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1. RESUMO  

A análise de produção científica sobre o transtorno de borderline em crianças é o 

assunto abordado no artigo, buscando pesquisas dos últimos 5 anos que identifiquem 

este diagnóstico na infância. No processo de análise foram utilizadas as seguintes 

bases de dados: Capes, LILACS, PUbMED e PsycINFO, com base em palavras 

chaves que trouxesse artigos relacionados ao tema abordado. Como resultados 

preliminares, observou-se que, em sua maioria, os estudos foram desenvolvidos por 

áreas da saúde, como psicologia e medicina (94,21%).  

Palavras-chave: Revisão da literatura, Psicopatologia, Infância 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A expressão borderline é originária da língua inglesa, tendo como livre tradução 

para o português “margem”, “borda”, “fronteira”, na qual interpreta-se como uma “linha 

que compõem a margem”.  Assim, o termo foi proposto por Adolf Stern em 1938 para 

suprimir a classificação no meio psicanalítico diante das estruturas básicas da 

personalidade. Mediante a evolução das pesquisas, atualmente o termo refere-se a 

uma determinada estrutura da organização da personalidade e a um nível 

intermediário de gravidade e funcionamento.  

 Intensidade, volatilidade, dependência afetiva, impulsividade são 

características básicas que podem serem observadas nos indivíduos com TPB. Em 

um panorama geral, podemos distinguir em quatro modalidades as disfunções 

acometidas: emocional, cognitiva, comportamental e pessoal. A disfunção emocional 

é composta por: hiperatividade emocional, emoções dúbias e conflitantes, 

instabilidade afetiva, humor em constante oscilação/desequilíbrio emocional, raiva 

intensa, agitação física, sentimento de vazio, sentimento de ódio/ira/embaraçamento 

sobre si. (Silva, 2013) 

 Segundo Benetti, Pizetta, Schwartz,Hass e Melo (2010), a vivência de 

experiências traumáticas, estressantes que coloquem em risco a vida, abrangendo os 

aspectos psicológicos e/ou físicos do próprio indivíduo ou de um ente próximo, são 

vistas como fatores de risco para a ocorrência de transtornos psicológicos, sobretudo 

os de personalidade. Assim, tais eventos com incidência na infância, como abusos ou 

maus-tratos podem ser propulsores para um maior risco de TPB (Chapman, Turner & 

Dixon-Gordon, 2013; Crick et al., 2005; Reich & Zanarini, 2001; Zanarini et al., 1997; 

Soloff, Lynch, & Kelly, 2002) podendo também ter uma relação entre a mesma e o 



TEPT (Transtorno de estresse pós-traumático), de acordo com Ribeiro e 

Colaboradores. Segundo Schestaky (2005), é possível relacionar e definir cinco tipos 

de eventos traumáticos: abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligência 

física e negligência emocional.  

 Além disto, para a precisão do diagnóstico, é necessário que a criança a 

confirmação de pelo menos cinco critérios, como perturbação intensa da autoimagem, 

ameaças suicidas, comportamentos autodestrutivos e até mesmo uma atividade 

sexual precoce e instável.  

 Vale ressaltar, o DSM–V (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais) caracteriza o TPB por ao menos cinco dos seguintes sintomas: esforço para 

evitar potenciais abandonos, sejam reais ou imaginários, relacionamentos 

interpessoais instáveis, alternando de extrema idealização a extrema desvalorização, 

perturbação na autoimagem, impulsividade em ao menos duas áreas autodestrutivas, 

forte idealização suicida, acentuada instabilidade no humor devido à alta reatividade, 

sentimentos recorrentes de vazio, raiva intensa e dificuldades em controlar, ideação 

paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos.  

 

3. OBJETIVOS  

 O principal objetivo deste artigo decorre a partir da análise produção científica 

do TPB na infância, tendo como parâmetro o período de publicação a partir de janeiro 

de 2013 até dezembro de 2018. Além disso, as especificidades abrangem a questão 

do gênero dos autores, áreas das ciências envolvidas, os tipos de autoria, o formato 

da pesquisa e as estratégias para analisar tais dados, com base no método e seus 

objetivos. 

 

4. METODOLOGIA 

- Materiais 

Foram utilizados como forma de estratégias de dados para o artigo, os periódicos 

encontrados nas bases de dados da, LILACS, Capes, PsycINFO e PubMED durante 

o período de janeiro de 2013 até dezembro de 2018.  

  

5. DESENVOLVIMENTO  

 Para a busca de informações foram utilizadas tais bases de dados citadas com 

seus devidos termos. Os resumos foram verificados mediante os critérios de inclusão 



e exclusão de acordo com a concordância do tema, como: sintomas, vivências, a 

relação dos traumas em dado período da infância, abusos, negligências e entre 

outros. Para a exclusão, artigos sobre relato de casos únicos, TPB em outras fases 

do desenvolvimento humano, farmacologia, drogas e os demais transtornos 

psicológicos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Como resultado preliminar, a Tabela 4 demonstra as áreas da ciência que 

identificadas nos artigos, mostrando quais são as mais frequentes e seus respectivos 

temas a serem analisados. 

Tabela 4.  
Frequência e percentual da distribuição dos artigos, segundo a área de estudo. 

Área da ciência      Frequência  % 

Medicina 34 49,28 

Psicologia  31 44,93 

Filosofia                     2 2,90 

Ciências sociais  1 1,45 

Economia                  1 1,45 

Total 69 100 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

Conceição, I. K. da, Bello, J. R., Kristensen, C. H., & Dornelles, V. G. (2015). Sintomas 

de TEPT e trauma na infância em pacientes com transtorno da personalidade 

bordeline. Psicologia em Revista, 21(1), 87-107. doi:10.5752/P.1678-

9523.2015V21N1P87 

Silva, A. B. B. (2013). Corações descontrolados: ciúmes, raiva, impulsividade, o jeito 

borderline de ser. Rio de Janeiro: Objetiva.  

Nunes, F. L., Rezende, H. A. de, Silva, R. S., & Alves, M. M. (2015). Eventos 

traumáticos na infância, impulsividade e transtorno da personalidade 

borderline. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 11(2), 68-76. doi:10.5935/1808-

5687.20150011 

 

https://dx.doi.org/DOI%20-%2010.5752/P.1678-9523.2015V21N1P87
https://dx.doi.org/DOI%20-%2010.5752/P.1678-9523.2015V21N1P87
https://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20150011
https://dx.doi.org/10.5935/1808-5687.20150011

