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os últimos anos, o interesse pelo trans-
torno da personalidade borderline (TPB) 
teve uma explosão. Esse interesse está re-
lacionado a pelo menos dois fatores. Pri-
meiramente, os indivíduos que preenchem 
os critérios para o TPB têm inundado os 
centros de saúde mental e consultórios 
particulares. Estima-se que 11% de todos 
os pacientes psiquiátricos ambulatoriais e 
19% dos pacientes psiquiátricos interna-
dos preencham critérios para o TPB. Entre 
pacientes1 com alguma forma de transtor-
no da personalidade, 33% dos pacientes 
ambulatoriais e 63% dos internados pa-
recem preencher critérios para o TPB (ver 
Widiger e Frances, 1989, para uma revi-
são). Em segundo lugar, as modalidades de 
tratamento existentes parecem ser total-
mente inadequadas. Estudos de seguimen-
to sugerem que a disfunção inicial desses 
pacientes pode ser extrema; que a melho-
ra clínica significativa é lenta, demorando 
muitos anos; e que a melhora é marginal 
por muitos anos depois da avaliação inicial 
(Carpenter, Gunderson e Strauss, 1977; 
Pope, Jonas, Hudson, Cohen e Gunderson, 
1983; McGlashan, 1986a, 1986b, 1987). 

Os pacientes borderline são tão numero-
sos que a maioria dos profissionais tratará 
pelo menos um em sua prática. Eles apre-
sentam problemas graves e sofrimento in-
tenso, sendo difíceis de tratar. Não admira 
que muitos terapeutas que trabalham com 
saúde mental se sintam sobrecarregados e 
inadequados, e estejam á procura de trata-
mentos que prometam alívio.

De maneira interessante, o padrão com-
portamental mais associado ao diagnóstico 
de TPB – um padrão de atos autodestru-
tivos intencionais e tentativas de suicídio 
– tem sido relativamente ignorado como 
alvo no tratamento. Gunderson (1984) 
sugere que esse comportamento pode ser 
o que mais se aproxima da “especialidade 
comportamental” do paciente borderline. 
Dados empíricos o corroboram: de 70 a 
75% dos pacientes borderline têm um his-
tórico de pelo menos um ato de automu-
tilação (Clarkin, Widiger, Frances, Hurt e 
Gilmore, 1983; Cowdry, Pickar e Davis, 
1985). Esses atos podem variar em intensi-
dade, desde aqueles que não necessitam de 
tratamento médico (p.ex., arranhões leves, 
batidas com a cabeça e queimaduras com 
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cigarro) àqueles que exigem atendimento 
em uma unidade de tratamento intensivo 
(p.ex., overdoses, cortes e asfixia). Além 
disso, o comportamento suicida dos pacien-
tes bordelines nem sempre é fatal. As esti-
mativas das taxas de suicídio entre pacien-
tes borderline variam, mas tendem a ser em 
torno de 9% (Stone, 1989; Paris, Brown e 
Nowlis, 1987; Kroll, Carey e Sines, 1985). 
Em uma série de pacientes internados com 
TPB acompanhados de 10 a 23 anos após 
a alta (Stone, 1989), pacientes que preen-
chiam todos os oito critérios do DSM-III 
para TPB na primeira admissão tinham 
uma taxa de suicídio de 36%, compara-
da com uma taxa de 7% para indivíduos 
que satisfaziam entre cinco e sete critérios. 
No mesmo estudo, indivíduos com TPB e 
histórico de parassuicídio tiveram taxas de 
suicídio duas vezes maiores que as taxas de 
indivíduos sem parassuicídio anterior. Em-
bora existam trabalhos substanciais sobre 
o comportamento suicida e autoagressivo 
e sobre o TPB, praticamente não existe co-
municação entre as duas áreas de estudo.

Indivíduos que se mutilam intencional-
mente ou que tentam se matar e a popula-
ção com TPB têm certas características em 
comum, que descreverei mais adiante neste 
capítulo. Entretanto, uma sobreposição é 
particularmente digna de nota: a maioria 
dos indivíduos que apresentam comporta-
mento autoagressivo não fatal e a maioria 
dos indivíduos que satisfazem os critérios 
para o TPB são mulheres. Widiger e Fran-
ces (1989) revisaram 38 estudos que ana-
lisam o gênero de pacientes que satisfazem 
critérios para TPB; as mulheres compreen-
dem 74% dessa população. De maneira se-
melhante, as automutilações intencionais, 
incluindo tentativas de suicídio, são mais 
frequentes entre mulheres do que homens 
(Bancroft e Marsack, 1977; Bogard, 1970; 
Greer, Gunn e Koller, 1966; Hankhoff, 
1979; Paerregaard, 1975; Shneidman, Fa-
berow e Litman, 1970). Outro paralelo 
demográfico que aparece é a relação da 

idade com o TPB e com comportamentos 
autoagressivos não fatais. Aproximada-
mente 75% dos casos de comportamento 
de autoagressão envolvem pessoas entre as 
idades de 18 e 45 anos (Greer e Lee, 1967; 
Paerregaard, 1975; Tuckman e Youngman, 
1968). Os pacientes borderline tendem 
também a ser mais jovens (Akhtar, Byrne e 
Doghramji, 1986), e as características bor-
derline diminuem em gravidade e preva-
lência até a meia-idade (Paris et al., 1987). 
Essas semelhanças demográficas, junta-
mente com outras discutidas mais adian-
te, levantam a interessante possibilidade 
de que as pesquisas realizadas com essas 
duas populações, ainda que feitas separa-
damente, tenham sido, na verdade, estudos 
de populações essencialmente sobrepostas. 
Infelizmente, a maioria dos estudos sobre 
comportamentos suicidas não avalia diag-
nósticos de Eixo II.

O tratamento descrito neste livro é um 
tratamento cognitivo-comportamental in-
tegrativo, a terapia comportamental dialé-
tica (TCD), desenvolvido e avaliado com 
mulheres que não preenchiam os critérios 
para TPB, e que também tinham históricos 
de múltiplos comportamentos suicidas não 
fatais. A teoria que construí pode ser vá-
lida, e o programa de tratamento descrito 
neste livro e no manual que o acompanha 
pode ser eficaz para homens e para pacien-
tes borderline não suicidas. Entretanto, 
desde o início, é importante que o leitor 
entenda que a base empírica que demons-
tra a eficácia do programa de tratamento 
descrito aqui se limita a mulheres com TPB 
com histórico de comportamento parassui-
cida crônico (automutilação intencional, 
incluindo tentativas de suicídio). (Dito isto, 
uso os pronomes “ela” e “dela” no decor-
rer do livro para me referir a um pacien-
te típico.) Esse grupo talvez seja a parcela 
mais perturbada da população borderline 
e certamente constitui a maioria. O trata-
mento tem um formato flexível, de modo 
que, à medida que a paciente avança, são 
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feitas mudanças na sua aplicação. Assim, 
não é improvável que o programa de trata-
mento também seja eficaz com indivíduos 
com sintomatologia mais grave. Porém, 
atualmente, tal afirmação seria baseada em 
especulações e em estudos do tratamento 
empíricos não bem controlados.

O conceito de transtorno da 
personalidade borderline

Definições: quatro abordagens

O conceito formal de TPB é relativamen-
te novo no campo da psicopatologia. Ele 
não aparece no Manual Diagnóstico e Es-
tatístico de Transtornos Mentais (DSM) 
publicado pela Associação Psiquiátrica 
Americana até a publicação do DSM-III, 
em 1980. Embora a constelação específica 
de traços que formam a entidade diagnós-
tica fosse reconhecida muito antes, grande 
parte do interesse atual por essa população 
resulta de seu recente status oficial. Esse 
status não foi alcançado sem muita contro-
vérsia e disputa. A nomenclatura oficial e 
os critérios diagnósticos ocorreram através 
de concessões políticas e atenção a dados 
empíricos.

Talvez mais controversa tenha sido a 
decisão de usar a palavra “borderline” na 
designação oficial do transtorno. O termo 
em si foi popularizado há muitos anos na 
comunidade psicanalítica. Adolf Stern o 
utilizou pela primeira vez em 1938 para 
descrever um grupo de pacientes externos 
que não melhoravam com a psicanálise 
clássica e que não pareciam se encaixar 
nas categorias psiquiátricas “neurótica” 
e “psicótica” da época. Naquela época, a 
psicopatologia era conceituada como um 
continuum, do “normal” ao “neurótico” e 
ao “psicótico”. Stern rotulou esse grupo de 
pacientes como portadores de um “grupo 
borderline de neuroses”. Por muitos anos 
depois disso, o termo foi usado de forma 
coloquial entre psicanalistas para descrever 

pacientes que, embora tivessem problemas 
sérios de funcionamento, não se encaixa-
vam em outras categorias diagnósticas e 
eram difíceis de tratar com métodos ana-
líticos convencionais. Diferentes teóricos 
consideravam pacientes borderline como 
sendo o limite entre a neurose e a psicose 
(Stern, 1938; Schmideberg, 1947; Knight, 
1954; Kernberg, 1975), esquizofrenia e não 
esquizofrenia (Noble, 1951; Ekstein, 1955) 
e o normal e o anormal (Rado, 1956). O 
Quadro 1.1 traz uma amostra das primei-
ras definições do termo. Com o passar dos 
anos, o termo borderline evoluiu na comu-
nidade psicanalítica para se referir a uma 
determinada estrutura de organização da 
personalidade e a um nível intermediário 
de gravidade e funcionamento. O termo 
claramente transmite esta última noção.

