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RESUMO 

 

FERREIRA, G. C. S. Transtorno de Personalidade Borderline: associações com 
traumas emocionais precoces, indicadores psiquiátricos, traços de personalidade e 
reconhecimento de emoções faciais. 2014. 107 f. Dissertação (Mestrado) - 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2014. 
 
CONTEXTO: Estudos sugerem que a vivência de traumas emocionais na infância 
pode configurar um fator de risco para o desenvolvimento do Transtorno de 
Personalidade Borderline (TPB). A literatura também tem associado o TPB a 
importantes prejuízos na cognição social e no reconhecimento de emoções faciais. 
OBJETIVO: Avaliar a prevalência dos diferentes tipos de traumas precoces em 
participantes com diagnóstico de TPB em comparação com indivíduos sem 
diagnóstico de TPB (C), bem como avaliar as possíveis associações dos mesmos 
com indicadores psiquiátricos, abuso de substâncias, traços de personalidade e 
reconhecimento de emoções faciais. MÉTODOS: Cada grupo foi composto por 40 
participantes adultas do sexo feminino, pareadas em função das características 
sociodemográficas. As participantes do grupo TPB foram recrutadas de consultório 
particular e serviços ambulatoriais psiquiátricos institucionais, enquanto que no 
grupo C, selecionou-se participantes por conveniência entre alunos e funcionários de 
uma instituição e de um programa de atenção primária à saúde, além de usuários de 
uma organização não governamental. A coleta de dados foi individual, ocorrendo via 
instrumentos de auto-avaliação e realização de uma tarefa de reconhecimento de 
emoções faciais. A análise estatística dos dados foi realizada por meio da estatística 
paramétrica, adotando-se como nível de significância p≤0,05. RESULTADOS: 
Comparado ao grupo C, o grupo TPB apresentou maior prevalência de traumas 
emocionais precoces (p<0,001), indicadores de depressão e ansiedade (p<0,001), 
impulsividade (p<0,001), uso de tabaco (p<0,001) e traços de neuroticismo (p<0,01). 
Na tarefa de reconhecimento de emoções faciais, o grupo TPB apresentou menor 
taxa de acerto para as emoções de medo (p<0,04) e surpresa (p<0,01) e maior 
lentidão no reconhecimento da alegria (p<0,03). Análises de regressão logística 
identificaram como fatores de risco para o TPB o aumento das vivências de traumas 
emocionais (OR=1,88), sensibilidade no reconhecimento das faces de raiva (OR= 
1,79), traços de neuroticismo (OR=1,22) e impulsividade (OR=1,13). Por outro lado, 
traços de extroversão (OR= 0,80) e precisão no reconhecimento do medo (OR= 
0,61) e da surpresa (OR= 0,48) mostraram-se como fatores protetores para o 
desenvolvimento do transtorno. DISCUSSÃO/ CONCLUSÕES: O TPB e a vivência 
de traumas emocionais precoces se mostraram altamente associados, sendo todas 
as categorias destas vivências significantemente mais prevalentes no grupo TPB e a 
categoria de trauma emocional um fator de risco para o transtorno. Participantes 
com TPB apresentaram, também, maiores prejuízos psicossociais e clínicos, com 
maior intensidade de traços de personalidade desadaptativos, indicadores 
psiquiátricos e abuso de substâncias que o grupo C. No reconhecimento de 
emoções faciais, corroborando dados da literatura, identificou-se que o grupo TPB 
demonstrou maiores déficits, na medida em que apresentou mais erros, lentidão e 
maior necessidade de intensidade emocional nas faces para detectar as emoções 
apresentadas na tarefa de reconhecimento. Especificamente a habilidade em 
reconhecer corretamente a emoção de raiva configurou fator de risco para o TPB, 
enquanto as habilidades em reconhecer corretamente o medo e surpresa 
configuraram fatores de proteção para o mesmo. 
 
Palavras-chave: Transtorno de Personalidade Borderline; Traumas emocionais 
precoces; Indicadores psiquiátricos; Traços de personalidade; Reconhecimento de 
emoções faciais. 



 

Abstract 
 
 
FERREIRA, G. C. S. Borderline Personality Disorder: associations with early 
emotional trauma, psychiatric indicators, personality traits and facial emotion 
recognition. 2014. 107 f. Masters dissertation – Medical School of Ribeirão Preto, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
INTRODUCTION: Studies suggest that emotional traumas experienced in childhood 
can be a risk factor for the development of Borderline Personality Disorder (BPD). 
The literature has also associated the TPB to major impairments in social cognition 
and facial emotion recognition. OBJECTIVE: To assess the prevalence of different 
types of early trauma in participants diagnosed with BPD compared with individuals 
without a diagnosis of BPD (C), also to evaluate the possible associations of early 
trauma with psychiatric indicators, substance abuse, personality traits and facial 
emotion recognition. METHODS: Each group consisted of 40 adult female subjects, 
matched in terms of sociodemographic characteristics. The participants of the BPD 
group were recruited from private practice and psychiatric institutional outpatient 
services, while in group C, we selected convenience participants, these being 
students and staff of an institution and a primary health care program and users of a 
non-governmental organization. The data collection happened individually by self-
assessment instruments and performance of a facial emotion recognition task. The 
data statistical analysis were performed using parametric statistics, adopting as 
significance level p ≤ 0.05. RESULTS: Compared with group C, the BPD group had a 
higher prevalence of early emotional trauma (p< 0.001), depression and anxiety 
indicators (p< 0.001), impulsivity (p< 0.001), smoking (p< 0.001) and neuroticism (p< 
0.01). In the facial emotion recognition task, the BPD group had a lower accuracy 
rate for the emotions of fear (p< 0.04) and surprise (p< 0.01) and slowness in 
recognition of happiness (p< 0.03). Logistic regression analyzes identified as risk 
factors for TPB the experiences of emotional traumas (OR= 1.88), higher sensitivity 
in the recognition of anger (OR= 1.79), neuroticism (OR= 1, 22) and impulsivity (OR= 
1.13). On the other hand, extroversion traits (OR= 0.80) and accurate recognition of 
fear (OR= 0.61) and surprise (OR= 0.48) were shown to be protective factors for the 
development of the disorder. DISCUSSION/ CONCLUSIONS: BPD and early 
emotional trauma experiences were highly associated, since all trauma categories 
were significantly more prevalent in the BPD group and the category of emotional 
trauma were a risk factor for the disorder. Participants with BPD also presented 
higher clinical and psychosocial impairments, showing more maladaptive personality 
traits, psychiatric indicators and substance abuse, in comparison with C group. 
Regarding facial emotion recognition, corroborating data from the literature, we 
identified that the BPD group showed greater deficits, as they presented more errors, 
slowness and a greater need for facial emotion intensity to detect the emotion shown 
in the emotion recognition task. Specifically the ability to correctly recognize the 
emotion of anger was shown to be a risk factor for BPD, while the abilities to correctly 
recognize fear and surprise were shown to be protective factors for BPD. 
 
Keywords: Borderline Personality Disorder; Early emotional trauma; Psychiatric 
indicators; Personality traits; Facial emotion recognition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Transtorno de Personalidade Borderline 

 

1.1.1.Definição 

Os transtornos de personalidade, segundo a quarta edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), 1994) são entendidos como: 

[...] um padrão persistente de vivência íntima ou comportamento 

que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do 

indivíduo e se manifesta em pelo menos duas das seguintes áreas: 

cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle dos 

impulsos (APA, 1994, p. 594).  

 

Diferentemente de traços de personalidade, que são características 

emocionais e comportamentais relativamente estáveis e previsíveis que 

caracterizam o indivíduo cotidianamente, os Transtornos de Personalidade 

são características de personalidade inflexíveis, mal-adaptativas, persistentes 

e causam significativo prejuízo funcional e/ou sofrimento subjetivo ao sujeito 

(APA, 1994; KAPLAN; SADOCK, 1997). 

Os transtornos de personalidade são codificados no Eixo II do DSM-IV e 

se reúnem em três grupos principais: A, B e C. O agrupamento A 

compreende os transtornos de personalidade paranóide, esquizóide e 

esquizotípica; os pacientes deste grupo encontram-se mais propensos a 

apresentar transtornos psicóticos e são, no geral, descritos como esquisitos, 

isolados socialmente, frios emocionalmente, distantes e desconfiados. O 

agrupamento B compreende os transtornos de personalidade anti-social, 

borderline, histriônica e narcisista; os pacientes deste grupo encontram-se 

mais propensos a apresentar transtornos de humor, em especial a 

depressão, sendo caracterizados, no geral, como manipuladores, rebeldes, 

estressados, inconstantes, impulsivos, dramáticos, sedutores, imprevisíveis, 

egoístas e muito imaturos emocionalmente. Já o agrupamento C, 

compreende os transtornos da personalidade esquiva, dependente e 

obsessivo-compulsivo. Os pacientes pertencentes a este grupo tendem a 

apresentar transtornos de ansiedade e serem descritos, no geral, como 
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medrosos, ansiosos, frágeis, dependentes, fóbicos, organizados, obedientes 

e, ao contrário do grupo B, evitam quebrar regras ou rotinas (APA, 2000; 

KAPLAN; SADOCK, 1997). 

  O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), também chamado 

de Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável na décima edição 

da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde - CID-10 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1992), está 

compreendido no grupo B dos transtornos de personalidade e é 

caracterizado, segundo o DSM-IV, como: 

[...] um padrão invasivo de instabilidade dos relacionamentos 

interpessoais, auto-imagem e afetos e acentuada impulsividade, 

que começa no início da idade adulta e está presente em uma 

variedade de contextos (APA, 1994, p. 613). 

 

 Segundo o DSM-IV, o diagnóstico de TPB é realizado quando 

preenche-se cinco ou mais dos critérios apresentados no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução |16 

 

 

 

Critérios Diagnósticos para 301.83 Transtorno da Personalidade 

Borderline(*) 

(1) esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginado. 

Nota: Não incluir comportamento suicida ou automutilante, coberto no Critério 5. 

(2) um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado 

pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização.  

(3) perturbação da identidade: instabilidade acentuada e resistente da auto-imagem 

ou do sentimento de self. 

(4) impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais à própria 

pessoa (por ex., gastos financeiros, sexo, abuso de substâncias, direção 

imprudente, comer compulsivamente). 

Nota: Não incluir comportamento suicida ou automutilante, coberto no Critério 5 

(5) recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de 

comportamento automutilante. 

(6) instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor (por ex., 

episódios de intensa disforia, irritabilidade ou ansiedade geralmente durando 

algumas horas e apenas raramente mais de alguns dias). 

(7) sentimentos crônicos de vazio. 

(8) raiva inadequada e intensa ou dificuldade em controlar a raiva (por ex., 

demonstrações freqüentes de irritação, raiva constante, lutas corporais recorrentes). 

(9) ideação paranóide transitória e relacionada ao estresse ou severos sintomas 

dissociativos. 

 (*)APA (1994, p. 616-617). 

Quadro 1 - Critérios diagnósticos para o Transtorno de Personalidade 
Borderline, segundo o DSM-IV 

É importante complementar que, além das características descritas 

acima relativas ao TPB, os pacientes com este transtorno, por situarem-se no 

limite entre os quadros neuróticos e psicóticos, podem apresentar episódios 

psicóticos de curta duração, sendo que os sintomas a este nível são quase 

sempre delimitados, fugazes e duvidosos (KAPLAN; SADOCK, 1997). 

Ainda em relação aos aspectos diagnósticos e conceituais referentes ao 

TPB, cabe mencionar que, a partir de maio de 2013, a Associação Americana 

de Psiquiatria (APA) apresenta uma nova atualização do DSM, configurando 
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a quinta edição do mesmo (APA, 2013). Contudo, assim como apontado por 

Skodol et al. (2011), esta nova revisão optou pela manutenção da maior parte 

dos conceitos vigentes no DSM-IV, no que se refere aos transtornos de 

personalidade (APA, 2013; SKODOL et al., 2011).  

Dentro das principais mudanças do DSM-V quanto aos transtornos de 

personalidade, destacam-se: a) eliminação da proposta multiaxial existente 

até então, não mais constando de um eixo (II) à parte; b) categorização de 

seis subtipos de personalidade, ao invés dos dez subtipos prévios: borderline, 

antissocial, esquizotípico, obsessivo-compulsivo, evitativo e narcisista; e c) o 

novo conceito de transtorno de personalidade é híbrido, reforçando o 

conceito de que há mais fatores compartilhados entre cada subtipo, exigindo, 

portanto, maior atenção a aspectos importantes da estruturação e 

funcionamento da personalidade (APA, 2013; SKODOL et al., 2011).  

Quanto ao TPB em específico, no DSM-V continuam vigentes os 

mesmos nove critérios diagnósticos, não havendo grandes mudanças em 

relação à compreensão global do transtorno (APA, 2013). 

 Para o presente estudo, contudo, utilizou-se o DSM-IV e CID-10 como 

referência diagnóstica para o TPB, na medida em que a fase de elaboração 

do projeto de pesquisa e processo de coleta de dados foi anterior a maio de 

2013. Além disso, considera-se que possivelmente tal circunstância tenha 

pouco impacto nos dados aqui apresentados. 

 

1.1.2 Prevalência 

Estudos epidemiológicos sinalizam que o TPB é o mais prevalente entre 

os demais transtornos de personalidade (GRANT et al., 2008; 

LEICHSENRING et al., 2011). Diversos estudos clínicos indicam que o TPB 

ocorre em aproximadamente 1 a 2% da população geral (APA, 2013; 

HERPERTZ et al., 2007; WIDOM; CZAJA; PARIS, 2009). Em contrapartida, 

um estudo epidemiológico de destaque, realizado com 34.643 adultos nos 

Estados Unidos, sugere que esse número é maior do que o preconizado pela 

literatura, podendo chegar a 5,9% no contexto da população geral (GRANT et 

al., 2008). Este e outros estudos apontam, inclusive, que muitos indivíduos 

com TPB acabam não procurando tratamento psiquiátrico, sendo as 

estatísticas oficiais possivelmente subestimadas (GRANT et al., 2008; 
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LEICHSENRING et al., 2011). A prevalência do TPB é ainda mais expressiva 

no contexto psiquiátrico clínico, cujos índices são de 9 a 10%, e no contexto 

da internação psiquiátrica, cujos índices apontam para 15 a 25% (APA, 2013; 

KAEHLER; FREYD, 2009; LEICHSENRING et al., 2011). 

No que diz respeito à prevalência e gênero, o diagnóstico de TPB é 

predominantemente realizado em mulheres (75%) (APA, 2000, 2013). Alguns 

estudos epidemiológicos, como o de Grant et al. (2008), contudo, apontam 

não haver diferença significativa em termos de prevalência entre homens e 

mulheres. Uma revisão da literatura sobre o tema aponta que tal tendência 

em realizar mais o diagnostico de TPB em pessoas do gênero feminino pode 

ser influenciada por vieses socioculturais e clínicos (BJORKLUND, 2006).  

 Em relação às características sociodemográficas, estudos sugerem 

que a prevalência do TPB é significativamente maior nos indivíduos adultos 

mais jovens, separados/divorciados, viúvos, de baixa renda econômica e 

baixa escolaridade (CRAWFORD et al., 2009; GRANT et al., 2008). Em 

relação à etnia, Grant et al. (2008), em um estudo desenvolvido nos Estados 

Unidos, apontam que a prevalência do TPB foi maior em homens americanos 

e menor nos homens e mulheres hispânicos e mulheres asiáticas.  

 Ainda nesta direção, outros estudos têm apontado que os transtornos 

de personalidade, em especial o TPB, são mais prevalentes nos indivíduos 

que apresentam uma história de maus-tratos infantis, sugerindo que o abuso 

infantil e negligência podem ocupar um papel importante em sua etiologia 

(ROGOSCH; CICCHETTI, 2005; STELLE; SIEVER, 2010). 

 

1.1.3. Etiologia 

No geral, estudos sugerem que o TPB possui uma etiologia multifatorial, 

dentre a qual se destacam dois principais fatores: genéticos e psicossociais 

adversos. 

Em relação aos fatores genéticos, estudos bem conceituados têm 

mostrado forte evidência da contribuição de fatores genéticos na gênese do 

TPB, como o realizado com 221 pares de gêmeos que apresentou 

concordância de 35% em relação ao diagnóstico de TPB nos gêmeos 

monozigóticos e de 7% nos gêmeos dizigóticos (BANDELOW et al., 2005; 

GABBARD, 2006). 
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Segundo a literatura atual, nenhum gene em especifico é claramente 

relacionado de forma direta com o TPB, sendo que alguns genes que 

poderiam estar associados estão envolvidos no sistema serotoninérgico, que 

é um dos sistemas de destaque na compreensão destes pacientes. Estudos 

de neuroimagem têm constatado volume reduzido na amígdala em pacientes 

com TPB, especialmente naqueles que apresentam Transtorno de Estresse 

Pós-traumático (TEPT) (WENIGER et al., 2009). Além disso, tem sido 

associado, também, ao transtorno: aumento do volume da glândula pituitária, 

redução do volume da massa cinzenta no giro cingulado anterior e posterior, 

do hipocampo e do córtex parietal direito (LEICHSENRING et al., 2011; 

NATER et al., 2010; RODRIGUES et al., 2010) 

 A susceptibilidade para o desenvolvimento do TPB pode, também, ser 

causada por lesão perinatal ou pós-natal ao feto. Por fim, alguns estudos 

relataram a associação entre o TPB com lesões cerebrais orgânicas 

(BANDELOW et al., 2005; STELLE; SIEVER, 2010)  

Quanto a fatores psicossociais, estudos recentes apontam que 

pacientes borderline apresentam maiores índices de adversidades 

psicossociais durante a infância quando comparados com pacientes que 

possuem outros transtornos psiquiátricos de Eixo I e II (HERPERTZ et al., 

2007; STELLE; SIEVER, 2010). Pode-se entender como fatores psicossociais 

adversos um ambiente traumático, envolvendo separações precoces 

prolongadas, negligência física e emocional, abuso físico, emocional e 

sexual, desarmonia emocional na família, insensibilidade às necessidades e 

aos sentimentos das crianças, trauma de graus variáveis, entre outros 

(CRAWFORD et al., 2009; GABBARD, 2006). A existência da significativa 

associação entre tais adversidades e TPB fez autores proporem no passado 

que o TPB seria um tipo de TEPT, tendo em vista que alguns estudos 

apontam para um índice de comorbidade entre TEPT e TPB que pode chegar 

a 58% e que os sintomas em ambos os transtornos são similares (LEWIS; 

GRENYER, 2009). 

A interação gene-ambiental na etiologia do TPB tem recebido destaque 

na literatura, visto que a melhor compreensão desses mecanismos pode 

favorecer eficientes fatores de proteção em relação ao desenvolvimento do 

transtorno em questão (GABBARD, 2006; ROGOSCH; CICCHETTI, 2005; 



Introdução |20 

 

 

STELLE; SIEVER, 2010). Os modelos teóricos mais influentes, na atualidade, 

defendem que as crianças desenvolvem características temperamentais, ou 

seja, características comportamentais e emocionais, que são elaboradas e 

modificadas pelas experiências ambientais, consolidando-se em uma 

personalidade quando o indivíduo atinge a idade adulta (ROGOSCH; 

CICCHETTI, 2005). Neste sentido, certos tipos de temperamento de base 

genética poderiam aumentar a probabilidade de que ocorram eventos 

negativos na vida, de forma que existe um efeito interativo em atividade entre 

genes e ambiente no desenvolvimento do TPB, podendo cada paciente 

borderline possuir um caminho etiológico particular, envolvendo diferentes 

graus de cada um dos fatores etiológicos (BANDELOW et al., 2005; 

GABBARD, 2006). 

