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RESUMO 

 
 

Martinho Junior E. Análise das vivências dissociativas e das modalidades de 
tratamentos prestados a adolescentes portadores de transtorno de 
personalidade Borderline [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2019. 
Nesse estudo, as histórias de tratamento relatadas por adolescentes 
hospitalizados com o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline 
(TPB) foram comparadas àquelas relatadas por uma amostra separada de 
adultos hospitalizados com TPB. Também, a gravidade e a fenomenologia 
das vivências dissociativas relatadas por adolescentes hospitalizados com 
TPB foram comparadas às relatas por adolescentes sem diagnósticos 
psiquiátricos e com as de uma amostra separada de adultos com TPB. 
Cento e quatro adolescentes entre 13-17 anos que preenchiam 
rigorosamente o diagnóstico de TPB foram entrevistados sobre suas 
histórias de tratamento psiquiátrico. A mesma entrevista semiestruturada foi 
administrada a 290 adultos com idade maior ou igual a 18 anos que também 
preenchiam critérios para TPB. A Escala de Experiências Dissociativas 
(DES) foi administrada a um total de 89 adolescentes hospitalizados entre 
13-17 anos que preenchiam critérios para o TPB. A mesma medida de 
autorrelato de 28 itens foi administrada a 51 adolescentes da mesma faixa 
etária e a 290 adultos hospitalizados com o diagnóstico de TPB. 
Adolescentes e adultos com TPB apresentaram histórico semelhante de 
utilização de terapia individual (93% vs. 96%), medicamentos psicotrópicos 
de uso contínuo (93% vs. 84%), polifarmácia (68% vs. 66%), antidepressivos 
(72% vs. 80%) e de lítio (14% vs. 26%). No entanto, adolescentes foram 
significativamente mais propensos a apresentarem histórico de internações 
psiquiátricas prévias (96% vs. 79%), a terem participado de psicoterapia de 
grupo (54% vs. 36%), e relataram uso maior de antipsicóticos (55% vs. 39%) 
e estimulantes (19% vs. 7%) em comparação a adultos com TPB. Em 
contraste, em comparação com adultos com TPB, os adolescentes com TPB 
fizeram menor uso de terapia individual intensiva (0% vs. 36%), grupos de 
autoajuda (7% vs. 51%), tratamentos residenciais (13% vs. 36%), e de 
benzodiazepínicos (10% vs. 43%). Adolescentes com TPB apresentaram 
uma pontuação média na DES maior do que os adolescentes sem 
diagnósticos psiquiátricos (19 vs. 9), assim como em 2 dos 3 fatores 
derivados da DES: Absorção (27 vs. 15) e despersonalização (15 vs. 3). 
Adolescentes e adultos com TPB apresentam tanto a pontuação geral média 
quanto a dos 3 fatores derivados da DES semelhantes. Em relação a 
distribuição das pontuações médias da DES em adolescentes com TPB, 
35% apresentaram pontuação de abaixo de 10 (baixa), 47% tinham 
pontuação entre 10 e 29.9 (comum em diagnósticos psiquiátricos não 
primariamente associados à trauma) e 18% tinham pontuação elevada, com 
DES maior ou igual a 30 (associada ao transtorno de estresse pós-
traumático (TEPT) ou transtornos dissociativos); um padrão de distribuição 



semelhante aos adultos com TPB. Em relação a experiências de 
adversidade na infância e ao diagnóstico de TEPT, em adolescentes e 
adultos com TPB que apresentam elevados níveis de sintomas dissociativos 
(DES maior ou igual a 30 pontos), os relatos de negligência tem taxas 
semelhantes (81% vs. 91%), enquanto esse subgrupo de adolescentes com 
TPB apresentam menores taxas de relato de abuso sexual (25% vs. 85%), 
físico (25% vs. 73 %) e menor prevalência de TEPT (25% vs. 87%) do que 
adultos com TPB. Em conjunto, os resultados desse estudo sugerem que 
tanto adolescentes quanto adultos hospitalizados com TPB apresentam 
histórias de tratamento complexas, com altas taxas de uso de recursos 
ambulatoriais e tratamentos intensivos. Adicionalmente, os resultados desse 
estudo sugerem que adolescentes com TPB apresentam vivências 
dissociativas tão severas quanto a de adultos com TPB, e reforçam a 
necessidade de acessar clinicamente, de modo estruturado, a presença de 
sintomas dissociativos em adolescentes com TPB, mesmo sem histórico de 
trauma. 
Descritores: Transtorno de personalidade Borderline; Adolescente; Serviços 
de saúde mental; Recursos em saúde; Tratamento farmacológico; 
Transtornos dissociativos. 
 

 

 
 
 

  



ABSTRACT 

 
 

Martinho Junior E. Treatment histories and dissociative experiences of 
adolescents with Borderline personality disorder [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 
In this study, we compared the psychiatric treatment histories reported by 
adolescent inpatients with borderline personality disorder (BPD) to those 
reported by a separate sample of adult inpatients with BPD. Also, the 
severity and quality of dissociative experiences reported by adolescent 
inpatients with BPD were compared to those reported by psychiatric healthy 
adolescents and to a separate sample of adult inpatients with BPD. One 
hundred and four hospitalized girls and boys aged 13-17 who met rigorous 
criteria for BPD were interviewed concerning their histories of psychiatric 
treatment. The same semi-structured interview, which has proven 
psychometric properties, was administered to 290 adults aged 18 or older 
who met the same criteria for BPD. The Dissociative Experiences Scale 
(DES) was administered to a total of 89 hospitalized girls and boys aged 13-
17 who met rigorous criteria for BPD. The same 28 item self-report measure 
with demonstrated reliability and validity was administered to 51 age-
matched psychiatrically healthy adolescents and 290 inpatient adults aged 
18-35 who met criteria for BPD.  Borderline adolescents and adults had 
similar lifetime rates of individual psychotherapy (93% vs. 96%), history of 
taking standing medications (93% vs. 84%), polypharmacy (68% vs. 66%), 
and reported use of antidepressants (72% vs. 80%), anticonvulsants (28% 
vs. 22%) and lithium (14% vs. 26%). However, adolescents were significantly 
more likely than adults with BPD to have a history of prior psychiatric 
hospitalizations (96% vs. 79%), to have been in group therapy (54% vs. 
36%) and reported a higher use of antipsychotics (55% vs. 39%) and 
stimulants (19% vs. 7%). In contrast, they were significantly less likely than 
adults with BPD to have been in intensive individual therapy (0% vs. 36%), 
self-help groups (7% vs. 51%), and residential treatment (13% vs. 36%), and 
a smaller use of benzodiazepines (10% vs. 43%). Adolescents with BPD had 
significantly higher mean overall DES score in comparison with healthy 
adolescents (19 vs. 9), as well as higher scores on two factors derived from 
the DES: absorption (27 vs. 15), depersonalization (15 vs. 3), and similar 
scores on amnesia (10 vs 7). Borderline adolescents and adults had similar 
overall and three factor structure DES scores. Regarding the distribution of 
mean DES scores in adolescents with BPD, 35% had a score bellow 10 
points (low score), 47% had a score between 10 and 29.9 (common in 
psychiatric diagnoses not primarily associated with trauma) and 18% had a 
score of 30 or more (associated with post-traumatic stress disorder (PTSD) 
and dissociative disorders); a distribution similar to adults with BPD. 
Regarding experiences of childhood adversity and the diagnosis of PTSD, in 
adolescents and adults with BPD presenting high levels of dissociative 
symptoms (DES score of 30 or more), they had reported similar rates of 



neglect (81% vs. 91%), but adolescents with BPD had lower rates of 
experiences of sexual abuse (25% vs 85%), physical abuse (25%% vs. 73 
%) and lower prevalence of PTSD (25% vs. 87%) in comparison with adults 
with BPD. Taken together, the results of this study suggest that hospitalized 
adolescents and adults with BPD both have a complex treatment history, with 
high lifetime rates of outpatient and more intensive treatments. Additionally, 
the results of this study suggest that adolescents have dissociative 
experiences as severe as adults with BPD and reinforce the importance of 
routinely conducting clinical assessment of dissociative symptoms even in 
adolescents with BPD who do not report trauma. 
Descriptors:  Borderline personality disorder; Adolescent; Mental health 
services; Health resources; Drug therapy; Dissociative disorders 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Origem e desenvolvimento do diagnóstico do Transtorno de 
Personalidade Borderline 

 

 

O termo “borderline” foi usado em psiquiatria pela primeira vez por Adolf 

Stern em 1938, para descrever pacientes que não se encaixavam nas 

formulações psicanalíticas de neurose ou psicose (1). Segundo ele, esses 

pacientes não respondiam de maneira satisfatória ao tratamento 

psicoterápico, apresentando comportamentos sadomasoquistas e rigidez 

psíquica, como um mecanismo de defesa contra mudanças no ambiente. 

Esse termo ganhou maior força com os estudos psicanalíticos de Otto 

Kernberg, com um refinamento desse termo, onde foi definida a  “organização 

de personalidade borderline” (2). Esse quadro era caracterizado por três 

critérios estruturais: a) difusão de identidade, aparentes por meio de 

percepções inacuradas sobre si e os outros, levando o indivíduo a apresentar 

uma crônica sensação de vazio existencial, b) uso de defesas primitivas, 

estruturada principalmente pela clivagem, e outras tais como controle 

onipotente,  identificação projetiva, idealização e desvalorização primitiva e c) 

capacidade de teste de realidade comprometida em situações de estresse.  

A partir da observação clínica de pacientes hospitalizados, o grupo de 

pesquisa liderado por Roy Grinker fez o primeiro esforço empírico em definir 

a síndrome borderline, a partir da definição de quatro critérios: (I) estado 

emocional predominante de raiva, (II) problemas em relacionamentos 

emotivos, (III) problemas de identidade, (IV) solidão depressiva. 

Adicionalmente, trabalhou na diferenciação dessa síndrome dos quadros 

psicóticos clássicos (pela ausência de sintomas tais como disfunções em 

processos intelectuais associativos, pensamento autista ou regredido, ou 
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déficits em aspectos conotativos de linguagem) e de quadros neuróticos 

clássicos (por exemplo, com a depressão borderline estando mais ligada a 

sentimentos de solidão e isolamento) (3). 

A definição atual de transtorno de personalidade borderline tem origem 

no trabalho de Gunderson e Singer (4) , que identificou na literatura 6 sintomas 

principais do TPB: (I) afetos intensos, geralmente depressivos ou hostis, (II) 

história de comportamentos impulsivos, frequentemente autodestrutivos, (III) 

problemas de identidade muitas vezes escondidos por adaptações sociais, 

(IV) episódios psicóticos breves, frequentemente paranoides e evidentes em 

situações de estresse, (V) respostas primitivas em testes psicológicos não 

estruturados, (VI) relacionamentos que oscilam entre superficialidade 

transiente e intensa dependência. Posteriormente, houve o desenvolvimento 

da Diagnostic Interview for Borderline Patients (DIB) (5), que permitiu o 

diagnóstico do TPB de um modo confiável, gerando a identificação de 7 

aspectos discriminantes do TPB: (I) baixo nível de realizações acadêmicas e 

laborativas, (II) impulsividade, (III) tentativas de suicídio  com o objetivo de 

despertar uma resposta de resgate por parte do outro, (IV) demonstração de 

múltiplos e intensos afetos, principalmente raiva, (V) Ideação paranoide sob 

estresse, (VI) intolerância a solidão, (VII) relacionamentos íntimos 

disfuncionais (6). 

Finalmente, uns dos coordenadores da Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, 3ª edição (DSM-III) (7), Robert L. Spitzer, 

analisou esses critérios utilizados por Gunderson, e estabeleceu a definição 

de TPB adotada pelo DSM-III, incluindo modificações na nomenclatura e a 

adição do critério de difusão de identidade proposto por Otto Kernberg (6,8). 

Nessa definição do DSM-III, os episódios psicóticos breves foram deslocados 

para o Transtorno de Personalidade Esquizotípico. No entanto, diversas 

pesquisas (9,10) demonstraram que em situações de estresse ou depressão, 

pacientes com o TPB apresentavam tendência à apresentar episódios 

psicóticos breves. Portanto, na 4ª Edição do Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-IV) (11), além de mudanças modestas na 

nomenclatura dos critérios diagnósticos do DSM-III, o critério de “ideação 
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paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos” 

foi adicionado na classificação do TPB. Esses critérios se mantém até os dias 

atuais, e estão presentes na 5ª Edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5) (12). Há a necessidade de que cinco dos nove 

critérios estejam presentes para que o diagnóstico do TPB seja realizado. 

Adicionalmente, análises fatoriais demonstram que é possível organizar esses 

critérios do DSM-5 em quatro dimensões de psicopatologia, que, quando 

presentes simultaneamente, diferenciam amplamente o TPB de outros 

transtornos mentais (13, 14). A Tabela 1 descreve essas dimensões 

psicopatológicas juntamente com os critérios operacionais do DSM-5 para o 

TPB. 
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Tabela 1 –  Componentes Fenotípicos e sua correspondência com Critérios 
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª 
Edição (DSM-512) para o Transtorno de Personalidade Borderline 
a partir de análises fatoriais (13,14) 

 

Componente Fenotípico Critérios diagnósticos do DSM-5 

Desregulação emocional 
e/ou afetiva 

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

o Sentimentos crônicos de vazio. 
o Raiva intensa ou inapropriada ou dificuldade em 

controlá-la (p. ex., mostras frequentes de 
irritação, raiva constante, brigas físicas 
recorrentes). 

Distúrbios cognitivos e/ou 
relacionados à identidade 

o Perturbação da identidade: instabilidade 
acentuada e persistência da autoimagem ou da 
percepção de si mesmo. 

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

Instabilidade Interpessoal 

o Esforços frenéticos para evitar abandono real ou 
imaginado. 

o Um padrão de relacionamentos interpessoais 
instáveis e intensos, caracterizado pela 
alternância entre extremos de idealização e 
desvalorização. 

Desregulação 
comportamental 

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

o Recorrência de comportamento, gestos ou 
ameaças suicidas recorrentes ou de 
comportamento automutilante. 

 
 
Adicionalmente, no DSM-5, existe o “Modelo alternativo do DSM-5 para 

os Transtornos de Personalidade”, onde os transtornos de personalidade são 

caracterizados por prejuízos no funcionamento da personalidade e por traços 

de personalidade patológicos. Nessa classificação, o TPB é descrito como 

uma instabilidade da autoimagem, dos objetivos pessoais, das relações 

interpessoais e dos afetos. As dificuldades peculiares estão centralmente 

presentes no nível de identidade, de autodirecionamento, empatia e 
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intimidade, e podem apresentar traços patológicos relativamente persistentes 

tais como hostilidade, labilidade emocional, ansiedade, comportamento de 

risco, impulsividade, depressividade e insegurança de separação.  

No entanto, esse modelo não se tornou oficial pela falta de suporte 

empírico, por conta de sua alta complexidade (difícil para o uso clínico de não 

especialistas), e por não fornecer uma estrutura coerente para um diagnóstico 

confiável (15). No entanto, esta proposta foi a primeira tentativa de se 

desenvolver modelos dimensionais para o estudo dos Transtornos de 

Personalidade buscando um continuum entre traços de personalidade e a 

psicopatologia, algo que tem grande valor heurístico e deve ser perseguido 

em novos estudos (16). 