Gunderson (1984) resumiu quatro fe-
nômenos clínicos relativamente distintos 
que são responsáveis pelo contínuo interes-
se psicanalítico na população borderline ao 
longo dos anos. Em primeiro lugar, certos 
pacientes que aparentemente funcionavam 
bem, especialmente em testes psicológicos 
estruturados, tinham escores que demons-
travam estilos de pensamento disfuncionais 
(“pensamento primitivo” em termos psica-
nalíticos) em testes não estruturados. Em 
segundo, um grupo considerável de indiví-
duos que inicialmente pareciam adequados 
para a psicanálise tendia a se sair muito mal 
no tratamento, e muitas vezes precisavam 
interromper a análise e ser hospitalizados2. 
Em terceiro lugar, identificou-se um grupo 
de pacientes que, ao contrário da maioria 
dos outros, tendiam a deteriorar do ponto 
de vista comportamental em programas de 
tratamento hospitalares. Finalmente, esses 
indivíduos caracteristicamente causavam 
uma raiva intensa e sensação de impotên-
cia na equipe de apoio que lidava com eles. 
Em conjunto, essas quatro observações su-
geriam a existência de um grupo de indiví-
duos que não melhoravam com as formas 
tradicionais de tratamento, apesar de indi-
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Quadro 1.1 Condições borderline: primeiras definições e inter-relações

Stern (1938)
 1. Narcisismo – idealização e desvalorização intensa simultâneas em relação ao analista, bem como a 

outras pessoas importantes anteriores na vida.
 2. Sangramento psíquico – paralisia ante a crises; letargia; tendência a desistir.
 3. Excessiva hipersensibilidade – reação exagerada a leves críticas ou rejeição, tão grosseira que sugere 

paranoia, mas sem delírios claros.
 4. Rigidez psíquica e corporal – estado de tensão e rigidez postural facilmente visível a um observador 

casual.
 5. Reação terapêutica negativa – certas interpretações do analista, visando ajudar, são vivenciadas 

como desencorajadoras ou manifestações de falta de amor e aceitação. Pode haver depressão ou 
crises de raiva; às vezes, gestos suicidas.

 6. Sentimento constitucional de inferioridade – alguns apresentam melancolia, outros, uma personali-
dade infantil.

 7. Masoquismo frequentemente acompanhado por depressão grave.
 8. Insegurança orgânica – aparentemente, uma incapacidade constitucional de tolerar muito estresse, 

especialmente no campo interpessoal.
 9. Mecanismos projetivos – uma forte tendência de externalizar, às vezes levando os pacientes próximos 

a uma ideação delirante.
 10. Dificuldades no teste da realidade – poucos recursos de empatia em relação a outras pessoas. Difi-

culdade na capacidade de fundir representações de objeto parciais da outra pessoa em percepções 
realistas e adequadas da pessoa como um todo.

Deutsch (1942)
 1. Despersonalização que não é alheia ao ego ou perturbadora para o paciente.
 2. Identificações narcisistas com os outros, que não são assimiladas pelo self, mas atuadas repetida-

mente.
 3. Apego rígido à realidade.
 4. Pobreza de relações de objeto, com a tendência de adotar as qualidades da outra pessoa como 

meio de manter amor.
 5. Mascarar toda tendência agressiva por passividade, com um leve ar de amabilidade, que se converte 

facilmente no mal.
 6. Vazio interno, que o paciente procura remediar apegando-se a grupos sociais ou religiosos sucessiva-

mente, não importando se os princípios do grupo deste ano concorda com aqueles do ano anterior 
ou não.

Schmideberg (1947)
 1. Incapaz de tolerar rotina e regularidade.
 2. Tende a quebrar muitas regras de convenção social.
 3. Seguidamente atrasado para compromissos e pouco confiável para pagamentos.
 4. Incapaz de reassociar durante as sessões.
 5. Pouca motivação para tratamento.
 6. Não consegue desenvolver um insight significativo.
 7. Leva uma vida caótica, na qual sempre há algo horrível acontecendo.
 8. Envolve-se em pequenos atos criminosos, a menos que seja rico.
 9. Não consegue estabelecer contato emocional facilmente.

Rado (1956) (“transtorno extrativo”)

 1. Impaciência e intolerância a frustração.
 2. Ataques de raiva.
 3. Irresponsabilidade.
 4. Excitabilidade.

 5. Parasitismo.
 6. Hedonismo.
 7. Surtos de depressão.
 8. Faminto de afeto.

(continua)
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cadores de prognóstico positivo. O estado 
emocional dos pacientes e dos terapeutas 
parecia deteriorar quando esses indivíduos 
começavam a psicoterapia.

A heterogeneidade da população cha-
mada de borderline levou a diversos outros 
sistemas conceituais para organizar as sín-
dromes comportamentais e teorias etioló-
gicas associadas ao termo. Ao contrário do 
continuum único proposto no pensamen-
to psicanalítico, os teóricos de orientação 
biológica conceituaram o TPB ao longo de 
vários continua. No seu ponto de vista, o 
transtorno representa um conjunto de sín-

dromes clínicas, cada uma com sua própria 
etiologia, curso e prognóstico. Stone (1980, 
1981) revisou essa literatura extensivamen-
te e concluiu que o transtorno está relacio-
nado com vários dos principais transtornos 
do Eixo I em termos de características clí-
nicas, histórico familiar, resposta ao trata-
mento e marcadores biológicos. Por exem-
plo, ele sugere três subtipos borderline: um 
relacionado com a esquizofrenia, um rela-
cionado com o transtorno afetivo e um ter-
ceiro relacionado com transtornos cerebrais 
orgânicos. Cada subtipo ocorre em um es-
pectro que varia de casos “inequívocos” ou 

Quadro 1.1 Condições borderline: primeiras definições e inter-relações (Continuação)

Esser e Lesser (1965) (“transtorno histeroide”)
 1. Irresponsabilidade.
 2. Histórico ocupacional errático.
 3. Relacionamentos caóticos e insatisfatórios que nunca se aprofundam ou duram.
 4. História de problemas emocionais e padrões de hábitos problemáticos na infância (enurese tardia, 

por exemplo).
 5. Sexualidade caótica, muitas vezes com frigidez e promiscuidade combinadas.

Grinkler, Werble e Drye (1968)
Características comuns a todos os borderline:
 1. Raiva como principal ou único afeto.
 2. Deficiência em relações afetivas (interpessoais).
 3. Ausência de uma identidade pessoal coerente.
 4. Depressão como característica da vida.

Subtipo I: o border psicótico
Comportamento inadequado e desadaptativo.
Deficiência de identidade pessoal e senso de realidade.
Comportamento negativo e expressão de raiva.
Depressão.

Subtipo II: a síndrome borderline
Envolvimento vacilante com as pessoas.
Atuação da raiva.
Depressão.
Identidade pessoal inconsistente.

Subtipo III: o “e se” adaptativo, sem afeto e defensivo
Comportamento adaptativo e adequado.
Relações complementares.
Pouco afeto; falta de espontaneidade.
Defesas de distanciamento e intelectualização.

Subtipo IV: o border com neuroses
Depressão anaclítica.
Ansiedade.
Semelhança com caráter neurótico e narcisista.

Obs. Adaptado de The Borderline Syndromes: Constitution, Personality, and Adaptation, de M. H. Stone, 1980, New York: 
McGraw-Hill. Copyright © 1980 McGraw-Hill. Adaptado sob permissão.
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“básicos” do subtipo a formas mais leves 
e menos identificáveis. Estes últimos casos 
são aqueles aos quais se aplica o termo bor-
derline (Stone, 1980). Nos últimos anos, a 
tendência na literatura teórica e pesquisa é 
conceber a síndrome borderline como lo-
calizada principalmente no continuum dos 
transtornos afetivos (Gunderson e Elliott, 
1985), embora novos dados empíricos lan-
cem dúvida sobre essa posição.

Uma terceira abordagem para entender 
os fenômenos borderline foi rotulada de 
abordagem “eclético-descritiva” por Cha-
tham (1985). Essa abordagem, incorporada 
principalmente com a chegada do DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 1991) e 
o trabalho de Gunderson (1984), baseia-se 
na definição pelo uso de grupos de critérios 
borderline. As características definitórias 
derivavam-se amplamente por consenso, 
embora, atualmente, dados empíricos este-
jam sendo usados em um certo grau para 
apurar as definições. Por exemplo, os cri-
térios de Gunderson (Gunderson e Kolb, 
1978; Gunderson, Kolb e Austin, 1981) fo-
ram desenvolvidos originalmente por meio 
de uma revisão da literatura e destilação de 
seis aspectos que a maioria dos teóricos des-

creveu como característicos dos pacientes 
borderline. Recentemente, Zanarini, Gun-
derson, Frankenburg e Chauncey (1989) 
revisaram seus critérios do TPB para chegar 
a uma melhor discriminação empírica en-
tre o TPB e outros diagnósticos do Eixo II. 
Entretanto, mesmo nessa última versão, os 
métodos para selecionar novos critérios não 
estão claros, parecendo ser baseados em cri-
térios clínicos e não de derivação empírica. 
Da mesma forma, os critérios para o TPB 
listados no DSM-III, DSM-III-R e no novo 
DSM-IV foram definidos sob consenso de 
comitês formados pela Associação Psiquiá-
trica Americana, e basearam-se nas orien-
tações na prática teóricas combinadas dos 
membros dos comitês, dados sobre como 
os psiquiatras utilizam o termo na prática e 
nos dados empíricos coletados até agora. Os 
critérios mais recentes usados para definir o 
TPB, o DSM-IV e os critérios da Diagnostic 
Interview for Borderline-Revised (DIB-R), 
são listados no Quadro 1.2.

Uma quarta abordagem para en-
tender o fenômeno borderline, baseada 
na teoria da aprendizagem biossocial, 
foi proposta por Millon (1981, 1987a). 
Millon é um dos mais articulados oposi-

Quadro 1.2 Critérios diagnósticos para TPB

DSM-IVa

 1. Esforços frenéticos no sentido de evitar um abandono real ou imaginário. Nota: não incluir comporta-
mento suicida ou automutilante, coberto no Critério 5.

 2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância en-
tre extremos de idealização e desvalorização.

 3. Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e resistente da autoimagem ou do sentimento 
de self.

 4. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa (p. ex., gastos 
financeiros, sexo, abuso de substâncias, direção imprudente, comer compulsivo). Nota: não incluir 
comportamento suicida ou automutilante, coberto no Critério 5.

 5. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante.
 6. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor (p.ex., episódios de intensa dis-

foria, irritabilidade ou ansiedade geralmente durando algumas horas e apenas raramente mais de 
alguns dias).

 7. Sentimentos crônicos de vazio.
 8. Raiva inadequada e intensa ou dificuldade em controlar a raiva (p.ex., demonstrações frequentes de 

irritação, raiva constante, lutas corporais recorrentes).
 9. Ideação paranoide transitória e relacionada ao estresse ou graves sintomas dissociativos.

(continua)
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tores do uso do termo “borderline” para 
descrever esse transtorno da personalida-
de. Em vez dele, Millon sugere o termo 
“personalidade cicloide” para enfatizar 
a instabilidade comportamental e afeti-
va que considera central ao transtorno. 
Na perspectiva de Millon, o padrão da 
personalidade borderline resulta de uma 
deterioração de padrões de personalida-
de anteriores menos severos. Millon assi-
nala as histórias divergentes encontrados 
em indivíduos borderline, e sugere que se 
pode chegar ao TPB por uma variedade 
de caminhos.