A associação entre fatores psicossociais adversos e o TPB é peça 

central no presente estudo e será devidamente aprofundada no tópico 1.3.  

 

1.1.4. Compreensão Psicodinâmica 

Do ponto de vista psicodinâmico, o TPB é caracterizado por apresentar 

padrões característicos de fragilidade de ego, operações defensivas 

primitivas e relações objetais problemáticas (KAPLAN; SADOCK, 1997).  

O termo “borderline” foi primeiramente utilizado em 1938 por Adolph 

Stern em um texto intitulado “Terapia e investigação psicanalítica do grupo 

das neuroses borderline”. Stern descreveu que tais pacientes despertavam 

fortes reações contratransferenciais em seus terapeutas e  que tendiam a 

regredir intensamente na falta de uma estrutura ambiental mais organizada. 

Após esta referência, o termo borderline foi frequentemente utilizado para 

caracterizar estados intermediários entre a psicose e a neurose, configurando 

uma personalidade com um tênue adequação nos relacionamentos sociais 

cotidianos e com grave distúrbio nos relacionamentos pessoais mais 

significativos. Neste sentido, frequentemente, observa-se que tais pacientes 

formam relações íntimas de forma intensa, invasiva e “aderente”, tendendo à 

manipulação e a dependência (DALGALARRONDO; VILELA, 1999). 

Os pacientes com este diagnóstico diferem da população normal na 

medida em que parecem permanecer em um estágio de desenvolvimento 

pré-edipico, estabelecendo relações idealizadas e fusionais com os objetos, 
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nas quais buscam, inconscientemente, recuperar a idealizada relação 

simbiótica com a mãe. Esses pacientes apresentam dificuldade em 

estabelecer de forma adequada a constância de objeto e de integrar as 

representações “boas” e “más” em relação ao self e ao objeto. Essa ausência 

de um objeto interno integrado no qual coexistem aspectos positivos e 

negativos, faz necessária a presença concreta e constante do objeto para se 

sentir amado. Diante dessa indiferenciação entre o “eu“ e o ”outro”, a 

separação pode adquirir a sensação de perda do objeto que, por sua vez, é 

sentida como uma perda do próprio self (ROMARO, 2000). 

Este funcionamento de personalidade favorece maior vulnerabilidade às 

frustrações, temor de abandono e intenso sentimento de vazio, relacionando-

se com partes cindidas por meio de mecanismos de defesas primitivos que 

prejudicam relações íntimas (ROMARO, 2000). Consideram-se as defesas 

como “processos mentais inconscientes utilizados pelo ego para resolver 

conflitos entre os quatro pontos de referência da vida interior – instinto 

(desejo ou necessidade), realidade, indivíduos importantes e consciência.” 

(KAPLAN; SADOCK, 1997, p. 687). Neste sentido, as principais defesas 

utilizadas pelos pacientes com o TPB são: cisão, idealização primitiva, formas 

arcaicas de projeção (especificamente a identificação projetiva), negação, 

onipotência e desvalorização (GABBARD, 2006). 

Em relação ao comportamento desses pacientes salienta-se seu caráter 

impulsivo e autodestrutivo, sendo comum a presença de promiscuidade 

sexual e perversões na busca de afeto, automutilação com o objetivo de 

manipulação dos outros e envolvimento com drogas como forma de fuga e 

evitação de sentimentos de abandono (DALGALARRONDO; VILELA, 1999).  

Zanarini (2000), em uma revisão da literatura sobre o TPB e 

experiências na infância, destaca três teorias psicodinâmicas que explicariam 

a gênese do TPB. Na primeira, Kernberg sugere que a presença de precoce 

e excessiva da agressividade levaria a criança a realizar uma cisão das 

imagens positivas e negativas de si mesma e de outros, ficando 

impossibilitada de integrar tais aspectos para ter uma visão mais realística e 

ambivalente nas relações. A segunda teoria, de Adler e Buie, sugere que 

falhas precoces na maternagem da criança, como insensibilidade, 

inconsistência e falta de empatia, poderiam levar a uma prejuízo do 
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desenvolvimento da constância de si mesmo e de outros. Masterson, na 

terceira teoria, sugere que o medo do abandono seria o fator central no TPB, 

acreditando que as mães dessas pacientes teriam se retirado 

emocionalmente no momento em que a criança agiu de maneira 

independente na fase de desenvolvimento de separação e individuação 

desta. Tal experiência poderia futuramente remeter sentimentos de abandono 

e pânico ao comportamento independente (ZANARINI, 2000).  

 

1.1.5. Curso e Prognóstico 

O TPB apresenta melhor prognóstico quando comparado com outros 

sérios transtornos mentais, como esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. 

Estudos atuais de caráter prospectivo sugerem maiores índices de remissão 

do que era anteriormente apontado na literatura, sendo em torno de 45% no 

período de dois anos e em torno de 85% no período de dez anos de 

diagnóstico. Cabe ressaltar que entende-se por remissão a presença de no 

máximo dois critérios diagnósticos durante o período de um ano. Estudos 

também indicam menores índices de recaída, ocorrendo apenas em 6 à 15% 

daqueles que atingem remissão dos sintomas. Consistente com esses dados, 

o diagnóstico é realizado, em geral, no começo da vida adulta, apresentando 

significativo declínio de índices diagnósticos com o passar dos anos, 

especialmente após os 44 anos de idade (GRANT et al., 2008; GUNDERSON 

et al., 2011; HERPERTZ et al., 2007).  

Apesar do curso favorável em relação à remissão, o TPB tende a cursar 

com grave incapacidade funcional, instabilidade afetiva a longo prazo, 

comportamentos de auto-agressão, dificuldade em manter relacionamentos e 

empregos, e hospitalizações psiquiátricas, as quais podem chegar a 20% das 

internações psiquiátricas no geral (ARORA; WESTON, 2009). O TPB, 

portanto, causa grande impacto nos serviços de saúde, principalmente pela 

frequente ocorrência de crises que acarretam custos financeiros 

consideráveis (CONKLIN; WESTEN, 2005; GRANT et al., 2008; HERPERTZ 

et al., 2007). Outros estudos, ainda nesta direção, apontam que no período 

de dez anos de diagnóstico, apenas 25% dos pacientes com TPB estão 

empregados em tempo integral e em contrapartida, 40% recebem ajuda de 

custo para a doença. Outro dado preocupante é o alto índice de suicídio, que 
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pode alcançar até 10% neste grupo (ARORA; WESTON, 2009; GRANT et al., 

2008; GUNDERSON, 2011). 

Em relação à comorbidades psiquiátricas, os pacientes com TPB 

mostram alto índice com transtornos do eixo I e II. Dentre as comorbidades 

do eixo I, há maior prevalência com depressão maior, distimia, transtorno 

afetivo bipolar, abuso de substâncias, transtorno de estresse pós-traumático, 

fobia social e transtornos alimentares (GRANT et al., 2008; HERPERTZ et al., 

2007; KAPLAN; SADOCK, 1997). Em termos de eixo II, os mais prevalentes 

são os transtornos de personalidade esquiva, dependente, histriônica e 

paranóide (GUNDERSON; LINKS, 2009; HERPERTZ et al., 2007). Além 

disso, o TPB apresenta altos índices de co-ocorrência com abuso de 

substâncias, em média entre 15 à 20% , sendo que tal associação sugere 

maior prejuízo funcional, pior prognóstico e maiores índices de suicídio 

(GRANT et al., 2008; GRATZ et al., 2008; TRULL et al., 2000). 

Existem estudos, ainda, que sugerem que a apresentação clínica 

deste transtorno pode diferir conforme o gênero. Neste sentido, os homens 

com o transtorno tenderiam a apresentar maiores índices de abuso de 

substâncias e transtornos de personalidade antissocial, narcisista, e 

esquizotípico, enquanto que as mulheres tenderiam a ter maiores índices de 

TEPT e transtornos alimentares (JOHNSON et al., 2003; ZLOTNICK; 

ROTHSCHILD; ZIMMERMAN, 2002). Tais diferenças clínicas poderiam 

ocorrer em função da expressão da impulsividade, na medida em que 

mulheres utilizam mais frequentemente comportamentos internalizantes e os 

homens os externalizantes (JOHNSON et al., 2003; ZANARINI et al., 1998). 

 

1.1.6. Tratamento 

Referente ao tratamento, evidências científicas têm apontado que a 

psicoterapia é o tratamento central no TPB e que a farmacoterapia, por sua 

vez, pode ser útil no controle de sintomas-alvo decorrentes do transtorno de 

personalidade e possíveis condições comorbidas de Eixo I, sendo que não há 

tratamento para o TPB em específico (APA, 2000; NATIONAL INSTITUTE 

FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE (NICE), 2009). Ensaios clínicos 

randomizados, entre outros estudos, sugerem que vários tipos de 

psicoterapias demonstram efetividade ao longo do tempo, podendo diminuir 
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de 80 a 90% a necessidade de outros tipos de tratamento como 

hospitalizações e uso de medicamentos (ARORA; WESTON, 2009; 

GUNDERSON, 2011). 

 Alguns dos sintomas-alvo do tratamento são: percepção cognitiva 

distorcida, instabilidade afetiva e comportamentos impulsivos e/ou 

agressivos. Nesta direção alguns ensaios controlados têm mostrado eficácia 

no controle de comportamentos impulsivos e agressivos com a utilização de 

anticonvulsivantes, como a lamotrigina. Doses baixas de anti-psicóticos de 

segunda geração, como a olanzapina, tem sido primeira escolha para 

controlar sintomas da percepção cognitiva e comportamentos impulsivos e 

agressivos. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) e outros 

antidepressivos têm sido utilizados para controlar a instabilidade afetiva, 

ansiedade e oscilações de humor (GUNDERSON; LINKS, 2009; HERPERTZ 

et al., 2007; LIEB, 2010).  

 Tendo-se apresentado questões gerais relativas ao TPB, passa-se a 

destacar os conceitos relacionados aos transtornos emocionais precoces. 

 

1.2. Traumas Emocionais Precoces 

 

Atualmente, os estudos que abordam a questão dos traumas 

emocionais precoces de vida consideram que os eventos traumáticos 

abrangem, no geral, os maus-tratos físico, emocional e sexual, sendo estes 

os mais investigados na literatura (ROGOSCH; CICCHETTI, 2005; WIDOM; 

CZAJA; PARIS, 2009). Além destas categorias, estudos mais atuais tendem 

também a considerar como eventos traumáticos situações interpessoais de 

vida, como: a) separação prolongada e/ou perda dos cuidadores e/ou 

familiares; b) vivência de situações de violência; c) presença de doença ou 

ferimentos graves ou testemunho dessas situações em familiares; e d) 

vivência de separação/ divórcio parental e/ou abuso de álcool/drogas em 

familiares, entre outros (BROWN; SCHRAG; TRIMBLE, 2005; FRAZZETTO 

et al., 2007). 

No que se refere especificamente aos maus-tratos infantis, segundo 

Rogosch e Cicchetti (2005), esta ocorrência pode ser sistematizada em 

quatro subtipos, os quais são descritos e especificados a seguir. 
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Os maus-tratos físicos caracterizam-se por infligir de maneira não-

acidental um ferimento físico na criança, como machucados, lesões, 

queimaduras, ossos quebrados, entre outros. Os maus-tratos emocionais, por 

sua vez, consistem no desprovimento extremo das necessidades emocionais 

básicas da criança que garantem as sensações psicológicas de segurança, 

aceitação, auto-estima e autonomia adequada para cada idade. São 

exemplos de situações incluídas nesse subtipo: diminuir e ridicularizar a 

criança, agir com extrema negatividade e hostilidade, exposição à violência 

conjugal, abandono e ameaças homicidas e suicidas. A negligência pode ser 

caracterizada como a falha em prover à criança as necessidades físicas 

básicas em relação à alimentação, vestimenta, abrigo, tratamento médico, 

educação escolar e supervisão adulta adequada. Por fim, o abuso sexual é 

definido como a tentativa ou prática de contato sexual entre a criança e um 

adolescente/adulto, seja ele familiar ou desconhecido, com o propósito de 

satisfazer sexual ou financeiramente o mesmo. São exemplos deste subtipo: 

exposição à pornografia ou atividade sexual adulta, toques inapropriados e 

relação sexual forçada com a criança (ROGOSCH; CICCHETTI, 2005).  

Estatísticas internacionais e nacionais apontam que as diferentes 

situações de maus-tratos infantis são altamente prevalentes. Por exemplo, 

em 2005, nos Estados Unidos, 3.3 milhões de notificações a respeito de 

suspeitas de maus-tratos e negligência foram recebidas nas agências de 

serviço de proteção infantil, tendo sido confirmados, após investigação, 899 

casos (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2007). 

Já no Brasil, dados apresentados pela Sociedade Internacional de 

Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância, revelam que, anualmente, 

12% dos 55,6 milhões de crianças menores de 14 anos são vítimas de 

alguma forma de violência doméstica, indicando que cerca de 18 mil crianças 

sofrem alguma forma de violência por dia, 750 por hora e 12 por minuto 

(RAMOS; SILVA, 2011). Na cidade de Ribeirão Preto, Bazon (2008) analisou 

em um estudo as 7.272 notificações realizadas aos diferentes Conselhos 

Tutelares da cidade, entre os anos de 2000 e 2003. Destas notificações, 

44,1% tinham caráter doméstico, ou seja, referiam-se à violência física, 

sexual, psicológica e à negligência (BAZON, 2008). 
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Estudos apontam que a vivência de traumas precoces pode acarretar 

sérias consequências ao desenvolvimento, trazendo impactos significativos 

no contexto psicossocial, na formação da personalidade e no 

desenvolvimento de psicopatologias na vida adulta (CICCHETTI; TOTH, 

2005; SILVA et al., 2007). 

Em relação aos impactos que os traumas emocionais precoces podem 

provocar na estrutura da personalidade, cabe citar um estudo de destaque, 

realizado por Rogosch e Cicchetti (2005) que investigaram a organização de 

personalidade de crianças de seis anos maltratadas e não-maltratadas. O 

estudo concluiu que crianças maltratadas, especialmente por abuso e 

negligência, se encaixaram mais frequentemente nos grupos de 

personalidade mal adaptativas, apresentando vulnerabilidade e disforia. Tal 

organização é representada, segundo a teoria dos Cinco Grandes Fatores da 

Personalidade, por baixa consciensiosidade, ou seja, por pouco senso de 

contenção, sentido prático e responsabilidade, baixa amabilidade, baixa 

abertura à novas experiências e alto índice de neuroticismo, ou seja, maior 

instabilidade emocional e presença de emoções negativas, como; ansiedade 

desamparo, irritabilidade e pessimismo (ROGOSCH; CICCHETTI, 2005; 

SILVA et al., 2007). 

A vivência de traumas precoces parece também influenciar no âmbito 

psicossocial, contribuindo para a aquisição de comportamentos 

desadaptativos e criminais (GILBERT et al., 2009). Grella, Stein e Greenwell 

(2005) em um estudo realizado com mulheres detidas em instalações 

judiciais, revelou que aproximadamente um quarto dessas mulheres tem 

historias de maus-tratos sexual ou físico na infância. Além disso, metade 

destas detentas, que foram abusadas e negligenciadas quando crianças, 

apresentou maiores índices de uso de substâncias e prisão por crimes 

violentos quando adultas, quando comparadas com as detentas não 

maltratadas. 

No que diz respeito à saúde mental, estudos que avaliaram prospectiva 

e retrospectivamente os maus-tratos infantis apontam que tais vivências 

podem ser consideradas como fator de risco para problemas 

comportamentais e uma gama de transtornos mentais, como depressão 

maior, transtornos de personalidade, de estresse pós-traumático e 
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dissociativos, além de abuso de substâncias (CICCHETTI; VALENTINO, 

2006; GILBERT et al., 2009; SCOTT et al., 2012).  

Um estudo longitudinal realizado com 360 crianças em idade escolar, 

por exemplo, apontou que indivíduos que vivenciaram na infância abuso 

físico, sexual e negligencia estavam quatro vezes mais suscetíveis a serem 

diagnosticados com um ou mais transtornos de personalidade durante a 

adolescência ou inicio da vida adulta (ROGOSCH; CICCHETTI, 2005). Em 

relação ao abuso de substâncias, um estudo realizado por Hamburger, Leeb 

e Swahn (2008) examinou a associação entre maus-tratos infantis e a 

iniciação de uso de álcool e episódios de consumo intenso de álcool entre 

estudantes adolescentes da sétima a décima e segunda série de uma escola 

americana. O estudo concluiu que os adolescentes que vivenciaram maus-

tratos infantis estavam de um e meio a três vezes mais propensos a 

apresentar a iniciação ao uso de álcool na pré-adolescência. 

Analisando-se mais especificamente os tipos de traumas emocionais 

precoces, um estudo realizado por Hovens et al. (2010) sugere, ainda, que 

histórico de negligencia emocional e abusos psicológico, físico e sexual na 

infância foram associados com a presença de transtornos depressivos e 

ansiosos na vida adulta. O estudo, contudo, apontou que os riscos de 

transtornos mentais na vida adulta foram substancialmente menores quando 

associados a eventos adversos, como perda precoce dos pais, divórcio dos 

pais e institucionalização (HOVENS et al., 2010). 

Dentre as psicopatologias associadas aos maus-tratos infantis, o TPB 

se destaca como sendo um dos transtornos psiquiátricos que mais apresenta 

tal associação (HERPERTZ et al., 2007; STELLE; SIEVER, 2010). Esta 

afirmativa será devidamente explorada a seguir. 

 

1.3. Associação entre TPB e Traumas Emocionais Precoces 

 

No que diz respeito à associação entre o TPB e traumas emocionais 

precoces, a literatura atual aponta que a vivência de diferentes traumas é um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno 

(BELSKY et al., 2012; LEWIS; GRENYER, 2009). Tendo-se como referência 

o grupo de pacientes diagnosticados com TPB, encontra-se uma associação 
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entre a presença deste diagnóstico e alguma forma de abuso ou negligência 

em mais de 80% dos casos (MARTÍN-BLANCO et al., 2014; YEN et al., 

2002).   

Por outro lado, os estudos que tem como referência indivíduos que 

sofreram traumas precoces significativos apontam que existe um risco 

significativamente mais elevado neste grupo de desenvolver o TPB (BELSKY 

et al., 2012; ROGOSCH; CICCHETTI, 2005). Um estudo que avaliou 500 

indivíduos com casos documentados de maus-tratos físico e sexual e 

negligência e os comparou com 396 indivíduos sem histórico de maus-tratos 

concluiu que as crianças que foram maltratadas e/ou negligenciadas, de 

maneira geral, apresentavam com mais frequência diagnóstico de TPB na 

idade adulta (14,9%), quando comparadas com o grupo sem histórico de 

maus-tratos (9,6%) (WIDOM; CZAJA; PARIS, 2009). Neste sentido, pode-se 

evidenciar que mesmo que nem todos os indivíduos que sofreram traumas 

precoces venham a desenvolver o transtorno em questão, estes se revelam 

cada vez mais como uma população de risco (BANDELOW et al., 2005; 

ROGOSCH; CICCHETTI, 2005).  