Ainda que diversos Transtornos de Personalidade possam ter uma 

clara correlação com valores extremos de percentis das dimensões normais 

da personalidade, tais como Transtorno de personalidade antissocial 

(associados a baixos níveis de amabilidade), Transtorno de personalidade 

narcisista (associado a elevados níveis de grandiosidade) e Transtorno de 

personalidade obsessivo compulsiva (associada a altos níveis de 

conscienciosidade), especificamente o TPB está associado a uma ampla base 

de sintomas causam intenso sofrimento ao indivíduo, tais como constantes 

oscilações emocionais, diversos comportamentos impulsivos (autolesões, 

tentativas de suicídio, compulsões), assim como micro episódios psicóticos 
(17). Além disso, diferentemente de pacientes que apresentam alterações de 

outros de traços de personalidade, tais como por exemplo a grandiosidade de 

pacientes com Transtorno de Personalidade Narcisista, que faz os indivíduos 

não demonstrarem disposição em reconhecer suas vulnerabilidades 

emocionais, pacientes com TPB geralmente reconhecem que tem problemas 

graves e procuram ajuda (18). Para a Classificação Internacional de Doenças, 

11ª edição (CID-11), que entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022, foi 

desenvolvido um sistema de classificação dimensional, onde o nível de 

gravidade dos Transtornos de Personalidade é definido a partir de disfunções 

do funcionamento individual (envolvendo identidade e autodirecionamento) e 

do funcionamento interpessoal. Depois de se classificar o nível de gravidade 
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(“Problemas de personalidade”, “Transtorno de Personalidade Leve”, e 

“Transtorno de Personalidade Grave”) o diagnóstico pode ser especificado 

com um ou mais traços de personalidade patológicos (Afetividade Negativa, 

Distanciamento, Dissociabilidade, Desinibição, Anancastia) que contribuem 

para as disfunções observadas no funcionamento de Personalidade. No 

entanto, consonante aos fatos descritos anteriormente, mesmo nessa 

classificação marcadamente dimensional, foi criado o especificador 

borderline, que mantém os critérios categoriais para o diagnóstico de TPB 

inalterados (19).  

Em relação à idade de início em que é possível se fazer o diagnóstico 

de TPB, o DSM-III (7) permitia que esse diagnóstico fosse realizado em 

crianças e adolescentes apenas “em circunstâncias não usuais nas quais 

particulares traços desadaptativos pareçam ser estáveis”. A partir do DSM-IV 
(11), permite-se a realização de diagnósticos de transtornos de personalidade 

“naqueles casos relativamente raros em que os traços mal adaptativos e 

particulares da personalidade do indivíduo parecem ser difusos, persistentes 

e pouco prováveis de serem limitados a um determinado estágio do 

desenvolvimento ou a outro transtorno mental específico. Deve-se reconhecer 

que os traços de personalidade que aparecem na infância com frequência não 

persistem sem mudanças na vida adulta. Para que um transtorno de 

personalidade seja diagnosticado em um indivíduo com menos de 18 anos de 

idade, as características precisam ter estado presentes por pelo menos um 

ano. A única exceção é o transtorno de personalidade antissocial, que não 

pode ser diagnosticado em indivíduos menores de 18 anos”. 

 

 

1.2 Epidemiologia do Transtorno de Personalidade Borderline 
 

 

Em adultos, o transtorno de personalidade borderline (TPB) apresenta 

uma prevalência estimada de 1.7% (0.7% - 2.7%), levando-se em conta 

metanálises feitas por Torgersen e Trull e colaboradores (20,21). Em amostras 
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clínicas, de 6.5% – 42.7% (mediana = 20.3%) dos pacientes psiquiátricos 

hospitalizados (22) e de 8% - 18% (mediana=11.9%) dos pacientes 

psiquiátricos ambulatoriais (23) apresentam TPB. Adicionalmente, 56% dos 

pacientes que são admitidos em pronto atendimento por tentativa de suicídio 

preenchem critérios para TPB (24). Finalmente, 6% dos pacientes atendidos na 

saúde primária apresentam o diagnóstico de TPB (25). 

Em adolescentes, a prevalência de TPB varia de 0.9% a 3.2% (26–28). 

Em amostras clínicas, 11% dos adolescentes atendidos em ambulatórios 

psiquiátricos apresentam TPB (29), e 32% - 49% dos adolescentes internados 

em hospitais psiquiátricos apresentam TPB (30,31).  

A prevalência de TPB ao longo da vida, em estudos realizados na 

comunidade, está entre 5.5 a 5.9% (32,33). Essa disparidade entre a prevalência 

transversal e ao longo da vida é consistente com as altas taxas de remissão 

sintomática encontradas em pacientes com TPB (34). 

 

 

1.3 Controvérsias sobre o diagnóstico do TPB na adolescência 
 

 

Mesmo com o DSM-V deixando claro que o TPB pode ser 

diagnosticado na adolescência (12), muitos clínicos relutam em diagnosticar o 

TPB nessa faixa etária. Por exemplo, ao serem arguidos em questionários 

sobre TPB, embora 82% dos psiquiatras da infância e adolescência acreditem 

que o diagnóstico de TPB na idade adulta seja válido, somente 37% acreditam 

que esse diagnóstico tem validade na adolescência (35). Entre psicólogos que 

trabalham com adolescentes, 57.8% consideram o diagnóstico de TPB válido 

na adolescência, mas somente 8.7% relatam realizar esse diagnóstico na 

adolescência e apenas 6.5% deles oferecem tratamentos especificamente 

direcionados ao tratamento da patologia dos Transtornos de 

Personalidade(36). 
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Entre os principais argumentos contrários a inclusão do diagnóstico 

de TPB na adolescência podem ser citados os seguintes: 

I) Não se pode diagnosticar transtornos de personalidade antes dos 

18 anos, pois antes disso a personalidade individual tem pouca 

estabilidade ou coesão (37) 

II) É difícil distinguir aspectos do TPB da trajetória normal do 

desenvolvimento da adolescência (38) 

III) Considera-se o termo TPB pejorativo, estigmatizante e pode gerar 

pessimismo nos pacientes em relação ao seu futuro (39) 

No entanto, pesquisas científicas mais recentes sugerem que esse tipo 

de raciocínio pode ter um efeito iatrogênico aos pacientes. A média para a 

primeira apresentação clínica em serviços de saúde mental do TPB é de 18 

anos, com um desvio padrão de 5-6 anos. Mas a provável idade de início do 

quadro ocorre por volta dos 13 anos, já que a maioria dos pacientes 

vivenciaram os sintomas por pelo menos 5 anos antes de entrarem no sistema 

de saúde mental (40). Diversos outros estudos também evidenciam que o TPB 

começa na adolescência. Estes destacam que nos possíveis portadores há 

fatores de risco psicossociais similares aos encontrados em adultos e há 

também a presença de todos as características diagnósticas do TPB 

encontrados em adultos, tais como desregulação afetiva e comportamentos 

impulsivos (41). 

Como demonstrado na sessão anterior dessa tese, quando os critérios 

de TPB utilizados em adultos são aplicados na adolescência, obtêm-se 

prevalência semelhantes (42). Em relação a estabilidade do diagnóstico nos 

adolescentes, esse quadro também tende a remitir com o tempo, com os 

elementos centrais do TPB mantendo moderada estabilidade ao longo do 

tempo (43). Os sintomas ficam especialmente estáveis em adolescentes que 

necessitaram de internação psiquiátrica, com sintomatologia mais severa 
(29,31). Da mesma forma, com dissemos anteriormente, mais de 90% dos 

pacientes adultos com TPB atingem remissão dos sintomas (44). 
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Adicionalmente, a maioria dos adolescentes não apresenta um padrão 

de comportamentos impulsivos e disruptivos graves, e esses sintomas não 

são universais entre os adolescentes que apresentam alto risco para 

transtornos mentais na idade adulta (45). Por isso, o TPB na adolescência não 

pode ser descrito como um fenômeno transitório. De fato, pacientes que 

preenchem os critérios formais para o TPB continuam a ter sintomas 

significativos no início da idade adulta (26). Além disso, mesmo a presença de 

1-4 critérios para o TPB em adolescentes demarca de modo progressivo, de 

acordo com o número de critérios,  um grupo com pior funcionamento 

ocupacional e social, com significativos prejuízos na qualidade de vida (46,47). 

Infelizmente, o estigma em relação ao TPB se mantém tanto entre os 

clínicos (48) quanto entre os pacientes (49). Embora preocupações sobre 

estigma sejam genuínos, essa prática aumenta o risco de perpetuação de 

estereótipos negativos, reduzindo as expectativas de que sejam utilizados 

métodos eficazes no tratamento desse transtorno, aumentando a chance de 

diagnósticos incorretos, intervenções inapropriadas e iatrogênicas (por 

exemplo, polifarmácia) (50). Vale ressaltar que determinadas intervenções 

psicológicas específicas em adolescentes portadores de TPB, incluindo 

intervenção precoce (51) podem atenuar de modo marcante padrões de 

comportamento desadaptativos antes que eles se tornem mais cristalizados 

na idade adulta. Além disso, como os pacientes melhoram com os tratamentos 

vigentes e deixam de preencher critérios diagnósticos para o TPB, a falta de 

diagnóstico e tratamento adequado contribui para a perpetuação do estigma. 

Em suma, é fundamental que profissionais de saúde mental tenham a 

capacidade diferenciar sintomas normais do desenvolvimento de sintomas 

psicopatológicos, crônicos, pervasivos e graves, encontrados em 

adolescentes portadores de TPB. Com isso, pode-se oferecer a estes 

indivíduos tratamentos eficazes já disponíveis, evitando-se assim 

procedimentos iatrogênicos e cronificação da doença.  
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1.4 A importância do McLean Study of Adult Development (MSAD) para 
o entendimento do curso e prognóstico do Transtorno de 
Personalidade Borderline 

 

 

O McLean Study of Adult Development (MSAD), que começou nem 

1992, financiado pelo National Institute of Mental Health (NIMH), e se estende 

até os dias atuais, trouxe importantes contribuições no entendimento do TPB. 

Mais de 150 artigos já foram publicados descrevendo algum aspecto desse 

estudo. Nele, 290 pacientes com o diagnóstico do TPB e 72 pacientes 

diagnosticados com Outros Transtornos de Personalidade (OTP) foram 

hospitalizados no Hospital McLean e participaram desse estudo (52). Além do 

diagnóstico do TPB realizado de modo rigoroso, os indivíduos foram 

submetidos a uma grande bateria de avaliações psicossociais. Eles têm sido 

reavaliados de 2 em 2 anos por pesquisadores que desconhecem o 

diagnóstico prévio desses indivíduos. 

Entre os mais importantes achados, foi constatado que 99% dos 

pacientes com TPB atingiram remissão dos sintomas (definido por um período 

de 2 anos em que não fecham os critérios para o TPB) após 16 anos de 

seguimento. As remissões foram muito comuns ao passo que as recorrências 

foram raras: da ordem de 10% (44). Os fatores preditivos para remissão 

sintomática foram: idade menor no início do estudo, ausência de histórico de 

abuso sexual, ausência de histórico familiar de transtorno relacionado a uso 

de substâncias, histórico profissional antes da primeira internação, ausência 

de transtorno de personalidade cluster C, baixos níveis de neuroticismo e altos 

níveis de amabilidade (53).   

Apesar dos altos índices de remissão do TPB, somente 60% dos 

pacientes com TPB chegam a atingir recuperação do TPB após 16 anos de 

seguimento (44), com essa taxa permanecendo similar após 20 anos de 

seguimento (54). Entende-se por recuperação, a remissão do TPB juntamente 

com bom funcionamento social e vocacional, com o pontuação na Escala de 

Avaliação Global do Funcionamento (AGF) do DSM-IV (11) maior ou igual a 61 
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pontos. Isto implica em ter pelo menos uma relação com bom suporte 

emocional com um amigo ou parceiro e trabalhar consistentemente e 

competentemente em emprego de período integral. Os fatores preditivos para 

recuperação clínica são: quociente de inteligência elevado, histórico de não 

ter tido hospitalizações prévias, ausência de Transtorno de Personalidade 

cluster C, histórico de ter tido funcionamento laborativo em tempo integral 

antes da internação inicial, altos níveis de extroversão e altos níveis de 

amabilidade (55). Ao se avaliar recuperação clínica de um modo mais rigoroso, 

definindo esta como excelente somente 39% dos indivíduos com TPB 

atingiram esse desfecho após 20 anos de seguimento (54). Esta definição 

envolve uma pontuação da AGF maior ou igual a 71, com os mesmos critérios 

para recuperação clínica, adicionados a não ter outra comorbidade 

psiquiátrica que interfira com funcionamento (54).  

É digno de nota que a maior parte dos tratamentos específicos 

disponíveis para o TPB não dá a devida ênfase à necessidade de recuperação 

clínica desses pacientes, focando-se apenas na remissão sintomática (56). 

Adicionalmente, o MSAD demonstrou que há 2 tipos de expressão 

sintomatológica no TPB. Um deles apresenta natureza aguda (p.ex., auto- 

mutilações, pensamentos quase-psicóticos, instabilidade afetiva, 

relacionamentos intensos e estáveis) e remitem rapidamente. O outro tipo tem 

características mais temperamentais (i.e., sentimentos frequentes e intensos 

de depressão, profundo medo de abandono, relações de dependência) e se 

atenuam de forma mais lenta (57). 

Em relação às comorbidades psiquiátricas, pacientes que remitem do 

TPB também apresentam marcante declínio em outras comorbidades 

psiquiátricas. Já portadores de TPB que não remitem ao longo do tempo 

apresentam alto índice de comorbidades psiquiátricas, especialmente de 

transtornos de humor e de ansiedade.  Nesse sentido, um dos maiores fatores 

preditivos do subtipo de TPB que cursa com remissão é a ausência de 

comorbidades com transtornos de abuso de substâncias e de outros 

transtornos de personalidade do cluster C (58,59). 
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Os achados do MSAD demonstram que é fundamental que os 

tratamentos específicos para o TPB passem a contemplar de modo central a 

recuperação clínica desses pacientes, ajudando-os a ser inseridos em 

atividades laborativas e em relacionamentos mais suportivos com outras 

pessoas.  

 

 

1.5 Aprendizados sobre o Transtorno de Personalidade Borderline em 
adolescentes derivados do McLean Study of Child and Adolescent 
Development (MSCAD) 

 

 

O McLean Study of Child and Adolescent Development (MSCAD) tem 

trazido diversas contribuições para uma maior compreensão do diagnóstico 

do TPB na adolescência. Fizeram parte desse estudo 104 adolescentes de 

13-17 anos com o diagnóstico de TPB e 60 adolescentes sem diagnóstico 

psiquiátrico. Os dados da linha de base do MSAD também foram utilizados 

para a comparações clínicas entre adolescentes e adultos com TPB. Já foram 

publicados 9 artigos a partir desse estudo.  

Entre os principais achados, em relação à psicopatologia, dos 24 

sintomas mais comuns no TPB, em 20 deles não houve diferença entre 

adultos e adolescentes com TPB. Os 4 sintomas menos prevalentes em 

adolescentes com TPB em relação aos adultos foram: pensamentos quase-

psicóticos, dependência/masoquismo, desvalorização/manipulação/sadismo, 

e problemas no relacionamento entre o paciente e terapeuta (60). Em relação 

a autolesões, em média as prevalências entre adolescentes e adultos com 

TPB foram semelhantes (97% vs. 75%). Embora autolesões em níveis 

extremos (p. ex., mais do que 50 episódios) sejam mais comuns em 

adolescentes com TPB do que em adultos com TPB, é mais comum 

encontrarmos em adultos com TPB um histórico de 5 ou mais tentativas de 

suicídio (61). Adolescentes com TPB apresentam importantes dificuldades em 

manter aproveitamento escolar adequado em comparação com adolescentes 
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sem diagnóstico psiquiátrico (62). Em relação às adversidades na infância, 

adultos com TPB apresentam prevalência de relatos de abuso sexual e físico 

maior em comparação com os adolescentes com TPB (63). Adolescentes com 

TPB tem menores taxas de experiências protetivas na infância do que 

adolescentes sem diagnósticos psiquiátricos, embora tenham relatado mais 

experiências protetivas do que adultos com TPB (64). Entre os fatores de risco 

associados ao diagnóstico de TPB na adolescência, destacam-se altos níveis 

de negligência parental na infância, altos níveis de neuroticismo, e baixos 

níveis de competências observados na infância (65). 