A teoria que apresento neste livro 
baseia-se em uma teoria biossocial e, em 

muitos aspectos, é semelhante à de Millon. 
Ambos enfatizamos a interação recípro-
ca de influências biológicas e sociais na 
etiologia do transtorno. Ao contrário de 
Millon, não desenvolvi uma definição 
independente do TPB. Porém, organizei 
diversos padrões comportamentais asso-
ciados a um subconjunto de indivíduos 
borderline – aqueles com histórico de múl-
tiplas tentativas de se machucar, mutilar 
e de tentativas de suícidio. Esses padrões 
são discutidos em detalhe no Capítulo 3. 
Para fins ilustrativos, são apresentados no 
Quadro 1.3.

De um modo geral, nem os teóricos 
comportamentais e nem os teóricos cog-

Quadro 1.2 Critérios diagnósticos para TPB (Continuação)

Entrevista diagnóstica para borderline revisada (DIB-R)b

Seção Afeto
 1. Depressão maior/crônica
 2. Desamparo/ desesperança/impotência/culpa crônicas
 3. Raiva crônica/atos de raiva crônicos
 4. Ansiedade crônica
 5. Solidão/tédio/vazio crônicos

Seção Cognição
 6. Pensamento estranho/experiências perceptivas inusitadas
 7. Experiências paranoides não delirantes
 8. Experiências quase-psicóticas

Seção Padrões de Atos Impulsivos
 9. Abuso/dependência de substâncias
 10. Desvios sexuais
 11. Automutilação
 12. Esforços suicidas manipulativos
 13. Outros padrões impulsivos

Seção Relacionamentos Interpessoais
 14. Intolerância à solidão
 15. Preocupações com abandono/afundamento/aniquilação
 16. Contradependência/conflitos sérios com relação à ajuda ou cuidado
 17. Relacionamentos tempestuosos
 18. Dependência/masoquismo
 19. Desvalorização/manipulação/sadismo
 20. Exigências/direitos
 21. Regressões no tratamento
 22. Problemas de contratransferência/relações “especiais” de tratamento

aDe DSM-IV Options Book: Work in Progress 9/1/91 pela Task Force on DSM-IV, American Psychiatric Association, 1991, 
Washignton, DC, Copyright 1001 American Psychiatric Association. Reimpresso sob permissão.
bDe “The Revised Interview for Borderline: Discriminating BPD from Other Axis II Disorders”, M. C. Zanarini, J. G. Gunder-
son, F. R. Frankenburg e D. L. Chauncey, 1989, Journal of Personality Disorders, 3(1), 10-18. Copyright 1989 Guilford Publi-
cations, Inc. Reimpresso sob permissão.
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nitivos propuseram categorias definitivas 
ou diagnósticas de comportamentos dis-
funcionais comparáveis às descritas aqui. 
Isso é resultado principalmente das preo-
cupações dos comportamentalistas com 
as teorias inferenciais da personalidade e 
da sua organização, bem como sua pre-
ferência por entender e tratar fenômenos 
comportamentais, cognitivos e afetivos as-
sociados a diversos transtornos, no lugar 
dos “transtornos” em si. Todavia, os teóri-

cos cognitivos desenvolveram formulações 
etiológicas de padrões comportamentais 
borderline. Esses teóricos consideram que 
o TPB resulta de esquemas cognitivos dis-
funcionais desenvolvidos anteriormente na 
vida. As teorias puramente cognitivas, em 
muitos aspectos, são semelhantes às teorias 
psicanalíticas de orientação mais cognitiva. 
As diversas orientações para a fenomeno-
logia borderline descritas aqui são resumi-
das no Quadro 1.4.

Quadro 1.3 Padrões comportamentais no TBP

 1. Vulnerabilidade emocional: padrão de dificuldades globais em regular emoções negativas, incluindo 
uma alta sensibilidade a estímulos emocionais negativos, elevada intensidade emocional e retorno 
lento ao nível emocional basal, bem como a percepção e experiência de vulnerabilidade emocional. 
Pode incluir a tendência de culpar o ambiente social por expectativas e demandas irrealistas.

 2. Autoinvalidação: tendência de invalidar ou não reconhecer as próprias respostas emocionais, pen-
samentos, crenças e comportamentos. Expectativas e padrões elevados e irreais para o self. Pode 
incluir vergonha intensa, ódio se si mesmo e culpa.

 3. Crises inexoráveis: Padrões de situações ambientais negativas, estressantes e frequentes, pertur-
bações e obstáculos – alguns causados pelo estilo de vida disfuncional do indivíduo, outros por um 
meio social inadequado, e muitos pelo destino ou acaso.

 4. Luto inibido: tendência de inibir ou controlar excessivamente as respostas emocionais, especialmente 
aquelas associadas ao luto ou a perdas, incluindo tristeza, raiva, culpa, vergonha, ansiedade e pânico.

 5. Passividade ativa: tendência de apresentar um estilo passivo de resolução de problemas interpes-
soais, envolvendo não se dedicar ativamente para resolver os problemas da sua própria vida, muitas 
vezes juntamente com tentativas ativas de solicitar que outras pessoas resolvam o seu problema; 
desamparo aprendido, desesperança.

 6. Competência aparente: tendência a parecer enganosamente mais competente do que realmente é; 
geralmente ocorre porque as competências não se generalizam entre os humores, situações e tem-
po, e porque o indivíduo não apresenta sinais não verbais adequados da perturbação emocional.

Quadro 1.4 Principais orientações para o TPB

Dimensões Psicanalítica Biológica Eclética Biossocial Cognitiva

 1. Principais 
teóricos

Adler, Kern-
berg, Master-
son, Meissner, 
Rinsley

Akiskal, Adru-
lonis, Cowdry, 
Gardner, Hoch, 
Kasanin, D. 
Klein, Kety, 
Polatin, Soloff, 
Stone, Wender

Frances, 
Grinker, 
Gunderson, 
DSM-III, DSM-
III-R, DSM-IV de 
Spitzer

Linehan, Millon, 
Turner

Beck, Pretzer, 
Young

 2. O que sig-
nifica “bor-
derline”

Conflito no 
nível psicoes-
trutural ou psi-
codinâmico

Leve variação 
de um dos 
transtornos 
maiores

Um transtorno 
da personalida-
de específico

Um transtorno 
da personalida-
de específico

Um transtorno 
da personalida-
de específico

(continua)
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Critérios diagnósticos:
Uma reorganização

Os critérios para o TPB, conforme são de-
finidos atualmente, refletem um padrão 
de instabilidade e desregulação comporta-
mentais, emocionais e cognitivas. Essas di-
ficuldades podem ser sintetizadas nas cinco 
categorias listadas no Quadro 1.5. Reorga-
nizei os critérios habituais um pouco, mas 
uma comparação das cinco categorias que 

discuto com os critérios do DSM-IV e da 
DIB-R no Quadro 1.2 mostra que reorga-
nizei os critérios, mas não os redefini.

Em primeiro lugar, os indivíduos bor-
derline geralmente sofrem desregulação 
emocional. As respostas emocionais são 
bastante reativas, e o indivíduo geralmente 
tem dificuldade com episódios de depres-
são, ansiedade e irritabilidade, bem como 
problemas com a raiva e sua expressão. 
Em segundo lugar, os indivíduos borderline 
muitas vezes apresentam desregulação in-

Quadro 1.4 Principais orientações para o TPB (Continuação)

Dimensões Psicanalítica Biológica Eclética Biossocial Cognitiva

 3. Dados nos 
quais o 
diagnóstico 
se baseia

Sintomas, estru-
turas intrapsí-
quicas inferidas, 
transferência

Sintomas clíni-
cos, histórico 
familiar-gené-
tica, resposta 
a tratamento, 
marcadores bio-
lógicos

Combinação 
de sintomas e 
observações 
comportamen-
tais, testes psico-
dinâmicos e psi-
cológicos (WAIS, 
Rorschach)

Observação 
comportamen-
tal, entrevistas 
estruturadas, 
dados de testes 
de base compor-
tamental

Observação 
comportamen-
tal, entrevistas 
estruturadas, 
dados de testes 
de base compor-
tamental

 4. Etiologia do 
transtorno

Criação nature-
za, destinoa

Naturezab Não especifi-
cado

Criação, natu-
reza

Criação 

 5. Compo-
sição da 
população 
borderline

Homogênea: 
estrutura intrap-
síquica
Heterogênea: 
sintomas des-
critivos

Heterogênea: 
amostra total
Homogênea:
cada subtipo

Heterogênea Heterogênea Não especifi-
cada

 6. Importância 
de subtipos 
de diagnós-
ticos

Não importante, 
exceto Meissner

Importante Um pouco im-
portante

Importante Não especifi-
cada

 7. Base para 
fazer subti-
pos

– Etiologia Grinker e Gun-
derson: clínica;
DSM: clínica e 
etiológica

Padrões com-
portamentais

Não especifi-
cada

 8. Tratamento 
recomen-
dado

Psicanálise 
modificada, 
psicoterapia 
confrontativa

Quimioterapia Não especifi-
cada

Terapia com-
portamental/
cognitivo-
-comportamen-
tal modificada

Terapia cognitiva 
modificada

Obs. Adaptado de Treatment of the Borderline Personality, P. M. Chatham, 1985, New York: Jason Aronson. Copyright 
1985 Jason Aronson, Inc. Adaptado sob permissão.
aOs componentes cognitivos podem desempenhar um papel, assim como o destino; a maioria dos teóricos, exceto Kern-
berg, considera o ambiente uma das principais causas.
bStone (1981) acredita que 10-15% de todos os casos de TPB em adultos são de origem puramente psicogênica.
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terpessoal. Seus relacionamentos podem ser 
caóticos, intensos e marcados por dificulda-
des. Apesar desses problemas, os indivíduos 
borderline consideram extremamente difí-
cil abrir mão dos relacionamentos. Ao con-
trário, podem apresentar esforços intensos 
e frenéticos para impedir que indivíduos 
significativos os abandonem. Em minha 
experiência, os indivíduos borderline, mais 
que a maioria das pessoas, parecem estar 
bem quando em relacionamentos estáveis e 
positivos, e ficam mal quando não estão em 
um relacionamento desse tipo.