Dentre os subtipos de maus-tratos infantis relacionados com o 

desenvolvimento do TPB, o abuso sexual foi um dos mais estudados pela 

literatura e mais associados ao desenvolvimento do transtorno em questão, 

embora ainda haja controvérsias nos achados (CRAWFORD et al., 2009; 

WIDOM; CZAJA; PARIS, 2009).  

Estudos apontam que o abuso sexual é altamente prevalente nos 

pacientes adultos com TPB, sendo estas experiências relatadas por 40% a 

76% dos pacientes, o que aponta para uma estatística significativamente 

maior quando comparada com outros grupos de transtornos psiquiátricos 

(ZANARINI, 2000). O estudo realizado por Soloff, Feske e Fabio (2008) com 

151 indivíduos com TPB, concluiu que aqueles que sofreram abuso sexual na 

infância, no geral, apresentaram risco significativamente maior de apresentar 

comportamento suicida e sintomas psicóticos e esquizotípicos. Um estudo 

longitudinal realizado com 500 indivíduos que sofreram abuso sexual e físico 

durante a infância, contudo, ilustra as controvérsias ao concluir que 

indivíduos com histórico de abuso sexual não apresentaram risco aumentado 

para o TPB, quando comparados com o grupo que não sofreu nenhum tipo 
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de maus-tratos. Neste mesmo estudo, ainda concluiu-se que os subtipos de 

trauma mais fortemente associado com o TPB foram o abuso físico e a 

negligência, especialmente nos homens (WIDOM; CZAJA; PARIS, 2009).  

Além das questões diretamente relacionadas ao abuso infantil, há 

evidências que as crianças que vivenciaram esses eventos apresentam um 

fator de risco significativamente mais elevado para o desenvolvimento do 

TPB em função do impacto de outros fatores psicossociais de exposição, 

como, por exemplo, o estilo de vida de seus familiares. Estilos de vida 

familiares considerados como preditores do TPB foram: adicção parental em 

álcool ou drogas, desemprego dos cuidadores, baixa escolaridade parental, 

depressão maior e TEPT nos pais (WIDOM; CZAJA; PARIS, 2009).  

Ainda em relação a outros tipos de eventos traumáticos de vida, um 

estudo longitudinal de grande amostra randomizada evidenciou que a 

separação maternal estendida antes da idade de cinco anos é um preditor de 

risco a longo prazo para o desenvolvimento de sintomas do TPB, desde o 

inicio da adolescência até a meia idade adulta, e também que se mostra 

como um fator que promove um declínio mais lento dos sintomas associados 

à psicopatologias com o passar dos anos. As razões que se mostraram mais 

associadas com o TPB foram: abandono maternal por questões pessoais, 

separação com propósitos educacionais ou profissionais ou a criança partir 

do lar para visitas longas aos familiares (CRAWFORD et al., 2009). Por outro 

lado, as separações precoces estendidas por razão de hospitalização da mãe 

ou da criança não se mostraram associadas ao transtorno.  

Considerando-se as possíveis distorções cognitivas nestes pacientes e 

a ampla utilização de instrumentos de auto-relato pelos estudos, cabe, ainda, 

ressaltar que a memória acerca de eventos traumáticos em paciente com o 

TPB tem sido investigada, de forma a verificar possíveis vieses no auto-relato 

dos mesmos. Um estudo realizado por Kremers et al. (2007) investigou a 

consistência dos auto-relatos acerca de traumas vivenciados na infância por 

pacientes com TPB antes e depois de 27 meses de intensivo tratamento com 

psicoterapia focada em esquemas ou psicoterapia focada na transferência. O 

estudo concluiu que após tratamento, o reteste do instrumento Trauma 

Interview, apesar de demonstrar mudança em algumas respostas, se 

manteve estável ao longo do tempo, não demonstrando mudanças em 
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relação ao número médio de relatos de traumas físicos, sexuais e 

emocionais.  

Por fim, cabe destacar que a grande maioria das pesquisas que 

abordam a associação entre o TPB e traumas precoces foram internacionais 

e realizados principalmente em países desenvolvidos, carecendo, ainda, de 

maior aprofundamento, haja vista a diversidade de achados e controvérsias. 

Este cenário expressa a necessidade de maior número de estudos da 

temática, inclusive em âmbito nacional para caracterizar e sistematizar os 

fatores de risco e eventos preditores do TPB condizentes às peculiaridades 

culturais e socioeconômicas de um país com estas condições mais precárias, 

uma vez que estudos nacionais podem apontar novos indicadores e maiores 

evidências em relação à associação entre os diferentes traumas e o TPB.  

Destaca-se, na sequência, os principais aspectos relacionados ao 

reconhecimento de expressões faciais, outro foco do presente estudo. 

 

1.4. Reconhecimento de faces 

 

O reconhecimento de emoções faciais implica no observador utilizar 

informações parciais, geradas através de uma modulação dinâmica de 

movimentos de face, para formular uma hipótese sobre a emoção que está 

sendo expressa, categorizá-la e prever o comportamento dos outros 

(POLLAK; SINHA, 2002). 

A aquisição desta habilidade é fundamental na medida em que promove 

o reconhecimento rápido e preciso das emoções e possibilita melhor 

comunicação e maior adaptação social, configurando uma conquista 

significativa no âmbito do processamento cerebral e do desenvolvimento 

infantil (EKMAN, 1999; GOTTMAN; GONSO; RASMUSSEN, 1975; POLLAK; 

TOLLEY-SCHELL, 2003). 

As denominadas “emoções básicas” (alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, 

surpresa) são processadas pelo indivíduo através de diferentes sistemas 

neurológicos, envolvendo, sobretudo, a amígdala e o córtex pré-frontal. 

Durante o processo de desenvolvimento na infância e adolescência, ocorre a 

maturação destes substratos neurais e, consequentemente, um maior 

refinamento no reconhecimento das emoções (GUR et al., 2002; HERBA et 
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al., 2006).  

Partindo-se de uma visão de que crianças ajustam seus mecanismos 

perceptuais para processar aspectos de seu ambiente que se mostram mais 

salientes e familiares, uma hipótese atual é de que o aprendizado das 

experiências sociais desempenha importante papel no reconhecimento de 

emoções faciais. Neste sentido, situações externas, como os maus-tratos 

infantis poderiam também alterar os limiares sensoriais, debilitando a 

efetividade da regulação de emoções e, possivelmente, o reconhecimento de 

emoções (POLLAK, 2008). 

Neste sentido, sugere-se que os processos neurobiológicos e de 

aprendizagem estão ambos envolvidos na aquisição da habilidade de 

reconhecimento de emoções faciais, porém, até o momento, não se sabe ao 

certo qual o papel do determinismo biológico e da experiência adquirida para 

esta habilidade (POLLAK; KISTLER, 2002).   

 

1.5. Associação entre reconhecimento de faces e TPB 

 

Como já referido, o TPB é caracterizado por vivências de grande 

intensidade afetiva, além de distintos prejuízos na regulação de emoções, 

resultando em instabilidade afetiva especialmente no contexto social 

(JOHNSON et al., 2005). Estudos mais recentes têm sugerido que tal 

prejuízo nas interações sociais possa estar relacionado à déficits na cognição 

social e, por conseguinte, no reconhecimento de expressões faciais, 

contribuindo para distúrbios sociais no TPB (DOMES; SCHULZE; 

HERPERTZ, 2009; MIER et al., 2013). 

Alguns estudos apontam prejuízos menores por parte dos pacientes 

TPB, como o estudo de Ceumern-Lindenstjerna (2007) que apresentou 

imagens de expressões faciais para adolescentes do sexo feminino com 

diagnóstico de TPB, outros diagnósticos psiquiátricos e saudáveis, solicitando 

a estas que nomeassem a emoção apresentada e estimassem a intensidade 

de negatividade e agradabilidade nas faces. As adolescentes com TPB não 

demonstraram nenhum déficit em nomear as emoções apresentadas, não 

diferindo dos grupos clínico e saudável. Entretanto, as adolescentes com 

TPB avaliaram com menos intensidade a agradabilidade nas expressões 
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faciais positivas, e com mais intensidade a negatividade nas expressões 

faciais positivas, em relação aos grupos clínico e saudável (CEUMERN-

LINDENSTJERNA, 2007). 

Uma revisão da literatura realizada sobre o assunto por Domes, Schulze 

e Herpertz (2009), envolvendo estudos publicados no período de 1997 a 

2008, apontou que pessoas com TPB, diante de tarefas de reconhecimento 

de expressões faciais, apresentaram alterações como: déficits sutis no 

reconhecimento de emoções básicas, viés de resposta atribuindo 

negatividade ou raiva às faces, além de sensibilidade aumentada para a 

detecção de emoções negativas. Os autores hipotetizam, nesse sentido, que 

possa haver uma hiperreatividade emocional nesses pacientes que interfere 

no processamento cognitivo de emoções faciais (DOMES; SCHULZE; 

HERPERTZ, 2009; GARDNER et al., 2010).  

Semelhantemente, um estudo conduzido por Unoka et al. (2011) 

demonstra que pacientes com TPB foram menos precisos que os 

participantes do grupo controle no reconhecimento emocional, 

principalmente, na discriminação de emoções negativas. Os pacientes 

também atribuíram excessivamente às faces, emoções de nojo, surpresa e 

medo. Em contrapartida, os pacientes não apresentaram comprometimento 

no reconhecimento de expressões faciais de felicidade. 

Corroborando estes dados, uma meta-análise sobre o tema apontou 

que  os participantes TPB apresentaram menor taxa de acerto no 

reconhecimento de emoções negativas quando comparados aos controles, 

principalmente nas emoções de raiva e nojo. O maior déficit dos participantes 

TPB, contudo, se mostrou na identificação de faces neutras, ao atribuir 

erroneamente emoções às mesmas (DAROS; ZAKZANIS; RUOCCO, 2012). 

Um outro aspecto interessante relativo aos estudos de reconhecimento 

de faces e TPB, diz respeito às alterações observadas em exames de 

neuroimagem. Neste contexto observou-se que pacientes com TPB 

apresentaram o aumento da ativação da amígdala quando lhes foram 

apresentadas imagens que induzem emoções adversas ou faces humanas 

com expressões emocionais. Cabe destacar que a amígdala é conhecida 

como uma estrutura principal no processamento da ansiedade e outros 

estados emocionais, além de ser associada ao TPB, por apresentar 
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alterações específicas (LEICHSENRING et al., 2011; WENIGER et al., 2009). 

Outro fator a ser levado em consideração é que os estudos envolvendo 

emoções faciais ainda são heterogêneos quanto a metodologia empregada, o 

que pode influenciar de forma importante os resultados, dificultando 

conclusões gerais. Preibler et al. (2010) retrataram em seu estudo este 

cenário, utilizando-se de duas tarefas distintas de reconhecimento de faces 

com mulheres com TPB e controles. Uma tarefa, mais complexa, consistia 

em assistir um filme que apresentava interações sociais, emoções, e 

pensamentos dos personagens, e a outra tarefa de cognição social era mais 

estruturada, porém menos complexa e realista. Na tarefa mais estruturada, 

os pacientes não demonstraram prejuízo na cognição social quando 

comparados com o grupo controle. Em contrapartida, na tarefa mais 

complexa e sensível, as mulheres com TPB demonstraram habilidades 

significantemente comprometidas no reconhecimento de emoções, 

pensamentos e intenções. Com isto, o estudo conclui que quando as tarefas 

de reconhecimento facial imitam situações mais realistas, complexas 

(estabelecendo tempo limite para reconhecer emoções em faces, ou com 

informação prosódica adicional), pacientes com TPB demonstram maiores 

índices de erro. O mesmo estudo apontou, ainda, que a presença de TEPT e 

história de trauma sexual nos pacientes foi preditora de pior desempenho nas 

tarefas de cognição social. 

A influência de traumas emocionais precoces no reconhecimento de 

emoções faciais, neste sentido, vem sendo mais investigada pela literatura. 

Bell (2006), por exemplo, avaliando mulheres vítimas de diversas situações 

de violência na infância, evidenciou que a vitimização infantil foi um preditor 

para tempo de resposta diminuído em expressões de neutralidade e emoções 

negativas. Por outro lado, o tempo de resposta para o reconhecimento de 

expressão de emoção de tristeza foi um preditor significativo para a presença 

de vitimização sexual em adultos (BELL, 2006). 

Considerando todo o contexto apresentado, denota-se que embora haja 

uma crescente variedade de estudos que abordam o TPB e o 

reconhecimento de emoções faciais, até o momento os resultados são 

inconclusivos e diversos. Cabe, ainda, destacar que poucos estudos 

investigaram a influência tanto do diagnóstico de TPB, como da vivência de 
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traumas emocionais precoces no reconhecimento de emoções faciais. Desta 

maneira, o presente estudo propõe integrar estas variáveis, investigando a 

influência do transtorno e da vivência de traumas emocionais precoces nesta 

habilidade. 

 A partir da revisão bibliográfica sobre o tema, as seguintes hipóteses 

foram levantadas, de forma a serem testadas: a) o grupo TPB, em relação ao 

grupo C, apresenta maior vivência de traumas emocionais precoces, sendo 

estas vivências um fator de risco para o desenvolvimento do transtorno; b) o 

grupo TPB, em relação ao grupo C, apresenta maior intensidade de traços de 

personalidade desadaptativos, sintomas psiquiátricos e abuso de 

substâncias; c) O grupo TPB, em relação ao grupo C, durante a tarefa de 

reconhecimento de emoções faciais apresenta maiores prejuízos em relação 

às diferentes variáveis estudadas. 
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  2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar as associações entre TPB, traumas emocionais precoces, 

indicadores psiquiátricos, traços de personalidade e reconhecimento de 

expressões faciais, tendo-se como referência um grupo controle não-clínico. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1) Avaliar a prevalência dos diferentes tipos de traumas emocionais precoces 

nas participantes com diagnóstico de TPB; 

2) Avaliar a associação entre TPB e traumas emocionais precoces; 

3) Avaliar a associação entre TPB e indicadores psiquiátricos de depressão, 

ansiedade, impulsividade e abuso de substâncias. 

4) Avaliar a associação entre TPB e traços de personalidade mal adaptativos; 

5) Avaliar a associação entre TPB e reconhecimento de expressões faciais 

em função da taxa de acerto, viés de resposta, intensidade da emoção 

necessária para o reconhecimento e tempo de resposta; 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Participantes 

 

Os participantes que compuseram a amostra do presente estudo foram 

alocados em dois grupos, com critérios distintos de inclusão. 

O primeiro grupo, caracterizado como um grupo clínico, foi denominado 

de grupo TPB. Este grupo foi composto por 40 participantes adultos, do sexo 

feminino e com diagnóstico de TPB, confirmado por meio da Entrevista 

Clínica Estruturada para Distúrbios de Personalidade – DSM-III-R (SCID-II) 

que foi conduzida pelo psiquiatra responsável pelo seguimento clínico dos 

participantes.  

Com o intuito de reunir um número mais significativo de participantes, 

houve a colaboração de dois psiquiatras neste processo. O primeiro 

psiquiatra selecionou pacientes de seu consultório particular e do Ambulatório 

de TPB do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HC-FMRP-USP) na cidade de Ribeirão Preto. O segundo 

selecionou pacientes com diagnóstico de TPB, atendidos no Programa de 

Atendimento e Pesquisa em Violência (PROVE) da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP).  

O segundo grupo, caracterizado como um grupo de comparação, foi 

denominado de grupo Controle (C). Este grupo foi composto por 40 

participantes adultos do sexo feminino da população geral, os quais foram 

selecionados por conveniência entre os alunos e funcionários de uma 

instituição de saúde e entre usuários de uma organização não governamental 

(ONG) e de um programa de atenção primária à saúde, todos na cidade de 

Ribeirão Preto – São Paulo, de forma a parear escolaridade e idade com os 

participantes do grupo TPB. Foram incluídos neste grupo, apenas 

participantes que não apresentaram diagnóstico de TPB, sendo estes 

avaliados também por meio da SCID-II pela pesquisadora principal do 

estudo.  

Salienta-se que o sexo feminino foi utilizado como critério de inclusão 

como forma de homogeneizar a amostra. Isto, pois, a variável sexo tem 
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influência direta em algumas das variáveis estudadas, como no 

reconhecimento de faces, por exemplo. 

Os critérios de exclusão para ambos os grupos foram iguais, sendo 

estes a não assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e o preenchimento incompleto dos instrumentos/ procedimentos. 

 

3.2 Instrumentos 

 

Para avaliação das participantes foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

1) Questionário Sóciodemográfico e Clínico: instrumento desenvolvido 

para o presente estudo, que objetiva a coleta de dados complementares 

relativos à caracterização sociodemográfica, clínica e familiar da amostra 

estudada, sendo composto por 24 itens (Anexo A); 

2) Inventário de Auto-avaliação de Traumas Precoces – Versão 

Reduzida (ETISR-SF): instrumento desenvolvido por Bremner, Bolus e Mayer 

(2007), auto-aplicado e composto por 27 itens pontuados em respostas do 

tipo Sim ou Não que avaliam a ocorrência de traumas durante a infância e 

adolescência. Utilizou-se a versão traduzida e adaptada para português do 

Brasil por Osório et al. (2013) (Anexo B); 

3) Questionário sobre a Saúde do Paciente-9 (PHQ-9): instrumento 

proposto por Spitzer, Kroenke e Williams (1999), auto aplicado e composto 

por nove itens que avaliam a presença de sintomas depressivos. Utilizou-se a 

versão validada para o português do Brasil por Osório et al. (2009). Para 

identificar as participantes que apresentaram indicadores de um quadro 

depressivo, segundo os parâmetros do estudo de validação referido acima, 

adotou-se como nota de corte deste instrumento pontuação maior ou igual a 

10 (Anexo C); 

4) Inventário de Ansiedade de Beck (BAI): instrumento desenvolvido por 

Beck et al. (1988), auto-aplicado e composto por 21 itens que avaliam a 

presença e intensidade de sintomas ansiosos. Utilizou-se a versão para o 

português do Brasil validada por Cunha (2001). Para identificar as 

participantes que apresentaram indicadores de um quadro ansioso, segundo 
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o estudo de Cunha (2001), adotou-se como nota de corte deste instrumento 

pontuação maior ou igual a 11; 

5) Teste Rápido de Identificação do Uso Abusivo de Álcool (FAST): 

instrumento desenvolvido por Hodgson et al. (2001), auto-aplicado e 

composto por quatro itens que objetivam avaliar indicadores de abuso/ 

dependência de álcool. Utilizou-se a versão validada para o português do 

Brasil por Meneses-Gaia et al. (2010). Para identificar as participantes com 

indicadores de uso abusivo de álcool, adotou-se como nota de corte deste 

instrumento pontuação maior ou igual a três, como proposto por Meneses-

Gaia et al. (2010) (Anexo D); 

6) Teste de Dependência de Nicotina de Fagerström (FTND): 

instrumento desenvolvido por Heatherton et al. (1991), auto-aplicado e 

composto por seis itens que objetivam mensurar o grau de dependência 

física da nicotina. Utilizou-se a versão traduzida para o português do Brasil 

realizada por Carmo e Pueyo (2002). Para identificar as participantes com 

indicadores de uso abusivo de tabaco, adotou-se como nota de corte deste 

instrumento pontuação maior ou igual a quatro, conforme sugerido por Carmo 

e Pueyo (2002) (Anexo E); 

7) Escala de Impulsividade de Barratt 11 (BIS-11): instrumento 

desenvolvido por Patton, Standford e Barratt (1995), auto-aplicado e 

composto por 30 itens que avaliam a presença de manifestações de 

impulsividade, tendo como base o modelo teórico proposto por Ernst Barratt. 