Em suma, os resultados desse estudo demonstram que as 

manifestações clínicas do TPB em adolescentes são bastante similares às 

observado em adultos, com algumas diferenças interessantes em relação ao 

desenvolvimento, podendo também ser atribuídas a diferenças entre as 

coortes. As diferenças observadas entre os adolescentes com TPB e 

adolescentes sem diagnóstico psiquiátrico, assim como as similaridades 

observadas entre adolescentes e adultos com TPB reforçam a tese de que o 

TPB se inicia na adolescência, não havendo indícios de que os sintomas 

sejam parte de uma fase de turbulência da adolescência normal. 

 

 

1.6 Modalidades de tratamento utilizadas por indivíduos adultos 
portadores de Transtorno de Personalidade Borderline. 

 

 

O manejo clínico dos indivíduos com TPB incluem múltiplas 

intervenções, tais como psicoterapia individual, manejo de crises, uso de 

medicamentos e psicoeducação de pacientes e familiares. Estudos realizados 

em ambientes de cuidados em saúde mental demonstraram que indivíduos 

com TPB trocam de médicos generalistas diversas vezes e procuram um 

número maior de especialistas e psicólogos (66).  Em comparação com 
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pacientes deprimidos, indivíduos com TPB usam de modo mais intensivo a 

maioria dos tipos de tratamento em saúde mental (40). 

No tocante à utilização de recursos terapêuticos utilizados em 

pacientes com o diagnóstico de TPB, os dados do MSAD revelam um 

entendimento mais amplo e realístico. Em comparação com pacientes 

portadores de outros transtornos de personalidade, os pacientes com TPB 

utilizam de forma mais intensiva os seguintes recursos terapêuticos: 

psicoterapia de grupo, grupos de autoajuda, uso de medicações, hospital dia, 

residência terapêutica, hospitalizações psiquiátricas. Em relação ao uso de 

psicoterapia individual, terapia de casal e eletroconvulsoterapia, os pacientes 

com TPB utilizam esses recursos de modo similar aos pacientes com outros 

transtornos de personalidade (67). Esses achados destacam a gravidade do 

TPB em comparação a outros transtornos de personalidade (68). 

Adicionalmente, são consistentes com as altas taxas de comorbidades 

psiquiátricas relatadas por esses pacientes com TPB ao longo do tempo em 

comparação com outros pacientes com outros transtornos de personalidade 
(58,69). 

Ao longo do tempo, nos primeiros oito anos de seguimento desses 

pacientes, exceto pelo uso de quatro ou mais medicamentos ao mesmo tempo 

e uso de ECT, todas as outras modalidades de tratamento tiveram uma 

redução na taxa de uso. No entanto, depois do oitavo ano de seguimento, 

exceto pela porcentagem de hospitalizações maiores do que 30 dias, o uso 

dos recursos terapêuticos se manteve estável. Por exemplo, 97% dos 

pacientes com TPB relatavam fazer uso de psicoterapia individual no início do 

estudo, e essa porcentagem caiu para 73% após oito anos de seguimento 

clínico, e se manteve sem redução significativa mesmo após dezesseis anos 

de seguimento (64%) O mesmo padrão ocorreu para o uso de medicações de 

forma contínua. Mais especificamente, 84% dos pacientes com TPB 

relatavam fazer uso de medicações no início do estudo, e no final do oitavo 

ano de seguimento, essa taxa caiu para 71%. No entanto, mesmo após 16 

anos de seguimento, essa taxa se manteve constante. Em relação a 

internações, 79% dos pacientes com TPB haviam tido internações prévias nos 
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últimos 2 anos no início do estudo, e a porcentagem de internações nos 

últimos dois anos caiu para 28% após oito anos de seguimento. No entanto, 

após esse período não houve significativa redução nessa taxa após dezesseis 

anos de seguimento clínico (24%) (67). Esses achados têm uma grande 

importância para a saúde pública. Eles sugerem que o custo de tratar 

pacientes com TPB diminui a curto e médio prazo, mas é relativamente 

estável a longo prazo. Uma boa notícia que esses dados revelam é a ampla 

diminuição das internações psiquiátricas ao longo do tempo, sendo que 

somente 4% dos pacientes com TPB foram hospitalizados por mais de 30 dias 

seguidos no período de 2 anos, o que implica em uma redução significativa 

nos custos financeiros associados ao TPB ao longo do tempo. 

A persistência de altas taxas de uso de psicoterapia individual e uso de 

medicamentos ao longo dos 16 anos de seguimento clínico, à primeira vista 

pode parecer surpreendente, dado que ao longo do tempo mais de 90% dos 

pacientes com TPB atingem remissão do quadro por pelo menos 6 anos. No 

entanto, deve-se lembrar que alguns sintomas temperamentais tais como 

ansiedade, medo de abandono e dependência exagerada ainda se mantém 

elevados ao longo do tempo, e podem refletir a necessidade de continuarem 

sendo ainda tratados em psicoterapia (68). Outra justificativa é a presença de 

comorbidades psiquiátricas persistentes, recorrentes, ou incidentes que 

requerem tratamento psicoterápico e/ou medicamentoso (58). 

No tocante ao uso de medicações psicotrópicas de demanda, 

pacientes com TPB usam mais esse recurso do que pacientes com outros 

transtornos de personalidade. Adicionalmente, há evidente correlação entre 

recuperação do TPB e uma baixa prevalência no uso de medicamentos de 

demanda. Durante dezesseis anos de seguimento, o uso de medicações de 

demanda diminui sensivelmente (52% para 29%), ainda que se mantenha 

prevalente (70), mesmo não havendo nenhum ensaio clínico comprovando a 

eficácia dessa estratégia em pacientes com TPB. 

Em relação às classes de medicações utilizadas pelos pacientes com 

TPB, ao longo de dezesseis anos de estudo, a porcentagem de pacientes que 
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fazem uso de todas as classes de medicações estudadas (antidepressivos, 

ansiolíticos, estabilizadores de humor e antipsicóticos) é maior que em 

pacientes com outros transtornos de personalidade, o que não é 

surpreendente, pois o TPB é reconhecido como mais sintomático que os 

outros tipos de transtorno de personalidade. Adicionalmente, o uso de 

antipsicóticos e estabilizadores de humor se manteve estável ao longo de 

dezesseis anos de seguimento. Já o uso de antidepressivos e ansiolíticos, 

apesar de ter diminuído nos primeiros oito anos de seguimento, manteve-se 

estável após esse período. 

Mais especificamente, mais de 50% dos pacientes com TPB estavam 

tomando antidepressivos após 16 anos de seguimento, e mais de 25% 

fazendo uso de antipsicóticos, estabilizadores de humor ou ansiolíticos (71). 

Deve ser salientado que antidepressivos foram a classe de medicação mais 

prescrita para pacientes com TPB durante o seguimento clínico, embora 

sejam poucos eficazes no tratamento específico do TPB (72). Seu uso, no 

entanto, diminuiu ao longo do tempo. O uso de medicamentos mais eficazes, 

como estabilizadores de humor e antipsicóticos se manteve constante ao 

longo do tempo (72,73). 

Em conjunto, esses fatos demonstram que o TPB é um transtorno 

mental com altos índices de remissão dos sintomas, mas com baixas taxas 

de recuperação funcional. Como consequência, seus portadores utilizam, 

mesmo após vários anos de seguimento, de forma considerável, uma ampla 

gama de recursos terapêuticos, principalmente psicoterapia individual e 

medicamentos. Sendo assim, fica evidente que o TPB é um sério problema 

de saúde pública que resulta em custos consideráveis em termos de 

sofrimento humano e despesas médicas. 

Em função destes achados, atualmente, os tratamentos baseados em 

evidências têm como foco a recuperação funcional dos pacientes com TPB, 

com particular destaque para intervenções precoces no período da 

adolescência, época de início do aparecimento desse transtorno mental.  
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1.7 Vivências dissociativas em adultos diagnosticados com Transtorno 
de Personalidade Borderline 

 
 

Dissociação, segundo o DSM-5 (12), é definida por “perturbação e/ou 

descontinuidade da integração normal da consciência, memória, identidade, 

emoção, percepção, representação corporal, controle e comportamento”. 

Mais especificamente, pode ser definida como uma vivência de perda de 

controle ou de informações sobre processos mentais que, em circunstâncias 

normais, estão disponíveis à consciência, ou sobre controle do indivíduo, 

considerando-se sua idade e seu desenvolvimento cognitivo (74). As vivências 

dissociativas podem ser classificadas em 3 categorias (75): 

I) Absorção: a tendência de a consciência se absorver em algum 

estímulo (interno ou externo) a ponto do indivíduo não perceber o 

ambiente circundante. Pode incluir ruminações, preocupações, 

sonhar acordado, e automatização de tarefas. Apesar desse 

sintoma ser comum na maioria dos indivíduos, níveis altos de 

absorção tem correlação com sintomas psicopatológicos e 

sofrimento, depressão, sintomas obsessivos, ansiedade e 

psicoticismo (76, 77) 

II) Amnesia dissociativa: Presente através de lapsos de memória, que 

pode se estender desde esquecimento de alguns objetos até 

inabilidade em recordar informações autobiográficas 

III) Desrealização, na qual o mundo externo é vivenciado como irreal 

e/ou despersonalização, quando o indivíduo se sente um 

observador externo em determinada situação.  

 

Diversas teorias procuram explicar estes sintomas. Especula-se que 

eles possam ter um valor adaptativo no sentido de conseguir estabelecer uma 

desconexão em situações de extremo estresse, por exemplo, por amortecer 

emoções insuportáveis e reduzirem a sensibilidade a dor (78). Na dissociação 

patológica, a última resposta a situações de estresse crônico, em que as 



Introdução 19 
  

 

relações de apego estão francamente desorganizadas (79), o custo dessa 

desconexão é o mal funcionamento das funções executivas que são cruciais 

para comportamentos eficazes. Em consequência, um processamento e 

integração de informações ineficiente, decorrente da dissociação, pode ter 

efeitos negativos proeminentes no desenvolvimento da identidade e na 

capacidade de regular emoções (80). 

Para a mensuração desses sintomas, foi desenvolvida a Escala de 

Sintomas Dissociativos (DES), um instrumento de auto relato composto por 

28 itens. Cada item é avaliado de acordo com a porcentagem de tempo que 

o indivíduo vivenciou determinado sintoma dissociativo. Estudos sobre as 

propriedades psicométricas dessa escala demonstraram alta validade e 

confiabilidade, tanto em populações clínicas como não clínicas, demarcando 

pontuação geral que foi normatizada em várias populações clínicas (81-86). Eles 

também provêm pontuações (com consistência interna) de 3 fatores de 

pontuação: Absorção, amnésia e despersonalização (74). 

O critério “Ideação paranoide transitória associada a estresse ou 

sintomas dissociativos intensos” presente desde o DSM-IV (11) para o 

diagnóstico de TPB reflete que sintomas dissociativos são altamente 

específicos na diferenciação do TPB em relação a outros transtornos mentais. 

Mais de 75% dos pacientes com TPB apresentam sintomas dissociativos sob 

estresse (87, 88), podendo durar minutos, horas ou dias (89, 90). Em uma 

metanálise recente, foi demonstrado que entre todos os transtornos mentais, 

o TPB é terceiro que apresenta a pontuação mais elevada de sintomas 

dissociativos segundo a DES, ficando com a pontuação abaixo apenas em 

relação ao Transtorno Dissociativo de Identidade e ao TEPT (91).  

Em relação a gravidade e características das vivências dissociativas 

em adultos com TPB, o MSAD trouxe importantes contribuições. Pacientes 

adultos com TPB tem uma média de pontuação na DES mais elevada do que 

pacientes com outros diagnósticos de transtornos de personalidade nos três 

fatores de dissociação avaliados pela DES: absorção, despersonalização e 

amnésia. Adicionalmente, a frequência de sintomas dissociativos no TPB 
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parece estar em um espectro. Cerca de 32% dos pacientes apresentam níveis 

de dissociação semelhantes a indivíduos sem transtornos mentais (pontuação 

na DES menor que 10); 42% apresentam níveis moderados de dissociação. 

semelhantes a pacientes com diagnósticos de transtornos alimentares e 

transtornos relacionados a uso de substância (pontuação na DES entre 10 e 

29.9); e 26% dos pacientes apresentam níveis de dissociação severos 

(pontuação na DES maior ou igual a 30), semelhantes a encontrados em 

transtornos diretamente relacionados a vivências traumáticas, como o 

Transtorno do Estresse Pós Traumático (92) 

No tocante a evolução longitudinal dos sintomas dissociativos, a 

gravidade desses sintomas em pacientes com TPB diminui ao longo do 

tempo. Mesmo naqueles que iniciaram o estudo com altos níveis de sintomas 

dissociativos (pontuação na DES maior ou igual a 30), 92% deles 

apresentaram remissão desses níveis graves de dissociação após 10 anos de 

seguimento clínico. No entanto, 38% dos pacientes que atingiram remissão 

em algum ponto do tratamento acabam tendo recorrência desses sintomas 

dissociativos. Outro dado importante é que há um baixo índice de incidência 

de novos quadros dissociativos graves na evolução clínica desses pacientes; 

somente 8% dos pacientes que no início do estudo apresentavam baixa 

pontuação de sintomas dissociativos acabam, no seguimento, desenvolvendo 

sintomas dissociativos mais graves (93). 

Em resumo, cerca de um quarto dos pacientes adultos com TPB 

apresentam sintomas dissociativos graves, que embora apresentem altos 

índices de remissão, recorrem ao longo do tempo. Isso leva à prejuízos 

funcionais e à necessidade de adaptar o tratamento prestado no sentido de 

diminuir a recorrência destes sintomas.  
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1.8 Lacunas na literatura científica acerca do Transtorno de 
Personalidade Borderline 

 
 

1.8.1 Uso limitado de instrumentos fidedignos para o diagnóstico de 
TPB na adolescência 

 
O uso de instrumentos diagnósticos específico para o TPB em 

adolescentes é fundamental para um correto entendimento da fenomenologia, 

curso, fatores preditivos e prognóstico desse transtorno mental. Infelizmente, 

um desafio para se diagnosticar o TPB de maneira eficiente na infância é o 

fato de que a maioria dos sistemas de classificação não adotaram critérios 

para o diagnóstico de TPB que sejam aplicáveis ao longo do desenvolvimento 

humano. Isto contribue para atrasar a realização do diagnóstico e do 

tratamento. Nesse sentido, a Childhood Interview for DSM-IV Borderline 

Personality Disorder (CI-BPD) (94) é a única entrevista semi-estruturada 

especialmente adaptada para crianças e adolescentes que se provou capaz 

de permitir a realização do diagnóstico de TPB de um modo criterioso, com 

adequada consistência interna (95, 96). O uso da CI-BPD em uma amostra 

comunitária revelou uma prevalência de 3,27% para o TPB na adolescência, 

semelhante à prevalência de TPB em adultos (28). Ela foi avaliada em uma 

amostra de 190 pacientes hospitalizados e demonstrou ter boa consistência 

interna (Cronbach’s α = 0.80), confiabilidade entre avaliadores (κ = 0,89) e 

validade convergente e discrimante (95). Infelizmente, nem todos os artigos 

que estudam o TPB em adolescentes fazem uso desse instrumento, o que 

pode prejudicar uma avaliação mais pormenorizada e fidedigna do TPB em 

adolescentes e uma adequada comparação entre os estudos. 

Adicionalmente, quando se inclui a Revised Diagnostic Interview for 

Borderlines (DIB-R) (97) no diagnóstico do TPB, obtém-se um entendimento 

mais detalhado sobre a psicopatologia do TPB e um grupo de pacientes mais 

homogêneo, com um padrão mais hereditário e familiar do que quando 

utilizamos somente os critérios do DSM-5 para a classificação desse 
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transtorno (98, 99). Isso é especialmente importante em adolescentes, onde o 

estabelecimento do diagnóstico de TPB de modo preciso e criterioso é 

fundamental para validar esse diagnóstico nessa faixa etária de modo 

conclusivo. 

