SAÚDE EMOCIONAL

O QUE É

BORDERLINE?

SAÚDE EMOCIONAL

UM TRANSTORNO DE
PERSONALIDADE DESCRITO PELA
PSIQUIATRIA, QUE ESTÁ ENTRE OS
MAIS COMUNS ATUALMENTE.

o transtorno

sintomas

tratamento

O CICLO DO TRANSTORNO
O transtorno de personalidade borderline leva
a mudanças de humor repentinas – do mais
profundo amor ao mais intenso ódio, por exemplo.
Normalmente, se apresenta em um ciclo,
retroalimentado continuamente.
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Quais são os sintomas?
•

Instabilidade emocional, com variações
extremas e rápidas de humor, muitas
vezes no mesmo dia, dependendo das
circunstâncias externas.

•

Imagem e percepção próprias muito
instáveis, podendo gerar rápidas
mudanças de crenças, valores e mesmo
na aparência física.

• 	Estabelecimento de relacionamentos
muito intensos e instáveis.

• 	Raiva intensa e desproporcional ou
dificuldade em controlá-la.

•
•

Automutilação recorrente.
Falta de controle (impulsividade) em
relação a alimentação, sexo, drogas,
gastos etc.

• 	Tentativas ou ameaças suicidas
recorrentes.

• 	Sentimento crônico de vazio emocional
que pode levar a comportamentos
de risco ou ao abandono de
relacionamentos, estudo, emprego.

•

Pensamentos de perseguição e relato
de vozes ou visões em momentos de
estresse intenso.
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Como é feito o diagnóstico?
A partir de relatos do paciente e da família. Não
há exames ou testes específicos. Além disso,
o profissional de saúde avalia a presença de
outros transtornos mentais, como depressão,
ansiedade, além de abuso de álcool e drogas.

Qual é o tratamento?
•	O suporte psicológico é o principal,

com o objetivo de ajudar o paciente a
se conscientizar dos seus sintomas e a
desenvolver ferramentas comportamentais
e emocionais para amenizá-los.

•	O tratamento dos transtornos mentais

associados é sempre indicado e também
pode levar à melhora do quadro.

•	No transtorno de personalidade borderline,
algumas medicações podem minimizar
sintomas, a exemplo da impulsividade.

TRANSTORNO DE
PERSONALIDADE BORDERLINE
OU TRANSTORNO BIPOLAR?
É muito comum que haja confusão em
torno dos dois transtornos, mas algumas
características ajudam a distingui-los:
No transtorno bipolar, as variações
de humor são mais persistentes,
podendo durar semanas. Além
disso, não costumam depender das
circunstâncias externas. No transtorno
de personalidade borderline, há
situações do cotidiano que funcionam
como “gatilho” e as mudanças de humor
são muito mais rápidas, se alternando no
período de algumas poucas horas.
Quando uma pessoa com transtorno
bipolar recebe tratamento, seu
humor fica estável. No transtorno de
personalidade borderline, a instabilidade
de humor pode se atenuar bastante, mas
persiste mesmo com o tratamento, pois
se trata do “jeito de ser” da pessoa.
No transtorno bipolar, a impulsividade
e a tendência a excessos (alimentação,
sexo, drogas etc.) pode se manifestar
nos momentos de crise, enquanto no
transtorno de personalidade borderline a
falta de equilíbrio tende a ser constante.
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