uma ampla revisão de aspectos 
clínicos de intervenções baseadas em evidências para o TPB. Assim, os temas que 
serão apresentados e aprofundados nessa parte do livro serão os seguintes: a aplicação dos 
princípios analítico-comportamentais no atendimento de pacientes com TPB, o modelo 
terapêutico do bom manejo psiquiátrico (good psychiatric management [GPM]), o histó-
rico, os pressupostos e o modelo biossocial da terapia comportamental dialética (DBT), 
como e por que realizar a formulação de caso em DBT, as estratégias de tratamento 
da DBT, o treino de habilidades da DBT, sua aplicação com pacientes adolescentes, a 
aplicação da terapia de aceitação e compromisso (ACT) com pacientes com TPB, o pro-
grama STEPPSTM (System Training for Emotional Predictability and Problem Solving) 
para pacientes com TPB, a aplicação do treino de habilidades sociais com pacientes com 
TPB, a importância e o papel do mindfulness na clínica com pacientes borderline, a terapia 
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cognitiva processual aplicada para pacientes com TPB, as principais abordagens psicofar-
macológicas para o manejo de pacientes com TPB, a terapia baseada em mentalização, 
a aplicação da terapia do esquema em indivíduos com TPB a atualização da terapia da 
relações objetais para a clínica borderline e, por fim, a prática de terapia de grupo com 
pacientes com TPB.

Como fica evidente, caros leitores, trata-se de uma obra realmente aprofundada so-
bre o TPB e que conta com a colaboração de referências nacionais e internacionais em 
cada uma das temáticas abordadas. Assim, este manual pode ser utilizado tanto como 
um roteiro de estudos para o aprofundamento dos conhecimentos sobre o TPB, quanto 
como um manual de consulta para clínicos. Portanto, é altamente recomendado o estudo 
dos aspectos relacionados à definição e dos modelos etiológicos e teóricos do TPB para a 
adequada aplicação dos diferentes modelos de tratamentos que são expostos neste livro. A 
contribuição desses aspectos fornece uma visão mais aprofundada do entendimento dos 
casos dos pacientes, bem como das metas e/ou objetivos de tratamento que cada proposta 
de psicoterapia apresenta.

Por fim, deseja-se que o presente manual sirva como um importante aporte para que 
o leitor possa estudar a fundo esse fenômeno realmente desafiador e apaixonante que é o 
TPB.

Boa leitura!
Vinícius Guimarães Dornelles e Diego dos Santos Alano
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Transtorno da personalidade borderline: 
descrição e histórico

Diego dos Santos Alano
Vinícius Guimarães Dornelles

Introdução

O transtorno da personalidade borderline (TPB), como entidade diagnóstica for-
mal, foi introduzido no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM, 
do inglês Diagnostic and statistical manual of mental disorders) na década de 1980, a 
partir da publicação do DSM-III (Skodol et al., 2002). Contudo, as primeiras des-
crições do TPB remontam ao final da década de 1930, e existem algumas descrições 
de quadros similares desde o século XIX. Assim, podemos considerar que o TPB 
evoluiu de um termo coloquial psicanalítico, atribuído a um grupo de neuroses 
refratárias ao tratamento, para um quadro psicopatológico validado empiricamente 
e com abordagens de tratamento específicas e efetivas (Gunderson, 2010).

Entretanto, antes de ingressar propriamente na história do desenvolvimento 
histórico do TPB, que tem o seu marco inicial no final da década de 1930, propõe-
-se uma revisão de uma série de descrições históricas de quadros que se assemelham 
ao TPB. Posteriormente, serão evidenciadas as contribuições da psicanálise para 
o conceito e a construção dos critérios validados empiricamente até os dias atuais 
como um transtorno com tratamentos baseados em evidência.

Propostas precursoras ao construto borderline

Pensadores gregos
O estudo de personalidades desadaptativas remonta à Grécia antiga. Assim, pode-
mos citar Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna e criador da teoria 
dos quatro humores (Pervin & John, 2004).
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Hipócrates acreditava que os humanos mantêm seu equilíbrio de acordo com 
quatro humores: sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra. De acordo com a pre-
dominância desses tipos de humor teríamos diferentes traços: o sanguíneo, o se-
reno fleumático, o forte colérico e o perfeito melancólico (Pervin & John, 2004). 
Assim como Hipócrates e Homero, Areteo, outro médico grego da era imperial 
romana, já estudava sintomas como ira impulsiva, mania e melancolia como “fei-
tiços” que afetam a personalidade (Caballo et al., 2008).

