
Caso Ana

DADOS HISTÓRICOS

• Aposentada por invalidez aos 35 

anos

• Automutilação até os 24 anos

• Diagnóstico de TPB e TDM

• Episódio depressivo aos 21 anos –

remissão com PT+PF

SINTOMAS ATUAIS

• Incendiou casa do ex-marido

• Relações intensas, agressivas, 

oscilando entre altos e baixos

• Sensação de vazio

• