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Borderline, um transtorno de
personalidade no limite das emoções

lO nome do seu livro é "Corações descon-
trolados. Ciúmes, raiva, impulsividade, o
jeito borderline de ser". Que jeito é esse?
Todos nós apresentamos momentos de ex-

plosões de raiva, tristeza, impulsividade, tei-
mosia, instabilidade de humor, ciúmes inten-
sos, apego afetivo, desespero, descontrole
emocional, medo de rejeição, insatisfação
pessoal. E, quase sempre, isso gera transtor-
nos e prejuízos para nós mesmos e/ou para
as pessoas ao nosso redor. Porém, quando es-
ses comportamentos se apresentamde forma
frequente, intensa e persistente, eles acabam
por produzir um padrão existencial marcado
por dificuldades de adaptação do indivíduo
ao seu ambiente social. Quando isso ocorre,
podemos estar diante do transtorno da per-
sonalidade borderline. Os borders apresen-
tam hiperatividade emocional, ou seja, é
muito sentimento e muita emoção sempre. E
costumam lidarmuitomal comqualquer tipo
de adversidade, especialmente as que envol-
vem rejeição, desaprovação e/ou abandono.
Quando se deparam com uma situação des-
sas, desencadeiam uma reação de estresse
muitomais intensa e abrangente do que o es-
perado. E chama-se borderline por isso, por-
que vivem no limite das emoções.

lÉ o transtorno do amor?
É o transtorno dos afetos. Porque o amor

deve ser funcional, positivo. O que o border
tem é um afeto disfuncional.

l Existe uma personalidade borderline e
um transtorno de personalidade borderli-
ne? Como é isso? Qual a linha divisória?
A personalidade é o jeitão de cada um. É a

parte biológica somada ao que aprendemos,
à cultura. A junção dessas duas partes vai ge-
rar uma série de comportamentos recorren-
tes, que caracterizam a personalidade de ca-
da um. A personalidade borderline é marca-
da pela dificuldade nas relações interpesso-
ais, pela baixa autoestima, instabilidade rea-
tiva do humor e impulsividade. Quando essas
características se apresentamde formamuito
disfuncional, nós a chamamos de transtorno.

lTipos diferentes de personalidades, mes-
mo com traços aparentemente negativos,
podem ser requisitos para determinadas
atividades, não?Quer dizer, não é qualquer
tipo de pessoa que pode ser, por exemplo,
um médico voluntário, trabalhando em
meio à fome na África ou ajudando sobre-
viventes do terremoto no Haiti.
Só é transtorno quando apresenta proble-

mas sérios para a pessoa, quando é tão dis-
funcional que a pessoa deixa de ser produti-
va. Tirando isso, a personalidade border, ou,
como dizemos, o traço border, pode ser mui-
to interessante, se a pessoa não tem ataques
de fúria, dependência. Grandes causas soci-

ais, como vocêmencionou, demandampessoas
com grande capacidade de sentir empatia, com
grande sensibilidade e que precisam de um alto
grau de aceitação. Uma outra característica co-
mum nessas pessoas é a fluidez na autopercep-
ção. Por isso, pessoas com traço border dão
grandes atores. Quando tratamos alguém como
transtorno, temos que ter em mente que, antes
de mais nada, essa é uma maneira de ser, uma
base estabelecida que não muda. O que busca-
mos no tratamento é transformar o transtorno
em traço: ou seja, a pessoa vai continuar a ser
sensível, emotiva, mas ela não vai capotar na-
quilo, vai canalizar para coisas produtivas.

l O quanto do transtorno é biológico e o
quanto é fruto domeio?No livro, amaior par-
te das pessoas com o transtorno teve vidas
muito duras, marcadas por abuso sexual,
agressão física, abandono. Como se pode di-
zer que isso é biológico?
Sabemos é que 50% sãobiológicos e 50%estão

relacionados à criação, ao meio, à cultura.
Quando a pessoa tem a biologia, mas vive num

meio normal, o transtorno vai se apresentar
de uma forma muito mais branda ou como
traço. A estrutura genética não muda, mas é
possível moldar a forma como se apresenta.

lComo é a vida de quem tem o transtorno?
A pessoa tem uma dificuldade muito gran-

de nos relacionamentos. Ela tem a autoesti-
ma destruída. Se vê muito pior do que é, de
maneira depreciativa, e acha que a solução
está no outro; é na dependência afetiva do
outro que ela busca segurança e legitimidade.
E é muito impulsiva. Mas essa impulsividade
se manifesta de uma forma muito específica:
ela está relacionada a explosões de raiva e ira.
O border, como dizemos, é aquela pessoa
que, literalmente, fica cega de raiva. Todo
mundoque já viveu umapaixão alucinada sa-
be como é ser border: esse é o jeito border de
ser. O estado da paixão, de acordo coma ciên-
cia, dura de doismeses a dois anos justamen-
te porque, se durar mais, ninguém aguenta.
Mas o border vive assim.