Alienistas dos séculos XVII, XVIII e XIX
Após a queda do pensamento medieval, os alienistas dos séculos XVII, XVIII e 
XIX já referiam uma série de descrições de quadros similares aos que hoje conhe-
cemos como TPB. Em 1684, o médico suíço Théophile Bonet observou pacientes 
com humores erráticos seguidos de um curso regular, assim utilizou o termo folie 
maniaco-mélancolique.

Já no século XIX, os alienistas franceses Jules Baillager e Jean-Pierre Falret 
observaram um grupo de pacientes que alternavam entre depressão, interrompi-
da por momentos de irritabilidade, cólera, euforia e normalidade, condição que 
pode se assemelhar à que hoje conhecemos como TPB. Obviamente, essa descri-
ção também é similar a outros quadros diagnósticos, como o transtorno do humor 
bipolar (THB). Entretanto, é notório que essas descrições de casos do século XIX 
constituem um provável berço comum entre essas duas entidades diagnósticas.

Tendo em vista que a necessidade de categorizar transtornos mentais não é 
uma tradição nova (Berrios, 1993), é necessário considerar outras definições histó-
ricas. Ainda em meados do século XIX, existiam termos que podemos considerar 
como precursores do TPB, como moral insanity, de Prichard (1835), manie sans 
délire, de Pinel, e as monomanias, de Esquirol (1838). Segundo Dalgalarrondo e 
Vilela (1999), o alienista Chaslin sugeriu o termo borderland of insanity para um 
território fronteiriço entre loucura e sanidade, que deveria ser mais considerado 
em estudos históricos.

Já no final do século XIX, Kahlbaum (1884, 1890 como citado em Dalgalar-
rondo & Vilela, 1999), o criador do conceito de catatonia, e seu então discípulo 
Hecker, autor do conceito de hebefrenia, descrevem com detalhes uma síndro-
me com início na adolescência que, apesar das semelhanças com a hebefrenia, é 
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muito parecida com o conceito de TPB dos dias de hoje. Em 1884, Kahlbaum já 
mencionava transtornos mentais menos graves em adolescentes que promovem 
alterações naquilo que chamava de “comportamento ético e moral” dos jovens 
(Dalgalarrondo & Vilela, 1999).

Esse período histórico também é marcado por um evento que alguns autores 
chamam de “o mais célebre ato de autolesão”. Estamos falando de Vicent Van 
Gogh, renomado pintor holandês que, no final de sua vida, cortou o lóbulo de sua 
própria orelha (Gunderson & Links, 2008).

Para muitos autores, Van Gogh apresenta comportamentos e sintomas típicos 
de transtorno de humor bipolar (Blumer, 2002; Morant, 1993). Porém, Erwin 
van Meekeren (2003), um psiquiatra holandês, fez uma revisão da biografia de 
Van Gogh, na qual destacou sua sensibilidade interpessoal, uma característica con-
siderada central para o TPB (Gunderson & Links, 2008).

Para Meekeren (2003), não há dúvidas quanto à instabilidade comportamen-
tal, interpessoal e de humor de Van Gogh. Além disso, o autor defende que ele 
apresentaria abuso de substâncias (no caso, absinto) e grandes episódios depressi-
vos. O autor acredita que o TPB poderia clarificar não só o episódio de autolesão, 
mas outras vicissitudes de Van Gogh (Gunderson & Links, 2008).

De volta ao pensamento diagnóstico da época, foi apenas em 1890 que Kahl-
baum descreveu melhor essa forma de “alienação juvenil” em sua obra “Sobre 
a heboidofrenia” (Dalgalarrondo & Vilela, 1999). O autor acreditava que havia 
duas formas desse transtorno mental, as quais denominou “grupos hebéticos”. A 
primeira forma seria a própria hebefrenia, com os sintomas evidentes de “loucura”, 
termo utilizado na época; e a segunda seria a heboidofrenia, muito parecida com a 
anterior, porém não evidenciada em um quadro de alienação. Para o alienista, um 
jovem “heboide” apresentaria flutuações abruptas de humor e de comportamento, 
oscilando entre melancolia e expansividade, ficando facilmente irado. Esses jovens 
pensam e raciocinam de forma correta, mas apresentam certas dificuldades de 
aprender a realidade de forma precisa (Dalgalarrondo & Vilela, 1999).