Utilizou-se a versão traduzida e adaptada para o português do Brasil por 

Malloy-Diniz et al. (2010). Para identificar as participantes classificadas como 

altamente impulsivas, adotou-se como nota de corte deste instrumento 

pontuação maior ou igual a 72, segundo Standford et al. (2009) (Anexo F); 

8) Inventário de Cinco Fatores NEO Revisado (NEO-FFI-R – versão 

reduzida): instrumento desenvolvido por Costa e McCrae (1992), auto-

aplicado e composto por 60 itens que fornecem indicadores sobre 

características da personalidade, baseado na Teoria dos Cinco Fatores. Foi 

utilizada a versão traduzida e adaptada para o português do Brasil por Flores-

Mendoza (2008). 

9) Tarefa de Reconhecimento de Emoções Faciais: tarefa 

computadorizada que consiste na apresentação de uma série de 24 
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estímulos compostos por fotografias de atores representando características 

típicas de seis emoções básicas (alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e 

surpresa), as quais deverão ser reconhecidas pelas participantes. Os 

estímulos utilizados foram propostos por Ekman e Friesen (1976) e o 

procedimento adotado foi padronizado por Arrais et al. (2010). 

10) Entrevista Clínica Estruturada para Distúrbios de Personalidade – 

DSM-III-R (SCID-II): proposta por Spitzer et al., em 1990, traduzida e 

adaptada para o português por Del-Ben, Rodrigues e Zuardi (1996), é um 

instrumento utilizado para a elaboração de diagnósticos clínicos psiquiátricos 

de eixo II. Utilizou-se o módulo para avaliação do “transtorno de 

personalidade limítrofe”, visando à confirmação ou não do diagnóstico de 

Transtorno de Personalidade Borderline. 

 

3.3. Aspectos Éticos 

 

A presente pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do HC-FMRP-USP e recebeu parecer favorável (Processo HCRP nº 

2316/2011) (Anexo G).  

Todas as participantes, as quais foram convidadas a participarem 

voluntariamente, foram informadas sobre as justificativas, objetivos, 

procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. A participação ocorreu 

apenas após a assinatura do TCLE (Anexo H).  

Foi garantida a todas as participantes a total liberdade de interromper a 

sua participação, seja no decorrer ou após a participação na pesquisa, sem 

qualquer constrangimento ou prejuízo em seu tratamento. Para aquelas em 

que foi identificada a necessidade de tratamento psicológico ou psiquiátrico, 

realizou-se um encaminhamento para o devido serviço de saúde. Por fim, 

garantiu-se a não identificação pessoal das participantes, utilizando os dados 

obtidos apenas para divulgação científica. 

 

3.4. Coleta de dados 

 

Os dados do grupo TPB foram coletados por duas pesquisadoras 

psicólogas de formação. A primeira realizou a coleta de dados em Ribeirão 
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Preto, via HC-FMRP-USP, enquanto a outra realizou em São Paulo, via 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Na cidade de Ribeirão Preto, as participantes foram convidadas a 

participar do estudo pela pesquisadora mediante contato telefônico, após 

indicação por parte do psiquiatra de referência das mesmas, fossem estas 

provenientes de consultório particular ou do Ambulatório de TPB do HC-

FMRP-USP. As entrevistas foram agendadas conforme a disponibilidade das 

participantes e realizadas no Laboratório de Psicofarmacologia do HC-FMRP-

USP. 

Na cidade de São Paulo, as participantes foram convidadas a participar 

da pesquisa mediante convite pessoal no dia de consulta no PROVE-

UNIFESP. 

O processo de coleta de dados ocorreu de maneira idêntica para ambas 

as localidades, podendo ser descrito em três passos, especificados a seguir: 

1) No dia agendado para a coleta de dados, foram explicados às 

participantes os objetivos do estudo e as atividades a serem realizadas, 

tendo sido iniciada a coleta, apenas após concordância livre e assinatura do 

TCLE; 

2) Às participantes que aceitaram participar, foi entregue um caderno de 

aplicação contendo os instrumentos descritos anteriormente, na seguinte 

ordem: Questionário Sóciodemográfico e Clínico, ETISR-SF, PQH-9, BAI, 

FAST, FTND, BIS-11 e NEO-FFI-R. Tais instrumentos são autoaplicáveis e 

cada qual continha, em seu corpo, as devidas instruções de preenchimento. 

Durante o preenchimento, a pesquisadora permaneceu presente e à 

disposição para esclarecer possíveis dúvidas; 

3) Por fim, a coleta prosseguiu com a tarefa de reconhecimento de 

emoções faciais, onde a participante foi submetida à apresentação de 24 

filmes, constituídos por 1000 imagens cada, com duração de 10 segundos. 

Foram apresentadas as seis emoções básicas (alegria, tristeza, medo, nojo, 

raiva e surpresa) quatro vezes, representadas por quatro atores diferentes 

(dois do sexo masculino e dois do sexo feminino). A ordem de apresentação 

dos filmes, bem como o gênero do primeiro ator a ser julgado, foi aleatória. 

Os filmes foram apresentados na tela do computador e instruiu-se que assim 

que a participante fosse capaz de reconhecer a emoção em que estava se 
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transformando no filme, poderia parar o avanço do vídeo e dar a resposta de 

qual emoção foi reconhecida. A seguinte instrução foi dada às participantes: 

“Após tocar na tela do monitor começará a apresentação de filmes de 

pessoas representando alguma emoção em sua expressão facial. Você 

deverá identificar esta emoção. São possíveis as seguintes respostas: 

alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa e medo. Serão apresentados dois filmes 

como treino antes de começar a tarefa em si para que você possa se adaptar 

e posteriormente serão exibidos 24 filmes de imagens que farão parte da 

tarefa. Para a conclusão da tarefa você deverá emitir 26 respostas. A 

primeira imagem que aparecerá é a face neutra dos indivíduos. Ou seja, sem 

esboçar nenhuma emoção. Conforme o filme for avançando o indivíduo 

aparecerá com um pouco mais de emoção e, assim, gradativamente a 

imagem se aproximará da emoção plena. Quando você for capaz de 

identificar a emoção apresentada, deverá tocar com o dedo na tela do 

monitor, este ato fará com que o filme pare de ser apresentado e então 

aparecerá uma tela com as seis possíveis respostas, então você deverá tocar 

com o dedo na tela do monitor sobre a emoção que você reconheceu. Após 

tocar sobre a emoção correspondente, iniciará o próximo filme 

automaticamente. Você deverá repetir este procedimento até que apareça 

uma tela agradecendo sua participação. Cada filme tem duração de 10 

segundos, não é necessário esperar o avanço de todo o filme, pois a 

intenção é que você nos diga qual emoção reconheceu no momento exato 

em que a reconheceu. No entanto, passado o tempo de duração do filme 

aparecerá uma tela solicitando que você responda qual emoção foi 

apresentada, você deverá então dar uma resposta necessariamente. Caso 

contrário, não conseguirá avançar na tarefa. Uma mensagem aparecerá lhe 

informando quando isto ocorrer. Você terá tempo livre para a realização desta 

tarefa". 

A sessão de coleta de dados teve tempo médio total de uma hora e 

vinte minutos de duração para cada participante. As pesquisadoras também 

se mostraram disponíveis para acolher as possíveis angústias, despertadas 

pelo processo de avaliação. 

Em relação à coleta de dados do grupo C, esta foi realizada pela 

pesquisadora principal na localidade de Ribeirão Preto. As participantes 
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foram selecionadas por conveniência, sendo convidadas via contato 

telefônico ou convite pessoal pela pesquisadora a participarem do estudo. 

Após a confirmação da ausência do TPB, deu-se início ao processo de coleta 

de dados, que foi o mesmo adotado para o grupo TPB, descrito nos três 

passos acima.  

No grupo TPB, obteve-se no geral boa receptividade com uma baixa 

taxa de recusa em participar da pesquisa, cerca de 15%. Os principais 

motivos de recusa alegados pelas participantes foram: indisponibilidade de 

horário e dificuldades financeiras ou de transporte. No grupo C, as 

participantes no geral, também, foram receptivas ao convite, alegando as 

mesmas dificuldades que o grupo controle diante da recusa em participar. A 

taxa de recusa para o grupo controle foi em torno em 20%. Nenhuma 

participante desistiu do processo de coleta de dados após o mesmo ser 

iniciado. 

Ao final, para o grupo TPB, recrutaram-se 33 participantes na cidade de 

Ribeirão Preto, sendo 13 participantes advindos de consultório particular e 20 

do ambulatório HC-FMRP-USP, e sete participantes na cidade de São Paulo 

via o PROVE, totalizando 40 participantes. Para o grupo C, recrutaram-se 30 

participantes de uma instituição de saúde, sete de uma ONG e três de um 

programa de atenção primária à saúde, também totalizando 40 participantes. 

 

3.5. Análise dos dados 

 

Os dados foram codificados de acordo com as normas técnicas e, em 

seguida, alocados em um banco de dados. Posteriormente, foram analisados 

por meio do programa estatístico SPSS – versão 13.0 (SPSS-

INCORPORATION, 2001). 

Após realizada a testagem da distribuição amostral, constatou-se uma 

distribuição normal para a grande maioria das variáveis. Desta forma, utilizou-

se da estatística descritiva para a análise das características 

sociodemográficas e clínicas e de estatística paramétrica para comparação 

de grupos e análise de correlações.  

Para a comparação de grupos, os testes utilizados foram o Qui-

Quadrado e o Teste t-student. Para as análises envolvendo correlações de 
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variáveis, utilizou-se do Teste de Correlação de Pearson e a seguinte 

classificação para avaliação da magnitude das correlações: r= 0 - 0,25 – 

fraca; r= 0,26 - 0,50 – moderada; r= 0,51 - 0,70 – forte; r= 0,71 - 1 – muito 

forte. Calculou-se também o viés de resposta na tarefa de faces, utilizando-se 

do Teste de duas Proporções. Adotou-se como nível de significância p<0,05.  

Para identificar variáveis preditoras do TPB, realizaram-se análises por 

meio de Regressão Logística. Considerando o tamanho da amostra do 

presente estudo, optou-se pela testagem de dois Modelos Multivariados, de 

forma a contemplar um maior número de variáveis significativas. As variáveis 

consideradas para inclusão no modelo multivariado 1 consistiram naquelas 

de natureza psicossocial que na comparação de grupos apresentaram 

significância estatística (p<0,05) e que foram teoricamente fundamentadas 

pela literatura como possíveis fatores preditivos para o desenvolvimento do 

TPB. Desta forma, não foram incluídas do modelo aquelas variáveis que, 

sobre o ponto de vista teórico, não guardavam relações etiológicas com o 

TPB, ou seja, que fossem referidas pela literatura como características/ 

sintomas e/ou comorbidades do transtorno (APA, 2013; HERPERTZ et al., 

2007; KAPLAN; SADOCK, 1997). Assim, as variáveis não incluídas foram: 

depressão, ansiedade, uso de álcool e tabaco. Para a inclusão no Modelo 

Multivariado 2, as variáveis consideradas foram aquelas relativas a taxa de 

acerto e tempo de resposta da tarefa de reconhecimento de expressões 

faciais, independentemente da significância estatística na comparação de 

grupos. 

Previamente, ambos os modelos foram submetidos ao teste de 

multicolinearidade, adotando-se como critérios de inclusão de variável valor 

inferior a cinco no fator de inflação da variância (VIF) e índice de tolerância 

maior que zero. As variáveis consideradas como preditoras foram aquelas 

que apresentaram no modelo final significância estatística menor ou igual a 

0,07. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização sociodemográfica e clínica da amostra 

 

A amostra foi composta por 80 participantes, divididas em dois grupos: 

TPB e C. As principais características sociodemográficas e clínicas são 

apresentadas na Tabela 1. 
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 Tabela 1 – Características sociodemográficas e clínicas da amostra, em 

função dos grupos TPB e C 

N= frequência; p= nível de significância; DP= Desvio-padrão; t= Teste t-student; X
2
= Teste Qui-

quadrado; TPB= grupo com diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo 
controle; *= significância estatística. 

 

Segundo a Tabela 1, observa-se que a grande maioria das 

participantes, tanto do grupo TPB como C, foram adultas jovens, solteiras e 

de nível escolar superior, não havendo diferença significativa entre estas 

variáveis para os dois grupos da amostra. 

Contudo, no que diz respeito à situação profissional os grupos são 

diferentes, uma vez que o grupo C, em sua maioria, se mostrou 

profissionalmente ativo, ao passo que apenas menos de um terço do grupo 

TPB encontrou-se na mesma situação profissional.  

Variáveis TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

 N % N %  

Idade 

 

Média (DP) 35,7 

 

(10.5) 35,4 (11.0) 

 

t= 0,11 

p= 0,91 

Filhos 

 

Média (DP) 1,0 

 

(1.3) 1,1 (1.6) 

 

t= -0,14 

p= 0,88 

Escolaridade Ensino fundamental 

Ensino médio 

Ensino superior 

9 

13 

18 

22,5 

32,5 

45,0 

9 

13 

18 

22,5 

32,5 

45,0 

X
2= 0,0 

p= 1,0 

Situação 

profissional 

Não trabalha 

Ativa 

29 

11 

72,5 

27,5 

9 

31 

22,5 

77,5 

X
2= 20,05 

p< 0,001* 

Estado civil Solteira/Divorciada 

Casada 

25 

15 

62,5 

37,5 

22 

18 

55,0 

45,0 

X
2= 0,46 

p= 0,49 

Tratamento 

psiquiátrico 

Sim 

Não 

40 

0 

100,0 

0,0 

6 

34 

15,0 

85,0 

X
2= 58,19 

p< 0,001* 

Internação 

psiquiátrica 

Sim 

Não 

20 

20 

50,0 

50,0 

1 

39 

2,5 

97,5 

X
2= 23,30 

p< 0,001* 

Tentativa de 

suicídio 

Sim 

Não 

34 

6 

85,0 

15,0 

2 

38 

5,0 

95,0 

X
2= 51,71 

p< 0,001* 
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Ao nível da saúde mental, o grupo C, em sua grande maioria, não 

apresentou histórico de tratamento psiquiátrico de qualquer natureza 

(envolvendo internações psiquiátricas e/ou tentativas de suicídio). Em 

contrapartida, 100% do grupo TPB realiza tratamento psiquiátrico (fato 

associado ao critério de inclusão da amostra), sendo que 50% delas, em 

algum momento da vida, já sofreu pelo menos uma internação em hospital 

psiquiátrico. Chama a atenção também, o fato de 85% da amostra ter 

cometido pelo menos uma tentativa de suicídio. 

Em relação às seis participantes do grupo C que fizeram ou fazem 

tratamento psiquiátrico, cinco relataram possuir o diagnóstico de depressão e 

uma o diagnóstico de síndrome do pânico. Destas, quatro fazem uso regular 

de medicações psiquiátricas, dentre estas: antidepressivos tricíclicos, ISRS e 

bezondiazepínicos. Em relação às medicações utilizadas pelas participantes 

do grupo TPB, as principais foram: ISRS, estabilizadores do humor, 

benzodiazepínicos, neurolépticos e antidepressivos tricíclicos, muitas delas 

utilizadas conjuntamente. 

 

4.2. Prevalência de traumas emocionais precoces 

 

Tendo-se por parâmetro a pontuação no instrumento ETISR-SF, 

calculou-se a média de frequência de traumas emocionais precoces 

vivenciados pela amostra, em função das subescalas, escala total e grupo. 

Calculou-se, também, uma média ajustada de forma que os escores de cada 

subescala pudessem ser diretamente comparáveis, já que cada subescala é 

composta por um número diferente de itens. 
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Tabela 2 – Frequência dos diferentes tipos de traumas vivenciados pela 

amostra, em função dos grupos TPB e C 

Tipos de Traumas TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

Traumas Gerais               

 

Média (DP)  

Média Ajustada 

Nº Mínimo 

Nº Máximo 

4,9 (2.6) 

0,4 

0 

10 

2,3 (1.9) 

0,2 

0 

7 

t= 5,12 

p< 0,001* 

Castigo Físico                   

 

Média (DP)  

Média Ajustada 

Nº Mínimo 

Nº Máximo 

3,2 (1.4) 

0,6 

0 

5 

1,4 (1.4) 

0,3 

0 

5 

t= 5,61 

p< 0,001* 

Abuso Emocional           

 

Média (DP)  

Média Ajustada 

Nº Mínimo 

Nº Máximo 

3,8 (1.6) 

0,7 

0 

5 

1,3 (1.6) 

0,2 

0 

5 

t= 6,68 

p< 0,001* 

 

Eventos Sexuais              

 

Média (DP)  

Média Ajustada 

Nº Mínimo 

Nº Máximo 

2,3 (2.2) 

0,4 

0 

6 

0,6 (1.1) 

0,1 

0 

4 

t= 4,17 

p< 0,001* 

 

Total 

 

Média (DP)  

Nº Mínimo 

Nº Máximo 

14,3 (6.2) 

2 

24 

5,7 (4.1) 

0 

14 

t= 7,22 

p< 0,001* 

 

DP= Desvio padrão; p= nível de significância; t= Teste t-student; TPB= grupo com diagnóstico de 
Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; *= significância estatística. 
Obs: média ajustada= média de pontuação dividida pelo número de itens da subescala. 

 

Conforme exposto na Tabela 2, observa-se que o grupo TPB 

apresentou maior prevalência de traumas emocionais precoces quando 

comparado com o grupo C, com significância estatística acurada para todas 

as sub-categorias. Observa-se, ainda, que os traumas associados ao grupo 

TPB foram cerca de três vezes mais prevalentes, se comparados aos 

traumas na população C.  

Especificamente, no grupo TPB a categoria de traumas mais prevalente, 

de acordo com a média ajustada, foi “Abuso emocional” e o menos “Eventos 

sexuais”, enquanto que no grupo C a mais prevalente foi “Castigo físico” 

enquanto que a menos foi “Eventos sexuais”, assim como no grupo TPB. 
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De maneira a analisar, de forma ainda mais específica, os diferentes 

tipos de traumas vivenciados pelas amostras, subdividiu-se cada uma das 

categorias de trauma em função da situação/evento vivenciado e 

descreveram-se os mesmos em relação à frequência e porcentagem de seus 

itens, em função dos grupos TPB e C. Estes dados serão apresentados nas 

Tabelas 3, 4, 5 e 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados |49 

 

 

Tabela 3 – Frequência e porcentagem dos diferentes tipos de traumas 

caracterizados como “Traumas gerais”, em função dos grupos TPB e C 

Traumas Gerais (A) TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

 N % N %  

Desastre Natural 

 

14 

 

35,0 3 

 

7,5 X2 = 9,03 

p= 0,003* 

Acidente Grave 

 

10 25,0 4 10,0 X2 = 3,11 

p= 0,08 

Ferimento/Doença Grave 

  

14 35,0 5 12,5 X2 = 5,59 

p= 0,02* 

Morte/Doença em Cuidador 

 

18 45,0 7 17,5 X2 = 7,04 

p= 0,008* 

Divórcio/Separação dos Pais 

 

21 52,5 9 22,5 X2 = 7,68 

p= 0,006* 

Morte/Ferimento em Irmão 

 

16 40,0 5 12,5 X2 = 7,81 

p= 0,005* 

Morte/Ferimento em Amigo 

 

17 42,5 11 27,5 X2 = 1,97 

p= 0,16 

Situações de Violência 

 

30 75,0 17 42,5 X2 = 8,71 

p= 0,003* 

Transtorno Psiquiátrico em 

Familiar 

 

24 60,0 14 35,0 X2 = 4,59 

p= 0,03* 

Abuso de Substâncias pelo 

Cuidador 

 

19 47,5 12 30,0 X2 = 2,58 

p= 0,11 

Presenciou Assassinato 

 

16 40,0 6 15,0 X2 = 6,27 

p= 0,01* 

N= Frequencia; p= nível de significância; X
2
= Teste Qui-quadrado; TPB= grupo com diagnóstico de 

Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; 
(A)

= categorias não exclusivas; *= 
significância estatística. 