Em terceiro lugar, os indivíduos border-
line têm padrões de desregulação compor-
tamental, evidenciados por comportamen-
tos impulsivos extremos e problemáticos, 
bem como comportamentos suicidas. Ten-
tativas de se ferir, mutilar ou matar são 
comuns nessa população. Em quarto, os 
indivíduos borderline às vezes estão cog-
nitivamente desregulados. Formas breves e 
não psicóticas de desregulação do pensa-
mento, incluindo despersonalização, disso-

ciação e delírios, às vezes são causadas por 
situações estressantes, e geralmente passam 
quando o estresse diminui. Por fim, a des-
regulação do senso de self é comum. Não é 
infrequente um indivíduo borderline dizer 
que não tem nenhum senso de self, se sente 
vazio, e não sabe quem é. De fato, pode-se 
considerar que o TPB seja um transtorno 
global da regulação e da experiência do 
self – uma noção também proposta por 
Grotstein (1987).

Essa reorganização é corroborada por 
dados interessantes coletados por Stephen 
Hurt, John Clarkin e seus colegas (Hurt et 
al., 1990; Clarkin, Hurt e Hull, 1991; ver 
Hurt, Clarkin, Munroe-Blum e Marziali, 
1992, para uma revisão). Usando análise 
de cluster hierárquica dos oito critérios do 
DSM-III, os autores encontraram três gru-
pos de critérios: um grupo de Identidade 
(sentimentos crônicos de vazio ou tédio, per-
turbação da identidade, intolerância a ficar 
só); um grupo Afetivo (afeto instável, rela-
ções interpessoais instáveis, raiva intensa e 

Tabela 1.5 Comparação entre o TPB e características parassuicidas

TPB Parassuicídio

Desregulação emocional

 1. Instabilidade emocional
 2. Problemas com a raiva

 1. Afeto aversivo crônico
 2. Raiva, hostilidade, irritabilidade

Desregulação interpessoal

 3. Relacionamentos estáveis
 4. Esforços para evitar perdas
 3. Relacionamentos conflituosos

 4. Apoio social fraco
 5. Problemas interpessoais críticos
 6. Solução passiva de problemas interpessoais

Desregulação comportamental

 5. Ameaças de suicídio, parassuicídio
 6. Comportamentos autoagressivos e impulsivos, 

incluindo abuso de álcool e drogas

 7. Ameaças de suicídio, parassuicídio
 8. Abuso de álcool e drogas, promiscuidade

Desregulação cognitiva

 7. Distúrbios cognitivos  9. Rigidez cognitiva, pensamento dicotômico

Disfunção do self

 8. Autoimagem e self instável
 9. Vazio crônico

 10. Baixa autoestima
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inadequada); e um grupo de Impulso (atos 
autoagressivos e impulsividade). A desregu-
lação cognitiva não aparece nos resultados, 
pois a análise de cluster baseou-se nos crité-
rios do DSM-III, que não incluem a instabi-
lidade cognitiva como critério para o TPB.

Existem diversos instrumentos diag-
nósticos para o TPB. A ferramenta de pes-
quisa usada com mais frequência é a DIB 
original, que foi desenvolvida por Gun-
derson e colaboradores (1981) e revisa-
da por Zanarini e colaboradores (1989), 
conforme mencionado antes. Os critérios 
mais usados para o diagnóstico clínico 
são aqueles listados nas várias versões do 
Manual Diagnóstico e Estatístico, mais re-
centemente o DSM-IV. Conforme mostra 
o Quadro 1.2, existe uma sobreposição 
substancial entre a DIB-R e o DSM-IV. 
Isso não é de surpreender, pois Gunderson 
desenvolveu a DIB original e foi chefe do 
grupo de trabalho do Eixo II para o DSM-
IV. Também existem diversos instrumentos 
de autoavaliação que são adequados para 
triar pacientes (Millon, 1987b; ver Reich, 
1992, para uma revisão).

O conceito de comportamentos 
parassuicidas

Uma grande controvérsia rodeia o rótulo da 
automutilação que não chega a ser fatal. As 
discordâncias geralmente giram em torno 
do grau e do tipo de intenção exigidos (Li-
nehan, 1986; Linehan e Shearin, 1988). Em 
1977, Kreitman introduziu o termo “paras-
suicídio” como rótulo para (1) comporta-
mento automutilante intencional e não fa-
tal que resulta em lesão tissular, doença ou 
risco de morte; ou (2) qualquer ingestão de 
drogas ou outras substâncias não prescritas 
ou além da prescrição, com a clara inten-
ção de causar dano corporal ou a morte. O 
parassuicídio, conforme definido por Kreit-
man, inclui tentativas de suicídio reais e 
ferimentos contra si mesmo (incluindo au-
tomutilação e queimaduras) com pouca ou 

sem intenção de causar morte3. Ele não en-
volve tomar drogas não prescritas para se 
dopar, para ter uma noite normal de sono, 
ou para se automedicar. Também é diferen-
ciado de: suicídio, quando ocorre a morte 
intencional autoinfligida; ameaças de suicí-
dio, quando o indivíduo diz que vai se ma-
tar ou se machucar, mas não age segundo 
a afirmação; comportamentos quase suici-
das, quando o indivíduo se coloca em risco, 
mas não completa o ato (p.ex., pendurar-se 
de uma ponte ou colocar pílulas na boca, 
mas não engolir); e ideação suicida.

O parassuicídio envolve comporta-
mentos que costumam ser rotulados como 
“gestos suicidas” e “tentativas de suicídio 
manipulativas”. O termo “parassuicídio” 
é preferido sobre outros termos, por duas 
razões. Primeiramente, ele não confunde 
uma hipótese motivacional com uma afir-
mação descritiva. Termos como “gesto”, 
“manipulativo” e “tentativa de suicídio” 
pressupõem que o parassuicídio seja mo-
tivado por uma tentativa de comunicar, de 
influenciar as pessoas de forma oculta ou 
de tentar cometer suicídio, respectivamen-
te. Entretanto, existem outras possíveis 
motivações para o parassuicídio, como a 
regulação do humor (p.ex., redução da an-
siedade). Em cada caso, faz-se necessária 
uma avaliação cuidadosa – uma necessida-
de obscurecida pelo uso de descrições que 
pressupõem que essa avaliação já foi feita. 
Em segundo lugar, o parassuicídio é um 
termo menos pejorativo. É difícil gostar 
de uma pessoa que foi rotulada de “mani-
puladora”. As dificuldades em tratar esses 
indivíduos tornam particularmente fácil 
“culpar as vítimas” e, consequentemente, 
não gostar delas. Ainda assim, existe uma 
correlação entre gostar dos pacientes e 
ajudá-los (Woollcott, 1985). Essa é uma 
questão particularmente importante, que 
discutirei em seguida.

As pesquisas sobre parassuicídio geral-
mente empregam um modelo em que indi-
víduos com histórico de comportamentos 
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parassuicidas são comparados com outros 
indivíduos sem tal histórico. Os grupos de 
comparação podem ser outros grupos sui-
cidas, como indivíduos que se mataram ou 
com ideação; outros pacientes psiquiátricos 
não suicidas; ou indivíduos não psiquiátri-
cos de controle. Embora, às vezes, os diag-
nósticos do Eixo I sejam mantidos, essa 
estratégia não é a norma. De fato, um dos 
objetivos da pesquisa é determinar quais ca-
tegorias diagnósticas estão associadas com 
mais frequência ao comportamento. Apenas 
com dados muito recentes, e raramente, os 
diagnósticos do Eixo II são mantidos ou 
mesmo relatados. Entretanto, ao revisar a li-
teratura do parassuicídio, não há como não 
notar as semelhanças entre as característi-
cas atribuídas aos indivíduos parassuicidas 
e as atribuídas a indivíduos borderline.

O quadro emocional dos indivíduos 
parassuicidas é de desregulação emocional 
aversiva e crônica. Eles parecem mais rai-
vosos, hostis e irritáveis (Crook, Raskin e 
Davis, 1975; Nelson, Nielsen e Checketts, 
1977; Richman e Charles, 1976; Weiss-
man, Fox e Klerman, 1973) do que indi-
víduos psiquiátricos não suicidas ou não 
psiquiátricos, e mais deprimidos do que 
aqueles que morrem por suicídio (Maris, 
1981) e outros grupos psiquiátricos e não 
psiquiátricos (Weissman, 1974). A des-
regulação interpessoal é evidenciada por 
relacionamentos caracterizados por hosti-
lidade, exigências e conflitos (Weissman, 
1974; Miller, Chiles e Barnes, 1982; Gre-
er et al., 1966; Adam, Bouckoms e Scarr, 
1980; Taylor e Stansfeld, 1984). Em rela-
ção aos outros, os indivíduos parassuicidas 
têm sistemas de apoio social fracos (Weiss-
man, 1974; Slater e Depue, 1981). Quando 
interrogados, relatam que as situações in-
terpessoais são seus principais problemas 
na vida (Linehan, Camper, Chiles, Strosahl 
e Shearin, 1987; Maris, 1981). Os padrões 
de desregulação comportamental, como o 
abuso de substâncias, promiscuidade se-
xual e atos parassuicidas anteriores são 

frequentes (ver Linehan, 1981, para uma 
revisão; ver também Maris, 1981). Geral-
mente, é pouco provável que esses indi-
víduos tenham as habilidades cognitivas 
necessárias para lidar efetivamente com 
seus estresses emocionais, interpessoais e 
comportamentais.

As dificuldades cognitivas consistem 
de rigidez cognitiva (Levenson, 1972; Neu-
ringer, 1964; Parioskas, Clum e Luscomb, 
1979; Vinoda, 1966), pensamento dico-
tômico (Neuringer, 1961) e pouca capa-
cidade de resolver problemas abstratos e 
interpessoais (Goodstein, 1982; Levenson 
e Neuringer, 1971; Schotte e Clum, 1982). 
Dificuldades na solução de problemas po-
dem estar relacionados com déficits em 
capacidades da memória episódica (em 
comparação com a memória geral) (Willia-
ms, 1991), que caracterizam os pacientes 
parassuicidas, quando comparados com 
outros pacientes psiquiátricos. Meus co-
legas e eu observamos que os indivíduos 
parassuicidas apresentam um estilo mais 
passivo (ou dependente) de solução de pro-
blemas interpessoais (Linehan et al., 1987). 
Por suas dificuldades emocionais e inter-
pessoais, muitos desses indivíduos dizem 
que seu comportamento visa proporcionar 
uma fuga daquilo que, para eles, parece 
uma vida intolerável e insolúvel. Uma com-
paração entre características de indivíduos 
borderline e parassuicidas é apresentada 
no Quadro 1.5.