Finalmente, a maior parte dos estudos sobre desenvolvimento do TPB 

tem como base dados retrospectivos de adultos, criando dificuldades (tais 

como viés de memória) em se diferenciar com maior precisão o impacto de 

eventos adversos durante a adolescência em pacientes com TPB. 

Portanto, a coleta de dados clínicos de adolescentes diagnosticados 

com o TPB de modo preciso e criterioso é fundamental, usando-se a CI-BPD 

e a DIB-R para validar esse diagnóstico nessa faixa etária de modo 

conclusivo. A partir de maior rigor no diagnóstico do TPB em adolescentes, a 

busca de informações do funcionamento pré-mórbido, sintomas dissociativos, 

histórias de tratamento, medicamentos administrados, e análise de 

temperamento, é de capital importância para se desenvolver uma maior 

compreensão sobre a história natural do TPB em adolescentes. Essa 

compreensão é fundamental para que se estabeleçam prognósticos realistas 

para pacientes, familiares, e para que os clínicos consigam definir estratégicas 

de tratamentos para dimensões fenotípicas específicas que fazem parte do 

TBP. Finalmente, estes estudos podem contribuir para um melhor 

planejamento de serviços de saúde. 

 

 

1.8.2 Entendimento restrito sobre o uso de recursos terapêuticos em 
adolescentes portadores de Transtorno de Personalidade 
Borderline 

 

Como já descrito anteriormente, adultos com TPB usam de modo mais 

frequente a maioria dos tipos de tratamento psiquiátrico, incluindo 

hospitalizações psiquiátricas, medicamentos psicotrópicos e tratamentos 
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psicossociais do que indivíduos com Transtornos de Humor e Outros 

Transtornos de Personalidade (18, 40). Consequentemente, o TPB é um dos 

transtornos psiquiátricos mais custosos (100, 101). Os tratamentos baseados em 

evidências, embora raramente disponíveis devido à escassez de profissionais 

treinados, são capazes de reduzir acentuadamente os custos do TPB (102), 

diminuindo o uso de formas de tratamento que estão correlacionadas com um 

pior prognóstico do TPB, tais como internações não estruturadas e 

polifarmácia (103, 104). 

Nesse contexto, é muito importante compreender a relação entre o TPB 

na adolescência e a utilização de serviços em saúde mental. Infelizmente, 

poucos estudos foram conduzidos para avaliar essa questão. Bagge e 

colaboradores  (2005)(105) demonstraram que a presença de sintomas do TPB 

na adolescência prospectivamente predisse uma maior utilização de 

tratamentos psicossociais e farmacológicos. Cailhol e colaboradores  

(2013)(106), a partir do uso da Entrevista Estruturada para os Transtornos de 

Personalidade do DSM-IV (SIDP-IV) (107), relataram que adolescentes com 

TPB apresentam histórias de tratamento intensiva, com 98% deles usando 

serviços ambulatoriais, 47% estavam em psicoterapia, e 55% fazendo uso de 

múltiplas medicações psicotrópicas. 

Um entendimento mais minucioso do uso de recursos terapêuticos em 

adolescentes com TPB pode orientar a criação de políticas públicas eficientes 

para um melhor gerenciamento desses recursos, além de ser mais um dado 

no sentido de que esse transtorno mental é discernível da adolescência 

normal. De forma complementar, estudos dessa natureza podem observar 

que desde o início as manifestações sintomáticas entre esses são severas o 

suficiente para gerar um grande impacto na vida dos adolescentes com este 

transtorno e seus familiares. Nesse sentido, programas de intervenção 

precoce no tratamento de adolescentes com sintomas do TPB (108), assim 

como tratamentos especificamente adaptados para o TPB na adolescência, 

tais como Terapia Baseada na Mentalização para adolescentes (MBT-A) (109), 

e Terapia Dialética Comportamental para adolescentes (DBT-A) (110), podem 
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ser decisivas na obtenção de desfechos clínicos favoráveis e, assim 

diminuindo os custos sociais do TPB a longo prazo (111).  

 

 

1.8.3 Escassez de estudos sobre sintomas dissociativos nos 
adolescentes com TPB 

 

A grande maioria dos adultos com TPB apresenta sintomas 

dissociativos, como já foi descrito nessa tese (23, 112). Há uma clara associação 

entre gravidade de sintomas dissociativos no TPB em adultos e maior 

presença de automutilações, comportamentos suicidas, descontrole 

comportamental (113). Adicionalmente, esses pacientes com elevados níveis 

de sintomas dissociativos necessitam de suporte mais intenso e contínuo dos 

sistemas de saúde (114, 115). 

Há uma escassez de estudos que detalham a fenomenologia dos 

sintomas dissociativos em adolescentes com TPB. Há na literatura somente 

dois artigos que trataram desse tema. Block et al. (1991)(116) utilizaram a DIB 
(117) para descrever achados qualitativos sobre sintomas dissociativos nesse 

grupo. Atlas et al. (1996) (117), demonstraram que em 26 adolescentes com o 

diagnóstico de TPB, também utilizando a DIB, o nível de sintomas 

dissociativos, medido pela DES (81) era elevado em relação a 12 adolescentes 

com outros transtornos mentais (32.8 vs. 8.5). 

A identificação de um grupo de adolescentes portadores de TPB com 

sintomas dissociativos graves pode indicar a necessidade de maiores 

investimentos em estratégias terapêuticas direcionada à pacientes com essa 

sintomatologia. Sabe-se por exemplo, que em adultos com o diagnóstico de 

TPB, a presença de sintomas dissociativos graves é um significativo fator 

preditivo de baixa resposta à terapia dialética comportamental (119, 120), sendo 

necessário o uso de protocolos específicos para o tratamento desse grupo de 

pacientes (121, 122). Portanto a melhor caracterização dos sintomas dissociativos 

nos adolescentes com TPB pode levar a intervenções mais eficazes, maior 



Introdução 25 
  

 

recuperação clínica e um melhor gerenciamento dos limitados recursos 

financeiros envolvidos nos cuidados desses pacientes.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivos do Estudo I 
 
 

1)  Estimar a prevalência de utilização das diversas modalidades de 

tratamentos em saúde mental realizados em nível ambulatorial, 

residencial e hospitalar relatadas por uma amostra bem definida de 

adolescentes internados com o diagnóstico de TPB 

 

2)  Comparar estas prevalências com as relatadas por uma amostra 

independente de adultos internados com o diagnóstico de TPB. 

 

 

2.2 Objetivos do Estudo II 
 
 
1)  Descrever as características e a gravidade dos sintomas dissociativos 

relatadas por uma amostra bem definida de adolescentes internados 

com o diagnóstico de TPB 

 

2)  Comparar esses sintomas dissociativos aos relatados por adolescentes 

sem transtornos mentais e aos relatados por uma amostra separada de 

adultos internados com o diagnóstico de TPB. 

 

3)  Investigar, em adultos e adolescentes com TPB que apresentem 

sintomas dissociativos graves, a prevalência de vivências de 

adversidades na infância, tais como negligência, abuso sexual e abuso 

físico, assim como a prevalência do diagnóstico de Transtorno do 

Estresse Pós-Traumático. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HIPÓTESES 
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3 HIPÓTESES 
 
 
3.1 Hipóteses do Estudo I 
 
 

1)  Adolescentes com TPB utilizam as diversas modalidades de tratamentos 

em saúde mental de modo equivalente ao relatado por adultos com TPB. 

 

2) A prevalências do uso de medicamentos psicotrópicos e de polifarmácia 

são comparáveis às relatada por adultos com TPB. 

 

 

3.1 Hipóteses do Estudo II 
 
 

1)  Adolescentes com TPB apresentam níveis de dissociação maiores que 

em adolescentes sem transtorno mental. 

 

2) Adolescentes com TPB apresentam níveis de dissociação tão elevados 

quanto os relatados por adultos com TPB 

 

3) A distribuição de níveis de sintomas dissociativos em adolescentes com 

TPB é tão heterogênea quanto a encontrada em adultos com TPB. 

 

4) Em relação a adolescentes e adultos com TPB que apresentam 

elevados níveis de sintomas dissociativos, a prevalência de relatos de 

negligência, abuso sexual, abuso físico e do diagnóstico de TEPT é 

semelhante entre esses dois grupos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODOS 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Método do Estudo I 

 

 

4.1.1 Participantes do Estudo I 

 

A coleta de dados do grupo de adolescentes foi iniciada a partir de uma 

amostra de 104 pacientes internados no Hospital McLean, Belmont, 

Massachussets, Estados Unidos e no Hospital Mount Sinai, New York, New 

York, Estados Unidos.  

Como grupo controle, 60 adolescentes selecionados da comunidade 

sem antecedentes de qualquer transtorno psiquiátrico participaram da fase 

inicial do estudo.  

Entre os critérios de inclusão, os participantes deveriam ter de 13 a 17 

anos, um QI maior que 71, falar inglês fluentemente, e não apresentar 

antecedentes de T. afetivo bipolar tipo I, esquizofrenia, ou problema médico 

que pudesse causar sintomas psiquiátricos.  

A metodologia desse estudo foi aprovada pelo comitê de Ética do 

Hospital McLean e do Hospital Mount Sinai. Para participar do estudo, era 

necessário o consentimento esclarecido dos pais, e que um desses 

assinasse o formulário de consentimento esclarecido, e que o adolescente 

também concordasse em participar do estudo, e assinasse um formulário de 

concordância esclarecido. 

Em relação a amostra de adultos, foram utilizados os dados da linha de 

base do McLean Study of Adult Development (MSAD), utilizando-se de 

uma amostra de 290 pacientes com diagnóstico de TPB internados no 

Hospital McLean, Belmont, Massachussets, Estados Unidos. Todos os 
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pacientes tinham de 18 a 35 anos de idade, um QI maior ou igual a 71, e 

falavam inglês fluentemente. Adicionalmente, não preenchiam critérios para 

o diagnóstico de esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar, 

ou para o diagnóstico de patologias orgânicas que pudesse causar sintomas 

psiquiátricos, tais como lúpus eritematoso sistêmico ou esclerose múltipla. A 

metodologia desse estudo foi aprovada pelo comitê de Ética do Hospital 

McLean. 

Maiores detalhes sobre a metodologia relatada acima podem ser 

encontrados em zanarini et al. (2017)(60). 

 

 

4.1.2 Instrumentos de avaliação do estudo I 
 

4.1.2.1 Instrumentos de avaliação do estudo I utilizados nos 
adultos portadores de TPB 

 
Entrevistas diagnósticas 

 
- Revised Diagnostic Interview for Borderlines (DIB-R) (97): É uma 

entrevista semi-estruturada que foi montada para acessar quatro áreas 

relacionadas ao TPB. A entrevista inclui 97 itens que avaliam pensamentos, 

sentimentos e comportamentos relatados pelo paciente em um período de 2 

anos. Essa entrevista acessa 22 áreas da sintomatologia borderline 

categoricamente. Divide-se em 4 seções: afeto, cognição, padrões de ações 

impulsivas e relações interpessoais. A seção Afeto inclui 18 itens que medem 

as sentenças sumário para depressão (i.e., sentir desesperança por dias ou 

semanas seguidas), raiva (i.e., pavio curto), ansiedade (i.e., sentir-se muito 

ansioso a maior parte do tempo), e outros afetos disfóricos (i.e., sentir- se 

sozinho a maior parte do tempo). A seção Cognição inclui 27 itens que 

envolvem as sentenças sumário para pensamento distorcido/habilidades 

perceptuais incomuns (i.e., ser uma pessoa muito supersticiosa), vivências 

paranoides não delirantes (i.e., sentir muita desconfiança ou ter atitude 
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suspicaz em relação a outras pessoas), assim como vivências psicóticas (i.e., 

ouvir vozes ou outros sons que ninguém está ouvindo). A seção de Padrões 

de Ação Impulsivas inclui 17 itens para sentenças sumário que medem abuso 

de substância (i.e., ser pego sob efeito de drogas), desvios sexuais (i.e., 

impulsivamente ter se envolvido sexualmente com alguém), automutilações 

(i.e., deliberadamente se machucou sem tentar se suicidar), esforços de 

cometer suicídio (i.e., ameaçou cometer suicídio), e outros padrões impulsivos 

(i.e., perdeu a calma e gritou com alguém). E por último a seção de 

Relacionamentos Interpessoais 32 inclui itens para sentenças sumário que 

correspondem a intolerância a solidão (i.e., geralmente odeia ficar muito 

tempo sozinha), medo de abandono (i.e., repetidamente temer que seja 

abandonada por pessoas próximas a você), contra dependência (i.e., ver-se 

constantemente oferecendo ajuda a amigos, parentes e colegas de trabalho), 

relações íntimas instáveis (i.e., relacionamentos sendo prejudicados por 

muitos argumentos intensos), problemas recorrentes em relacionamentos 

próximos (i.e., tende a se sentir muito dependente dos outros), e 

relacionamentos problemáticos com terapeutas (i.e., sentir-se pior em 

decorrência de terapias anteriores). Cada uma dessas 4 sessões é pontuada 

separadamente (0-2 para sintomas afetivos e cognitivos e 0-3 para sintomas 

impulsivos e interpessoais). A pontuação máxima é 10 e para o paciente 

receber o diagnóstico de TPB tem que ter pelo menos 8 pontos, e pontuar em 

todas as seções. Com essa definição mais restritiva de pacientes para o 

diagnóstico de TPB, obtém-se um grupo mais homogêneo de pacientes. Há 

excelente confiabilidade entre diferentes avaliadores (kappa=0.94) e entre 

testagem e retestagem (kappa=0.91) (123). 

 

- Diagnostic Interview for Personality Disorder (DIPD) (124): É uma 

entrevista semi-estruturada que permite o diagnóstico dos diferentes 

transtornos de Personalidade de acordo com o DSM-III-R. Cada critério de 

determinado transtorno de Personalidade é classificado de acordo com a 

seguinte pontuação: 2= Presente e definitivamente com significado clínico, 1= 

Presente e provavelmente com significado clínico, 0= Ausente ou sem 
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significado clínico. As perguntas relacionadas a um Transtorno de 

Personalidade são seguidas por um algoritmo de pontuação que especifica as 

regras para esse diagnóstico, sendo seguidos por uma declaração indicando 

se os critérios para determinado Transtorno de Personalidade foram 

atendidos. 

 

- Structured Clinical Interview for DSM-III-R Axis I Disorders (SCID-
I) (125): É uma entrevista semi-estruturada para os Diagnósticos do Eixo I do 

DSM-III-R. A SCID- I inicia-se por uma seção de revisão geral, que segue o 

roteiro de uma entrevista clínica não-estruturada. Em seguida, é dividida em 

módulos que correspondem às categorias diagnósticas maiores. Os critérios 

diagnósticos estão presentes no próprio corpo do instrumento, facilitando a 

elaboração do diagnóstico conforme a entrevista progride. 

 

Entrevista utilizada para a obtenção das histórias de tratamento em adultos: 

 

 - Background Information Schedule (BIS) (18): É uma entrevista semi-

estruturada utilizada para avaliar o funcionamento psicossocial e histórias de 

tratamento de pacientes com o diagnóstico de TPB e outros Transtornos de 

Personalidade. 

 

A confiabilidade teste-reteste e entre diferentes avaliadores de todos 

esses instrumentos acima descritos foi considerada entre boa e excelente (126-

128) 
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4.1.2.2 Instrumentos de avaliação do estudo I utilizados nos 
adolescentes portadores de TPB 

 

Entrevistas diagnósticas: 

 

- Revised Diagnostic Interview for Borderlines (DIB-R), descrito 
acima (97).  

 

- Childhood Interview for DSM-IV Borderline Personality Disorder 
(CI-BPD) (94): É uma entrevista semiestruturada especialmente adaptadas 

para crianças e adolescentes, com o objetivo de avaliar a presença de cada 

um dos nove critérios do DSM-IV para TPB. Apresenta adequada consistência 

interna, confiabilidade teste-reteste e entre diferentes avaliadores (95, 134). 