 
 

Em relação aos traumas gerais, conforme exposto na Tabela 3, o 

evento mais prevalente no grupo TPB foi vivenciar situações de violência, o 

qual estava presente em 75% da amostra. Fora isto, a vivência de outras 

situações traumáticas também merece destaque, pois foram referidas por 
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cerca de metade ou mais das participantes, sendo elas referentes à: divórcio 

ou separação dos pais, transtorno psiquiátrico em familiar e abuso de 

substâncias pelo cuidador. Por outro lado observou-se que as vivências de 

desastre natural, acidente grave e ferimento ou doença grave foram os 

menos prevalentes, mais ainda assim, sendo vivenciados por 25 a 35% das 

participantes. 

Em relação ao grupo C, os traumas gerais apresentaram prevalência 

menos expressiva, uma vez que para nenhum dos eventos a prevalência foi 

superior a 42,5%, sendo mais frequentes aqueles referentes à: situações de 

violência, presença de transtorno psiquiátrico em familiar e abuso de 

substâncias pelo cuidador. Ter vivenciado desastre natural e acidente grave 

ou presenciado assassinato, por outro lado, foram menos referidos pelas 

participantes. 

No que se refere à comparação entre os grupos TPB e C, observa-se 

que apesar de o grupo TPB apresentar maior prevalência de todos os itens 

da categoria “traumas gerais”, em três dos onze itens não existiu diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, sendo estes relacionados a: 

acidente grave, morte/ ferimento em amigo e abuso de substâncias pelo 

cuidador. 

Em relação à categoria “castigo físico”, a Tabela 4 ilustra os resultados 

obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados |51 

 

 

Tabela 4 – Frequência e porcentagem dos diferentes tipos de traumas 

caracterizados como “Castigo físico”, em função dos grupos TPB e C 

Castigo Físico(A) TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

 N % N %  

Tapa no rosto 

 

32 80,0 11 27,5 X2 = 22,17 

p< 0,001* 

Queimadura 

 

8 20,0 8 20,0 X2 = 0,00 

p= 1,00 

Socos/Chutes 

 

29 72,5 9 22,5 X2 = 20,05 

p< 0,001* 

Atingido por Objeto 

 

26 65,0 11 27,5 X2 = 11,31 

p= 0,001* 

Empurrão 

 

36 90,0 18 45,0 X2 = 18,46 

p< 0,001* 

N= Frequencia; p= nível de significância; X
2
= Teste Qui-quadrado; TPB= grupo com diagnóstico de 

Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; 
(A)

= categorias não exclusivas; *= 
significância estatística. 

 

Segundo a Tabela 4, o grupo TPB apresentou alta prevalência de 

eventos dessa categoria, sendo que receber empurrão e tapa no rosto foram 

os mais prevalentes, sendo referidos por mais de 80% da amostra. Eventos 

envolvendo receber socos e chutes e ser atingido por objetos foram relatados 

por mais da metade das participantes. 

No grupo C, a prevalência de tais situações é menor, com significância 

estatística, exceto para eventos referentes a queimaduras, onde a 

prevalência é igual e menos frequente para ambos os grupos. 

Os dados referentes aos abusos emocionais podem ser visualizados na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 – Frequência e porcentagem dos diferentes traumas caracterizados 

como “Abuso emocional”, em função dos grupos TPB e C 

Abuso Emocional(A) TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

 N % N %  

Colocado pra Baixo/Ridicularizado 

 

28 70,0 14 35,0 X2 = 9,82 

p= 0,002* 

Sentiu-se Ignorado/ Não-importante 30 75,0 10 25,0 X2 = 19,24 

p< 0,001* 

Diziam que Você Não era Bom 26 65,0 7 17,5 X2 = 18,62 

p< 0,001* 

Frieza/Falta de Carinho e Amor 32 80,0 9 22,5 X2 = 26,46 

p< 0,001* 

Não Entendiam Você/Necessidades 36 90,0 14 35,0 X2 = 25,81 

p< 0,001* 

N= Frequencia; p= nível de significância; X
2
= Teste Qui-quadrado; TPB= grupo com diagnóstico de 

Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; 
(A)

= categorias não exclusivas; *= 
significância estatística. 

 

Quanto à categoria “Abuso emocional”, observou-se que mais de 65% 

do grupo TPB referiu ter vivenciado pelo menos um deles.  Já para o grupo 

C, as taxas de prevalência não foram superiores à 35%, sendo 

estatisticamente menores que no grupo TPB. Para ambos os grupos, a 

situação mais referida foi a dificuldade dos pais ou responsáveis em entender 

as necessidades pessoais dos participantes. 

O detalhamento relativo aos “Eventos sexuais” é apresentado a Tabela 

6. 
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Tabela 6 – Frequência e porcentagem dos diferentes tipos de traumas 

caracterizados como “eventos sexuais”, em função dos grupos TPB e C 

Eventos Sexuais(A) TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

 N % N %  

Tocado em Parte Íntima 27 67,5 10 25,0 X2 = 14,53 

p< 0,001* 

Esfregou Genital em Você 17 42,5 7 17,5 X2 = 5,95 

p= 0,01* 

Coagido a Tocar Partes Íntimas 

de Outro 

15 37,5 5 12,5 X2 = 6,66 

p= 0,01* 

Sexo Contra Vontade 12 30,0 1 2,5 X2 = 11,11 

p= 0,001* 

Coagido a Fazer Sexo Oral 11 27,5 1 2,5 X2 = 9,80 

p= 0,001* 

Coagido a Beijar Alguém 11 27,5 3 7,5 X2 = 5,54 

p= 0,01* 

N= Frequencia; p= nível de significância; X
2
= Teste Qui-quadrado; TPB= grupo com diagnóstico de 

Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; 
(A)

= categorias não exclusivas; *= 
significância estatística. 

 

Em relação ao grupo TPB, a vivência traumática mais prevalente nesta 

categoria foi relacionado a ser tocado em parte íntima, sendo referida por 

67,5% da amostra. Outros eventos, como esfregar genitais e tocar partes 

íntimas de outro, apresentaram, também, alta prevalência, de 42,5% a 

37,5%. Os eventos desta categoria, de uma forma geral, foram pouco 

prevalentes no grupo C, tendo o maior índice de prevalência, 25%, para 

experiências de ter sido tocado em parte íntima. Novamente, houve diferença 

estatística significativa entre os grupos para todos os itens da categoria. 

 

4.3. Prevalência de sintomas psiquiátricos e abuso de álcool e 

tabaco. 

 

Realizou-se uma análise de forma a verificar a presença de sintomas 

psiquiátricos, abuso de álcool e tabaco nos dois grupos da amostra. A Tabela 
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7 apresenta a média e desvio padrão da pontuação total de cada instrumento 

de avaliação utilizado, bem como a frequência de participantes que possuem 

indicadores, ou não, de depressão, ansiedade, dependência de álcool e 

tabaco, segundo a nota de corte de cada respectivo instrumento. 

 

Tabela 7 – Média e desvio padrão dos grupos TPB e C em relação à 

pontuação total nos diferentes instrumentos de rastreamento 

Instrumento/ Indicador TPB (N=40) 

 

C (N=40) 

 

Estatística 

 

PHQ-9/ 

Depressão 

Média (DP) 

SIM 

NÃO 

19,22 (6,40) 

35 

5 

 7,77 (6,76) 

13 

27 

t= 7,77 

p< 0,001* 

BAI/ 

Ansiedade 

Média (DP) 

SIM 

NÃO 

33,35 (14,19) 

38 

2 

9,92 (10,73) 

13 

27 

t= 8,32 

p< 0,001* 

FAST/ 

Álcool 

Média (DP) 

SIM 

NÃO 

2,27 (3,48) 

13 

27 

1,76 (2,5) 

10 

30 

t= 0,73 

p= 0,46 

FTND/ 

Tabaco 

Média (DP) 

SIM 

NÃO 

4,42 (3,05) 

14 

26 

0,58 (1,60) 

2 

38 

t= 5,36 

p< 0,001* 

DP= Desvio Padrão; p= nível de significância; t= Teste t-student; TPB= grupo com diagnóstico de 
Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; *= significância estatística. 

 

A Tabela 7 revela que sintomas de depressão e ansiedade foram 

altamente prevalentes no grupo TPB, sendo que mais de 87% das 

participantes apresentaram nota de corte igual ou superior à preconizada 

como indicadora de um quadro depressivo/ ansioso. Já no grupo C, ambos 

os sintomas psiquiátricos avaliados foram expressivamente menores 

(p<0,001), uma vez que apenas 32,5% das participantes apresentaram 

indicadores para ansiedade e 32,5% para depressão. Observa-se, portanto, 

uma maior prevalência desses sintomas no grupo TPB, com acurada 

significância estatística.  

 Além desses sintomas, observou-se, também, diferença estatística 

significativa entre os grupos em relação à presença de abuso de tabaco (35% 

do grupo TPB versus 5% do Grupo C), não ocorrendo o mesmo para o abuso 
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de álcool (32,5% do grupo TPB versus 25% do Grupo C), onde os grupos 

apresentaram índices de prevalência semelhantes.  

Avaliou-se também a presença da Impulsividade nos dois grupos da 

amostra, analisando-a em três subcategorias diferentes, de acordo com a 

pontuação da escala. Os dados obtidos são descritos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Média e desvio padrão dos grupos TPB e C em relação à 

pontuação total na Escala de Impulsividade de Barratt 11 e suas subescalas 

BIS 11 TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

Impulsividade Atencional Média (DP) 

 

23,72 (3.92) 

 

18,82 (3.11) t= 6,18 

p< 0,001* 

Impulsividade Motora Média (DP) 

 

28,35 (5.02) 

 

20,37 (5.34) 

 

t= 6,87 

p< 0,001* 

Impulsividade de Não 

Planejamento  

Média (DP) 

 

29,70 (6.16) 

 

21,90 (4.08) 

 

t= 6,66 

p< 0,001* 

Escala Total Média (DP) 81,70 (12.82) 61,20 (9.97) t= 7,97 

p< 0,001* 

DP= Desvio Padrão; p= nível de significância; t= Teste t-student; TPB= grupo com diagnóstico de 
Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; *= significância estatística. 
Obs: média ajustada= média dividida pelo número de itens da subescala. 
 

 

Em relação à impulsividade, conforme exposto na Tabela 8, observa-se 

que esta, tanto de forma geral como em todas as subcategorias, foi de maior 

intensidade no grupo TPB, quando comparado com o grupo C, novamente 

com importante significância estatística. 

 

4.4. Caracterização dos traços de personalidade da amostra 

 

Realizou-se também uma avaliação para caracterizar os traços de 

personalidade das participantes do grupo TPB e C, cujos dados são 
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apresentados na Tabela 9, em relação à média e desvio padrão da 

pontuação total do instrumento utilizado. 

 

Tabela 9 – Média e desvio padrão dos grupos TPB e C em relação à 

pontuação total nas subescalas do Inventário de Cinco Fatores NEO 

Revisado – Versão Reduzida 

Subescalas do NEO – FFI –R TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

Abertura Média (DP) 

 

19,17 (11,39) 20,72 (8,53) t= -6,89 

p= 0,49 

Amabilidade Média (DP) 

 

16,92 (10,0) 22,05 (9,54) t= -2,34 

p= 0,02* 

Conscienciosidade Média (DP) 

 

13,62 (9,28) 21,67 (10,94) t= -3,54 

p= 0,01* 

Extroversão Média (DP) 

 

15,17 (10,58) 20,12 (8,56) t= -2,29 

p= 0,02* 

Neuroticismo Média (DP) 

 

25,25 (10,36) 19,35 (8,38) t= 2,79 

p= 0,01* 

DP= Desvio Padrão; p= nível de significância; t= Teste t-student; TPB= grupo com 
diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; *= significância 
estatística. 

 

No que se refere aos cinco fatores da personalidade avaliados, a Tabela 

9 ilustra que houve diferença estatística significativa entre o grupo TPB e C 

em todos os fatores, exceto o fator “abertura”. No grupo TPB, as 

características de “conscienciosidade”, “extroversão” e “amabilidade” se 

mostraram menos presentes, enquanto que as de “neuroticismo” e “abertura” 

mais presentes. No grupo C, por outro lado, a característica mais presente foi 

a “amabilidade” e a menos presente foi o “neuroticismo”. 

 

4.5. Caracterização do desempenho da amostra quanto ao 

reconhecimento de emoções faciais. 

 

Em relação ao reconhecimento de emoções faciais, realizou-se uma 

avaliação quanto à taxa de acerto, tempo de resposta, intensidade e viés de 
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resposta, de acordo com pontuação na tarefa total, assim como de acordo 

com cada emoção específica e gênero das faces. A caracterização dos 

indicadores de taxa de acerto, assim como a comparação entre grupo TPB e 

C, é apresentada na Tabela 10, em relação à média e desvio padrão da 

pontuação total da tarefa utilizada. 

 

Tabela 10 – Taxa de acerto, média, desvio padrão e porcentagem dos grupos 

TPB e C na tarefa de reconhecimento facial 

DP= Desvio Padrão; p= nível de significância; t= Teste t-student; TPB= grupo com 
diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; *= significância 
estatística. 

 

No que se refere à taxa de acerto do reconhecimento facial, a Tabela 10 

demonstra que as únicas diferenças entre os grupos se deram para as 

Emoção TPB (N=40) 

 

C (N=40) 

 

Estatística 

 

Alegria Média (DP) 

Acerto 

3,72 (0.78) 

93,00% 

3,90 (0.30) 

97,50% 

t= -1,31 

p= 0,19 

Tristeza Média (DP) 

Acerto 

3,07 (0.91) 

76,75% 

2,95 (1.06) 

73,75% 

t= 0,56 

p= 0,57 

Medo Média (DP) 

Acerto  

1,85 (1.07) 

46,25% 

2,32 (1.02) 

58,00% 

t= -2,02 

p= 0,04* 

Nojo Média (DP) 

Acerto 

2,77 (1.07) 

69,25% 

2,85 (0.89) 

71,25% 

t= - 0,340 

p= 0,73 

Raiva Média (DP) 

Acerto 

2,85 (1.14) 

71,25% 

2,52 (0.90) 

63,00% 

t= 1,40 

p= 0,16 

Surpresa Média (DP) 

Acerto 

2,67 (1.24) 

66,75% 

3,30 (0.88) 

82,50% 

t= - 2,58 

p= 0,01* 

Feminino Média (DP) 

Acerto 

8,10 (2.51) 

67,50% 

8,67 (1.50) 

72,25% 

t= - 1,23 

p= 0,21 

Masculino Média (DP) 

Acerto 

8,85 (2.31) 

73,75% 

9,17 (1.41) 

76,41% 

t= -1,18 

p= 0,24 

Total Média (DP) 

Acerto 

16,95 (4.29) 

70,62% 

17,85 (2.20) 

74,37% 

t= - 0,75 

p= 0,45 
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emoções de medo e surpresa, nas quais o grupo TPB apresentou 

significantemente mais erros ao reconhecer tais emoções, em quando 

comparados ao grupo C.  

A Tabela 11 apresenta os resultados relativos a análise do viés de 

resposta na Tarefa de Reconhecimento de Emoções Faciais, nos grupos TPB 

e C.  
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Tabela 11 – Análise do viés de resposta na Tarefa de Reconhecimento de 

Emoções Faciais, nos grupos TPB e C 

       Resposta 

Estímulo 

Alegria 

N         % 

Tristeza 

N         % 

Medo 

N         % 

Nojo 

N         % 

Raiva 

N         % 

Surpresa 

N         % 

Alegria        C 

               TPB 

      Estatística 

154     96,24% 

149     93,12% 

p=0,21 

0          0% 

0          0% 

p=1,00 

0         0% 

2     1,25% 

p=0,49 

0        0% 

5    3,12% 

p=0,06 

3   1,87 % 

0      0% 

p=0,24 

3     1,87% 

4     2,50% 

p=0,70 
 

Tristeza     C 

               TPB 

      Estatística 

 

0          0% 

0          0% 

p=1,00 

 

118      73,75% 

123     76,87% 

p=0,51 

 

18     11,25% 

20   12,50% 

p=0,73 

 

8     5,00% 

3     1,87% 

p=0,12 

 

9    5,62% 

6   3,75% 

p=0,43 

 

7    4,37% 

8    5,00% 

p=1,00 
 

Medo          C 

               TPB 

      Estatística 

 

2    1,25% 

5   3,12% 

p=0,44 

 

1    0,62% 

2   1,25% 

p=1,00 

 

92    57,50% 

74    46,25% 

p=0,04* 

 

3    1,87% 

7    4,37% 

p=0,33 

 

13      8,12% 

20    12,50% 

p=0,19 

 

49    30,62% 

52   32,50% 

p=0,72 
 

Nojo          C 

               TPB 

      Estatística 

 

1    0,62% 

0        0% 

p=1,00 

 

12    7,50% 

  8    5,00% 

p=0,35 

 

8   5,00% 

6   3,75% 

p=0,58 

 

98    61,25% 

111    69,37% 

p=0,16 

 

40   25,00% 

34   21,25% 

p=0,42 

 

1    0,62% 

1   0,62% 

p=1,00 
 

Raiva          C 

               TPB 

      Estatística 

 

4    2,50% 

0        0% 

p=0,12 

 

12    7,50% 

10    6,25% 

p=0,66 

 

21    13,12% 

15      9,37 % 

p=0,28 

 

15    9,37% 

9    5,62% 

p=0,20 

 

97    60,62% 

110    68,75% 

p=0,16 

 

11     6,87% 

  16    10,00% 

p=0,42 
 

Surpresa    C 

               TPB 

      Estatística 

 

1    0,62% 

2   1,25% 

p=1,00 

 

1    0,62% 

3    1,87% 

p=0,62 

 

30    18,75% 

43    26,87% 

p=0,10 

 

1    0,62% 

2    1,25% 

p=1,00 

 

1    0,62% 

3    1,87% 

p=0,62 

 

126    78,75% 

107    66,87% 

p=0,01* 
 

Total           C 

               TPB 

      Estatística 

 

162    16,87% 

 156    16,25% 

p=0,75 

 

 144    15,00% 

  146    15,20% 

p=0,94 

 

169   17,60% 

 160    16,66% 

p=0,62 

 

125    13,02% 

137    14,27% 

p=0,46 

 

163   16,97% 

173   18,02% 

p=0,58 

 

197  20,52% 

188  19,58% 

p=0,64 

N= Frequência; p= nível de significância; Estatística= Teste de duas proporções; C= grupo controle; TPB= grupo com 
diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline; *= significância estatística. 
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Conforme a Tabela 11, é possível observar que algumas emoções 

apresentaram viés de resposta, como, por exemplo, o medo que foi por cerca 

de 30% da amostra identificado como surpresa. As únicas diferenças 

observadas foram em relação ao reconhecimento das emoções de medo e 

surpresa, já apresentados na tabela 11. Contudo, ao se observar 

comparativamente os grupos TBP e C, percebe-se que não houve um viés 

específico para um dos grupos, ou seja, quando de ocorrência, o viés não 

apresentou diferença significativa entre os grupos. 