A sobreposição entre o 
transtorno da personalidade 
borderline e o comportamento 
parassuicida

Conforme mencionei antes, grande parte 
das minhas pesquisas sobre o tratamento 
e do meu trabalho clínico tem sido com 
indivíduos cronicamente parassuicidas que 
também satisfazem os critérios para TPB. 
No meu ponto de vista, esses indivíduos 
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preenchem critérios para TPB de um modo 
singular. Eles parecem mais deprimidos do 
que seria de esperar segundo os critérios do 
DSM-IV, e também apresentam supercon-
trole e inibição da raiva, que não são dis-
cutidos nem no DSM-IV e nem na DIB-R. 
Não considero esses pacientes nos termos 
pejorativos sugeridos pelo DSM-IV e pela 
DIB-R. Minha experiência e raciocínio clí-
nicos sobre cada uma dessas questões são 
os seguintes.

Desregulação emocional: 
depressão

A “instabilidade afetiva” no DSM-IV re-
fere-se à acentuada reatividade do humor, 
que causa episódios de depressão, irritabi-
lidade ou ansiedade, durando geralmente 
algumas horas e apenas raramente mais 
que alguns dias. A implicação aqui é que o 
humor basal não é particularmente nega-
tivo ou deprimido. Em minha experiência 
com indivíduos borderline parassuicidas, 
porém, seu estado afetivo basal costuma 
ser extremamente negativo, pelo menos 
em relação à depressão. Por exemplo, em 
uma amostra de 41 mulheres em minha clí-
nica que satisfaziam os critérios para TPB 
e comportamento parassuicida recente, 
71% preenchiam critérios para transtorno 
afetivo maior e 24% preenchiam os crité-
rios para distimia. Em nosso estudo mais 
recente sobre o tratamento (Linehan, Ar-
mstrong, Suarez, Allman e Heard, 1991), 
meus colegas e eu ficamos impressionados 
com a aparente estabilidade nas autoava-
liações de depressão e desesperança em um 
período de um ano. Desse modo, a DIB-R, 
com sua ênfase na depressão, desesperança, 
inutilidade, culpa e desamparo crônicos, 
parece caracterizar os indivíduos borderli-
ne parassuicidas melhor que o DSM-IV.

Desregulação emocional: raiva

Tanto o DSM-IV quando a DIB-R enfa-
tizam problemas com o descontrole da 

raiva e o funcionamento borderline. Atos 
intensos e frequentes de raiva fazem par-
te de ambos grupos de critérios. Nossa 
clínica de pacientes borderline parassui-
cidas certamente tem diversos indivíduos 
que satisfazem esse requisito. Todavia, ela 
também tem vários outros indivíduos que 
se caracterizam por um supercontrole dos 
sentimentos de raiva. Esses indivíduos ra-
ramente ou nunca demonstram raiva. De 
fato, apresentam um padrão de compor-
tamentos passivos e submissos, quando o 
apropriado seria sentir raiva, ou pelo me-
nos apresentar um comportamento asserti-
vo. Ambos os grupos têm dificuldade com 
a expressão da raiva, mas um grupo a ex-
pressa demais, e outro expressa menos do 
que deveria. No segundo caso, a pouca ex-
pressão às vezes está relacionada com um 
histórico de expressões exageradas de rai-
va no passado. Em quase todos os casos, os 
indivíduos borderline subexpressivos têm 
um forte medo e ansiedade em relação à 
expressão desse sentimento. Às vezes, eles 
temem que possam perder o controle se ex-
pressarem a mais leve raiva e, em outras 
ocasiões, temem que os alvos da mínima 
expressão de raiva retaliem.

Manipulação e outros descritores 
pejorativos

Tanto o DSM-R quando a DIB-R enfati-
zam o chamado comportamento “mani-
pulativo” como parte da síndrome border-
line. Infelizmente, em nenhum grupo de 
critérios, fica particularmente claro como 
se definiria esse comportamento de um 
modo operacional. O verbo “manipular” é 
definido como “influenciar ou administrar 
de maneira sagaz ou errada”, no Ameri-
can Heritage Dictionary (Morris, 1979, p. 
794), e como “administrar ou controlar de 
maneira ardilosa ou com um uso sagaz de 
influência, muitas vezes de modo injusto ou 
fraudulento”, pelo Webster’s New World 
Dictionary (Guralnik, 1980, p. 863). Am-



Terapia Cognitivo-Comportamental para Transtorno da Personalidade Borderline 29

bas as definições sugerem que o indivíduo 
manipulador pretende influenciar outra 
pessoa por meios indiretos, insidiosos ou 
tortuosos.

Será esse o comportamento típico dos 
indivíduos borderline? Na minha própria 
experiência, não tem sido. De fato, quando 
estão tentando influenciar alguém, os in-
divíduos borderline costumam ser diretos, 
impetuosos e, por outro lado, pouco há-
beis. Certamente é verdade que influenciam 
as pessoas. Com frequência, o comporta-
mento mais influente é o parassuicídio ou 
a ameaça de suicídio iminente. Em outras 
ocasiões, os comportamentos que mais 
influenciam são comunicações de dor e 
agonia intensa, ou crises que os indivíduos 
não conseguem resolver por conta própria. 
Esses comportamentos e comunicações, é 
claro, não são evidência de manipulação 
em si. Senão, teríamos que dizer que as 
pessoas em situações de dor ou crises es-
tão nos “manipulando” se respondemos às 
suas comunicações de estresse. A questão 
central é se os indivíduos borderline usam 
esses comportamentos ou comunicações, 
propositalmente ou não, para influenciar 
as pessoas de um modo errado, sagaz e 
fraudulento. Essa interpretação raramente 
está de acordo com as autopercepções de 
indivíduos borderline sobre suas intenções. 
Como a intenção comportamental somen-
te pode ser medida por autoavaliação, para 
sustentar que existe intenção apesar da ne-
gação do indivíduo, precisaríamos consi-
derar os indivíduos borderline como men-
tirosos crônicos ou construir uma noção 
de intenção comportamental inconsciente.

É difícil responder a afirmações de 
certos teóricos, segundo os quais os indi-
víduos borderline mentem com frequência. 
Com uma exceção, essa não tem sido a mi-
nha experiência. A exceção tem a ver com 
o uso de drogas ilícitas ou prescritas em 
um ambiente com elevado grau de controle 
das drogas, um tema que discutiremos no 
Capítulo 15. Minha experiência de traba-

lho com pacientes borderline suicidas tem 
sido que a interpretação frequente do seu 
comportamento suicida como “manipula-
dor” é uma grande fonte de sentimentos 
de invalidação e de não ser compreendido. 
Do ponto de vista deles, o comportamen-
to suicida é um reflexo de ideação suicida 
séria e às vezes frenética e da ambivalência 
quanto a continuar vivendo ou não. Embo-
ra a comunicação dos pacientes de ideias 
extremas ou de comportamentos extremos 
possa vir acompanhada do desejo de ser 
ajudado ou resgatado pelas pessoas com 
quem estão se comunicando, isso não sig-
nifica necessariamente que estejam agindo 
desse modo para obter ajuda.

Os numerosos comportamentos sui-
cidas e ameaças de suicídio desses indiví-
duos, suas reações extremas a críticas e à 
rejeição, e sua incapacidade frequente de 
articular quais entre inúmeros fatores es-
tão influenciando diretamente o seu com-
portamento às vezes fazem as pessoas se 
sentirem manipuladas. Todavia, inferir 
intenção comportamental a partir de um 
ou mais efeitos do comportamento – nesse 
caso, fazer os outros se sentirem manipula-
dos – é um simples erro de lógica. O fato 
de que um determinado comportamento 
é influenciado pelos efeitos que tem no 
ambiente (“comportamento operante”, 
em termos comportamentais) fala pouco, 
ou nada, sobre a intenção do indivíduo 
em relação ao comportamento. A função 
não prova a intenção. Por exemplo, uma 
pessoa pode previsivelmente ameaçar que 
se suicidará sempre que for criticada. Se a 
crítica sempre resultar em certeza, pode-
mos saber que a relação entre a crítica e as 
ameaças de suicídio aumentará. Todavia, o 
fato de haver correlação não implica que 
a pessoa esteja tentando ou pretendendo 
mudar o comportamento do crítico com 
ameaças, ou mesmo que esteja ciente da 
correlação. Desse modo, o comportamento 
não é manipulador segundo nenhum pa-
drão de uso do termo. Dizer então que a 
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“manipulação” é inconsciente é uma tau-
tologia baseada em inferências clínicas. A 
natureza pejorativa dessas inferências e a 
baixa confiabilidade das inferências clíni-
cas em geral (ver Mischel, 1968, para uma 
revisão) torna essa prática injustificável na 
maioria dos casos.

Existem vários outros usos de termi-
nologia pejorativa na DIB-R e no DSM-IV. 
Por exemplo, um critério proposto para a 
autoimagem instável no DSM-IV continha 
a seguinte sentença: “Esses indivíduos po-
dem mudar subitamente do papel de uma 
pessoa suplicante e carente de auxílio para 
um vingador implacável de maus tratos 
passados”. O uso dessa terminologia suge-
re que essa postura é disfuncional ou pato-
lógica. Todavia, as evidências recentes de 
que até 76% das mulheres que satisfazem 
os critérios para o TPB são, de fato, vítimas 
de abuso sexual durante a infância, junta-
mente com as evidências de negligência e 
abuso físico sofridos por esses indivíduos 
(ver o Capítulo 2 para revisões desses da-
dos), sugerem que essa postura é isomórfi-
ca com a realidade.

Ou então examinemos o termo “ca-
rente”. Não parece insensato que uma 
pessoa que sente dor intensa se apresente 
como “suplicante e carente”. De fato, essa 
postura talvez seja essencial para a pessoa 
conseguir o que precisa para melhorar a 
condição dolorosa. Isso é especialmente 
verdadeiro quando os recursos são escassos 
de um modo geral, ou quando a pessoa que 
pede ajuda não tem recursos suficientes 
para “comprar” a ajuda necessária – ambos 
casos aplicáveis a indivíduos borderline. 
Nós da comunidade da saúde mental temos 
poucos recursos para ajudá-los. A pouca 
ajuda que podemos dar a eles é limitada 
por outras obrigações e demandas sobre 
nosso tempo e nossas vidas como cuida-
dores individuais. Com frequência, aquilo 
que os pacientes borderline mais desejam 
– nosso tempo, atenção e cuidado – somen-
te está disponível em momentos breves e 

racionados da semana. Além disso, os in-
divíduos borderline não têm as habilidades 
interpessoais necessárias para encontrar, 
desenvolver e manter outros relacionamen-
tos interpessoais onde poderiam obter mais 
do que necessitam. Chamar de “carente” 
quem precisa mais do que as pessoas po-
dem dar de forma razoável é um certo exa-
gero. Quando pacientes queimados ou de 
câncer em dor extrema agem de maneira 
semelhante, não costumamos chamá-los de 
“suplicantes e carentes”. Creio que, se os 
privássemos dos remédios para a dor, eles 
vacilariam exatamente da mesma maneira 
que os indivíduos borderline.