Século XX
No entanto, no século XX, observamos a descrição mais próxima (feita até então) 
do TPB, que foi elaborada por Emil Kraepelin em 1921, denominada “persona-
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lidade excitável”. Na descrição desse quadro, Kraepelin declara que os pacientes 
portadores desse tipo de personalidade apresentam flutuações espantosas em seu 
equilíbrio emocional, afetando todas as suas experiências de modo desagradável. 
Essas flutuações são expressas por explosões de raiva, estado de ânimo com varia-
ções constantes e intensa dificuldade, ou incapacidade, para manter esforços de 
forma constante. Similares à descrição proposta por Emil Kraepelin, encontramos, 
também, as de Kurt Schneider, que, em 1923, classificou os pacientes que apresen-
tavam as mesmas classes de sintomas como de “personalidade lábil”; e as de Ernst 
Kretschmer, que, em 1925, descreveu o temperamento misto cicloide-esquizoide, 
composto por nervosismo, melancolia agitada, resposta afetiva insuficiente e ati-
tude hostil e hipocondríaca. Além disso, observa-se que Wilhelm Reich, em 1925, 
já descrevia pacientes com os seguintes sintomas: agressividade infantil, narcisismo 
primitivo e alterações graves do superego (Caballo et al., 2008).

As definições do construto borderline no período 
de 1930 a 1970

Adolph Stern e o grupo de neuroses borderline
Até o momento, descrevemos como antigos pensadores gregos e alienistas enxer-
gavam as teorias relacionadas à personalidade, aos sintomas e às síndromes que 
lembram o TPB que conhecemos hoje em dia. Mas a expressão “grupo borderline 
das neuroses” foi cunhado pelo psicanalista Adolph Stern em 1938. Em seu artigo 
“Psychoanalytic investigation of and therapy in the border line group of neu-
roses”, publicado na revista The Psychoanalytic Quarterly em 1938, apresenta as 
bases do que ele chamara de neurose borderline (Gunderson, 2010; Linehan, 2010; 
Skodol et al., 2002).

O quadro de neurose borderline, proposto por Stern, descrevia um grupo de 
pacientes cujos sintomas flutuavam entre estruturas neuróticas e psicóticas, e, des-
sa forma, não poderiam ser encaixadas em nenhuma dessas duas classificações. 
Além disso, outro fator importante que Stern observara nesses pacientes era o 
fato de eles não obterem grandes melhoras com o tratamento psicanalítico padrão 
(Gunderson, 2010; Linehan, 2010).
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Assim, observa-se que os sintomas componentes do quadro de neurose border-
line, conforme Stern já descrevera, estão descritos a seguir.

• Narcisismo: desvalorizações e idealizações simultâneas e intensas de pessoas 
importantes na vida e do analista.

• Sangramento psíquico: letargia, paralisias frente a crises, tendência a desistir.
• Excessiva hipersensibilidade: reações extremadas frente a críticas ou rejei-

ção, muitas vezes sugerindo paranoia pela intensidade, porém com ausência 
de delírios claramente descritos.

• Rigidez psíquica e corporal: rigidez e tensão postural observáveis facilmente 
a quaisquer observadores.

• Reação terapêutica negativa: interpretações nas quais o analista pretende 
auxiliar o paciente por vezes são vistas como manifestações de falta de amor, 
suporte e carinho, assim como desencorajadoras. Nesses casos, podem ocorrer 
reações de tristeza, raiva e gestos suicidas.

• Sentimento constitucional de inferioridade: alguns pacientes podem apre-
sentar estruturas de personalidade mais infantis, enquanto outros, melancolia.

• Masoquismo: normalmente acompanhado de depressão grave.
• Insegurança orgânica: o paciente parece apresentar uma incapacidade cons-

titucional de tolerar muito estresse, em especial nas relações interpessoais.
• Mecanismos projetivos: uma tendência preponderante de externalizar os seus 

conteúdos, por vezes induzindo os demais pacientes a uma ideação delirante.
• Dificuldades no teste da realidade: ausência de ou muito pouca empatia em 

relação a outras pessoas. Muitas dificuldades na capacidade de fundir repre-
sentações de objetos parciais da outra pessoa em percepções realistas e adequa-
das da pessoa como um todo (Linehan, 2010).

Grupo de pacientes instáveis
Na mesma linha de raciocínio, Helen Deutsch, em 1942, tentou criar uma des-
crição para esse grupo de pacientes. O ponto central do modelo proposto por 
Deutsch é o pequeno senso de self, estrutura interna desorganizada e provavel-
mente psicótica. Os sintomas que Deutsch utilizou para descrever esse quadro são 
os seguintes:
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• Despersonalização: não sendo alheia ao ego ou perturbadora para o paciente.
• Identificações narcisistas com os outros: as quais não são internalizadas pelo 

self, porém repetidamente atuadas.
• Apego rígido à realidade.
• Pobreza de relações de objeto: envolve tentativas de assimilar as qualidades 

dos outros para tentar manter o amor.
• Mascarar a tendência agressiva por passividade: um leve ar de amabilidade 

que facilmente se converte em agressividade.
• Vazio interno: que o paciente tenta suprimir ao vincular-se a grupos religio-

sos ou sociais, não se importando com a coerência dos princípios de um grupo 
para o outro (Lieberman, 2004; Linehan, 2010).