Na Tabela 12 serão apresentados os dados relativos ao tempo de 

resposta na tarefa de reconhecimento de emoções faciais. 
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Tabela 12 – Média e desvio padrão dos grupos TPB e C em relação ao 

tempo de resposta (segundos) durante a tarefa de reconhecimento facial 

Emoção TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

Alegria Média (DP) 

 

9,89 (38.15) 8,86 (53.81) t= 0,98 

p= 0,03* 

Tristeza Média (DP) 

 

12,44 (48.25) 11,06 (37.83) t= 1,41 

p= 0,16 

Medo Média (DP) 

 

11,59 (43.07) 10,78 (36.12) t= 0,91 

p= 0,37 

Nojo Média (DP) 

 

12,54 (45.77) 108,71 (36.31) t= 1,80 

p= 0,07 

Raiva Média (DP) 

 

12,66 (36.80) 12,27 (51.60) t= 0,38 

p= 0,70 

Surpresa Média (DP) 

 

12,26 (52.07) 10,59 (30.76) t= 1,74 

p= 0,08 

Feminino Média (DP) 

 

11,43 (37.06) 10,46 (36.51) t= 1,18 

p= 0,24 

Masculino Média (DP) 

 

11,16 (37.91) 10,01 (32.83) t= 1,45 

p= 0,15 

Geral Média (DP) 

 

11,77 (39.62) 

 

10,65 (34.71) 

 

t= 1,35 

p= 0,18 

DP= Desvio Padrão; p= nível de significância; t= Teste t-student; TPB= grupo com 
diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; *= significância 
estatística. 

 

Quanto ao tempo de resposta apresentado pelas participantes durante a 

tarefa de reconhecimento facial, observa-se na Tabela 12 que a única 

diferença com significância estatística entre os grupos se deu para a emoção 

de alegria, sendo que as participantes do grupo TPB necessitaram de maior 

tempo para identificar tal emoção. Destaca-se, também, uma tendência das 

participantes com TPB necessitarem de maior tempo para o reconhecimento 

do nojo e surpresa. 
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A Tabela 13, apresenta os resultados relativos à intensidade de emoção 

necessária para o reconhecimento de emoções faciais, a partir da técnica de 

morfing. 

 

Tabela 13 – Média e desvio padrão dos grupos TPB e C em relação à 

intensidade da emoção (porcentagem) necessária para a identificação da 

mesma durante a tarefa de reconhecimento de emoções faciais 

Emoção TPB (N=40) C (N=40) Estatística 

Alegria Média (DP) 

 

85,96 (17.92) 73,98 (22.0) t= 2,66 

p= 0,01* 

Tristeza Média (DP) 

 

95,10 (14.66) 89,72 (13.13) t= 1,72 

p= 0,88 

Medo Média (DP) 

 

93,14 (14.23) 89,09 (15.90) t= 1,20 

p= 0,23 

Nojo Média (DP) 

 

95,12 (14.86) 90,58 (13.23) t= 1,44 

p= 0,15 

Raiva Média (DP) 

 

96,29 (13.78) 92,74 (12.88) t= 1,19 

p= 0,23 

Surpresa Média (DP) 

 

91,05 (18.06) 90,14 (14.98) t= 0,24 

p= 0,80 

Feminino Média (DP) 

 

93,93 (14.66) 87,89 (16.41) t= 1,73 

p= 0,08 

Masculino Média (DP) 

 

93,15 (15.18) 87,01 (15.67) t= 1,77 

p= 0,07 

Geral Média (DP) 

 

94,83 (14.13) 89,18 (14.94) t= 1,73 

p= 0,08 

DP= Desvio Padrão; p= nível de significância; t= Teste t-student; TPB= grupo com 
diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline; C= grupo controle; *= significância 
estatística. 

 

Em relação à intensidade emocional necessária para o reconhecimento 

facial, conforme exposto na Tabela 13, observa-se o grupo TPB necessitou 

de maior intensidade emocional para a identificação de todas as emoções, 

independentemente do gênero da face observada. Contudo, somente para a 
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emoção de alegria esta diferença foi de fato estatisticamente significante 

(p=0,01). 

 

4.6. Avaliação de possíveis correlações entre as principais 

variáveis analisadas pelo estudo. 

 

De forma a identificar possíveis correlações entre as diferentes variáveis 

analisadas pelo estudo, foi conduzida uma análise estatística independente 

para os grupos TPB e C. As Tabelas 14 e 15 apresentam as correlações que 

apresentaram efeito estatístico significante. 

 

Tabela 14 – Principais correlações estatisticamente significativas entre as 

diferentes variáveis analisadas no estudo para o Grupo TPB. 

↑= aumento do indicador; ↓= diminuição do indicador; p= nível de significância; r= Teste de 

Correlação de Pearson; TPB= grupo com diagnóstico de Transtorno de Personalidade 
Borderline; *= significância estatística. 
 

Conforme observado na Tabela 14, no grupo TPB as vivências de 

traumas apresentam correlação positiva e moderada com as vivências de 

ansiedade e impulsividade e negativa com a amabilidade. Assim, pode-se 

dizer que o aumento das situações de trauma associa-se com o aumento 

TPB (N=40) 

Variáveis Estatística 

↑Trauma total - ↑BAI r= 0,34 / p= 0,03* 

↑Traumatotal - ↑BISpanejamento r= 0,32 / p= 0,04* 

↑Traumasexual - ↓Amabilidade r= -0,40 / p= 0,01* 

↑Traumafísico - ↑BIStotal r= 0,32 / p= 0,04* 

↑Suicídio - ↑BAI r= 0,31 / p= 0,04* 

↑PQH - ↑BAI 
r= 0,59 / p< 0,001* 

↑BIStotal - ↓Amabilidade r= -0,47 / p= 0,01* 

↑BIStotal - ↓Consciensiosidade r= -0,60 / p< 0,001* 
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com o aumento da ansiedade e impulsividade e diminuição da condição de 

sensibilizar-se pela situação de outros e colocar-se no lugar deles. 

Por outro lado, o aumento das tentativas de suicídio, bem como a 

vivência de depressão associam-se ao aumento de vivências de ansiedade, 

de forma moderada/forte. Identificou-se, ainda, que o aumento da 

impulsividade correlaciona-se de maneira moderada/forte com a diminuição 

das características de personalidade de “amabilidade” e “conscienciosidade”, 

sendo a última caracterizada pela capacidade de autocontrole. 

 Destaca-se que não houve correlação significativa entre a vivência de 

traumas emocionais precoces e o reconhecimento de emoções faciais. 

 

Tabela 15 – Principais correlações significativas entre as diferentes variáveis 

analisadas no estudo para o Grupo C 

↑= aumento do indicador; ↓= diminuição do indicador; p= nível de significância; r= Teste de 

Correlação de Pearson; C= grupo controle; *= significância estatística. 

 

C (N=40) 

Variáveis Estatística 

↑Traumatotal - ↑PHQ r= 0,58 / p<0,001* 

↑Traumatotal - ↑BAI r= 0,69 / p<0,001* 

↑Traumatotal - ↑Suicídio r= 0,38 / p= 0,01* 

↑Traumafísico - ↓Extroversão r= -0,33 / p= 0,03* 

↑Traumaemocional - ↑BIStotal r= 0,41 / p= 0,01* 

↑Traumaemocional - ↑BISatencional r= 0,35 / p= 0,02* 

↑Traumaemocional - ↑Suicídio r= 0,43 / p= 0,01* 

↑Suicídio - ↑PHQ r= 0,47 / p= 0,01* 

↑Suicídio - ↑BAI r= 0,46 / p= 0,01* 

↑Suicídio - ↑BIStotal r= 0,35 / p= 0,02* 

↑Extroversão - ↑BAI r= 0,43 / p= 0,01* 

↑Extroversão - ↑FAST r= 0,37 / p= 0,02* 
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A tabela 15 demonstra que para o gruo C, o aumento da vivência de 

traumas está correlacionado de maneira moderada/ forte com o aumento das 

vivências de ansiedade, depressão, impulsividade, tentativas de suicídio e 

com a diminuição da característica de personalidade “extroversão” 

(caracterizada por sociabilidade, assertividade e estimulação). O aumento 

das tentativas de suicídio, por sua vez, associa-se moderadamente ao 

aumento da depressão, ansiedade e impulsividade. 

Observou-se, ainda, que o aumento da característica de “extroversão” 

associa-se de forma moderada ao aumento da ansiedade e abuso de álcool. 

 

4.7. Análise de variáveis preditivas. 

 

Conforme descrito previamente, foram testados dois modelos preditivos 

multivariados. Em relação ao Modelo 1, destacam-se abaixo, os dados 

relativos ao teste de multicolinearidade.  

 

Tabela 16 – Resultado do teste de multicolinearidade relativo ao Modelo 1 

Variáveis Tolerância VIF 

ETISR1T 0,53 1,87 

ETISR2T 0,42 2,38 

ETISR3T 0,38 2,61 

ETISR4T 0,56 1,79 

Extroversão 0,39 2,54 

Conscienciosidade 0,21 4,82 

Neuroticismo 0,42 2,36 

Amabilidade 0,16 6,42 

BIST 0,38 2,63 

ETISR1T= escore total na subescala de traumas gerais; ETISR2T= escore total na subescala 
de traumas físicos; ETISR3T= escore total na subescala de traumas emocionais; ETISR4T= 
escore total na subescala de traumas sexuais; BIST= escore total na escala de 
impulsividade; VIF= fator de inflação da variância. 
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 Conforme apresentado na Tabela 16, a variável amabilidade foi 

excluída do modelo por apresentar VIF= 6,42, ou seja, multicolinearidade 

com outras variáveis. Com a retirada desta variável, a nova testagem não 

sinalizou nenhuma variável com VIF>5. Passou-se então para a análise de 

regressão logística do Modelo 1, cujos dados são apresentados na tabela 17. 

 

Tabela 17 – Regressão logística multivariada inicial relativa ao Modelo 1 

Variáveis B S.E. p O.R. 

ETISR1T 0,22 0,23 0,32 1,25 

ETISR2T -0,18 0,43 0,67 0,83 

ETISR3T 0,62 0,35 0,07 1,86 

ETISR4T 0,16 0,32 0,62 1,17 

Extroversão -0,07 0,06 0,26 0,93 

Conscienciosidade -0,10 0,08 0,20 0,90 

Neuroticismo 0,25 0,08 0,01 1,29 

BIST 0,09 0,05 0,06 1,10 

ETISR1T= escore total na subescala de traumas gerais; ETISR2T= escore total na subescala 
de traumas físicos; ETISR3T= escore total na subescala de traumas emocionais; ETISR4T= 
escore total na subescala de traumas sexuais; BIST= escore total na escala de 
impulsividade; B= valor beta; S.E.= desvio-padrão da estimativa; p= nível de significância; 
O.R.= odds ratio. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 17 evidenciaram que o modelo 

testado não é adequado. Assim, de forma a se ajustar tal modelo, foram 

retiradas uma a uma as variáveis que não apresentaram significância 

estatística e novos modelos foram testados, até chegar-se ao modelo final, 

composto apenas por variáveis com p valor ≤ 0,07. Tal modelo ficou 

composto por quatro variáveis, conforme apresentado na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Regressão logística multivariada final relativa ao Modelo 1 

Variáveis B S.E. p Odds IC = 95% 

Inferior Superior 

ETISR3T 0,63 0,26 0,01 1,88 1,13 3,12 

Extroversão -0,11 0,05 0,03 0,89 0,80 0,99 

Neuroticismo 0,20 0,07 0,01 1,22 1,07 1,40 

BIST 0,12 0,04 0,01 1,13 1,05 1,23 

ETISR3T= escore total na subescala de traumas emocionais; BIST= escore total na escala de 
impulsividade; B= valor beta; S.E.= desvio-padrão da estimativa; p= nível de significância; O.R.= 
odds ratio; IC= intervalo de confiança. 

 

Quanto aos fatores psicossociais que se mostraram preditivos para o 

TPB, descritos na Tabela 18, destaca-se que cada vivência de trauma 

emocional atua como fator de risco, aumentando as chances de se 

apresentar o transtorno em 1,88 vezes. 

Da mesma forma, os traços de neuroticismo destacaram-se como fator 

de risco, sendo que cada unidade de pontuação nesta subescala aumenta 

em 1,22 vezes as chances da apresentação do transtorno. Em contrapartida, 

o traço de personalidade extroversão caracterizou-se como fator de proteção, 

já que cada unidade de pontuação nesta subescala diminui em 0,89 vezes as 

chances do TPB. Quanto à impulsividade, o aumento de cada unidade de 

pontuação na escala aumenta em 1,13 vezes a chance de apresentar o 

transtorno.   

Em relação ao Modelo 2, destaca-se abaixo, os dados relativos ao teste 

de multicolinearidade. 
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Tabela 19 – Resultado do teste de multicolinearidade relativo ao Modelo 2 

Variáveis Tolerância VIF 

Alegria (T.R.) 0,39 2,57 

Alegria (Taxa de acerto) 0,56 1,78 

Tristeza (T.R.) 0,26 3,78 

Tristeza (Taxa de acerto) 0,71 1,41 

Medo (T.R.) 0,19 5,19 

Medo (Taxa de acerto) 0,86 1,16 

Nojo (T.R.) 0,19 5,15 

Nojo (Taxa de acerto) 0,66 1,50 

Raiva (T.R.) 0,32 3,09 

Raiva (Taxa de acerto) 0,66 1,52 

Surpresa (T.R.) 0,25 4,00 

Surpresa (Taxa de acerto) 0,62 1,62 

T.R.= tempo de resposta; VIF= fator de inflação da variância 

 

Observa-se na Tabela 19 que as variáveis tempo de resposta da face 

de medo e tempo de resposta da face de nojo apresentaram VIF= 5,19 e 

VIF= 5,15 respectivamente, sendo, portanto, excluídas do modelo, por 

apresentarem multicolinearidade. Com a retirada destas variáveis e após 

nova análise, nenhuma variável apresentou VIF>5. Passou-se então para a 

testagem inicial do Modelo 2 de regressão logística, cujos dados são 

apresentados na tabela 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados |69 

 

 

Tabela 20 – Regressão logística multivariada inicial relativa ao Modelo 2 

Variáveis B S.E. p O.R. 

Alegria (T.R.) -0,01 0,01 0,34 0,99 

Alegria (Taxa de acerto) -0,19 0,62 0,76 0,83 

Tristeza (T.R.) 0,01 0,01 0,19 1,01 

Tristeza (Taxa de acerto) 0,57 0,33 0,08 1,76 

Medo (Taxa de acerto) -0,69 0,29 0,02 0,50 

Nojo (Taxa de acerto) -0,23 0,35 0,51 0,79 

Raiva (T.R.) -0,01 0,01 0,20 0,99 

Raiva (Taxa de acerto) 0,57 0,32 0,07 1,78 

Surpresa (T.R.) 0,01 0,01 0,18 1,01 

Surpresa (Taxa de acerto) -0,72 0,31 0,02 0,48 

T.R.= tempo de resposta; B= valor beta; S.E.= desvio-padrão da estimativa; p= nível de 
significância; O.R.= odds ratio. 

 

 Novamente a análise inicial do Modelo 2 não se mostrou satisfatória, já 

que muitas variáveis não apresentaram significância estatística. Assim, novas 

análises foram realizada, excluindo-se deste modelo inicial tais variáveis e 

chegando-se ao modelo final, composto apenas por variáveis com p valor ≤ 

0,07. Este novo modelo ficou composto por três variáveis, conforme 

apresentado na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Regressão logística multivariada final relativa ao Modelo 2 

Variáveis B S.E. p O.R. IC = 95% 

Inferior Superior 

Medo (Taxa de acerto) -0,48 0,25 0,05 0,61 0,38 1,00 

Raiva (Taxa de acerto) 0,58 0,27 0,03 1,79 1,06 3,02 

Surpresa (Taxa de acerto) -0,73 0,26 0,01 0,48 0,28 0,80 

B= valor beta; S.E.= desvio-padrão da estimativa; p= nível de significância; O.R.= odds ratio; IC= 
intervalo de confiança. 

 

Os dados da Tabela 21 destacam que três variáveis relacionadas ao 

reconhecimento emocional de faces se mostraram como fatores preditores do 
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TPB. Em relação à taxa de acerto das emoções durante a tarefa, cada 

reconhecimento correto da raiva aumentou em 1,79 vezes a chance de 

apresentar o TPB. Atuando como fator de proteção, as habilidades de 

reconhecer corretamente as emoções de medo e surpresa diminuíram em 

0,61 e 0,48 vezes, respectivamente, as chances de apresentar o transtorno. 
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5. DISCUSSÂO 

 

Este trabalho teve por objetivo avaliar as associações entre TPB, 

traumas emocionais precoces, traços de personalidade e reconhecimento de 

expressões faciais, observando, ainda, sintomas psiquiátricos de depressão, 

ansiedade, impulsividade e abuso de substâncias. Para tanto, comparou-se 

estatisticamente um grupo controle e um clínico com tal diagnóstico, de 

participantes do gênero feminino adultas (idade média de 35,7 anos).  

Em relação às características sociodemográficas e clínicas da 

população estudada, chama a atenção o grave prejuízo funcional das 

participantes do grupo TPB, sendo que menos de um terço delas 

encontravam-se profissionalmente ativas, metade havia sofrido pelo menos 

uma internação em hospital psiquiátrico e mais de três quartos já havia 

tentado suicídio pelo menos uma vez. Tais prejuízos funcionais são 

sistematicamente apontados pela literatura como impactos do transtorno que 

tendem a serem graves, estáveis e geradores de altos custos para a 

sociedade (APA, 2013; LEICHSENRING et al., 2013). 

Um dos temas mais abordados nos estudos sobre o TPB consiste na 

vivência de traumas emocionais precoces por estes indivíduos e sua 

associação com o transtorno, visto que tais vivências têm se mostrado 

altamente prevalente nestas pessoas e têm sido associadas aos prejuízos 

psicodinâmicos que apresentam na vida adulta, caracterizados por traços de 

personalidade desadaptativos e conflituosas autoimagem e relações objetais. 

(BELSKY et al., 2012; LEWIS; GRENYER, 2009; ZANARINI, 2000). 

 Em relação à amostra, os resultados apontam que o grupo TPB 

apresentou significantemente maior prevalência de traumas emocionais 

precoces quando comparado com o grupo de não-casos, corroborando dados 

da literatura prévia (BANDELOW et al., 2005; CRAWFORD et al., 2009; 

WIDOM; CZAJA; PARIS, 2009). Destaca-se, ainda, que os traumas 

vivenciados pelo grupo TPB foram cerca de três vezes mais prevalentes, com 

significância estatística para todas as subcategorias avaliadas (traumas 

gerais, físicos, emocionais e sexuais).  

Alguns tipos de traumas, como, por exemplo, vivenciar situações de 

violência, receber socos, chutes, empurrão ou tapa no rosto e sentir-se 
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ridicularizado, ignorado ou tratado com frieza foram relatados por cerca de 70 

a 90% dos indivíduos do grupo TPB. Tais expressivos resultados convergem 

com os de outros estudos que, utilizando instrumentos de auto-relato e 

entrevistas para avaliar maus-tratos na infância, sugerem que 

aproximadamente 70 a 90% dos pacientes com diagnóstico de TPB já 

vivenciaram algum tipo de abuso ou negligência (BANDELOW et al., 2005; 

MARTÍN-BLANCO et al., 2014; YEN et al., 2002).  