Já se argumentou que, nas mentes dos 
cuidadores profissionais, esses termos não 
são pejorativos. De fato, isso pode ser ver-
dade. Contudo, parece-me que esses termos 
pejorativos não promovem uma atitude de 
compaixão, entendimento e cuidado pelos 
pacientes borderline. Pelo contrário, para 
muitos terapeutas, esses termos criam uma 
distância emocional e raiva dos indivíduos 
borderline. Em outras ocasiões, esses ter-
mos refletem distância emocional, raiva e 
frustração crescentes. Um dos principais 
objetivos de minha teorização é desenvolver 
uma teoria do TPB que seja cientificamente 
sólida e que tenha um tom acrítico e não pe-
jorativo. A ideia aqui é que essa teoria deve 
levar a técnicas efetivas de tratamento, bem 
como a uma atitude compassiva. Essa atitu-
de é necessária, especialmente com essa po-
pulação: nossas ferramentas para ajudá-las 
são limitadas; sua miséria é intensa e vocal; 
e o sucesso ou fracasso de nossas tentativas 
de ajudar pode ter resultados extremos.

Terapia para o transtorno
da personalidade borderline: 
uma prévia

O programa de tratamento que desenvol-
vi – a terapia comportamental dialética, ou 
TCD – é, em sua maior parte, a aplicação 
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de uma ampla variedade de estratégias de 
terapia cognitiva e comportamental aos 
problemas do TPB, incluindo comporta-
mentos suicidas. A ênfase na avaliação; 
coleta de dados sobre comportamentos 
atuais; definição operacional precisa dos 
alvos do tratamento; uma relação de tra-
balho colaborativa entre o terapeuta e o 
paciente, incluindo atenção a orientar o 
paciente para o programa de terapia e um 
comprometimento mútuo com os objetivos 
do tratamento; e a aplicação de técnicas 
padronizadas da terapia cognitiva e com-
portamental, tudo isso sugere um progra-
ma padrão de terapia cognitivo-compor-
tamental. Os procedimentos básicos do 
tratamento, como solução de problemas, 
técnicas de exposição, treinamento de ha-
bilidades, manejo das contingências e mo-
dificação cognitiva são proeminentes na te-
rapia cognitiva e comportamental há anos. 
Cada conjunto de procedimentos tem uma 
literatura empírica e teórica enorme.

A TCD também tem diversas caracte-
rísticas específicas que a definem. Como 
sugere o seu nome, sua principal caracte-
rística é a ênfase na “dialética” – ou seja, 
a conciliação de opostos em um processo 
constante de síntese. A dialética mais fun-
damental é a necessidade de aceitar as pa-
cientes como são, no contexto de tentar 
ensiná-los a mudar. A tensão entre as as-
pirações e expectativas elevadas e baixas 
alternadas das pacientes quanto a suas 
próprias capacidades traz um desafio for-
midável para os terapeutas, exigindo mu-
danças imediatas no uso de estratégias de 
aceitação versus confrontação e mudança. 
Essa ênfase na aceitação, como equilíbrio 
à mudança, flui diretamente da integra-
ção de uma perspectiva tirada da prática 
oriental (Zen) com a prática psicológica 
ocidental. O termo dialética também su-
gere a necessidade do pensamento dialéti-
co por parte do terapeuta, bem como de 
enfocar para mudança o pensamento não 
dialético, dicotômico e rígido do paciente. 

Do ponto de vista estilístico, a TCD mescla 
uma atitude trivial, um tanto irreverente, 
e às vezes ultrajante para com comporta-
mentos parassuicidas atuais e passados 
e outros comportamentos disfuncionais 
com o afeto, flexibilidade e sensibilidade 
do terapeuta para com a paciente, além 
de uma autorrevelação estratégica. Os es-
forços constantes na TCD para “reformu-
lar” os comportamentos suicidas e outros 
comportamentos disfuncionais como parte 
do repertório aprendido da resolução de 
problemas da paciente, e para enfocar na 
terapia a resolução de problemas ativa, são 
equilibrados com uma ênfase correspon-
dente em validar as respostas emocionais, 
cognitivas e comportamentais atuais da pa-
ciente tais como são. O foco da resolução 
de problemas exige que o terapeuta aborde 
todos os comportamentos problemáticos 
da paciente (dentro e fora das sessões) e si-
tuações terapêuticas de maneira sistemáti-
ca, incluindo fazer análise comportamental 
colaborativa, formular hipóteses sobre as 
possíveis variáveis que influenciam o pro-
blema, gerar mudanças possíveis (soluções 
comportamentais) e experimentar e avaliar 
as soluções.

A regulação emocional, a efetividade 
interpessoal, a tolerância a perturbações, a 
atenção plena nuclear (core mindfulness) e 
as habilidades de autocontrole são ensina-
das ativamente. Em todos os módulos de 
tratamento, a aplicação dessas habilidades 
é incentivada e ensinada. O uso das con-
tingências que atuam dentro do ambiente 
terapêutico exige que o terapeuta preste 
muita atenção à influência recíproca que 
cada participante, terapeuta e paciente, 
tem sobre o outro. Embora as contingên-
cias naturais sejam incentivadas como um 
meio de influenciar o comportamento da 
paciente, o terapeuta não está proibido de 
usar reforçadores arbitrários, além de con-
tingências aversivas, quando o compor-
tamento em questão é letal ou quando o 
comportamento esperado do paciente não 
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ocorre facilmente sob condições terapêuti-
cas normais. A tendência de pacientes bor-
derline de evitar ativamente as situações 
ameaçadoras é um foco constante da TCD. 
A exposição na sessão e in vivo a estímu-
los que evocam medo é menos sistemáti-
ca do que na terapia cognitiva pura, mas 
essa modificação é incentivada na análise 
comportamental contínua e na promoção 
da mudança.

O foco na validação exige que o tera-
peuta comportamental dialético procure 
o grão de sabedoria ou verdade inerente 
em cada uma das respostas da paciente e 
comunique essa sabedoria a ela. A crença 
no desejo essencial da paciente de crescer 
e progredir, bem como a crença em sua ca-
pacidade inerente de mudar, fundamenta o 
tratamento. A validação também envolve 
o reconhecimento frequente e solidário do 
sentido de desespero emocional da pacien-
te. No decorrer do tratamento, a ênfase 
está em construir e manter um relaciona-
mento colaborativo, interpessoal e positivo 
entre a paciente e o terapeuta. Uma carac-
terística importante da relação terapêutica 
é que o principal papel do terapeuta é de 
consultor para a paciente, e não de consul-
tor para outros indivíduos.

Diferenças entre esta abordagem 
e as terapias cognitivas e 
comportamentais padrão

Diversos aspectos da TCD a diferenciam 
da terapia cognitiva e comportamental 
“comum”: (1) o foco na aceitação e vali-
dação do comportamento como ocorre no 
momento; (2) a ênfase em tratar comporta-
mentos que interfiram na terapia; (3) a ên-
fase na relação terapêutica como essencial 
ao tratamento; e (4) o foco nos processos 
dialéticos. Em primeiro lugar, a TCD en-
fatiza a aceitação do comportamento e da 
realidade como são, mais do que a maioria 
das terapias cognitivas e comportamentais. 
Até um nível amplo, de fato, pode-se pen-

sar na terapia cognitivo-comportamental 
padrão como uma tecnologia de mudan-
ça. Ela deriva muitas das suas técnicas do 
campo da aprendizagem, que é o estudo 
da mudança comportamental por meio da 
experiência. Em comparação, a TCD enfa-
tiza a importância de equilibrar a mudança 
com a aceitação. Embora a aceitação dos 
pacientes como são seja crucial para qual-
quer boa terapia, a TCD vai um passo além 
do que a terapia cognitivo-comportamen-
tal, enfatizando a necessidade de ensinar as 
pacientes a aceitarem a si mesmas e o seu 
mundo como é no momento. Desse modo, 
uma tecnologia de aceitação é tão impor-
tante quanto a tecnologia da mudança.

Essa ênfase da TCD em um equilíbrio 
entre a aceitação e a mudança deve-se mui-
to a minhas experiências de estudar medi-
tação e espiritualidade oriental. Os princí-
pios da TCD de observar, de atenção plena 
e de evitar fazer juízos derivam todos do 
estudo e da prática da meditação Zen. O 
tratamento comportamental mais parecido 
com a TCD nesse sentido é a psicoterapia 
contextual de Hayes (1987). Hayes é um 
terapeuta comportamental radical, que 
também enfatiza a necessidade de aceita-
ção comportamental. Vários outros teóri-
cos têm aplicado esses princípios a áreas 
específicas de problemas e influenciaram o 
desenvolvimento da TCD. Marlatt e Gor-
don (1985), por exemplo, ensinam a aten-
ção plena a alcoolistas, e Jacobson (1991) 
recentemente começou a ensinar aceitação 
sistematicamente para casais com proble-
mas matrimoniais.

A ênfase da TCD em comportamentos 
que interferem na terapia é mais parecida 
com a ênfase psicodinâmica nos compor-
tamentos de “transferência” do que com 
qualquer aspecto das terapias cog niti vo-
-com por ta men tais. De um modo geral, os 
terapeutas comportamentais têm dedicado 
pouca atenção empírica ao tratamento dos 
comportamentos que interferem na tera-
pia. A exceção aqui é a grande literatura 
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sobre os comportamentos de adesão ao 
tratamento (p.ex., Shelton e Levy, 1981). 
Outras abordagens ao problema geralmen-
te são tratadas sob a rubrica da “molda-
gem”, que recebeu uma quantidade razoá-
vel de atenção no tratamento de crianças, 
pacientes psiquiátricos internados crônicos 
e deficientes mentais (ver Masters, Burish, 
Hollon e Rimm, 1987). Isso não significa 
que o problema foi ignorado completa-
mente. Chamberlain e colegas (Chamber-
lain, Patterson, Reid, Kavanagh e Forga-
tch, 1984) desenvolveram uma medida da 
resistência ao tratamento, para usar com 
famílias em intervenções familiares com-
portamentais.