Já em 1947, Melitta Schmideberg descreve os seguintes sintomas para esse 
quadro:

• Falta de tolerância para a rotina e a regularidade.
• Costumeiramente, não cumpre regras de convenções sociais.
• Tendência a atrasar-se para compromissos e pouco confiável para pagamentos.
• Não demonstra capacidade de reassociar durante as sessões.
• Pouca motivação para o tratamento.
• Incapacidade de desenvolver insights significativos.
• Estilo de vida caótico, na qual sempre há uma catástrofe em curso.
• Costuma envolver-se em pequenos atos criminosos, a não ser que seja rico.
• Dificuldade notória em estabelecer contato emocional.

Já a década de 1950 foi marcada por diversos artigos de Robert Knight (1952), 
ampliando o descritor borderline. Knight (1952 como citado em Gunderson, 
2009) destacou a importância de a fronteira da psicose ser tão relevante quanto a 
fronteira da neurose, assim como salientou a importância de elementos únicos do 
diagnóstico, para que este não seja um “saco de gatos”.

Rado (1956 como citado em Linehan, 2010) propõe uma lista de critérios 
para descrever o quadro que ele denominou “transtorno extrativo”:

• impaciência e não tolerância à frustração;
• crises de raiva;
• ausência de responsabilidade;
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• excitabilidade;
• parasitismo;
• hedonismo;
• episódios de depressão;
• sedento por afeto.

Esser e Lasser, em 1965 (como citados em Linehan, 2010), propuseram os 
seguintes critérios para o “transtorno histeroide”:

• ausência de responsabilidade;
• histórico ocupacional conturbado;
• padrão de relacionamentos insatisfatórios e caóticos – não apresentando nem 

profundidade nem durabilidade significativa;
• histórico de problemas emocionais e padrões de hábitos erráticos desde a in-

fância;
• sexualidade caótica – por diversas vezes apresentando frigidez e promiscuida-

de combinadas.

O modelo diagnóstico de Roy Grinker, Beatrice Werble e Robert Drye (1968 
como citados em Linehan, 2010) consiste nos seguintes sintomas:

• raiva como emoção principal ou única;
• importantes déficits nas relações interpessoais afetivas;
• falta de uma identidade pessoal coerente;
• depressão como característica central da vida.

Além da descrição dos sintomas citados, Grinker, Werble e Drye dividiram o 
quadro borderline em quatro subtipos.

1) Subtipo 1 – o border psicótico: marcado por comportamentos desa-
daptativos e inadequados, déficits de identidade pessoal e de senso da 
realidade, comportamento negativo e expressões de raiva e depressão.

2) Subtipo 2 – a síndrome borderline: caracterizada por sintomas depres-
sivos, instabilidade nos envolvimentos com as pessoas, atuações de raiva e 
déficits de identidade pessoal.

3) Subtipo 3 – e “se” adaptativo, sem afeto e defensivo: o qual é descrito 
por comportamentos relativamente adaptativos e adequados, com rela-
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ções complementares, porém com muitas dificuldades de espontaneidade 
e afeto restrito, utilizando a intelectualização e o distanciamento como 
mecanismos de defesa.

4) Subtipo 4 – o border com neuroses: definido pelas similaridades com ca-
ráteres neuróticos e narcisistas, marcada ansiedade e depressão anaclítica.

Otto Kernberg e a organização da personalidade borderline
As contribuições de Adolph Stern foram um marco histórico na descrição do 
transtorno. Posteriormente ao trabalho de Stern, ocorreram diversas propostas de 
conceituações sobre o TPB, sendo a primeira a de Otto Kernberg. O psicanalista 
austríaco, nascido em 1928, foi o responsável por expandir o termo borderline para 
a organização de personalidade borderline nas décadas de 1960 e 1970 (Biskin & 
Paris, 2012).

Ele também desenvolveu um modelo de tratamento para o transtorno cha-
mado psicoterapia focada na transferência (TFP, do inglês transference-focused psy-
choterapy). Atualmente professor de psiquiatria da Weill Cornell Medical College, 
dedicou-se ao estudo daquilo que chamou de organização de personalidade bor-
derline (Gunderson & Links, 2008).