Cada um dos nove critérios do TPB é classificado de acordo com a seguinte 

pontuação: 2= Presente e definitivamente com significado clínico, 1= Presente 

e provavelmente com significado clínico, 0= Ausente ou sem significado 

clínico. Para fechar o diagnóstico de TPB o indivíduo tem que atingir 

pontuação maior que 2 em cinco ou mais itens. 

 

- Structured Clinical Interview for DSM-IV Childhood Diagnosis 
(KID-SCID): É uma entrevista semi-estruturada utilizada para a realização de 

diagnósticos do Eixo I do DSM-IV em indivíduos de 7-17 anos. A entrevista 

apresenta sete módulos: Transtornos Disruptivos do Comportamento, 

Transtornos do humor, Transtornos Psicóticos, Transtornos Ansiosos, 

Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias Psicoativas, Transtornos 

de Ajustamento e Transtornos Alimentares. Tem adequada consistência 

interna, confiabilidade teste-reteste e entre diferentes avaliadores (129-131). 
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Entrevista utilizada para a obtenção das histórias de tratamento em 

adolescentes: 

 

 - Background Information Schedule: Adolescent Version (BIS-AV): 
É uma entrevista semi-estruturada adaptada para adolescentes utilizada para 

avaliar o funcionamento psicossocial e histórias de tratamento nos últimos 

dois anos de pacientes com o diagnóstico de TPB e outros Transtornos de 

Personalidade (132) 

  

 

4.1.3 Análise estatística do Estudo I 
 

As diferenças entre os grupos nas variáveis demográficas foram 

analisadas através do teste t de Student para variáveis contínuas e do teste 

qui-quadrado de Person para variáveis binárias. As análises referentes às 

variáveis relacionadas às histórias de tratamento foram conduzidas por meio 

do uso de regressão logística para dados referentes a desfechos categóricos 

e regressão linear para variáveis de desfechos contínuos. Transformação 

logarítmica foi aplicada a dados contínuos quando necessário. Cada uma das 

análises foi ajustada para sexo e etnia, considerando-se que diferenças entre 

grupos foram encontradas para essas variáveis. A correção de Bonferroni 

(p/número de variáveis estudas simultaneamente) para múltiplas 

comparações foi aplicada para as 3 categorias de desfecho estudadas: 

prevalência das histórias de tratamento, idade média de início de tratamento 

e a prevalência dos tipos de medicamentos utilizados pelos indivíduos. 
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4.2 Método do Estudo II 

 

 

4.2.1 Participantes do Estudo II  

 

A coleta de dados do grupo de adolescentes foi iniciada a partir de uma 

amostra de 89 pacientes internados no Hospital McLean, Belmont, 

Massachussets, Estados Unidos e no Hospital Mount Sinai, New York, New 

York, Estados Unidos.  

Como grupo controle, 51 adolescentes selecionados da comunidade 

sem antecedentes de qualquer transtorno psiquiátrico participaram da fase 

inicial do estudo.  

Entre os critérios de inclusão, os participantes deveriam ter de 13 a 17 

anos, um QI maior que 71, falar inglês fluentemente, e não apresentar 

antecedentes de T. afetivo bipolar tipo I, esquizofrenia, ou problema médico 

que pudesse causar sintomas psiquiátricos.  

A metodologia desse estudo foi aprovada pelo comitê de Ética do 

Hospital McLean e do Hospital Mount Sinai. Para participar do estudo, era 

necessário o consentimento esclarecido dos pais, e que um desses assinasse 

o formulário de consentimento esclarecido, e que o adolescente também 

concordasse em participar do estudo, e assinasse um formulário de 

concordância esclarecido. 

Em relação a amostra de adultos, foi utilizado também dados da linha 

de base do McLean Study of Adult Development (MSAD), utilizando-se da 

mesma amostra de 290 pacientes com diagnóstico de TPB internados no 

Hospital McLean, Belmont, Massachussets, Estados Unidos. 

Maiores detalhes sobre a metodologia relatada acima podem ser 

encontrados em Zanarini et al. (2017) (60). 
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4.2.2 Instrumentos de avaliação do estudo II utilizados nos adultos e 
adolescentes portadores de TPB 

 

 As entrevistas diagnósticas realizadas tanto em adultos quanto em 

adolescentes são as mesmas descritas no estudo I. 

 Em relação a obtenção de dados relativos a vivências dissociativas, em 

todos os grupos estudados o seguinte instrumento foi utilizado: 

 

- Dissociative Experiences Scale (DES): É uma escala de auto relato 

que apresenta 28 itens, que foi construída a partir do pressuposto de que 

existe um espectro de sintomas dissociativos que vai desde sintomas leves 

até dissociação grave. As respostas são dadas por meio de uma escala de 0-

100 que corresponde à determinada porcentagem do tempo em que o 

indivíduo vivenciou cada um dos itens propostos. Para obtenção da pontuação 

final, somam-se as porcentagens relatadas a cada item e faz-se uma média. 

Esta pontuação varia de acordo com 3 níveis de gravidade de sintomas 

dissociativos: 1) Leve (<10); 2) Moderado (entre 10 a 29.9); e 3) grave (maior 

ou igual a 30). Estudos sobre as propriedades psicométricas dessa escala 

demonstraram alta validade e confiabilidade, tanto em populações clínicas 

como não clínicas. A partir desses estudos a pontuação geral que foi definida 

e normatizada em várias populações clínicas (81-86). Além disso, esta escala 

oferece pontuações em 3 subfatores (com adequada consistência interna): 

absorção, amnésia e despersonalização (74). 

 

- Revised Childhood Experiences Questionnaire (CEQ-R) (63, 64, 117): 

É uma entrevista semiestruturada utilizada para avaliar vivências patológicas 

e protetivas durante a infância. Ela acessa vivências de separação e perda, 

abuso e negligência. Também analisa relações positivas e domínios de 

competências da infância.  
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4.2.3 Análise estatística do Estudo II 

 

As diferenças entre os grupos nas variáveis demográficas foram 

analisadas através do teste t de Student para variáveis contínuas e do teste 

qui-quadrado de Person para variáveis binárias. As análises referentes às 

vivências dissociativas foram ajustadas para sexo e etnia na comparação 

entre adultos e adolescentes com TPB, considerando-se que diferenças entre 

grupos foram encontradas para essas variáveis. Também, na comparação 

entre adolescentes sem transtornos mentais e adolescentes com o 

diagnóstico de TPB, as análises foram ajustadas em relação à idade. As 

análises referentes às vivências dissociativas foram conduzidas por meio do 

uso de regressão linear. A correção de Bonferroni para múltiplas comparações 

foi aplicada no estudo das pontuações gerais e dos subfatores das vivências 

dissociativas. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resultados do Estudo I 

 

 

5.1.1 Caracterização da amostra do Estudo I 

 

Fizeram parte desse estudo 104 adolescentes que preencheram os 

critérios para o TPB tanto pela DIB-R quanto pela CI-BPD. Setenta indivíduos 

desse grupo foram recrutados a partir de internação psiquiátrica no Hospital 

McLean, e outros 34 foram pacientes que necessitaram de hospitalização no 

Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Também foram entrevistados 35 

adolescentes sem transtorno psiquiátrico recrutados da área de Boston e 25 

da área da cidade de Nova Iorque, mas nenhum desses pacientes tiveram 

uma história de tratamento intensivo. Por isso, esse grupo não foi incluído nas 

análises estatísticas desse estudo. Exceto pelo uso de terapia individual (em 

9% desses indivíduos) e terapia de família (em 3%), nenhum tratamento 

adicional foi utilizado por esse grupo. Finalmente, 290 indivíduos adultos que 

estiveram internados no Hospital McLean e preencheram critérios para o TPB 

tanto pelo DSM-III-R quanto pela DIB-R fizeram parte desse estudo.   

A tabela 2 apresenta as características demográficas dos grupos dessa 

amostra. Em adolescentes com TPB, a proporção de mulheres foi 

significativamente mais elevada do que no grupo de adultos com TPB. Em 

relação a etnia, adolescentes com TPB eram significativamente mais 

propensos a serem não-brancos do que adultos com TPB. Finalmente, os 

adolescentes apresentavam uma melhor condição sócio econômica, medida 

pela escala Hollingshead-Redlich (133), onde a nota 1 indica o status 

socioeconômico mais elevado e nota 5 o mais baixo, e pior pontuação na 
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Escala de Avaliação Global do Funcionamento do DSM-IV (11) em comparação 

aos adultos com TPB.  

 

Tabela 2 -  Características demográficas dos adolescentes e adultos com 
TPB (Transtorno de Personalidade Borderline) do estudo I 

 
 Adolescentes com 

TPB 
(N=104) 

Adultos com TPB 
(N=290) 

Adolescentes com 
TPB   vs. Adultos 

com TPB  

 % N % N X2 Valor-p 

Mulheres 94.2 98 80.3 233 10.98 0.001 
Não- Brancos 30.3 32 12.8 37 17.18 <0.001 

 Média DP Média DP t Valor-p 

Idade 15.7 1.2 26.9 5.8 19.8 <0.001 
Status 

socioeconômico* 2.3 1.4 3.4 1.5 6.79 <0.001 

Escala de 
Avaliação Global 

do Funcionamento 
do DSM-IV 

35.2 4.8 38.9 7.5 4.6 <0.001 

Notas: * Medida pela escala Hollingshead-Redlich (133), DP=Desvio padrão. 
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5.1.2 Histórias de Tratamento 
 

 Em média, adolescentes e adultos com TPB relataram o início de 

sintomas psiquiátricos em idades semelhantes: 10.4 anos (DP=3.5) para 

adolescentes, e 10.8 anos (DP=5.3) para adultos, (t=0.73, p=0.46). 

Adicionalmente, adolescentes com TPB, em média, iniciaram o uso de 

recursos terapêuticos na idade de 11.5 anos (DP=3.6), enquanto os adultos 

com TPB o fizeram aos 17.3 anos de idade (DP=6.2). Neste sentido, a 

diferença entre as amostras é notável: uma diferença de 5.7 anos. 

A Tabela 3 detalha as porcentagens de adolescentes e adultos com 

TPB que relataram utilizar cada uma das 14 modalidades de tratamento 

estudadas. No nível α corrigido de Bonferroni de 0,004 (0,05/14), não houve 

diferenças significativas entre adolescentes e adultos com TPB em relação às 

seguintes modalidades de tratamento: psicoterapia individual, terapia de casal 

e/ou de família, hospital dia, hospital dia e/ou tratamento residencial, múltiplas 

hospitalizações prévias, uso contínuo de medicamentos psicotrópicos, 

polifarmácia, polifarmácia intensiva, e Eletroconvulsoterapia. Em comparação 

aos adultos com TPB, uma porcentagem maior de adolescentes com TPB 

relatou o uso de terapia de grupo (54% vs. 36%) e de hospitalização 

psiquiátrica prévia (96% vs. 79%). Além disso, uma porcentagem 

significativamente menor de adolescentes com TPB relatou o uso de grupos 

de autoajuda (7% vs. 51%), psicoterapia individual intensiva (duas ou mais 

sessões por semana) (0% vs. 36%) e tratamento residencial (13% vs. 37%). 

A Tabela 4 detalha os tipos de medicamentos utilizados de modo 

contínuo, pelo menos durante um mês nos últimos dois anos, por 

adolescentes e adultos com TPB. No nível p determinado pela correção de 

Bonferroni de 0,008 (0,05/6), não houve diferença significativa entre 

adolescentes e adultos com TPB em relação ao uso de antidepressivos 

(72.1% vs. 79.7%, p=0.11), anticonvulsivantes (27.9% vs. 22.1%, p=0.23), e 

lítio (14.4% vs. 25.9%, p=0.02). O uso de estimulantes em adolescentes com 

TPB em comparação com adultos com TPB foi maior (19.2% vs. 7.2%, 

p=0.001); em relação a benzodiazepínicos, foi menor (10.6% vs. 43.1%). 
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Tabela 3 –  Taxas de Tratamento Psiquiátrico Relatas por Adolescentes e Adultos com Transtorno de Personalidade Borderline 
(TPB) 

 
 Adolescentes 

TPB 
Adultos 

TPB 
Adolescentes com TPB  
vs. Adultos com TPB 

 %  (N) %  (N) Odds Ratio Ajustado 95% CI P valor 
Tratamentos Psicossociais Ambulatoriais  

Terapia individual 93.3 (97) 96.2 (279) 0.7 0.2 – 2,1 0.54 
Psicoterapia intensiva 
 (≥ 2 sessões por semana) 0 (0) 36.2 (105) 0,01 0.0005 – 0,1 <0.001* 

Terapia de Grupo 53.8 (56) 36.2 (105) 2.7 1.7 – 4.6 <0.001* 
Terapia de família ou casal 37.5 (39) 38.6 (112) 1 0.6 - 1.7 0.91 
Grupos de autoajuda 6.7 (7) 51.0 (148) 0.1 0.03 -0.2 <0.001* 

Tratamentos mais intensivos 
Hospital dia 29.8 (31) 42.4 (123) 0.7 0.4 – 1.1 0.12 
Tratamento residencial 13.5 (14) 36.9 (107) 0.3 0.2 – 0.6 <0.001* 
Tratamento residencial e/ou hospital dia 39.4 (41) 54.8 (159) 0.6 0.4 – 1.0 0.06 

Hospitalizações Psiquiátricas 
Qualquer internação psiquiátrica prévia 96.2 (100) 78.6 (228) 7 2.4 – 20 <0.001* 
Hospitalizações múltiplas 69.9 (72) 60.3 (175) 1.8 1.1 – 3.0 0.03 

Medicamentos de uso contínuo e ECT 
Medicamentos de uso contínuo 93.3 (97) 84.1 (244) 3.5 1.4 – 8.4 0.006 
Polifarmácia (2 ou mais medicamentos 
de uso contínuo) 68.3 (71) 65.5 (190) 1.3 0.8 – 2.2 0.34 

Polifarmácia intensiva (3 mais 
medicamentos de uso contínuo) 41.3 (43) 45.5 (132) 0.9 0.6 – 1.5 0.7 

Tratamento de ECT 0 (0) 6.9 (20) 0.06 0,003 – 1.0 0.05 

Notas: * Correção de Bonferroni para múltiplas comparações < 0.004. Nota: Regressão logística ajustada para sexo e etnia 
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Tabela 4 –  Medicações psicotrópicas utilizadas por um mês ou mais por 
adolescentes com Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) 
e adultos com TPB 

 

Tipos de 
medicamentos 

Adolescentes 
com TPB 

% (N) 

Adultos 
com TPB 

% (N) 

X2 (adolescentes 
com TPB vs. 

Adultos com TPB) 
Valor P 

Antidepressivos 72.1 (75) 79.7 (231) 2.5 0.11 

Benzodiazepínicos 10.6 (11) 43.1 (125) 35.8 <0.001* 

Antipsicóticos 54.8 (57) 38.6 (112) 8.2 0.004* 

Anticonvulsivantes 27.9 (29) 22.1 (64) 1.43 0.23 

Lítio 14.4 (15) 25.9 (75) 5.7 0.02 

Estimulantes 19.2 (20) 7.2 (21) 11.8 0.001* 

* Correção de Bonferroni para múltiplas comparações < 0.008. 
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5.2 Resultados do Estudo II 

 

 

5.2.1 Caracterização da amostra do Estudo II 

 

Fizeram parte desse estudo 89 adolescentes que preencheram os 

critérios para o TPB tanto pela DIB-R quanto pela CI-BPD. Sessenta e dois 

indivíduos desse grupo foram recrutados a partir de internação psiquiátrica no 

Hospital McLean, e outros 27 foram pacientes que necessitaram de 

hospitalização no Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Também foram 

entrevistados 30 adolescentes sem transtorno psiquiátrico recrutados da área 

de Boston e 21 da área da cidade de Nova Iorque. Finalmente, 290 indivíduos 

adultos que estiveram internados no Hospital McLean e preencheram critérios 

para o TPB tanto pelo DSM-III-R quanto pela DIB-R fizeram parte desse 

estudo.   