Tais indicadores chamam a atenção pela alta prevalência, 

especialmente em contraste com dados da população geral brasileira 

apontados pela Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e 

Negligência na Infância, os quais indicam que, anualmente, 12% das crianças 

menores de 14 anos são vítimas de alguma forma de violência doméstica 

(CENTRO DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL (CECOVI)1, 2009 apud 

RAMOS; SILVA, 2011) e por um estudo realizado na cidade de Ribeirão 

Preto que apontou uma estimativa de 5,7% de prevalência dos traumas 

emocionais precoces na população desta cidade (FALEIROS; MATIAS; 

BAZON, 2009). Percebe-se, portanto, uma prevalência extremamente 

elevada no grupo TPB no que se refere à vivências de traumas emocionais 

precoces em comparação à população geral. 

Quanto aos tipos de trauma vivenciados pelas participantes, o abuso 

emocional se destacou como o mais prevalente no grupo TPB, sendo que 

pelo menos um evento desta categoria foi relatado por 65% das participantes. 

Além disso, tal categoria de trauma foi a única que nos testes de regressão 

logística se mostrou como fator de risco para o TPB, apontando que cada 

vivência de trauma emocional aumenta em 1,88 vezes a chance de 

apresentar o transtorno.  

Na mesma direção, outros estudos que avaliaram diversas categorias 

de traumas emocionais precoces, utilizando-se de instrumentos 

retrospectivos, como Interview for Traumatic Events in Childhood e The 

Childhood Trauma Questionnaire também apontam o abuso emocional como 

um dos principais tipos de maus-tratos associado ao transtorno, inclusive 

como sendo preditor do mesmo (BORNOVALOVA et al., 2006; HERNANDEZ 

                                                 
1
 CENTRO DE COMBATE À VIOLÊNCIA INFANTIL( CECOVI). Dados científicos. Violência 

física – Estatísticas. Disponível em: <http://www.cecovi. org.br>. Acesso em: 18 mar. 2009. 
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et al., 2012; LOBBESTAEL; ARNTZ; BERNSTEIN, 2010). Um estudo recente 

de Mártin-Blanco et al. (2014), utilizando-se do instrumento Childhood 

Trauma Questionnaire para avaliar negligência e abusos físico, emocional e 

sexual, também apresentou destaque aos traumas emocionais no TPB. Este 

estudo demonstrou ainda que, de todos os tipos de trauma, somente os 

traumas emocionais foram associados a maior gravidade de sintomas no 

TPB.  

Em relação ao abuso físico, esta foi a categoria mais prevalente no 

grupo C e a segunda categoria mais prevalente no grupo TPB. No grupo TPB 

contudo, a prevalência deste é significantemente maior, corroborando dados 

da literatura científica (BORNOVALOVA et al., 2006; JIANJUN et al., 2012). 

Destaca-se, ainda, adicional prejuízo ao identificar que no grupo TPB o 

aumento de abusos físicos apresentou correlação positiva com as vivências 

de impulsividade. Um estudo realizado na China, avaliando-se abusos 

infantis e outros tipos de experiências psicopatológicas pelo Childhood 

Experience of Care and Abuse Questionnaire, identificou quatro tipos de 

maus-tratos como preditores do TPB, sendo um deles o abuso físico por 

parte da mãe, dado não reproduzido por estudos americanos (JIANJUN et al., 

2012). No presente estudo o abuso físico, também, não apresentou valor 

preditivo para o transtorno. 

O abuso sexual é, por outro lado, muitas vezes diretamente associado 

ao TPB por diversos estudos da área (HERNANDEZ et al., 2012; JIANJUN et 

al., 2012; SOLOFF; FESKE; FABIO, 2008). No presente estudo, ainda que se 

trata do tipo de trauma com menor prevalência de uma forma geral, destaca-

se que sua frequência foi expressivamente maior no grupo TPB em  todas 

subcategorias, quando comparado ao grupo C.  

Apesar da expressiva presença dos traumas sexuais no grupo TPB, não 

identificou-se nestas vivências um valor preditivo para o transtorno. Tais 

resultados reforçam a inconsistência observada na literatura acerca da 

associação desses traumas com o TPB. Cabe observar, contudo, que o 

abuso sexual apesar de se tratar de um evento grave, é pontual em relação a 

outros tipos de traumas. Assim, configuraria um desfecho que pode ocorrer 

dentro de um contexto mais amplo de diversos abusos e negligências. Estes 

por sua vez, poderiam receber maior destaque na etiologia do transtorno por 
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ocorrer com maior intensidade e frequência, sendo o abuso sexual apenas 

um agravante (BORNOVALOVA et al., 2006).   

Nesta direção, salienta-se que estudos longitudinais vão mais adiante e 

vêm demonstrando o papel etiológico destas vivencias no transtorno 

(ZANARINI, 2000). Um estudo prospectivo que acompanhou por 30 anos 

crianças que vivenciaram negligência e abusos físico e sexual 

documentados, o qual demonstrou que o risco maior para o desenvolvimento 

do TPB não foi identificado na presença abuso sexual e sim na presença do 

abuso físico e negligência. O estudo correlacionou ainda que ter pais com 

problemas com álcool ou drogas, desempregados, com baixa escolaridade, 

com diagnóstico de transtorno depressivo ou TEPT também constituíram 

fatores preditivos para o TPB (WIDOM; CZAJA; PARIS, 2009). Tais tipos de 

traumas, caracterizados na categoria “Traumas Gerais”, não apresentaram 

valor preditivo para o transtorno no presente estudo contudo se mostraram 

altamente prevalentes no grupo TPB quando comparados ao grupo C. Dentro 

deste contexto, as principais vivencias relatadas foram: presenciar situações 

de violência, ter um familiar com algum transtorno psiquiátrico e ter pais 

divorciados/separados. Os traumas gerais necessitam, ainda, ser mais 

explorados por estudos na área, por tratar de vivências que configuram 

adversidades precoces, porém, não necessariamente maus-tratos ou 

negligência. São exemplos de adversidades precoces: vivenciar morte de 

familiares, desastres naturais, acidentes e doenças graves. Neste contexto, 

destaca-se, ainda, o estudo de Belsky et al. (2012) que, também, investigou 

características etiológicas do TPB em 1.116 pares gêmeos de mesmo sexo 

desde a idade de cinco até os 12 anos de idade. O estudo demonstrou que a 

exposição a ambientes familiares conflituosos que envolviam maus-tratos 

físicos e expressividade maternal negativa  foi preditora para precursores do 

TPB na idade de 12 anos de idade. 

Em suma, é possível inferir que a vivência de traumas emocionais 

precoces parece exercer grande impacto na saúde mental na vida adulta, 

seja qual foi o tipo de trauma vivenciado, corroborando dados da literatura 

(CICCHETTI; VALENTINO, 2006; COHEN; BROWN; SMAILES, 2001; 

SCOTT et al., 2012). No presente estudo observou-se que o aumento no 

número total de traumas emocionais precoces vivenciados demostrou, em 
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ambos os grupos, correlação positiva com o aumento da intensidade de 

sintomas psiquiátricos e correlação positiva com o aumento da ansiedade, 

além de apresentar, no grupo TPB, correlação positiva com o aumento da 

impulsividade. Considerando estes dados em relação ao número total de 

traumas, alguns estudos, como o de Higgins (2004), que conduziu uma 

criteriosa análise do impacto dos abusos físico, emocional e psicológico, 

negligência e violência doméstica, defendem que avaliar a gravidade e 

frequência dos maus-tratos seja mais significativo do que avaliar o tipo 

específico de trauma vivenciado. 

Diante do exposto, mesmo havendo lacunas a serem melhor 

investigadas nesta área do conhecimento, os dados se mostram consistentes 

ao associar a vivência de traumas emocionais precoces com o transtorno de 

personalidade borderline.  

Na avaliação dos sintomas psiquiátricos e abuso de substâncias, todos 

os indicadores, exceto abuso de álcool, se apresentaram, com significância 

estatística, mais presentes no grupo TPB em relação ao grupo C. Dos 

indicadores, sobressaíram-se os de depressão e ansiedade que foram 

altamente prevalentes no grupo TPB, sendo que 87% das participantes 

apresentaram nota de corte igual ou superior à preconizada como indicadora 

de um quadro depressivo/ ansioso. Chama-se a atenção para o fato de que 

mesmo não se tendo adotado a presença de comorbidades psiquiátricas 

como critério de exclusão no grupo C, os indicadores de sintomas de 

ansiedade e depressão deste grupo foram expressivamente menores (32,5% 

para ambos). Tais índices corroboram dados que se mostram bem 

sedimentados na literatura, sendo ambas as comorbidades tão presentes 

nessa população clínica que foram agregadas ao domínio “afetividade 

negativa” no modelo diagnóstico dimensional proposto pela nova e quinta 

revisão do DSM (APA, 2013; ARORA; WESTON, 2009; SELLBOM et al., 

2013).  

Na avaliação do abuso de substâncias, por outro lado, os números 

foram menos expressivos, havendo diferença significativa entre os grupos C 

e TPB apenas para o abuso de tabaco (35% do grupo TPB versus 5% do 

grupo C). Semelhantemente, estudos evidenciaram que traços de 

personalidade borderline foram associados ao tabaco, assim como o maior 
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número de cigarros foi associado a maiores escores na escala “Borderline 

Personality Questionnaire” (KOLLIAKOU; JOSEPH, 2000; TRULL; WAUDBY; 

SHER, 2004).  

Ao contrário do esperado, contudo, para o abuso de álcool, ambos os 

grupos apresentaram índices de prevalência semelhantes que não 

ultrapassaram 32,5%. Apesar de estudos na área demonstrarem forte 

associação entre o diagnóstico de TPB e o abuso de álcool, outros sugerem 

que, após controladas as comorbidades de eixo I e II, essa associação não 

mais se mostrou significativa (GRANT et al., 2008; TRULL; WAUDBY; SHER, 

2004). Neste sentido, devido ao presente estudo somente incluir participantes 

que estão devidamente acompanhadas e medicadas, é possível que tal 

associação tenha sido enfraquecida. 

Uma das hipóteses para a frequente associação do TPB e abuso de 

substâncias refere-se ao fato de traços de instabilidade afetiva e 

impulsividade se apresentarem como características centrais em ambos os 

diagnósticos (APA, 2013; TRULL et al., 2000). Corroborando estes dados, a 

impulsividade se mostrou mais intensamente presente nas participantes com 

TPB, quando comparadas ao grupo C, para os três subtipos de impulsividade 

avaliados (atencional, motora e não-planejamento). Destaca-se, ainda, que a 

impulsividade constituiu um fator de risco para o TPB, sendo que a cada 

unidade de pontuação na subescala de impulsividade aumentou em 1,13 

vezes a chance de apresentar do transtorno. Semelhantemente, um estudo 

realizado com usuários de substâncias psicoativas em uma cidade do interior 

dos Estados Unidos apontou que além da impulsividade se mostrar preditora 

do transtorno, ela, também, está associada ao aumento de vivências de 

abuso emocional (BORNOVALOVA et al., 2006). 

 Integrando aspectos entre a impulsividade e personalidade, as 

análises de correlação do presente estudo apontam que a impulsividade 

correlacionou-se de maneira negativa e moderada/forte com as 

características “amabilidade” e “conscienciosidade” no grupo TPB. 

Considerando a teoria dos cinco fatores de personalidade, estes dados 

sugerem que pessoas com diminuída capacidade de se conter, se 

responsabilizar e de se colocar no lugar de outros podem se mostrar mais 

impulsivas ou vice-versa (SILVA et al., 2007). 
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Corroborando dados da literatura científica na área, os resultados 

demonstraram que o fator de personalidade “neuroticismo” se mostrou mais 

presente no grupo TPB, com significância estatística quando comparado ao 

grupo C (configurando maior labilidade emocional, insegurança de 

separação, pessimismo, culpa/vergonha, baixa autoestima, depressão, 

ansiedade, auto-destrutividade) (CLARKIN et al., 1993; TRULL; BROWN, 

2013). Além disso, identificou-se os traços de “neuroticismo” como um fator 

de risco para o transtorno (cada unidade de pontuação na subescala 

aumentou em 1,22  vezes a chance de apresentar o transtorno). Voltando à 

perspectiva integradora entre impulsividade e personalidade, Whiteside e 

Lynam (2001) propõem um modelo estrutural o qual defende que o 

constructo da impulsividade não independe das emoções negativas. A partir 

desta análise, o estudo relaciona o alto escore na escala de neuroticismo 

com a presença de ações impulsivas que podem ser motivados por fortes 

impulsos e emoções negativas (WHITESIDE; LYNAM, 2001). 

Quanto aos outros fatores de personalidade, também corroborando 

dados da literatura, foram estatisticamente menos presentes no grupo TPB 

as características de: “conscienciosidade” (configurando maior 

irresponsabilidade, distração, impulsividade e tomada de riscos e descuidos), 

“extroversão” (apontando para evitação de intimidade, desapego e 

retraimento social, afetividade restrita e anedonia) e “amabilidade” 

(configurando maior oposição hostilidade, agressão, narcisismo e 

manipulação) (CLARKIN et al., 1993; TRULL; BROWN, 2013). Ressalta-se 

que de tais aspectos, a “extroversão” se destacou como um fator de proteção 

do transtorno, sendo que quanto mais presente este traço, menor o risco para 

o desenvolvimento do TPB. 

Outra principal investigação no presente trabalho foi acerca do 

reconhecimento de emoções faciais nos diferentes grupos. Para tanto, 

avaliaram-se a taxa de acerto, viés de resposta, tempo de resposta e 

intensidade da emoção necessária para o reconhecimento.  

Atualmente, considera-se que o processamento, reconhecimento e 

expressão das emoções não sejam somente fenômenos inatos que evocam 

memórias genéticas de forma a nos permitir reagir de forma adaptativa ao 

meio, como proposto por Darwin (2000). Com o desenvolvimento do córtex 
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cerebral ao longo da evolução da espécie humana, propõe-se que este 

fenômeno também ocorra em algum nível com mediação da aprendizagem, 

recursos cognitivos e valores culturais (EKMAN; RICHARD, 1994). Diante 

disso, diversos estudos vem investigando particularidades no reconhecimento 

das emoções faciais diante dos mais variados contextos para melhor 

compreender este complexo fenômeno (EKMAN, 2007; ELFENBEIN; 

AMBADY, 2002).  

No campo da saúde mental, foram evidenciadas em diversas 

psicopatologias, alterações no reconhecimento de emoções faciais, sendo 

caracterizadas por prejuízos durante tarefas de processamento e 

reconhecimento de emoções e ativações anormais em diversas áreas 

cerebrais (CHEN et al., 2006; KOHLER et al., 2009). Especificamente em 

relação ao TPB, alterações no reconhecimento emocional podem ser 

atribuídas à desregulação de emoções, traços de personalidade, 

impulsividade cognitiva, agressividade, alterações em estruturas cerebrais 

específicas entre outros prejuízos que podem impactar o funcionamento 

cognitivo social e, potencialmente, afetar o reconhecimento de expressões 

faciais (DOMES; SCHULZE; HERPERTZ, 2009). Estudos prévios sobre o 

tema evidenciaram alguns principais prejuízos em pacientes com TPB, como 

a presença de viés negativo à estímulos ambíguos e neutros, acesso 

desproporcional a memórias negativas, aumento na sensibilidade ao 

reconhecer emoções de medo e raiva, prejuízos no reconhecimento de 

emoções básicas, hiperreatividade emocional e alterações funcionais e 

estruturais no cérebro (BAER et al., 2012; DOMES; SCHULZE; HERPERTZ, 

2009; MITCHELL; DICKENS; PICCHIONI, 2014). 

No que se refere às alterações evidenciadas no presente estudo, uma 

delas foi em relação ao reconhecimento da emoção de medo. O valor 

adaptativo da emoção de medo se dá na antecipação do perigo, uma vez 

que, na medida em que se sente medo aciona-se comportamentos protetores 

e evitativos para qualquer pessoa, animal, ideia ou evento que pareça 

perigoso e que possa causar danos físicos ou psicológicos. O medo pode se 

dar diante de situações imediatas ou iminentes, sendo a própria vivência do 

medo por vezes tão ruim quanto o próprio dano real. Identificar a emoção de 

medo na face de outros, portanto, notifica que há ameaças próximas e 
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mobiliza a recrutar auxílio em lidar com o perigo (EKMAN, 2007; EKMAN; 

FRIESEN, 2003). 

Os grupos TPB e C diferiram com significância estatística em relação ao 

reconhecimento facial da emoção de medo, sendo que pacientes com TPB 

apresentaram mais erros no reconhecimento de tal emoção. Este achado é 

corroborado por pesquisas que, utilizando estímulos com faces de emoções 

estáticas, também identificaram na população TPB mais erros durante a 

tarefa de reconhecimento emocional como um todo e, especialmente, diante 

de emoções de valência negativa, como raiva, medo e nojo (BLAND et al., 

2004; LEVINE; MARZIALI; HOOD, 1997; MERKL et al., 2010; UNOKA et al., 

2011).  

Hipotetiza-se que tais alterações podem ser identificadas em pessoas 

com o TPB por estas apresentarem um funcionamento alterado entre 

estruturas límbicas e entre as regiões anteriores do cérebro. Essas regiões 

estão relacionadas, respectivamente, ao grau de experiências negativas 

subjetivamente vivenciadas e a regulação das emoções (RUOCCO et al., 

2013). No sistema límbico, destaca-se o papel da amígdala que desempenha 

importante papel no condicionamento do medo, controle da agressividade, 

memória emocional e na resposta de lutar ou fugir. Como evidenciado em 

dois estudos de revisão envolvendo neuroimagem, os achados apontam que 

esta estrutura é uma das que mais sofrem mudanças decorrentes do 

estresse precoce e maus-tratos infantis (MCCLURE, 2000; TEICHER et al., 

2003). Chama atenção, ainda, que a habilidade de reconhecer corretamente 

a face de medo se mostrou como um fator protetor para o desenvolvimento 

do TPB, ou seja, cada acerto da face de medo durante a tarefa diminuiu em 

39% a chance de desenvolver o transtorno. 

Alterações semelhantes foram observadas no reconhecimento da 

emoção de surpresa. Esta caracteriza-se por ser a mais breve de todas as 

emoções, durando apenas alguns segundos no máximo. Quase qualquer 

coisa pode provocar a surpresa, devido essa emoção ser eliciada por 

situações, comentários, visão, toque ou evento não esperados. Neste 

sentido, no momento em que é identificado o que nos surpreendeu, está 

emoção se transforma em outra emoção como medo, alegria ou raiva. O 

medo, contudo, é a emoção mais comumente seguida pela surpresa, talvez 
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porque eventos inesperados frequentemente sejam interpretados como uma 

ameaça. Neste sentido o reconhecimento do medo e da surpresa são 

frequentemente confundidos, havendo até similaridades faciais em suas 

manifestações (EKMAN, 2007; EKMAN; FRIESEN, 2003).  