Minha ênfase na relação terapêutica 
como algo crucial ao progresso na TCD 
vem principalmente do meu trabalho em 
intervenções com indivíduos suicidas. Às 
vezes, essa relação é a única coisa que os 
mantém vivos. Os terapeutas comporta-
mentais prestam atenção na relação tera-
pêutica (ver Linehan, 1988, para uma revi-
são dessa literatura), mas, historicamente, 
não atribuíram a ela a ênfase que atribuo 
na TCD. Recentemente, Kohlenberg e Tsai 
(1991) desenvolveram uma terapia com-
portamental integrada, na qual o veículo 
da mudança é a relação entre o terapeuta 
e o paciente, e seu pensamento influenciou 
o desenvolvimento da TCD. Os terapeutas 
cognitivos, embora sempre mencionem 
sua importância, pouco escreveram sobre 
como chegar ao relacionamento colabora-
tivo considerado necessário à terapia. Uma 
exceção aqui é o recente livro de Safran e 
Segal (1990).

Finalmente, o foco em processos dialé-
ticos (que discuto em detalhe no Capítulo 
2) separa a TCD da terapia cognitivo-com-
portamental padrão, mas não tanto como 
parece à primeira vista. Assim como a tera-
pia comportamental, a dialética enfatiza o 
processo sobre a estrutura. Avanços recen-
tes no behaviorismo radical e nas teorias e 
abordagens contextuais à terapia compor-

tamental que eles geraram (p.ex., Hayes, 
1987; Kohlenberg e Tsai, 1992; Jacobson, 
1992) compartilham muitas características 
da dialética. As novas abordagens de te-
rapia cognitiva segundo o processamento 
de informações (p.ex., Williams, no prelo) 
também enfatizam o processo sobre a es-
trutura. Todavia, a TCD leva a aplicação da 
dialética substancialmente mais adiante do 
que muitas terapias cognitivas e comporta-
mentais comuns. A força do tom dialético 
para determinar estratégias terapêuticas em 
um dado momento é substancial. A ênfase 
na dialética na TCD assemelha-se mais à 
ênfase terapêutica na terapia da gestalt, que 
também advém de uma teoria sistêmica e 
holística e concentra-se em ideias como a 
síntese. De maneira interessante, as aborda-
gens mais novas de terapia cognitiva para o 
TPB desenvolvidas por Beck e seus colegas 
(Beck, Freeman e Associates, 1990; Young, 
1988) incorporam explicitamente as técni-
cas da gestalt.

Se essas diferenças são fundamental-
mente importantes, é claro, é uma questão 
empírica. Certamente, depois de tudo dito 
e feito, talvez os componentes cognitivo-
-comportamentais padrão sejam os res-
ponsáveis pela efetividade da TCD. Ou, à 
medida que as terapias cognitivas e com-
portamentais expandirem seu âmbito, tal-
vez vejamos que as diferenças entre a TCD 
e aplicações mais padronizadas não são tão 
claras quanto sugiro.

O tratamento é eficaz?: dados 
empíricos

Atualmente, a TCD é uma das poucas in-
tervenções psicossociais para o TPB que 
tem dados empíricos e controlados a favor 
da sua eficácia. Devido às imensas dificul-
dades em tratar essas pacientes, à literatura 
sobre como tratá-las e ao interesse amplo 
no tema, isso é uma grande surpresa. Con-
segui encontrar apenas dois tratamentos 
que foram submetidos a um ensaio clíni-
co controlado. Marziali e Munroe-Blum 
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(1987; Munroe-Blum e Marziali, 1987, 
1989; Clarkin, Marziali e Munroe-Blum, 
1991) compararam uma terapia de grupo 
psicodinâmica para o TPB (Relationship 
Management Psychotherapy, RMP) com o 
tratamento usual individual na comunida-
de. Não encontraram diferenças nos resul-
tados do tratamento, embora a RMP tenha 
tido um pouco mais êxito em manter as 
pacientes em terapia. Recentemente, Tur-
ner (1992) concluiu um ensaio controlado 
randomizado de um tratamento multimo-
dal estruturado que consistia de farmaco-
terapia combinada com um tratamento 
dinâmico/cognitivo-comportamental, bas-
tante semelhante à TCD. Os resultados 
preliminares indicam prognósticos promis-
sores, com reduções graduais observadas 
em cognições e comportamentos proble-
máticos, ansiedade e depressão.

Foram realizados dois ensaios clínicos 
sobre o TCD. Em ambos, mulheres cronica-
mente parassuicidas que satisfaziam os cri-
térios para o TPB foram divididas aleatoria-
mente para TCD ou uma condição controle 
de tratamento como é usual na comunidade. 
Os terapeutas eram eu e outros psicólogos, 
psiquiatras e profissionais da saúde mental 
treinados e supervisionados por mim em 
TCD. O tratamento experimental durou 
um ano. Foram realizadas avaliações a cada 
quatro meses até o fim do tratamento. Após 
o tratamento, foram realizadas duas avalia-
ções, em intervalos de seis meses.

Estudo 1

No primeiro estudo, 24 pacientes fizeram 
TCD e 23 receberam o tratamento habitual. 
Exceto pelas taxas de abandono do trata-
mento, apenas aquelas pacientes da TCD 
que permaneceram em tratamento por qua-
tro ou mais sessões (n = 22) foram incluídos 
nas análises. Uma paciente do tratamento 
usual nunca retornou para as avaliações. 
Resultados favorecendo a TCD foram ob-
servados em todas as áreas abordadas.

 1. Em comparação com as pacientes 
do tratamento usual, as pacientes 
colocadas em TCD foram signifi-
cativamente menos prováveis de se 
envolver em parassuicídio durante o 
ano do tratamento, relatavam menos 
episódios parassuicidas a cada ponto 
de avaliação e tiveram parassuicídios 
menos graves do ponto de vista mé-
dico ao longo do ano. Esses resul-
tados foram obtidos apesar do fato 
de que a TCD não foi melhor que 
o tratamento usual para melhorar 
as autoavaliações de desesperança, 
ideação suicida ou razões para viver. 
Reduções semelhantes na frequência 
dos episódios parassuicidas foram 
observadas por Barley e colaborado-
res (no prelo) quando instituíram a 
TCD em uma unidade de internação 
psiquiátrica.

 2. A TCD foi mais eficaz do que o tra-
tamento usual para limitar o abando-
no do tratamento, o comportamento 
mais sério que interferiam no trata-
mento. Em um ano, apenas 16,4% 
haviam abandonado o tratamento, 
consideravelmente menos do que os 
50 a 55% que abandonavam outros 
tratamentos naquela época (ver Koe-
nigsberg, Clarkin, Kernberg, Yeomans 
e Gutfreund, no prelo).

 3. As pacientes em TCD apresentaram 
tendência de ser admitidos com menos 
frequência em unidades psiquiátricas 
e tiveram menos dias de internação 
psiquiátrica por paciente. Aqueles em 
TCD tiveram uma média de 8,46 dias 
de internação psiquiátrica ao longo 
do ano, comparados com 38,86 para 
sujeitos em tratamento usual.

Em muitos estudos sobre trata-
mentos clínicos, os sujeitos que já 
tentaram cometer suicídio ou foram 
hospitalizados por razões psiquiátri-
cas são retirados do ensaio clínico. 
Desse modo, estava particularmente 
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interessada em olhar esses dois fato-
res em conjunto. Foi desenvolvido 
um sistema para categorizar o fun-
cionamento psicológico em um con-
tinuum de ruim a bom, conforme a 
seguir: as pacientes que não tiveram 
hospitalização psiquiátrica e episó-
dios parassuicidas durante os últi-
mos quatro meses de seu tratamen-
to foram rotuladas como “bom”. 
Aquelas com uma hospitalização 
ou um episódio parassuicida foram 
rotulados como “moderado”, e as 
que tiveram uma hospitalização e 
um episódio parassuicida durante os 
últimos quatro meses de tratamen-
to, bem como a única paciente que 
cometeu suicídio, foram rotuladas 
como “ruim”. Usando esse sistema, 
treze pacientes tiveram bons resulta-
dos, seis tiveram resultados modera-
dos e três tiveram resultados ruins. 
Na condição de tratamento usual, 
havia seis com resultados bons e 
ruins e dez com resultados modera-
dos. A diferença nos resultados foi 
significativa no nível p < 0,02.

 4. No término do tratamento, as pa-
cientes da TCD, comparadas com 
sujeitos no tratamento usual, foram 
avaliadas como superiores em adap-
tação global por um entrevistador, 
e se avaliaram como superiores em 
uma medida do desempenho geral 
em papéis sociais (trabalho, escola, 
lar). Esses resultados, combinados 
com o sucesso da TCD para reduzir 
os dias de internação psiquiátrica, 
sugerem que a TCD foi pouco eficaz 
para melhorar os comportamentos 
que interferem na vida.

 5. A eficácia da TCD para melhorar as 
habilidades comportamentais visa-
das foi ambígua. Com relação à re-
gulação emocional, as pacientes em 
TCD, mais do que aquelas no tra-
tamento usual, tendiam a se avaliar 

de forma mais positiva em relação 
à mudança nas emoções e melhora 
no controle emocional geral. Elas 
também tiveram escores significa-
tivamente mais baixos em medidas 
de autoavaliação do traço raiva e 
ruminação ansiosa. Todavia, não 
houve diferenças entre os grupos em 
depressão autoavaliada, embora to-
dos as pacientes tenham melhorado. 
Com relação às habilidades inter-
pessoais, as pacientes que receberam 
TCD, em comparação com as do tra-
tamento usual, se avaliaram melhor 
em eficácia interpessoal e solução 
de problemas interpessoais, e foram 
superiores em medidas de autoava-
liação e medidas avaliadas pelo en-
trevistador para a adaptação social. 
A TCD não foi mais eficaz, em rela-
ção à condição de tratamento usual, 
para elevar as avaliações das pacien-
tes sobre sua própria capacidade de 
aceitar e tolerar a si mesmos e a rea-
lidade. Todavia, a redução maior no 
comportamento parassuicida, dias 
de internação psiquiátrica e raiva 
entre as pacientes da TCD, apesar 
da ausência de melhora diferencial 
na depressão, desesperança, ideação 
suicida ou razões para viver, sugere 
que a tolerância à perturbação, pelo 
menos conforme manifestada pelas 
respostas comportamentais e emo-
cionais, não melhorou entre aqueles 
que fizeram TCD.