l Trata-se de um transtorno que acomete
muito mais mulheres do que homens. A
neurociência explica por quê?
Sabemos que 75%dos pacientes sãomulhe-

res. Não sabemos exatamente por quê, mas
não chega a ser uma grande surpresa se pen-
sarmos que o transtorno está relacionado a
uma hiperatividade do sistema límbico, que é
o nosso verdadeiro coração, a região do cére-
bro que regula as emoções. No border, o siste-
ma funciona demais, no extremo das emo-
ções. Nosmomentos demaior impulsividade,
é como se houvesse uma pane total no siste-
ma, um curto-circuito. Como a questão das
emoções já é naturalmentemaismarcada pa-
ra asmulheres, é de se esperar que elas sejam
a maior parte dos pacientes. Por outro lado,
os homens, com cérebros mais racionais, são
a maioria dos que sofrem de transtorno de
psicopatia — em que o sistema límbico não
funciona ou funciona muito pouco, o que os
torna incapazes de ter empatia, de se sensibi-
lizar com o sofrimento dos outros.

l A adolescência é uma época em que as
emoções já são muito mais intensas. Como
é o transtorno nessa fase da vida?
O transtorno surge pela primeira vez nessa

fase que é, em geral, quando ocorre o primei-
ro rompimento ou afeto não correspondido.
Essa rejeição desencadeia o curto-circuito. A
adolescência é a época das paixões, da impul-
sividade, da sexualidade, do comportamento
de risco. Tudo isso faz parte, o adolescente
tem que arriscar para aprender. É uma erup-
ção emocional. No border, no entanto, é uma
hemorragia. A automutilação é um compor-
tamento recorrente. E se você perguntar por
que ele fez aquilo, vai dizer que é para aliviar
a angústia, o vazio.

lE alivia mesmo? Por quê?
Sim. Ele se sente muito melhor porque dei-

xa de sentir angústia. Quando há uma amea-
ça física ao corpo, o sistema de defesa e es-
tresse é acionado. A substância liberada para
tamponar a agressão é a endorfina, que é um
anestésico. Por isso, um tratamento ótimo é a
atividade física intensa, que libera endorfina.

lA Carminha, de Avenida Brasil, é border?
Totalmente. Basta ver aquelas explosões de

fúria, de ódio, sua instabilidade emocional. E,
ao mesmo tempo, o grande pavor que tem da
rejeição. Aquela família é seu alicerce, ela ja-
mais se separaria, embora diga o contrário.

lExiste tratamento?
É possível diminuir a hiperatividade do sis-

tema límbico commedicações específicas em
doses específicas — muitas vezes mínimas.
Com isso, você reduz muito os ataques de fú-
ria, os atos destrutivos, as agressões; baixa a
bola do sistema mesmo. Mas, paralelamente,
é preciso terapia, uma terapia muito específi-
ca, mais direcionada para o presente do que
para o passado, que vai treinar a pessoa a vi-
ver commenos intensidade, a sangrarmenos.
A não morrer de hemorragia. l

LAURA MARQUES

Descontrole. A psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa, em sua casa, fala sobre o transtorno dos afetos

Autora de best-sellers sobre
psicopatia, bullying e TOC, a
psiquiatra Ana Beatriz Barbosa
Silva se volta para um
transtorno ainda pouco
conhecido no país: o da
personalidade borderline. Em
seu novo livro, “Corações
descontrolados” (Ed. Fontanar),
ela conta como são as pessoas
que vivem no limite de suas
emoções e também como lidar
com elas. E dá exemplos: “A
Carminha, de Avenida Brasil, é
totalmente border”

Hiperatividade emocional leva a ciúmes intensos, ataques de ira e desespero, explica especialista

ENTREVISTA Ana Beatriz Barbosa Silva
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É o transtorno dos
afetos. Porque o amor
deve ser algo funcional,
positivo. O que o
borderline tem é um
afeto disfuncional

Mais Saúde
oglobo.com.br/saude

l PESQUISA: O Clinical Trials, um dos maiores
bancos de dados do mundo, aponta o câncer como
principal tema de pesquisas brasileiras.

l TESTE: Conheça
características que,
combinadas, podem
sinalizar o transtorno
borderline tão comum
em celebridades, como
Marylin Monroe.

l OBESIDADE: Em 15 anos
o número de obesos
dobrou na França: já são
sete milhões de pessoas,
o que corresponde a 15%
dos franceses, a maioria
jovens entre 18 e 24 anos.

l COALHO CONTRA TUMORES:
Um estudo da Universidade
Federal de Pernambuco sobre
queijo coalho encontrou
propriedades antioxidantes,
que previnem contra o câncer e
o envelhecimento.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 out.  2012, Economia, p. 52.