Kernberg descreveu o transtorno como um nível intermediário da organiza-
ção da personalidade, emoldurado ora por uma organização psicótica grave, ora 
por uma organização neurótica menos grave (Skodol et al., 2002). Posteriores ao 
seu conceito, surgiram novas propostas nas décadas de 1960 e 1970.

Décadas de 1970 a 1980: das definições teóricas à primeira 
descrição ateórica
Podemos dizer que o construto borderline evoluiu junto com a psiquiatria, pos-
suindo três definições para três épocas diferentes. Inicialmente, era concebido 
como uma organização da personalidade, como proposto por Kernberg, em um 
período no qual a psiquiatria realmente se baseava no paradigma psicanalítico. 
Posteriormente, foi classificado como síndrome borderline, em uma época em que 
as bases empíricas e farmacológicas eram destacadas. Finalmente, foi denomina-
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do como um transtorno mental. Nesse sentido, pode-se colocar o trabalho de 
Grinker, em especial na sua obra The borderline syndrome, de 1968, como um dos 
primeiros defensores do termo descritivo para o TPB (Gunderson & Links, 2008).

Contudo, nessa época, por conta das características de experiências psicóticas 
transitórias, os pesquisadores acreditavam que o transtorno borderline pudesse ser 
um espectro dos transtornos esquizofrênicos (Caballo et al., 2008). As grandes 
comorbidades com depressão também fizeram com que muitos pesquisadores 
acreditassem que o TPB fizesse parte dos transtornos do humor. A partir disso, 
Hagop Akiskal escreveu a famosa frase “Borderline era um adjetivo em busca de 
um substantivo”, e claramente quando se referia a “substantivo” estava se referindo 
à depressão, em um primeiro momento, e, posteriormente, ao THB (Gunderson, 
2009).

A literatura sobre TPB na década de 1970 era basicamente psicanalítica, e 
para Gunderson (2009) isso acarretou muitos termos pejorativos para os pacien-
tes, como “destruidores de terapeutas”, já que os especialistas na área entendiam 
que tal necessidade de agredir o terapeuta era proveniente da identificação incons-
ciente com o objeto sádico.

As mudanças de paradigma geraram muitas discussões na American Psychia-
tric Association (APA). Klein, em 1977, disse que a inclusão do TPB no próximo 
DSM seria meramente um gesto conciliador para aplacar parte da comunidade 
psicanalítica da época, da qual uma parte significativa era contra a operacionali-
zação do DSM-III. No ano de 1980, o DSM-III teve como editor Robert Spit-
zer, que apresentou pela primeira vez o termo como transtorno da personalidade 
borderline, como é conhecido hoje em dia (APA, 1980, 2014; Gunderson, 2009).

A origem do transtorno da personalidade 
borderline como um transtorno mental

Na década de 1980, os modelos farmacológicos substituíram os modelos psica-
nalíticos de transtornos mentais (Gunderson, 2009). Foi durante essa década que 
John Gunderson reuniu em seu trabalho anos de pesquisa sobre TPB e o classifi-
cou como um transtorno da personalidade. A partir dos trabalhos de Gunderson e 
Kernberg, Robert Spitzer acabou classificando o TPB pela primeira vez no DSM-
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-III. Assim, o TPB passou a se distinguir de outros transtornos, como depressão, 
ansiedade, bipolaridade, estresse pós-traumático e transtornos psicóticos (Natio-
nal Collaborating Centre for Mental Health [NCCMH], 2009).

A partir dessa definição, características como autolesão, comportamentos pa-
rassuicidas, preocupação excessiva com abandono e solidão, atitude muito exi-
gente, pensamento quase psicótico, regressões terapêuticas e dificuldades na con-
tratransferência puderam ser discriminadas e associadas ao TPB. Dessa forma, o 
termo borderline acabou sendo mais amplamente utilizado na comunidade cien-
tífica de saúde mental (Zanarini & Frankenburg, 1994; Millon & Davis, 1998; 
como citados em Caballo, 2001; Gunderson & Links, 2008).

Em 1981, Gunderson e colaboradores já haviam realizado uma extensa revisão 
de literatura sobre o transtorno. Esse trabalho culminou com o desenvolvimento 
do primeiro questionário para identificar o transtorno, o Diagnostic Interview for 
Borderlines (DIB), utilizando 29 descritores para TPB (Skodol et al., 2002).

Uma análise com 33 pacientes identificados com TPB por meio do DIB de-
monstrou que havia pelo menos sete critérios que poderiam diferenciá-los dos 
grupos de comparação com 81% de sucesso (Skodol et al., 2002). Ou seja, o TPB 
já é categorizado possuindo pelo menos um instrumento diagnóstico (Gunderson 
& Links, 2008).