 Na tabela 5 podem ser observadas as características demográficas dos 

indivíduos analisados nesse estudo. A proporção de mulheres no grupo de é 

semelhante em ambos os grupos de adolescentes, mas é significativamente 

maior do que a encontrada em adultos com TPB. Em relação à etnia, ambos 

grupos de adolescentes foram semelhantes entre si, apresentando uma 

proporção maior de não-brancos do que os adultos com TPB. Adolescentes 

com TPB eram significativamente mais velhos do que aqueles sem 

diagnósticos psiquiátricos (aproximadamente um ano de diferença). Entre os 

adolescentes e adultos com TPB, havia uma diferença de aproximadamente 

11 anos. Adicionalmente, os adolescentes apresentavam uma condição sócio 

econômica, medida pela escala Hollingshead-Redlich (133), significativamente 

melhor do que os adultos com TPB, mas semelhante aos adolescentes sem 

diagnóstico psiquiátrico. Finalmente, em termos de pontuação na Escala de 

Funcionamento Global (11), os adolescentes com TPB tinham pior pontuação 

em comparação aos adultos com TPB e adolescentes sem diagnóstico 

psiquiátrico. 
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Tabela 5 – Características demográficas dos adolescentes com Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), adolescentes 
sem diagnósticos psiquiátricos e adultos com TPB 

 

 
Adolescentes com 

TPB 
(N=89) 

Adolescentes sem 
diagnóstico 
psiquiátrico 

(N=51) 

Adultos com TPB 
(N=290) 

Adolescentes com 
TPB vs. Adolescentes 

sem diagnóstico 
psiquiátrico 

Adolescentes com TPB 
vs. Adultos com TPB 

 % N % N % N X2 Valor-p X2 Valor-p 

Mulheres 95.5 85 88.3 45 80.3 233 2.6 0.1 11 0.001 
Não- Brancos 77.5 69 66.7 34 87.2 253 2 0.2 17.2 <0.001 

 Média DP Média DP Média DP t Valor-p t Valor-p 

Idade 15.2 1.3 14.6 1.4 26.9 5.8 4.7 <0.001 19.8 <0.001 
Status socioeconômico* 2.1 1.4 2.4 1.3 3.4 1.5 1.5 0.1 6.8 <0.001 

Escala de 
Funcionamento Global do 

DSM-IV 
34.9 4.3 74.7 6.8 38.9 7.5 42.3 <0.001 4.6 <0.001 

Notas: * Medida pela escala Hollingshead-Redlich (133), DP: Desvio padrao. 
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5.2.2 Vivências dissociativas em adolescentes sem diagnóstico 
psiquiátrico, em adolescentes com o diagnóstico de TPB e em 
adultos com TPB 

 

 A tabela 6 detalha as pontuações gerais da DES, assim como a dos 

seus 3 subfatores: absorção, amnésia e despersonalização/desrealização. No 

nível α corrigido de Bonferroni de 0.01 (0.05/4), os adolescentes com TPB 

apresentaram uma pontuação geral da DES significativamente maior do que 

os adolescentes sem diagnóstico psiquiátrico (18.7 vs. 9.4, p<0.001). 

Adicionalmente, adolescentes com TPB apresentaram pontuação 

significativamente maior do que adolescentes sem diagnóstico psiquiátrico em 

dois subfatores da DES: absorção (19.2 vs. 29.1, p<0.001) e 

despersonalização/desrealização (14.6 vs. 4.9, p<0.001). A pontuação média 

em relação ao subfator amnésia foi semelhante (9.6 vs. 7.3, p=0.02). Em 

relação aos adultos com TPB, os adolescentes com TPB não apresentaram 

diferenças significativas tanto a pontuação geral quanto nas pontuações 

médias dos subfatores da DES. 

 A tabela 7 apresenta a distribuição da DES de acordo com os 3 níveis 

de gravidade de sintomas dissociativos: 1) Leve (<10); 2) Moderado (entre 10 

a 29.9); e 3) grave (maior ou igual a 30) em adolescentes e adultos com TPB. 

Observa-se que ambos os grupos apresentaram um padrão de distribuição 

das pontuações da DES similares. 

 A tabela 8 exibe as prevalências de relatos de adversidades na infância 

e do diagnóstico de TEPT em adultos e adolescentes com TPB que 

apresentam sintomatologia dissociativa grave (DES≧ 30). Nessa subamostra, 

para nível α corrigido de Bonferroni de 0.01 (0.05/4), adolescentes e adultos 

com TPB tem prevalências semelhantes de relatos de negligência (81 vs. 91 

%, p=0.26). No entanto, comparando-se com os adultos com TPB, os 

adolescentes com TPB dessa subamostra apresentam uma prevalência 

menor de relatos de abuso físico (25% vs. 85%, p<0,0001) e de abuso sexual 

(25% vs.73%, p<0,0001), assim como uma prevalência menor do diagnóstico 

de TEPT (25% vs. 87%, p<0,0001). 
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Tabela 6 -  Pontuações médias na Escala de Sintomas Dissociativos (DES) e de seus três subfatores (Absorção, Amnésia e 
Despersonalização) em adolescentes com TPB, Adolescentes sem Transtornos Mentais e adultos com TPB 

 

 
Adolescentes com 

TPB 
(N=89) 

Adolescentes sem 
diagnóstico 
psiquiátrico 

(N=51) 

Adultos com TPB 
(N=290) 

Adolescentes com TPB 
vs. Adolescentes sem 

diagnóstico psiquiátrico 

Adolescentes com TPB vs. 
Adultos com TPB 

 Média DP Média DP Média DP Odds ratio 
ajustada Valor-p Odds ratio 

ajustada Valor-p 

Pontuação geral 18.7 14.2 9.4 10.4 21.8 18.6 11.2 <0.001* 0.2 0.9 
Absorção 27.1 19.2 14.6 15.5 29.1 19.2 15.9 <0.001* 0.4 0.9 
Amnésia 9.6 10.9 7.3 10.9 13.5 18.8 4.61 0.02 2.8 0.3 

Despersonalização/ 
Desrealização 14.6 19.3 2.6 4.9 16.9 21.5 13.2 <0.001* 4.1 0.3 

Notas: Regressão linear, ajustada por sexo e raça, para comparação entre adultos e adolescentes com DBP. 
Regressão linear, ajustada por idade para comparação entre adolescentes com DBP e adolescentes saudáveis. 
* Correção de Bonferroni para múltiplas comparações < 0.01. DP: Desvio padrao. 
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Tabela 7 -  Distribuição da pontuação da Escala de Sintomas Dissociativos 
 (DES) de acordo com os níveis de gravidade: Leve (<10); 
Moderado (entre 10 a 29.9); e 3) Grave (≧30) em adolescentes e 
adultos diagnosticados com Transtorno de Personalidade 
Borderline (TPB) 

 

Nível de Gravidade 
dos sintomas 
dissociativos 

Adolescentes 
com TPB 

Adultos  
com TPB X2 (adolescentes 

com TPB vs. 
Adultos com TPB) 

Valor p 

% (N) % (N) 

Leve  
(<10) 

34.8 (31) 31.7 (92) 

2.7 0.25 
Moderado  
(10-29.9) 

47.2 (42) 41.7 (121) 

Grave 
(≧30) 

18 (16) 26.6 (77) 

 

 

Tabela 8 -  Prevalência de relatos de adversidades na infância e de 
comorbidade com Transtorno do Estresse Pós-Traumático em 
adolescentes e adultos com TPB que apresentam altos níveis de 
sintomas dissociativos (Pontuação na Escala de Sintomas 
Dissociativos, DES ≧ 30) 

 
 Adolescentes 

com TPB  
e DES ≧ 30 

N=16 

Adultos  
com TPB 

e DES ≧ 30 
N=77 

X2 Valor-p 

 % (N) % (N)   

Negligência 81.2 (13) 90.9 (70) 1.3 0.26 

Abuso sexual 25 (4) 85.7 (66) 26.2 <0.0001* 

Abuso físico 25 (4) 72.7 (56) 13.2 <0.0001* 

T. do estresse 
pós-traumático 25 (4) 87 (67) 28.2 <0.0001* 

* Correção de Bonferroni para múltiplas comparações < 0.01 
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6 Discussão 

 

 

6.1 Discussão do Estudo I 

 

  

 Este estudo demonstrou que adolescentes com TPB apresentam um 

padrão de utilização de recursos terapêuticos intensivo, marcadamente 

comparável ao padrão dos adultos com TPB, em diversas modalidades de 

tratamento. Não houve diferenças significativas, entre adolescentes e adultos 

com TPB, na prevalência de utilização de 9 das 14 modalidades de tratamento 

estudadas.  

 Na literatura, pudemos encontrar somente um outro artigo que estudou 

a utilização das diversas modalidades de tratamento por adolescentes com 

TPB, que demonstrou também um uso intensivo de recursos em saúde 

mental, ainda que numa intensidade menor do que encontramos em nosso 

estudo (106). Os adolescentes desse estudo foram recrutados de unidades 

ambulatoriais, e não foi utilizado para o diagnóstico de TPB nem a nem a CI-

BPD (a única entrevista semiestruturada adaptada para o diagnóstico do TPB 

em adolescentes) (95) ou tampouco a DIB-R (que leva à obtenção de um grupo 

mais homogêneo de pacientes com TPB) (98,99). Essas características desse 

estudo podem ter levado à obtenção de uma amostra com uma sintomatologia 

clínica de menor gravidade, refletida no uso de recursos menor do que 

encontramos em nosso estudo. Nesse sentido, a presença de critérios 

diagnósticos de TPB na adolescência, ainda que não estejam em número 

suficiente para fechar o diagnóstico de TPB, prediz prospectivamente uma 

maior utilização de tratamentos psicossociais e farmacológicos(105). 

 Assim como ocorre com adultos diagnosticados com TPB, mais de 90% 

dos adolescentes com TPB relataram a utilização de psicoterapia individual e 

uso de medicamentos psicotrópicos ao longo da vida, e aproximadamente 
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40% deles relataram o uso de Hospital dia ou tratamento residencial. Levando-

se em conta que os adolescentes com TPB apresentam sintomatologia 

borderline em um nível tão grave como a relatada por adultos com esse 

mesmo transtorno mental (60), e que também apresentam padrões similares de 

complexidade em comorbidades psiquiátricas (134), com baixos índices de 

qualidade de vida (111), e funcionamento psicossocial empobrecido (62,135), 

parece razoável esperar que eles tenham um padrão similar de utilização de 

serviços em saúde mental.  

 Em relação ao uso de psicotrópicos, mesmo levando em consideração 

a presença de comorbidades, o fato de que 93% dos adolescentes com TPB 

em nosso estudo terem relatado uso de medicamentos psicotrópicos (e 41% 

em uso de intensa polifarmácia), destaca a necessidade de estudos que 

avaliem a eficácia clínica e riscos desses medicamentos em adolescentes 

com TPB. Até o momento, não há qualquer evidência sólida que dê suporte 

ao uso de medicamentos psicotrópicos como tratamento de primeira linha em 

adolescentes com TPB (136). Adicionalmente,  o uso de polifarmácia, tanto em 

adolescentes quanto em adultos, está associado a diversos riscos tais como 

interações adversas, interações medicamentosas, altos custos financeiros e 

maior morbidade (137–140). Também, deve-se levar conta que adolescentes 

podem ser mais propensos a apresentar efeitos adversos decorrentes do uso 

de psicotrópicos (141). Por exemplo, o uso de antipsicóticos de segunda 

geração em adolescentes está associado a maior risco de ganho de peso, 

sedação e sintomas extrapiramidais do que ocorre em adultos (140-143). 

Nosso estudo também evidenciou algumas diferenças no uso de 

recursos em saúde mental entre adolescentes e adultos com TPB. Por 

exemplo, os adolescentes com TPB apresentaram uma prevalência mais 

elevada de hospitalização psiquiátricas prévias, acima de 95%. Adolescentes 

com TPB são mais propensos a apresentarem os sintomas mais agudos 

desse transtorno mental (i.e., instabilidade afetiva, autolesões recorrentes e 

comportamentos suicidas) do que adultos (57,144,145), o que pode aumentar o 

risco de hospitalizações psiquiátricas agudas. A menor participação de 

adolescentes em comparação com adultos com TPB em grupos de autoajuda 
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(7% vs 51%) provavelmente reflete o fato de que a maioria dos grupos de 

autoajuda, tais como os Alcoólicos Anônimos, são moldados especialmente 

para as necessidades da população adulta. Adicionalmente, é mais provável 

que os adolescentes ainda estejam morando com a suas famílias de origem 

antes de serem recrutados para o estudo, enquanto adultos que precisem de 

cuidados mais extensivos do que uma hospitalização aguda, breve, podem ter 

sido encaminhados para programas de tratamento residencial de modo mais 

frequente devido a duração e gravidade de seus sintomas. Ambos os grupos 

apresentam um uso significativo de estimulantes, provavelmente decorrente 

da comorbidade com Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ser 

comum no TPB (146,147). Ainda assim o uso de estimulantes é maior em 

adolescentes com TPB (19% vs. 7%), que reflete um padrão de queda na 

prescrição de estimulantes observado ao longo do desenvolvimento por parte 

dos clínicos (148). Outras diferenças podem estar relacionadas a diferença da 

época de coleta entre os dados dos dois grupos. Por exemplo, a utilização 

mais elevada de psicoterapia de grupo (54% vs. 36%) e a não utilização de 

psicoterapia intensiva (0% vs. 36%) por adolescentes com TPB pode ser fruto 

de uma evolução no entendimento de que psicoterapias de grupo é uma 

estratégia efetiva no tratamento do TPB e que psicoterapias altamente 

intensivas no tratamento do TPB nem sem sempre são superiores a terapias 

menos intensivas (149). O maior uso de antipsicóticos (55% vs. 39%) e o menor 

uso de benzodiazepínicos (11% vs. 43%) relatados por adolescentes com 

TPB podem estar ligados a diferenças em práticas de prescrição ao longo dos 

anos. Nesse sentido, dois estudos longitudinais (67,150) demonstraram que, 

embora o número de medicamentos inicialmente prescritos a pacientes com 

transtorno borderline não tenha mudado ao longo do tempo de modo 

significativo, houve uma mudança nos padrões de prescrição medicamentosa 

a pacientes com TPB:  uma diminuição do uso de benzodiazepínicos, 

implicados em descontrole comportamental e aumento de impulsividade (70), e 

um aumento de uso de antipsicóticos, predominantemente os atípicos, por 

conta de alguns estudos, apesar de não conclusivos, demonstrarem 

evidências dessas medicações em sintomas cognitivos perceptuais e em 



Discussão 55 
  

 

impulsividade observada no TPB (151). Os nossos achados em relação às 

classes de medicamentos utilizadas por adolescentes com TPB está em 

consonância com os achados de Wockel e colaboradores (2010), que 

analisaram retrospectivamente o uso de medicamentos psicotrópicos em 58 

pacientes que preenchiam os critérios da CID-10 para o diagnóstico de TPB 
(152). 

O achado de que adolescentes com TPB começam a utilizar serviços 

em saúde mental 5.7 anos antes dos adultos pode ser atribuído ao fato de que 

sintomas graves, tais como tentativas de suicídio e autolesões, terem início 

em uma idade mais precoce nos adolescentes (61). Outra possibilidade é que 

haja menos estigma em relação a ser hospitalizado na época em que os dados 

foram coletados na população de adolescentes com TPB do que na dos 

adultos desse estudo. Embora haja evidências de que adolescentes que 

preencham os critérios para o TPB possam representar uma forma mais grave 

de TPB, com um pior prognóstico (50,153), para obter uma compreensão maior 

do significado desse acho para o curso longitudinal e funcionamento 

psicossocial do TPB ainda são necessário mais estudos longitudinais nessa 

área. 