A superioridade do tratamento de 
TCD se manteve quando as pacientes 
da TCD foram comparadas com as 
pacientes do tratamento usual que 
tiveram psicoterapia individual está-
vel durante o ano do tratamento. Isso 
sugere que a eficácia da TCD não é 
apenas resultado de proporcionar 
uma psicoterapia individual estável. 
Esses resultados são apresentados de 
forma mais completa em outras pu-
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blicações (Linehan et al., 1991; Li-
nehan e Heard, 1993; Linehan, Tutek 
e Heard, 1992).

Localizamos 37 pacientes para entre-
vistas de seguimento aos 18 meses e 25 
para seguimentos aos 24 meses (Linehan, 
Heard e Armstrong, no prelo). Muitas não 
estavam dispostas a preencher toda a ba-
teria de avaliação, mas se dispuseram a 
fazer uma entrevista abreviada cobrindo 
os dados essenciais. A superioridade da 
TCD sobre o tratamento usual alcançada 
durante o ano de tratamento se manteve, 
de um modo geral, durante o ano após o 
tratamento. A cada ponto do seguimento, 
aquelas que fizeram TCD se saíram melhor 
do que as do tratamento usual em medidas 
de adaptação global, adaptação social e de-
sempenho no trabalho. Em cada área onde 
a TCD foi superior ao tratamento usual no 
pós-tratamento, houve manutenção dos 
ganhos da TCD durante o seguimento por 
pelo menos seis meses. A superioridade da 
TCD foi mais forte durante os seis primei-
ros meses do seguimento para medidas do 
comportamento parassuicida e da raiva, e 
mais forte durante os seis meses seguintes 
para reduzir o número de dias de interna-
ção psiquiátrica.

É importante ter algumas coisas em 
mente ao considerar as bases de pesquisa 
da eficácia da TCD. Primeiramente, em-
bora tenha havido ganhos significativos 
ao longo de um ano, a maioria dos quais 
se manteve no ano de seguimento, nos-
sos dados não sustentam a hipótese de 
que um ano de tratamento seja suficiente 
para esses pacientes. Nossos sujeitos ainda 
apresentaram escores na faixa clínica em 
quase todas as medidas. Em segundo lugar, 
um único estudo é uma base muito fraca 
para decidir que um tratamento é eficaz. 
Embora nossos resultados tenham sido re-
produzidos por Barley e colaboradores (no 
prelo), são necessárias muitas outras pes-
quisas. Em terceiro lugar, existem poucos 

ou nenhum dado para indicar que outros 
tratamentos não sejam eficazes. Fora as 
duas exceções citadas, nenhum outro tra-
tamento jamais foi avaliado em um ensaio 
clínico controlado.

Estudo 2

No segundo estudo (Linehan, Heard e 
Armstrong, 1993), abordamos a seguinte 
questão: se uma paciente borderline estiver 
fazendo psicoterapia individual que não a 
TCD, a eficácia do tratamento será maior 
se adicionarmos o treinamento de habili-
dades em grupo da TCD à terapia? Onze 
pacientes foram colocadas aleatoriamente 
em treinamento de habilidades em grupo, 
e oito foram colocadas em uma condição 
de controle sem o treinamento. Todas as 
pacientes já estavam recebendo terapia 
individual contínua na comunidade e fo-
ram encaminhadas para o treinamento de 
habilidades em grupo por seus terapeutas. 
As pacientes foram combinadas e dividi-
das aleatoriamente nas condições. Além 
do seu status terapêutico, não havia di-
ferenças significativas entre as pacientes 
deste estudo e do primeiro estudo descrito. 
Com exceção do fato de que mantivemos 
as pacientes do treinamento de habilida-
des razoavelmente bem no decorrer do 
ano (73%), os resultados sugerem que o 
treinamento de habilidades em grupo da 
TCD pode ter pouco ou nada que o reco-
mende como tratamento adicional para 
uma psicoterapia individual (não TCD). 
No pós-tratamento, não houve diferenças 
significativas entre os grupos em nenhuma 
variável, e as médias não sugerem que a 
ausência dessas diferenças seja resultado 
do pequeno tamanho da amostra.

Depois disso, fizemos uma compa-
ração post hoc de todas as pacientes do 
Estudo 2 em psicoterapia individual está-
vel (n = 18) com as pacientes do Estudo 
1 que estavam estáveis na TCD padrão (n 
= 21). Isso nos permitiu comparar a TCD 
com outra psicoterapia individual, onde o 
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terapeuta estava tão comprometido com a 
paciente quanto na TCD. As pacientes do 
Estudo 1 que fizeram TCD padrão se saí-
ram melhor em todas as áreas visadas. As 
pacientes do tratamento usual individual 
estável, independente de receberem o trei-
namento de habilidades em grupo da TCD, 
não se saíram melhor (ou pior) do que as 
22 pacientes do Estudo 1 que fizeram o 
tratamento usual. O que podemos concluir 
a partir dessas observações? Em primeiro 
lugar, o segundo estudo corrobora os resul-
tados do primeiro: a TCD padrão (ou seja, 
psicoterapia e treinamento de habilidades) 
é mais eficaz do que o tratamento usual 
geral. Não podemos concluir, porém, que 
o treinamento de habilidades em grupo da 
TCD não seja eficaz ou importante quan-
do oferecido dentro do formato padrão da 
TCD. Também não está claro se o treina-
mento de habilidades da TCD seria eficaz 
se oferecido isoladamente, sem uma psico-
terapia individual concomitante que não a 
TCD. Na TCD padrão, o treinamento de 
habilidades é integrado na TCD individual. 
A terapia individual proporciona uma 
quantidade enorme de instrução, feedback 
e reforço em relação às habilidades. Essa 
integração de ambos tipos de tratamento, 
incluindo a ajuda individual para aplicar 
novas habilidades comportamentais, pode 
ser crítica para o sucesso da TCD padrão. 
Além disso, combinar uma terapia indivi-
dual não TCD com o treinamento de ha-
bilidades da TCD pode criar um conflito 
para a paciente, afetando o resultado nega-
tivamente. Atualmente, estamos estudando 
essas questões.

Comentários finais

Embora exista uma quantidade razoável de 
pesquisas sobre a TCD, ainda existe uma 
certa controvérsia quanto a utilidade e va-
lidade da entidade diagnóstica. O precon-
ceito contra indivíduos classificados como 
borderline tem levado muitos a criticar o 

rótulo diagnóstico. O termo foi associado 
a tanta culpa atribuída às vítimas que al-
guns acreditam que deveria ser descartado 
completamente. Alguns autores, apontan-
do para a relação entre os diagnósticos e 
o abuso sexual na infância (ver o Capítulo 
2 para uma revisão dessa literatura), acre-
ditam que esses indivíduos devem receber 
um diagnóstico que ressalte essa associa-
ção, como “síndrome pós-traumática”. A 
ideia parece ser que, se um rótulo sugere 
que o comportamento problemático resul-
ta de abuso (no lugar de um defeito do in-
divíduo), o preconceito será reduzido.

Embora não seja fã do termo border-
line, não acredito que possamos reduzir o 
preconceito contra esses indivíduos difíceis 
de tratar mudando rótulos. Ao invés disso, 
creio que a solução deva ser o desenvol-
vimento de uma teoria que se baseie em 
princípios científicos sólidos, enfatizando 
a base dos comportamentos borderline 
desordenados em respostas “normais” a 
acontecimentos biológicos, psicológicos 
e ambientais disfuncionais. É justamente 
tornando esses indivíduos diferentes de 
nós mesmos em princípio que podemos 
rebaixá-los. E talvez, às vezes, nós os rebai-
xemos para torná-los diferentes. Todavia, 
quando enxergarmos que os princípios do 
comportamento que influenciam o com-
portamento normal (incluindo o nosso) 
são os mesmos princípios que influenciam 
o comportamento borderline, conseguire-
mos enfatizar mais facilmente e responder 
de forma compassiva às dificuldades que 
eles nos apresentam. A posição teórica des-
crita nos próximos dois capítulos visa su-
prir essa necessidade.

Notas
 1 Psicoterapeutas geralmente usam a pala-

vra “paciente” ou a palavra “cliente” ao 
referir-se ao indivíduo que faz psicotera-
pia. Neste livro, uso o termo “paciente”. 
No manual de treinamento que o acompa-
nha, uso o termo “cliente”. Pode-se fazer 
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um argumento razoável para os dois. O 
argumento para usar o termo “paciente” 
pode ser encontrado na primeira definição 
da palavra (como substantivo) no Original 
Oxford English Dictionary on Compact 
Disc (1987): “Aquele que sofre paciente-
mente”. Embora sejam raros atualmente, a 
definição se encaixa perfeitamente nos in-
divíduos borderline que atendo em psico-
terapia. Os significados mais comuns para 
o termo – “aquele que está em tratamento 
médico para curar uma doença ou feri-
mento” ou “uma pessoa ou coisa submeti-
da a uma ação, ou a que se faz algo” – são 
menos aplicáveis, pois o TPB não se baseia 
unicamente no modelo de doença, e não 
considera o paciente passivo, ou alguém a 
quem se faz coisas.

 2 É interessante observar que, dentro das co-
munidades psicanalítica e cognitivo-com-
portamental, a atenção ao TPB começou 
durante a terceira década da disciplina tera-
pêutica, e pelas mesmas razões. Técnicas de 
tratamento que costumam ser bastante efi-
cazes são menos eficazes quando a paciente 
preenche os critérios para TPB.

 3 Diekstra vem desenvolvendo um novo con-
junto de definições de comportamentos 
suicidas não fatais para inclusão na décima 
revisão da Classificação Internacional de 

Doenças (Diekstra, 1988, citado em Van 
Egmond e Diekstra, 1989). Nesse novo sis-
tema, a tentativa de suicídio é distinguida 
do parassuicídio. As definições são as se-
guintes:

Tentativa de suicídio:
(a) Ato incomum com resultado não fatal;
(b) que seja iniciado e realizado delibera-

damente pelo indivíduo envolvido;
(c) que cause automutilação ou causaria 

sem a intervenção de outras pessoas ou 
que consista de ingerir uma substância 
além da sua dosagem terapêutica reco-
nhecida.

Parassuicídio
(a) Ato incomum com resultado não fatal;
(b) que seja deliberadamente iniciado e 

realizado pelo indivíduo envolvido, na 
expectativa de tal resultado;

(c) que cause automutilação ou causaria 
sem a intervenção de outras pessoas ou 
que consista de ingerir uma substância 
além da sua dosagem terapêutica reco-
nhecida;

(d) o resultado considerado pelo agente 
como instrumental para causar mudan-
ças desejadas na consciência e/ou con-
dição social (Van Egmond e Diekstra, 
1989, p. 53-54).