Apesar de algumas discrepâncias entre os critérios do DIB e do DSM-III, 
a partir do desenvolvimento dos dois, ocorreu um grande aumento nos estudos 
sobre TPB. Gunderson relata que, em seu levantamento na década anterior, en-
controu 15 estudos sobre TPB, enquanto já havia pelo menos 255 pesquisas sobre 
o tema até o final dos anos 1980 (Gunderson, 2009).

Esse período foi importante para discutir o papel do transtorno do estresse 
pós-traumático (TEPT) no transtorno. Estudos apontavam abusos físicos e sexu-
ais em 70% dos casos (Gunderson, 2009). Nessa mesma época, alguns terapeutas 
feministas sugeriam que as descrições do diagnóstico de TPB culpabilizavam as 
vítimas.

Muitas discussões foram feitas a fim de empatizar com o sofrimento dos pa-
cientes. Esse período, de acordo com muitos especialistas, foi fundamental para 
se descobrir o que não deveria ser feito, em termos clínicos, no tratamento desses 
pacientes (Gunderson, 2009; Skodol et al., 2002).



Transtorno de personalidade borderline: descrição e histórico 11

De uma psicopatologia sem tratamentos até o 
desenvolvimento de tratamentos efetivos

A publicação do DSM-IV pela APA marcou parte da década de 1990 não pelas 
modestas mudanças em relação aos critérios diagnósticos do TPB, mas pela dis-
cussão dos efeitos do tratamento farmacológico nesses pacientes. O fato de não 
existir uma organização neurobiológica bem definida para o transtorno ou uma 
classe de medicações específica para ele tornava mais complexa a discussão (Gun-
derson, 2009).

Nessa década, muito discutiu-se sobre a etiologia do transtorno, sua relação 
com o TEPT e outros transtorno mentais. Em razão da alta prevalência de comor-
bidade com TEPT e históricos de abusos físicos e sexuais na infância, um grupo de 
pesquisadores acreditou que o TPB pudesse ser um continuum do TEPT (Caballo 
et al., 2008).

Nessa mesma época, o diagnóstico de THB foi expandido em seu espectro, 
não necessitando de mais um episódio de mania para configurar o diagnóstico. A 
introdução do THB tipo 2 fazia uma sobreposição de sintomas, como impulsivi-
dade, instabilidade afetiva e interpessoal, tornando o TPB um bom candidato a 
fazer parte desse espectro (Akiskal & Pinto, 1999; Siever & Davis, 1991).

Em contrapartida ao movimento neurobiológico, o psicólogo e psicanalista 
húngaro Peter Fonagy apresentou avanços a respeito de aspectos psicossociais do 
TPB. Com experiência em pesquisas em desenvolvimento humano e com base nas 
teorias de Donald Winnicott e John Bowlby, Fonagy apresentou alguns estágios 
que explicariam o desenvolvimento do TPB (Gunderson & Links, 2008; Gun-
derson 2009). Em sua teoria, o psicanalista explica que se ocorrer uma falha por 
parte dos cuidadores em não auxiliar a capacidade de espelhamento dos estados 
mentais das crianças, ou seja, se eles não fornecerem contingência e discriminação, 
as crianças terão dificuldades em reconhecer a si mesmos e a empatizar com os 
outros, e tais incapacidades propiciariam o desenvolvimento do TPB (Bateman & 
Fonagy, 2016; Gunderson, 2009; Gunderson & Links, 2008).

No contexto das psicoterapias, o início da década de 1990 foi marcado pelo 
surgimento da terapia comportamental dialética (DBT, do inglês dialectical beha-
vior therapy), de Marsha Linehan. A intervenção foi a primeira empiricamente sus-
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tentada para o tratamento do TPB, tendo como primeiro foco pacientes mulhe-
res com TPB que apresentavam comportamentos autolesivos e suicidas crônicos 
(Linehan et al., 1991). Dessa forma, temos o primeiro modelo comportamental 
que se apresentaria para esse caso, em vez dos tratamentos psicodinâmicos vigentes 
até então.

A DBT é sustentada por três grandes pilares: a filosofia dialética, a prática 
zen e a ciência comportamental, mais precisamente o behaviorismo radical (Dijk, 
2013). A história da DBT pode ser conferida nos Capítulos 13 e 14 deste livro, 
mas é importante que aqui fique ressaltado que, na época, seus resultados levaram 
a importantes debates com outro grande nome da pesquisa com TPB: Otto Ker-
nberg (Gunderson & Links, 2008).