Finalmente, corroborando com a tese de que o TPB não é parte de uma 

fase transiente da adolescência, mas sim a manifestação de um transtorno 

mental grave, o grupo de pacientes sem diagnóstico psiquiátrico relatou um 

uso bastante modesto dos recurso em saúde mental, restrito ao uso de 

psicoterapia individual (9%) e terapia de família (3%). 

Analisados em conjunto, os resultados desse estudo sugerem que 

histórias de tratamento nos adolescentes com TPB é tão complexa quanto as 

relatadas por adultos com TPB, com elevado uso tanto de recursos 

ambulatoriais quanto tratamentos mais intensivos. Também apontam a 

necessidade de novas pesquisas que acessem a eficácia dessas várias 

formas de tratamento dispensadas a adolescentes com TPB. 
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6.1.1 Limitações do Estudo I 

 

Entre as limitações do estudo, estão o fato de que todos os indivíduos 

estavam inicialmente hospitalizados. É bem possível que pacientes com TPB 

que nunca foram hospitalizados possam ter histórias de utilização de recursos 

em saúde mental menos intensas. Além disso, os dados sobre as histórias de 

tratamento foram coletados a partir de relatos do paciente, que podem sofrer 

viés de memória. No entanto, os pacientes tiveram que prover vinhetas 

detalhadas de suas histórias de tratamento, e relatos ambíguos não foram 

considerados para o estudo. Finalmente, os dados foram coletados em 

diferentes épocas. Portanto, embora, do ponto de vista sintomatológico os 

grupos sejam muito similares, eles podem representar grupos heterogêneos 

do ponto de vista etiológico. 

 

 

6.1.2 Perspectivas futuras do Estudo I 

 

 Nosso estudo indica a necessidade de estudos longitudinais para a 

compreensão de como esse elevado uso de recursos em saúde mental por 

parte de adolescentes com TPB se modifica ao longo do tempo. A comparação 

das histórias de tratamento dos adolescentes portadores de TPB com outros 

adolescentes com transtornos mentais também pode levar a uma 

compreensão mais ampla sobre quais as modalidades de tratamento estão 

mais associadas especificamente ao diagnóstico de TPB em comparação com 

outros transtornos mentais. Também, são necessários novos estudos que 

analisem a eficácia dessas várias formas de tratamento providas à 

adolescentes com TPB.  Dada a alta prevalência de uso de medicamentos 

psicotrópicos nessa população, torna-se necessária a realização de ensaios 

clínicos com o objetivo de compreender os riscos, benefícios e tolerabilidade 

dessa estratégia de tratamento tão amplamente utilizada no tratamento de 

adolescentes com TPB. 
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6.2 Discussão do Estudo II 

 

 

 Neste estudo encontramos que adolescentes com TPB apresentam 

níveis de dissociação significativamente maiores que o encontrado em jovens 

sem transtorno mental, a partir da pontuação da DES (18.7 vs. 9.4, p<0.001). 

Esse é o primeiro estudo que compara ativamente a presença de sintomas 

dissociativos em adolescentes com TPB com a relatada por adolescentes sem 

transtornos mentais. Além disso, ele é o primeiro a demonstrar de modo 

consistente que os adolescentes com TPB relatam níveis de dissociação, 

conforme medido pela DES, tão elevados como o dos adultos com TPB (19 

pontos vs. 22 pontos). Observou-se ainda uma marcante heterogeneidade da 

gravidade de sintomas dissociativos nessa população. Ou seja, 35% dos 

pacientes apresentam sintomas dissociativos leves (<10 pontos), 

semelhantes a da DES em adolescentes sem diagnósticos psiquiátricos (9 

pontos), 47% dos pacientes apresentam níveis moderados de dissociação, 

com pontuação na DES de 10 até 29.9 pontos, e 18% dos adolescentes 

apresentam sintomas dissociativos graves, com DES≥30 pontos, compatíveis 

com pacientes portadores de Transtorno do Estresse Pós Traumático (TEPT) 

e Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI). O único estudo quantitativo na 

literatura que utilizou a DES para o estudo de sintomas dissociativos em 

adolescentes hospitalizados com TPB demonstrou, numa amostra de 26 

pacientes testada por um único entrevistador, uma pontuação média da DES 

bastante elevada (DES=32.8 pontos, DP=23) (154). 

 Ainda que os sintomas dissociativos na adolescência sejam 

semelhantes aos relatados na idade adulta (155), o diagnóstico de sintomas 

dissociativos em pacientes com TPB nessa faixa etária é especialmente 

desafiador. Sabe-se que adolescentes com TPB apresentam sintomatologia 

aguda (i.e., instabilidade afetiva, autolesões recorrentes e comportamentos 

suicidas) mais saliente do que adultos (57,144,145). Como reação a esses 

comportamentos impulsivos por parte dos adolescentes com TPB, os 

familiares podem apresentar maior reatividade emocional, levando-os a 
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apresentar respostas pouco efetivas, como atitudes punitivas e 

desconsideração pelos motivos que levaram o adolescente a apresentar 

determinado comportamento desadaptativo. Sendo assim, o adolescente não 

se sente compreendido e apresenta ainda mais comportamentos 

disfuncionais, gerando um ciclo vicioso que exponencialmente leva a 

dificuldades de comunicação (156). Portanto, nesse ambiente, o 

reconhecimento por parte dos familiares dos estados emocionais e de 

sintomas dissociativos apresentados pelos adolescentes se torna mais difícil 
(157).  

Vale ressaltar que os próprios pacientes adolescentes com TPB 

acabam apresentando dificuldades em identificar emoções e estados 

dissociativos (158,159).  

Embora relevante, a identificação de sintomas dissociativos não raro 

passa desapercebida pelo profissional de saúde. Por exemplo, no tratamento 

do TPB, não raro o clínico pode focar somente nos sintomas relacionados a 

desregulação emocional, impulsividade e disfunções interpessoais, deixando 

de lado a avaliação desses sintomas (160). Adicionalmente, há pouco 

treinamento nas instituições de ensino em relação a fenomenologia de 

sintomas dissociativos na infância e adolescência (161), e muitas vezes estes 

sintomas acabam sendo confundidos como sintomas de quadros tais como 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e transtornos de Humor 
(162). Digno de nota, no DSM-V (12) os transtornos dissociativos não se 

encontram na parte relativa a transtornos que se iniciam na infância ou 

adolescência.   

 Em relação aos clusters dos sintomas dissociativos medidos pela DES, 

chama atenção os níveis elevados de absorção relatados por adolescentes e 

adultos com TPB (27 pontos e 29 pontos). Embora absorção possa ter um 

valor adaptativo, ajudando uma pessoa a escapar de desconforto emocional 

por ficar absorto em algum livro, música ou leitura (163), altos níveis de 

absorção tem uma correlação maior com sintomas depressivo-ansiosos e com 

sintomatologia psicótica do que sintomas dissociativos ligados a amnésia (164–
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166). A absorção patológica gera uma desconexão importante do ambiente a 

partir de um foco excessivo em um aspecto de determinada vivência, que 

compromete a capacidade do indivíduo de amplificar possibilidades de ação 

mais efetiva no ambiente a sua volta, gerando disfunções em funcionamento 

interpessoal (167). Nesse sentido, pensando em um modelo de diátese-

estresse, altos níveis estruturais de absorção podem tornar o indivíduo mais 

suscetível a apresentar, sob situações de estresse intenso ou trauma, 

vivências dissociativas mais graves, correlacionadas ao cluster de 

despersonalização e desrealização (168).  

 Na comparação entre adolescentes e adultos com TPB que 

apresentam sintomatologia dissociativa grave (DES≧ 30), a despeito de 

prevalências similares de relatos de negligência parental (81% vs 91%, 

p=0,26), adolescentes com TPB apresentam uma prevalência menor de 

relatos de abuso sexual (25% vs. 85%, p<0.001), abuso físico (25% vs. 73%, 

p<0.001) e comorbidade com Transtorno do Estresse Pós Traumático 

(25%vs. 87%, p<0.001). 

Há diversas explicações possíveis para essas diferenças observadas 

entre esses dois grupos deste estudo. Por exemplo, elas podem ter 

acontecido por conta de efeitos das diferentes épocas em que os dados foram 

coletados. Nesse intervalo, o estilo de educação parental e intervenções em 

relação a abuso podem ter mudado. Por serem mais velhos, os adultos com 

TPB podem ter tipo mais tempo em acumular vivências de adversidades até 

o final da adolescência. Adicionalmente, os adultos com TPB talvez tenham 

tido mais tempo para refletir sobre suas vivências e conseguiram nomear 

como abusivas algumas das situações que talvez no passado tenham 

considerado normais. Também, alguns adolescentes com TPB podem ter 

omitido vivências de abuso com medo de que isso pudesse gerar mais 

conflitos e até afastamentos em relação a familiares.  

 Existe também a possibilidade de essa diferença possa estar 

relacionada ao neurodesenvolvimento. Na adolescência, ocorre um intenso 

processo de poda sináptica, fundamental para a maior eficiência do 
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funcionamento cerebral na idade adulta (169). Nesse processo, as estruturas 

límbicas amadurecem em uma velocidade maior dos que o córtex pré-frontal 
(170,171). Em consequência, os adolescentes apresentam maior reatividade 

emocional e menor deliberação racional, que leva o indivíduo a ter mais 

estímulo para buscar novas experiências emocionais em novos grupos sociais 
(172–174). Outra característica fisiológica é que na adolescência  existe uma 

maior reatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) sob estresse, 

liberando mais corticoesteróides e glicose nessas situações (175). 

Considerando a alta demanda metabólica basal exigida na adolescência, em 

situações de estresse, essa maior liberação de corticoesteróides pode ser 

necessária para prover ao adolescente maior mobilização de energia (176).  

Nesse sentido, Diseth descreve diversas alterações neuroquímicas 

induzidas por estresse crônico que, considerando-se essas particularidades 

do neurodesenvolvimento, podem tornar os adolescentes com TPB mais 

vulneráveis a apresentar sintomas dissociativos do que adultos com TPB (162). 

Primeiro, sob estresse crônico, existe uma diminuição patológica da liberação 

de corticoesteróides em situações de estresse agudo, o que pode fazer com 

que, em momentos de tensão, em que o adolescente poderia mobilizar 

energias para fugir de determinadas situações de risco, ele apresente 

sintomas dissociativos. Segundo, o elevado estresse crônico em crianças e 

adolescentes leva a um aumento do tônus basal do sistema nervoso 

autônomo simpático o que pode levar o indivíduo a apresentar 

hipersensibilidade interpessoal acentuada, com sentimentos basais mais 

intensos de ansiedade, irritabilidade e hipervigilância. Nesse sentido, com o 

tônus simpatético basal aumentado, situações de estresse agudo, o 

adolescente com TPB, ao invés de um aumento de mobilização de energia 

para respostas de luta ou fuga, tem uma ativação o sistema nervoso 

autônomo parassimpático, gerando liberação de endorfinas e provocando 

respostas dissociativas, que levam a desconexão com a realidade. Essas 

alterações neuroquímicas num cérebro em desenvolvimento podem levar a 

uma poda sináptica exagerada em redes neurais do sistema límbico cortical, 

prejudicando a maturação adequada do cérebro, levando a prejuízos na 
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capacidade do indivíduo em lidar com afetos intensos, predispondo-o a ter 

maior sintomatologia dissociativa em situações de estresse agudo (177–179). 

Embora, a literatura demonstre de modo extensivo a correlação entre 

sintomas dissociativos no TPB e trauma (relativos a abuso físico, abuso 

sexual e ao diagnóstico clínico de transtorno do estresse pós traumático) 
(92,180,181), há outros de fatores que por serem mais frequentes nesta população 

podem contribuir para o desenvolvimento de sintomas dissociativos tais como: 

apego desorganizado, tratamento inconsistente por cuidador, negligência, 

exposição à violência e uso de substâncias (182–185).   

Além de fatores ambientais, no TPB há fatores genéticos que 

contribuem para que o indivíduo tenha maior propensão a dissociação, tais 

como deficiências neurocognitivas em funções executivas (186,187) e 

desregulação emocional (98,188,189). Diante disso, existe a possibilidade de que 

o estresse crônico não diretamente ligado ao abuso sexual, físico ou ao 

diagnóstico de TEPT, possa ser suficiente para provocar sintomatologia 

dissociativa grave em adolescentes com TPB, pela possibilidade do cérebro 

de adolescentes ser mais suscetível a dissociação em situação de estresse, 

ou pela possibilidade uma maior susceptibilidade genética a dissociação (190). 

Há ainda teorias psicológicas que procuram explicar a natureza da 

expressão da dissociação nestes pacientes. Elas sugerem, por exemplo, que 

os sintomas dissociativos poderiam representar a última tentativa subjacente 

do organismo de tolerar intensa dor emocional, “um escape onde não há 

escape” (191),  quando o indivíduo não consegue outras maneiras de regular 

suas emoções. Classicamente, situações de estresse interpessoal em 

pacientes com TPB levam à hiperativação do sistema límbico, principalmente 

da amígdala (192), com hipoativação do córtex pré frontal, mais 

pronunciadamente no córtex órbito frontal (193,194). No entanto, sob estresse, 

em indivíduos que apresentam sintomas dissociativos intensos de modo 

crônico, há uma diminuição da reatividade do sistema límbico (80,195). Esse 

mecanismo tem como consequência o comprometimento de funções 

executivas, do aprendizado e da memória (196,197), o que piora a capacidade 
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do indivíduo ter um autodirecionamento eficaz, e compromete a eficácia dos 

processos psicoterápicos (119,120). 

Em termos da abordagem terapêutica, não há nenhum ensaio clínico 

sobre a melhor forma de manejar esses quadros dissociativos graves em 

adolescentes com TPB. A partir da extrapolação de abordagem de tratamento 

de sintomas dissociativos derivados de tratamentos baseados em evidências 

científicas para adultos com TPB e TEPT associados (121, 198, 199), alguns 

princípios devem ser observados no manejo clínico desses pacientes, 

destacando-se: 

I)  É preciso ter como foco garantir que o ambiente em que o 

adolescente está inserido esteja livre de todas as formas de abuso 

e violência (200) 

2)  Prover psicoeducação tanto para os adolescentes quanto para os 

familiares. Neste sentido, pais têm atitudes mais suportivas e 

adequadas com seus filhos quando entendem que os sintomas 

dissociativos de seus filhos no passado podem ter sido sua única 

alternativa para lidar com uma dor emocional intensa. Dessa forma, 

é possível se trabalhar princípios de validação emocional e manejo 

de contingências com o adolescente e seus familiares (200, 201). 

3)  Analisar os sintomas dissociativos como um comportamento 

problema, analisando seus antecedentes e consequências. Ajudá-

lo a desenvolver habilidades anti-dissociativas, tais como 

exercícios de consciência corporal, autoacalmar-se com os 5 

sentidos, habilidades relacionadas a regulação emocional; 

promover dessensibilização de eventos do presente momento que 

ativam associações com experiências traumáticas ocorridas no 

passado (202) .  

4)  Ajudar o adolescente a desenvolver uma maior capacidade de 

observar e compreender seus estados mentais, o que pode levar o 

indivíduo a aprimorar suas capacidades comunicativas, ganhando 
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alternativas em relação a lidar com frustrações, raiva e medos que 

não envolvam dissociação (203). 

 

 Em suma, nosso estudo demonstrou que adolescentes com TPB 

apresentam vivências dissociativas tão intensas quanto adultos com TPB, que 

também se distribuem de modo bastante heterogêneo. Adolescentes com 

TPB podem apresentar sintomas dissociativos graves (DES≥30) mesmo sem 

um histórico claro de trauma, por isso é importante acessar de modo 

estruturado a presença de sintomas dissociativos em todos os pacientes com 

o diagnóstico de TPB, especialmente em adolescentes.  