No reconhecimento da emoção de surpresa, o grupo TPB, também, 

apresentou significativamente mais erros quando comparado ao grupo C. A 

maior dificuldade em reconhecer tal emoção é parcialmente corroborado 

pelos estudos na área, na medida em que não se trata especificamente de 

uma emoção negativa, sendo estas últimas aquelas mais apontadas pela 

literatura como alterações típicas no reconhecimento pelos pacientes com 

TPB. Não havendo estudos específicos com esta emoção, cabe citar o de 

Minzenberg, Poole e Vinogradov (2006) que, apesar de não darem destaque 

para a emoção de surpresa, concluíram que o grupo TPB apresenta um 

maior número de erros no reconhecimento de emoções faciais de forma 

geral, envolvendo a emoção de surpresa. Semelhante ao medo, identificou-

se que quanto mais refinada a habilidade em reconhecer corretamente a 

emoção de surpresa menor são as chances de apresentar o TPB (diminui em 

0,52 vezes a cada acerto). 

Dentre as seis emoções básicas, a emoção de raiva é talvez a que mais 

apresenta destaque no TPB, na medida em que é uma das mais vivenciadas 

por pessoas com o transtorno e que mais tem sido referida nos resultados de 

pesquisas com o reconhecimento de faces, sendo frequentemente associada 

a vieses, menos ou mais acertos e  hiperreatividade na sua detecção 

(DOMES; SCHULZE; HERPERTZ, 2009; GARDNER et al., 2010; MITCHELL; 

DICKENS; PICCHIONI, 2014; WAGNER; LINEHAN, 1999).  

A emoção de raiva pode ser uma das emoções mais perigosas, na 

medida em que pode levar o sujeito a intencionalmente machucar outros, 

fisicamente ou psiquicamente. Existem diversas causas para a raiva, como, 

por exemplo, ser rejeitado, traído ou ter as expectativas não correspondidas. 

Dependendo da história pessoal do sujeito, até mesmo pequenas frustrações 

podem eliciar a raiva. Parte da experiência de raiva é o risco de perder o 

controle, portanto, a importância do reconhecimento desta emoção envolve a 

antecipação de um ataque, insulto ou rejeição para se defender dos mesmos 

(EKMAN, 2007; EKMAN; FRIESEN, 2003).  
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Apesar de no presente estudo não ter sido evidenciada nenhuma 

diferença estatística entre os grupos para as variáveis avaliadas em relação a 

raiva, destaca-se que na análise preditiva tal emoção se mostrou como um 

dos fatores preditivos para o transtorno. A maior habilidade em reconhecer 

corretamente a emoção de raiva se mostrou como um fator de risco para o 

desenvolvimento do transtorno, sendo que cada acerto desta emoção 

durante a tarefa aumentou em 1,79 vezes as chances de apresentação do 

TPB. Hipotetiza-se que estes pacientes apresentam maior habilidade em 

detectar a raiva como uma forma de antecipar a rejeição ou ameaça, o que 

pode ser refletida pela aumentada resposta emocional do sistema límbico, 

incluindo a amígdala. Este padrão de resposta pode contribuir para as 

conflituosas relações sociais frequentemente relatadas pelos pacientes com o 

transtorno (DOMES; SCHULZE; HERPERTZ, 2009; DYCK et al., 2009). 

Em relação a alegria, também foi possível identificar duas alterações 

durante a tarefa de reconhecimento facial. A alegria é considerada a única 

emoção positiva dentre as seis emoções básicas, se caracterizando por uma 

emoção que a maioria das pessoas deseja experienciar. A emoção de alegria 

não envolve apenas a sensação de prazer físico, mas também contempla 

outros domínios mais globais, como excitação, realização, alívio e auto-

conceito positivo. Neste sentido o reconhecimento dessa emoção é 

adaptativamente importante para estreitar laços sociais e familiares e receber 

gratidão, apreciação e motivação (EKMAN, 2007; EKMAN; FRIESEN, 2003).   

Foi evidenciada, no estudo, diferença estatística entre os grupos TPB e 

C para a emoção de alegria, sendo as participantes do grupo TPB mais 

lentas na identificação desta emoção. Em relação a alegria, também, 

evidenciou-se diferença estatística entre os grupos TPB e C no que se refere 

a intensidade de emoção necessária para o reconhecimento dessa emoção. 

Constatou-se que o grupo TPB necessitou de maior intensidade de emoção 

para o reconhecimento da alegria. 

Da mesma forma, Veague e Hooley (2014), que também utilizaram 

faces dinâmicas com intensidade crescente de emoção, identificaram que 

participantes com TPB, comparadas a um grupo controle, apresentaram 

maior tempo de resposta para o reconhecimento da face alegria, mesmo não 

apresentando diferença entre os grupos para o acerto total desta emoção. 
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Neste mesmo estudo, abuso físico e/ou sexual na  infância foram preditores 

de dificuldade na identificação da emoção de alegria durante a tarefa de 

reconhecimento, associação esta não encontrada no presente estudo. Tal 

associação pode ser explicada pela possibilidade de que uma criança que 

cresça sujeita a muitas críticas e pouco reconhecimento de outros possa ter 

dificuldade no reconhecimento dessa emoção por se tornar uma adulto 

carente de reconhecimento e afirmação, sem a habilidade de desenvolver um 

autoconceito positivo e de sustentar a emoção da alegria por muito tempo 

(EKMAN; FRIESEN, 2003). Acrescenta-se ainda que, apesar da alegria ser 

das seis emoções básicas a mais facilmente reconhecida, por se tratar de 

uma emoção positiva, seu processamento cerebral pode diferir das outras 

emoções (FREITAS-MAGALHÃES, 2013).  

Para as demais emoções de tristeza e nojo, o presente estudo não 

identificou nenhuma alteração em específico. De forma semelhante, estudos 

de revisão e metanálise não oferecem destaque para estas emoções, 

apontando, apenas, para estudos que detectaram um maior número de erros 

no reconhecimento dessas emoções por parte do grupo TPB em relação ao 

grupo C (DOMES; SCHULZE; HERPERTZ, 2009; MITCHELL; DICKENS; 

PICCHIONI, 2014) 

Por fim, cabe citar alguns estudos que detectaram vieses de resposta 

específicos para o TPB como atribuição de emoções negativas às faces, com 

destaque para as emoções de raiva e medo (BAER et al., 2012; VEAGUE; 

HOOLEY, 2014). Na análise do viés de resposta no presente estudo, 

contudo, não foi observado nenhum tipo de viés de resposta específico ao 

grupo TPB. Os viéses encontrados em ambos os grupos foram para as 

emoções de medo e surpresa que, como já referido, são comuns e de pouca 

significância clínica (EKMAN, 2007; EKMAN; FRIESEN, 2003). 

Provavelmente, a metodologia adotada para este estudo não foi sensível à 

essa detecção, na medida em que estudos e metanálises sobre o tema 

indicam que o viés de resposta para emoções negativas na população TPB é 

observado principalmente perante faces neutras e ambíguas, aqui não 

utilizadas como estímulo (DAROS; ZAKZANIS; RUOCCO, 2012; DYCK et al., 

2009; MITCHELL; DICKENS; PICCHIONI, 2014).  
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Diante da discussão levantada a respeito do reconhecimento de 

emoções faciais em sujeitos com TPB e da diversidade dos achados, 

identifica-se que existe ainda uma campo a ser explorado, tendo em vista a 

variabilidade metodológica de estudos desta área em relação as tarefas de 

reconhecimento faciais utilizadas nos diferentes estudos que dificultam a 

comparabilidade e generalização dos dados (MITCHELL; DICKENS; 

PICCHIONI, 2014). Além disso, faz-se necessário estudos que avaliem o 

reconhecimento de emoções em situações mais complexas e dinâmicas que 

se aproximem das interações do dia-a-dia, integrando estímulos auditivos, 

corporais e visuais mais complexos, com emoções mistas e ambíguas  

(DOMES; SCHULZE; HERPERTZ, 2009; FREITAS-MAGALHÃES, 2013). 

Xiao et al. (2014), em uma revisão da literatura acerca do tipo de 

tarefa com faces estáticas e dinâmicas, concluíram que faces dinâmicas 

apresentam efeito facilitador que parecem otimizar as estratégias de 

reconhecimento, facilitando a performance ao melhor reproduzir um contexto 

de vida real. Alguns autores hipotetizam, ainda, que tarefas faciais estáticas 

que apenas exijam o reconhecimento simples dentre múltiplas escolhas 

podem não evidenciar déficits possivelmente presentes nessa população, 

sugerindo a realização de tarefas que envolvam um contexto maior com 

coordenação de outras funções para atingir a uma meta. Neste sentido, 

hipotetiza-se que sub-funções sociais podem se mostrar intactas, contudo, 

déficits no reconhecimento emocional podem emergir diante de contextos e 

motivações mais complexos (HAGENHOFF et al., 2013). Estudos nesta 

direção podem sugerir que tarefas mais ou menos exigentes, com sinais 

emocionais mais ou menos claros, podem influenciar na detecção de déficits 

em pacientes com TPB durante o reconhecimento de faces (DOMES et al., 

2008; HAGENHOFF et al., 2013). 

Independente da lacuna metodológica e inconsistências nesta área, é 

possível apontar que, de forma geral, pessoas diagnosticadas com o TPB 

tendem a apresentar déficits no reconhecimento de emoções faciais, quando 

comparadas com pessoas saudáveis (DAROS; ZAKZANIS; RUOCCO, 2012; 

NICOL; POPE; HALL, 2014). Neste sentido, os resultados do presente estudo 

apontam, de forma geral, para uma pior performance do grupo TPB, quando 

comparadas ao grupo C, corroborando dados da literatura. 
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Por fim, cabe ressaltar alguns limites do presente estudo que podem 

ser considerados em pesquisas futuras sobre o tema. Devido a amostra do 

presente estudo não ter sido estimada estatisticamente e apenas contemplar 

participantes do gênero feminino, considera-se que os dados não possam ser 

generalizados de forma ampla. Outro limite foi em relação ao não controle do 

ciclo menstrual e medicações utilizadas pelas participantes, na medida em 

que é conhecido que estes podem influenciar no desempenho da tarefa de 

reconhecimento de faces. 
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6. CONCLUSÕES 

Diante do exposto, conclui-se que, ao comparar ambos os grupos, os 

traumas emocionais precoces se mostram mais prevalentes no grupo TPB, 

com significância estatística para todas as categorias, com destaque para os 

traumas emocionais, por ser o tipo de trauma mais presente no grupo TPB e 

configurar um fator de risco para o transtorno. 

Participantes com TPB, conforme o esperado, também apresentaram 

mais traços de personalidade desadaptativos e maior intensidade de 

sintomas de impulsividade, depressão, ansiedade e abuso de tabaco. 

Em relação ao reconhecimento de emoções faciais, apesar de, ainda, 

existir inconsistências nos achados, conclui-se que o grupo TPB apresenta 

algumas alterações, como mais erros, lentidão e maior necessidade de 

intensidade emocional nas faces para detectar corretamente as emoções 

apresentadas durante a tarefa de reconhecimento. Destaca-se, ainda, que a 

maior habilidade para o reconhecimento correto da raiva se mostrou como 

um fator de risco para o transtorno, enquanto que a maior habilidade para o 

reconhecimento do medo e da surpresa se mostraram como fatores 

protetores para o mesmo. 
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ANEXO A- Questionário Sociodemográfico e clínico 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRAFICO E CLÍNICO 

 

Nome:................................................................................................................ 

Data nascimento: ........./......../..........                Idade:....................................... 

Sexo: ....................................................           Escolaridade: ........................... 

Situação  Profissional: (   ) não trabalha  (   ) ativo   (   ) aposentado  (   ) 

afastado INSS 

Atividade profissional: 

................................................................................................... 

Estado civil: ........................................             Nº filhos:..................................... 

Tratamento psiquiátrico: (   ) Não    (   ) Sim -  diagnóstico: .............................. 

Doenças físicas: ................................................................................................. 

Uso medicação:   (   ) Não   (   ) Sim – quais: .................................................... 

 

Composição familiar até idade de 18 anos 

Pai e mãe vivos (   )     Pai falecido (   )    Mãe falecida (   ) Pais casados (   )  

Brigas constantes dos  pais (   )   Pais separados/ divorciados(   ) 

Abuso álcool/ drogas pelo pai (   )    Abuso álcool/ drogas pela mãe (   ) 

Violência ambiente familiar (   )   Pai agressivo  (   )   Mãe agressiva (   )  

Filho adotivo  (   )   

História de Hospitalização na  infância/ adolescência (   )- Período: ................. 
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ANEXO B – Inventário de Auto-avaliação de Traumas Precoces – Versão 
Reduzida (ETISR-SF): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventário de Auto-Avaliação de Traumas Precoces - Versão Reduzida (ETISR-SF) 

 
Identificação:_________________________________________   Idade:________   Data da avaliação:____________ 

 

 

  Parte 1. Traumas Gerais. Antes da idade de 18 anos 

1. Você já foi exposto a algum desastre natural com ameaça a sua vida?  SIM NÃO 

2.  Você já se envolveu em um acidente grave? SIM NÃO 
3. Você já sofreu um ferimento ou uma doença grave? SIM NÃO 
4. Você já presenciou a morte ou alguma doença grave em seus pais ou responsáveis? SIM NÃO 

5. Você vivenciou o divórcio ou separação de seus pais? SIM NÃO 
6.  Você já presenciou a morte ou um ferimento grave em um dos seus irmãos?  SIM NÃO 
7. Você já presenciou a morte ou um ferimento grave em um amigo? SIM NÃO 

8. Você já presenciou situações de violência dirigida a outras pessoas, incluindo membros da sua 

família? SIM NÃO 

9. Alguém na sua família já sofreu de algum transtorno mental ou psiquiátrico, ou já teve um surto? SIM NÃO 
10. Os seus pais ou responsáveis já tiveram problemas com alcoolismo ou abuso de drogas? SIM NÃO 

11. Você já viu alguém assassinado? SIM NÃO 

  Parte 2. Castigo Físico. Antes da idade de 18 anos 
1. Você já recebeu um tapa no rosto? SIM NÃO 

2. Você já foi queimado com água quente, cigarro ou alguma outra coisa? SIM NÃO 
3. Você já recebeu socos ou chutes?  SIM NÃO 

4. Você já foi atingido por algum objeto arremessado contra você? SIM NÃO 

5. Você já foi empurrado? SIM NÃO 

  Parte 3. Abuso Emocional. Antes da idade de 18 anos 
1. Você era frequentemente colocado para baixo ou ridicularizado? SIM NÃO 
2. Você era  frequentemente ignorado ou tratado como se não fosse importante?  SIM NÃO 
3. Frequentemente lhe diziam que você não era bom?  SIM NÃO 
4. Na maioria das vezes você foi tratado com frieza, falta de carinho ou lhe fizeram sentir que não era 

amado?  SIM NÃO 
5. Seus pais ou responsáveis frequentemente não conseguiam entender você ou suas necessidades? SIM NÃO 

  Parte 4. Eventos Sexuais. Antes da idade de 18 anos 

1. Você já foi tocado em alguma parte íntima do seu corpo (como seios, coxas, genitais) de um jeito 
que te surpreendeu ou te fez sentir desconfortável? SIM NÃO 

2. Você já teve a experiência de alguém esfregar os genitais em você?  SIM NÃO 
3. Você já foi forçado ou coagido a tocar em partes íntimas do corpo de outra pessoa? SIM NÃO 

4. Alguém já fez sexo com você contra a sua vontade?  SIM NÃO 
5. Você já foi forçado ou coagido a fazer sexo oral em alguém contra a sua vontade?  SIM NÃO 
6. Você já foi forçado ou coagido a beijar alguém de maneira sexual ao invés de um modo carinhoso?  SIM NÃO 
 
 
Se você respondeu "SIM" para qualquer um dos eventos acima, responda a seguir considerando o evento que 
teve o maior impacto em sua vida. Na sua resposta, considere como você se sentiu no momento do evento. 

 
 
1. Você experimentou medo intenso, pavor ou desamparo? SIM NÃO 

2. Você se sentiu fora do seu corpo ou como se você estivesse em um sonho? SIM NÃO  

COPYRIGHT:  J. Douglas Bremmer (2009). Tradução para o português do Brasil: Flávia de Lima Osório, Kátia  
Cruvinel Arrais, Ila Marques Porto Linares, João Paulo Machado de Sousa, Ana Vilela Mendes, José Alexandre de 

Souza Crippa (2010) 
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ANEXO C – Questionário sobre a Saúde do Paciente - 9 (PHQ – 9) 
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ANEXO D – Teste Rápido de Identificação do Uso Abusivo de Álcool (FAST) 
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ANEXO E – Teste de Dependência de Nicotina de Fargerstrom (FTND) 
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ANEXO F – Escala de Impulsividade de Barrat 11 (BIS-11) 
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ANEXO G -  Parecer Favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do HC-
FMRP-USP 
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ANEXO H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
 
 
 
Projeto de Pesquisa: Transtorno de Personalidade Borderline e Traumas 

Emocionais Precoces: Possíveis Associações 

 
 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

 

A vivência de traumas durante a infância e adolescência tais como descuidos/ 

desproteção por parte dos cuidadores, abuso físico e sexual, perdas de pessoas 

próximas, participação em situações de violência/ desastres, entre outros, pode ocasionar 

dificuldades no processo de desenvolvimento, seja a nível físico, social e emocional, 

favorecendo o aparecimento de sofrimento na vida adulta. 

Considerando isto, esta pesquisa trem por objetivo conhecer os traumas mais 

comumente sofridos pelas pessoas e verificar se de fato há associação entre os mesmos 

e o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Também, estamos interessados em 

verificar se um instrumento (questionário) que foi desenvolvido para avaliar estas 

situações de trauma é adequado e confiável. 

Para tanto, solicitamos a sua participação. 

Caso aceite participar você irá responder a alguns questionários que irão avaliar a 

presença de traumas, de sintomas de tristeza, ansiedade e abuso de álcool e tabaco, e 

também características do seu jeito de ser. Para tanto você gastará cerca de trinta 

minutos. Posteriormente você participará de uma rápida entrevista para verificarmos se 

você é portador de algum transtorno psiquiátrico/ psicológico, a qual durará cerca de dez 

a trinta minutos. Após cerca de sete a dez dias, entraremos em contato com você mais 

uma vez para que responda novamente aos questionários, para de fato verificarmos se 

os mesmos são adequados. 

A sua participação será voluntária e não terá nenhum tipo de prejuízo, custo, risco 

ou dano para você ou para a sua saúde. Você também poderá desistir de participar a 
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qualquer momento. Caso você seja paciente do Hospital das Clínicas, a não participação 

no estudo não trará nenhum prejuízo para o seu tratamento. Caso ao responder os 

questionários você se sinta mobilizado, poderemos conversar a respeito, e se houver 

necessidade de algum tipo de ajuda/ tratamento específico, iremos orientá-lo a respeito. 

Agradecemos a sua participação e, sem qualquer identificação dos participantes, 

nos comprometemos com a divulgação científica das informações colhidas e assumimos 

a responsabilidade por qualquer prejuízo que a participação no estudo possa acarretar. 

Qualquer dúvida que você tenha poderá entrar em contato conosco: 

 

Flávia de Lima Osório (Psicóloga – CRP 06/531523) e Gabriela Cristina da 

Silva Ferreira (Psicóloga - CRP 06/87621). Telefones: 3602-2703 / 9291-5660 

 

 

 

Eu,..................................................................................................................................., 

RG .........................................................., tendo lido as informações acima, voluntariamente 

concordo em participar do referido projeto de pesquisa, estando ciente dos meus direitos e 

da possibilidade de desistência sem quaisquer ônus ou prejuízo. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 
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