Conferências da época mostram um contraste não só teórico, mas pessoal de 
seus criadores. Kernberg se apresentava como um homem baixo, careca, sempre 
com ternos escuros, com muita formalidade defendendo seu método de tratamen-
to denominado psicoterapia focada na transferência (TFP).

Em contrapartida, Linehan é descrita por Gunderson e Links (2008) como 
uma mulher com uma força e confiança inabaláveis, e que suas conferências eram 
marcadas por gestos expressivos enquanto falava e passava slides no Powerpoint. 
Ambos competiam pelo método mais eficaz de tratamento. Enquanto Kernberg 
acusava a DBT de ser uma terapia superficial, Linehan respondia com um con-
fiante “Onde estão as evidências?” quando falava sobre TFP.

Cerca de oito anos depois, surge uma nova forma de tratamento com base 
em evidências para o TPB: a terapia baseada na mentalização (TBM), de Peter 
Fonagy. Por meio de suas pesquisas em ambientes hospitalares na Inglaterra, ele 
“manualizou” uma forma de tratamento que corrigisse as falhas de mentalização 
que encontrou em suas pesquisas de desenvolvimento. Assim, Fonagy adotou um 
modelo psicanalítico, não interpretativo ou inquisitivo, que auxiliasse o paciente a 
se autoaceitar e aceitar os outros (Gunderson, 2009).

Após muitas discussões sobre a etiologia do transtorno, o final dessa déca-
da ficou marcado por apresentar tratamentos eficazes para o TPB. É importante 
também mencionar o nascimento da organização Treatment and Research Advan-
cements National Association for Personality Disorder (TARA4BPD) em 1995. 
Essa instituição destinava-se ao estudo e tratamento do TPB. Sua fundadora foi 
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Valerie Porr, renomada terapeuta criadora do método TARA para familiares de 
pacientes portadores de TPB.1 

Anos 2000

A primeira década dos anos 2000 foi marcada pelo aumento do destaque de insti-
tuições não governamentais de saúde mental e grupos para familiares de pacientes 
com TPB. Esses movimentos foram notados pelo próprio Congresso Nacional dos 
Estados Unidos (Gunderson, 2009).

Esse período também foi marcado pela inconformidade do sistema de clas-
sificação categórica das psicopatologias em relação às comorbidades, levando a 
pesquisas na etiologia dos transtornos mentais e nos seus possíveis modelos di-
mensionais. Tal momento acaba sendo expresso por uma ampla gama de estudos 
sobre aspectos genéticos e neurobiológicos.

Desse modo, cabe salientar os trabalhos de Svenn Torgersen (2000), que em 
seu clássico estudo avaliou 92 pares de gêmeos monozigóticos e 129 pares de 
gêmeos dizigóticos. Os resultados dessa pesquisa apontaram para um fator de her-
dabilidade de 60% em transtornos da personalidade em geral e de 69% para TPB 
(Gunderson, 2009; Torgersen, 2000). Esse dado invalidou muitas teorias cuja 
etiologia era focada especificamente em causas ambientais (Gunderson, 2009).

Três anos depois, Mary Zanarini, professora de psicologia no departamento 
de psiquiatria de Harvard, publicou alguns estudos longitudinais mostrando uma 
melhora significativa no curso da patologia. Esses resultados encorajaram clínicos, 
acadêmicos e pacientes, mostrando que o TPB possui um prognóstico melhor do 
que se acreditava até então.

Finalizando esse período dos anos 2000, a APA publicou o primeiro guidelines 
para o tratamento do TPB em outubro de 2001. Ou seja, a APA estava formal-
mente indicando diretrizes para as boas práticas no tratamento do TPB. Esse gui-
delines recebeu uma atualização em março de 2005 (APA, 2016).

1  Disponível em: http://www.tara4bpd.org/about-tara-1/. Recuperado em 5, julho, 2018.
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Momento atual

A organização do DSM-V é alvo de muitas críticas, em especial para a parte de 
transtornos da personalidade. Uma das questões que chamaram muita atenção na 
produção do DSM-V foi que, pela primeira vez, desde o DSM-III, John Gun-
derson (um dos maiores pesquisadores do mundo sobre a temática) não estava 
presente no grupo de trabalho dos transtornos da personalidade. Paralelo a isso, 
muitas polêmicas surgiram nas primeiras propostas de categorização dos diagnós-
ticos de transtornos da personalidade no DSM-V (Gunderson, 2010).

Poucos anos antes do lançamento do DSM-V, Enrique Esbec e Enrique Eche-
burúa (2011) lançaram um artigo chamado “Novos critérios para transtornos da 
personalidade no DSM-V”. Esse artigo consiste em uma crítica aos modelos cate-
góricos e ao modelo multiaxial que até então predominava nos manuais da APA.