 

 

6.2.1 Limitações do Estudo II 

 

Entre as limitações do estudo, estão o fato de que todos os indivíduos 

estavam inicialmente hospitalizados. É bem possível que pacientes com TPB 

que nunca foram hospitalizados possam ter vivências dissociativas menos 

intensas. Além disso, os dados sobre as vivências dissociativas foram 

coletados a partir de relatos do paciente, que podem sofrer viés de memória. 

Os dados foram coletados em diferentes épocas e, portanto, embora 

sintomatologicamente os grupos sejam muito similares, não fica claro se eles 

tiveram diferentes fatores ambientais ou biológicos ou mesmo culturais que 

contribuíram para o aparecimento sintomas dissociativos. A falta de 

comparações com outros grupos de adolescentes (i.e., pacientes internados 

ou ambulatoriais, com diferentes diagnósticos psiquiátricos), não permitiu a 

identificação de fatores específicos ligados a sintomatologia dissociativa do 

TPB em relação a outros transtornos mentais. 
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6.2.2 Perspectivas futuras em relação ao Estudo II 

 

Dada a alta prevalência de sintomas dissociativos encontrada em 

adolescentes com TPB em nosso estudo, existe a necessidade da realização 

de estudos longitudinais para que se desenvolva uma compreensão mais 

ampla da fenomenologia dos sintomas dissociativos nessa população, tais 

como se esses sintomas dissociativos em adolescentes com TPB perduram 

ao longo do tempo, e quais fatores de risco estariam ligados a uma possível 

cronificação desses sintomas. Também a inclusão de adolescentes com 

outros transtornos psiquiátricos e ambulatoriais em futuros estudos podem 

levar a um entendimento de como os sintomas dissociativos encontrados em 

adolescentes com TPB se diferenciam em relação aos encontrados em 

adolescentes portadores de outros transtornos mentais. É também importante 

ter uma estimativa mais precisa do impacto que alta sintomatologia 

dissociativa pode ter sobre a eficácia dos tratamentos prestados a 

adolescentes com TPB. Há a necessidade de que se desenvolvam ensaios 

clínicos no sentido de se avaliar o impacto de intervenções que abordem 

sintomas dissociativos no prognóstico do TPB em adolescentes. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A partir dos resultados desse projeto de pesquisa, podemos concluir 

que: 

 

• As histórias de tratamento nos adolescentes com TPB são tão 

complexas quanto às relatadas por adultos com TPB, com elevado uso 

tanto de recursos ambulatoriais quanto de tratamentos mais intensivos.  

 

• As prevalências de uso de medicamentos psicotrópicos e de 

polifarmácia em adolescentes com TPB é similar às relatadas por 

adultos com TPB, a despeito da falta de ensaios clínicos que acessem 

os efeitos desses medicamentos nos adolescentes com TPB. 

 

• Adolescentes com TPB tem níveis de dissociação significativamente 

maiores que os relatados por adolescentes sem transtornos mentais. 

 

• Adolescentes com TPB apresentam níveis de sintomas dissociativos 

semelhantes ao de adultos com TPB. 

 

• Em portadores de TPB com sintomatologia dissociativa grave, as 

prevalências do diagnóstico de Transtorno do Estresse Pós-

Traumático, bem como de relatos de abuso físico e de abuso sexual, 

são menores em adolescentes em comparação às encontradas em 

adultos. 
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Abstract 

In this study we assessed the psychiatric treatment histories reported 

by adolescent inpatients with borderline personality disorder (BPD).  

Subsequently, we compared these treatment histories to those reported by a 

separate sample of adult inpatients with BPD. One hundred and four 

hospitalized girls and boys aged 13-17 who met rigorous criteria for BPD 

were interviewed concerning their histories of psychiatric treatment. The 

same semi-structured interview, which has proven psychometric properties, 

was administered to 290 adults aged 18 or older who met the same criteria for 

BPD. Borderline adolescents and adults had similar lifetime rates of 

individual psychotherapy (93% vs. 96%), history of taking standing 

medications (93% vs. 84%), and polypharmacy (68% vs. 66%). However, 

adolescents were significantly more likely than adults with BPD to have a 

history of prior psychiatric hospitalizations (96% vs. 79%) and to have been 

in group therapy (54% vs. 36%).  In contrast, they were significantly less 

likely than adults with BPD to have been in intensive individual therapy (0% 

vs. 36%), self-help groups (7% vs. 51%), and residential treatment (13% vs. 

36%). Taken together, the results of this study suggest that hospitalized 

adolescents and adults with BPD both have a complex treatment history, with 

high lifetime rates of outpatient and more intensive treatments.   

 

Keywords: Borderline personality disorder; adolescence; treatment histories; 

outpatient treatment; psychiatric hospitalization; pharmacological treatment 
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Introduction 

Borderline personality disorder (BPD) is a common mental health condition, 

which occurs in 1-3% of adult nonclinical samples (Lenzenweger, Lane, Loranger, & 

Kessler, 2007; Torgersen, Kringlen, & Cramer, 2001; Trull, Jahng, Wood, Tomko, & 

Sher, 2010). Adults with BPD are significantly more likely to use most types of 

psychiatric treatment, including psychiatric hospitalizations, psychotropic 

medications, and psychosocial treatments than individuals with mood disorders and 

other personality disorders (Bender et al., 2001; Zanarini, Frankenburg, Khera, & 

Bleichmar, 2001b). Consequently, BPD is one of the most costly psychiatric 

disorders (Soeteman, Roijen, Verheul, & Busschbach, 2008; van Asselt, Dirksen, 

Arntz, & Severens, 2007). Evidence-based treatments, although rarely available due 

to the scarcity of trained clinicians, have markedly reduced the costs of BPD 

(Meuldijk, McCarthy, Bourke, & Grenyer, 2017) by decreasing the use of ineffective 

forms of care, such as unstructured hospital admissions and polypharmacy (Bateman 

& Tyrer, 2004; Wunsch, Kliem, & Kröger, 2014). Additionally, early diagnosis and 

intervention programs for the treatment of BPD (Chanen, Berk, & Thompson, 2016), 

may result in better clinical outcomes (Biskin, 2013; Kaess, Ghinea, Fischer-

Waldschmidt, & Resch, 2017a).  

In this context, it is very important to understand the relationship between 

BPD in adolescence and utilization of mental health services. Unfortunately, 

relatively few studies have been conducted to evaluate this issue. Bagge, Stepp, & 

Trull (2005) found that borderline features in adolescence prospectively predicted 

utilization of psychopharmacological and psychosocial treatments. Cailhol et al. 
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(2013) found that adolescents who were diagnosed with BPD reported intensive 

treatment histories, with 98% of them using outpatient services (specifically, 47% 

engaged in psychotherapy, and 55% being treated with multiple psychotropic 

medications). 

The current study has two purposes. The first is to describe the types of 

psychiatric treatment received by a well-defined sample of adolescents with BPD. 

The second is to compare these treatment histories to those reported by a separate 

sample of adult inpatients with BPD. Its design is distinguished by the 

methodological rigor with which patients were diagnosed, and by the inclusive list of 

treatment modalities assessed. 

Method 

The methodology of this study has been presented before in detail (Zanarini 

et al., 2017). Briefly, all adults with BPD were inpatients at McLean Hospital in 

Belmont, Massachusetts, who were admitted between June 1992 and December 

1995. Each patient was first screened to determine whether he/she 1) was between 

the ages of 18 and 35 years; 2) had a known or estimated IQ of 71 or higher; 3) and 

had no history or current symptoms of schizophrenia, schizoaffective disorder, 

bipolar I disorder, or an organic condition that could cause serious psychiatric 

symptoms. Adolescents with presumptive BPD who were 13-17 years old were 

recruited from four units at McLean Hospital and one unit at Mount Sinai Medical 

Center between August 2007 and September 2012. 

The institutional review boards at the participating institutions approved all 

study procedures. Written informed consent was obtained from each adult subject 

and written consent from a parent and assent from the adolescent subjects. Three 
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semi-structured diagnostic interviews were then administered to each subject blind to 

his or her clinical diagnoses. These instruments were the following: (1) the 

Structured Clinical Interview for DSM-III-R Axis I Disorders (SCID-I; Spitzer, 

Williams, Gibbon, & First, 1992) to the adults or the Structured Clinical Interview 

for DSM-IV Childhood Diagnoses (KID-SCID; Hien et al., 1994) to the adolescents; 

(2) the Revised Diagnostic Interview for Borderlines (DIB-R; (Zanarini, Gunderson, 

Frankenburg, & Chauncey, 1989); and (3) the Diagnostic Interview for DSM-III-R 

Personality Disorders (DIPD-IV; Zanarini, Frankenburg, Chauncey, & Gunderson, 

1987) to the adults or the Childhood Interview for DSM-IV BPD (CI-BPD; (Sharp, 

Ha, Michonski, Venta, & Carbone, 2012) to the adolescents. Inter-rater and test–

retest reliability of the SCID-I, the DIB-R, the DIPD, the KID-SCID, and the CI-

BPD have all been found to be good–excellent  (Sharp et al., 2012; Smith, Huber, & 

Hall, 2005; Zanarini & Frankenburg, 2001a; Zanarini, Frankenburg, & Vujanovic, 

2002). 

Treatment history was assessed using the Background Information Schedule 

(BIS;   (Zanarini, Frankenburg, Khera, & Bleichmar, 2001b– a semi-structured 

interview designed to assess the psychosocial functioning and treatment histories of 

patients with borderline personality disorder. The inter-rater and test-retest reliability 

and the concurrent validity of the BIS have been found to be good-excellent 

(Zanarini et al., 2005). 

Statistical Analyses  

Between-group differences in demographic variables were assessed using the 

Student’s t-test for continuous variables and the Pearson chi-squared for binary 

variables. Between-group comparisons  of variables related to treatment history were 
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conducted using logistic regression, adjusted for sex and race as there were between-

group differences for these two demographic variables. Bonferroni correction for 

multiple comparisons was made using an adjusted α-level of 0.004 (0.05/14).  

 

Results 

 

Subjects 

 Two hundred and ninety subjects were adult inpatients at McLean Hospital 

who met both DIB-R and DSM-III-R criteria for BPD. One hundred and four 

subjects were adolescents who met both DIB-R and DSM-IV criteria for BPD. 

Seventy of these boys and girls were inpatients at McLean Hospital, and the other 34 

were inpatients at Mount Sinai.  

 Demographic characteristics have also been described before (Zanarini et al., 

2017). Briefly, adolescents with BPD were significantly more likely to be female and 

nonwhite than adults with BPD. Adolescents with BPD were also significantly 

younger (as expected) than adults with BPD (by about 11 years). In addition, they 

came from a significantly higher socioeconomic class than adults with BPD. In terms 

of Global Assessment of Functioning scores, adolescents with BPD had significantly 

lower scores (by about 4 points) than adults with BPD. 

Treatment Histories 

 On average, adolescents and adults with BPD reported first experiencing 

psychiatric symptoms at similar ages: 10.4 years (SD=3.5) for adolescents, and 10.8 

years (SD=5.3) for adults, (t=-0.73, p=0.46). Additionally, borderline adolescents 

first entered treatment at 11.5 (SD=3.6) years of age, and adults with BPD first 
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entered psychiatric treatment at 17.3 (SD=6.2) years of age.  This represents a 5.7-

year difference, which is highly significant (t=-9.0, p<0.001).   

 Table 1 details the percentages of adolescents and adults with BPD who 

reported participating in each of the 14 treatment modalities studied. At the 

Bonferroni corrected α-level of 0.004, there were no significant differences between 

adolescents and adults with BPD regarding the reported use of individual 

psychotherapy, couples/family therapy, day treatment, day and/or residential 

treatment, multiple prior hospitalizations, standing medications, polypharmacy, 

intensive polypharmacy, and ECT treatments. In comparison to adults with BPD, a 

higher percentage of adolescents with BPD reported the use of group therapy (54% 

vs. 36%) and prior psychiatric hospitalization (96% vs. 79%). Additionally, a 

significantly smaller percentage of adolescents with BPD reported the use of self-

help groups (7% vs. 51%), intensive individual psychotherapy (two or more 

appointments per week) (0% vs. 36%), and residential treatment (13% vs. 37%). 

 

Discussion 

 

This study found that adolescents diagnosed with full-blown BPD reported an 

intensive use of mental health resources, comparable to adults with BPD in many 

modalities. Similar to adults, more than 90% of the adolescents with BPD had a 

lifetime history of individual therapy and using psychotropic medications, and 

almost 40% of the adolescents reported the use of day and/or residential treatment. 

Taking into account that adolescents with BPD report BPD symptomatology as 

severe as that reported by adults with the disorder (Zanarini et al., 2017), and also 
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show similar patterns of complex psychiatric comorbidity (Ha, Balderas, Zanarini, 

Oldham, & Sharp, 2014), low quality of life (Kaess, Fischer-Waldschmidt, Resch, & 

Koenig, 2017b), and poor psychosocial functioning (Kramer et al., 2017; Wright, 

Zalewski, Hallquist, Hipwell, & Stepp, 2015), it seems reasonable to expect they 

would share a similar pattern of mental health care utilization.  

 Our study also has found some differences between the mental healthcare 

service use between adolescents and adults. For instance, adolescents with BPD 

reported a higher prevalence of a prior psychiatric hospitalization, above 95%. 

Adolescents with BPD are more likely to present with more “acute” symptoms (i.e., 

affective instability, recurrent self-harm and suicidal behavior) than adults (Chanen, 

Jovev, & Jackson, 2007; Lawrence, Allen, & Chanen, 2011; Zanarini, Frankenburg, 

Reich, & Fitzmaurice, 2016), which may increase the risk for acute hospitalizations. 

The lower participation of adolescents compared to adults with BPD in self-help 

groups (7% vs. 51%) probably reflects the fact that most self-help groups, such as 

Alcoholics Anonymous, are tailored mainly for adults. Some other differences, such 

as higher reported use of group therapy (54% vs. 36%) and no use of intensive 

psychotherapy (0% vs. 36%) by adolescents with BPD, might be better explained by 

age cohort effects, since there has been an evolution in the understanding that group 

therapy is an effective strategy in the treatment of BPD and that more intensive 

therapies are not always superior to less intensive therapy (Links, Shah, & Eynan, 

2017). In addition. adolescents may have been more likely to reside with their family 

of origin before their index admission, while adults needing more extended care than 

a brief hospitalization may have been treated in a residential program due to the 

length and severity of their illness. 
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Finally, our finding that adolescents with BPD have accessed mental health 

services 5.7 years before adults could be attributed to differences in the onset of 

severe psychiatric symptoms. For instance, the adolescents with BPD were 

significantly younger at the time of their first episode of self-harm (M=12.9 years, 

SD=2.2) and at their first suicide attempt (M=14 years, SD=2.5) than adults with 

BPD (M=15.8 years, SD=7.3; M=19 years, SD=6.8), p<0.001 (Goodman et al., 

2017). Another possibility is that there is less stigma around being hospitalized in the 

age cohort of the adolescents than the adults in this study. What this means for the 

long-term course of their BPD and psychosocial functioning is a key question that 

needs further study.  

Limitations include that all subjects were initially inpatients. It may well be 

that borderline patients who have never been hospitalized have less extensive 

treatment histories. Also, we collected data about treatment histories from patient 

report, which may suffer from some reporting biases. However, participants had to 

provide detailed vignettes of treatment experiences, and ambiguous accounts were 

not counted. Finally, these study groups represent different age cohorts and thus, 

even though symptomatically the two groups of borderline patients were very 

similar, it is unclear whether they had different environmental or biological factors 

determining the onset of BPD. 

 Taken together, the results of this study suggest that treatment 

histories in adolescents with BPD are as complex as those reported by adults 

with BPD, with high lifetime rates of both outpatient and more intensive 

treatments. 
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9.2  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da USP 
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9.3  Childhood Interview for Borderline Personality Disorder (CI-BPD) 
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9.4 Diagnostic Interview for Borderlines (DIB-R) 
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9.5 Background Information Schedule (BIS) 
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9.5 Background Information Schedule – Adolescent Version (BIS) 
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9.6 Dissociative Experiences Scale (DES) 
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