Os autores defendem que um modelo dimensional estaria mais de acordo 
com a complexidade dos transtornos observados na prática clínica. Assim, confor-
me os autores, o modelo proposto ofereceria análises finas sobre as especificidades 
dos pacientes, beneficiando os psicoterapeutas (Esbec & Echeburúa, 2011).

O modelo dimensional proposto possui uma forte influência no modelo dos 
cinco grandes fatores da personalidade, e apresenta uma nova definição dos trans-
tornos da personalidade centrada nas falhas de adaptação que implicam nas altera-
ções da identidade, dos relacionamentos sociais e das emoções. Nessa proposta, os 
transtornos apresentariam cinco categorias: antissocial/psicopatia, evitativo, bor-
derline, obsessivo compulsivo e esquizotípico. Além de uma série de seis domínios 
da personalidade, cada um com um conjunto de facetas denominadas subdomí-
nios (Esbec & Echeburúa, 2011).

Em 2010, John Gunderson publicou um artigo-resposta intitulado “Revi-
sando o diagnóstico borderline para o DSM-V: uma proposta alternativa”. Nesse 
artigo, o autor aponta as falhas do modelo dimensional que está sendo proposto. 
Um exemplo disso seria a mudança de algoritmo diagnóstico, que mudaria do 
número de critérios para o número de fenótipos: hipersensibilidade interpessoal, 
desregulação emocional/afetiva e descontrole comportamental. O resultado disso 
seria a redução da heterogeneidade do diagnóstico. Isso beneficiaria as pesquisas 
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genéticas que preferem amostras mais homogêneas, mas teria um impacto muito 
importante nos estudos sobre psicoterapia (Gunderson, 2010).

Nesse mesmo artigo, Gunderson fez uma lista de pesquisadores apoiadores do 
modelo categórico, a qual incluía nomes como Aaron Beck, Anthony Bateman, 
Donald Black, Martin Bohus, John Clarkin, Peter Fonagy, Glen O. Gabbard, 
Marsha Linehan, Mary Zanarini, entre outros.

Esse movimento foi tão importante que o DSM-V acabou por adotar o mo-
delo categórico para a sua atual edição, deixando o modelo dimensional proposto 
na seção “Modelo alternativo do DSM-5 para os transtornos da personalidade”. A 
seguir, está apresentada a descrição oficial do TPB no DSM-V:

1. Esforços desesperados para evitar o abandono real ou imaginário. (Nota: 
Não incluir comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo 
Critério 5.)

2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos caracte-
rizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização.

3. Perturbação de identidade: instabilidade acentuada e persistente da autoi-
magem ou da percepção de si mesmo.

4. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas 
(p. ex., gastos, sexo, abuso de substância, direção irresponsável, compul-
são alimentar). (Nota: Não incluir comportamento suicida ou de auto-
mutilação coberto pelo Critério 5.) 

5. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de com-
portamento automutilante.

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

7. Sentimentos crônicos de vazio.
8. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la (p. ex., mos-

tras frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes).
9. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociati-

vos intensos.
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Considerações finais

Este capítulo teve por objetivo conduzir o leitor na história do desenvolvimento 
do diagnóstico do TPB. Dentro dessa proposta, ficam evidentes os diversos mode-
los teóricos e as muitas diferenciações e descrições realizadas ao longo da história. 
Conhecer essas bases é de fundamental importância para o adequado entendimen-
to do porquê o construto borderline hoje é da forma como é, assim como para a 
adequada compreensão dos diferentes modelos teóricos acerca da etiologia e do 
tratamento desse transtorno.

Tendo essa ideia como base, o leitor terá a oportunidade de formar um ade-
quado entendimento dos diferentes modelos explicativos e de tratamento que 
compõem este livro. Dessa forma, a compreensão das origens históricas do con-
ceito do TPB faz a leitura dos próximos capítulos não ser fragmentada, mas que 
seja como consultar um complexo mapa de entendimento teórico e de propostas 
de tratamento.

Por fim, é notório o crescimento do interesse pela compreensão e pelo estudo 
do TPB. Assim, fazemos um convite para os leitores para que realizem, de fato, 
uma leitura aprofundada, permeando os mais diversos tópicos que compreendem 
essa temática apaixonante e ao mesmo tempo altamente complexa que é o TPB. 
A formatação deste livro busca justamente propiciar isso. Ele foi desenhado para 
iniciar com capítulos sobre modelos de ciência básica de entendimento sobre o 
TPB até capítulos sobre as mais modernas e efetivas abordagens de tratamento. 
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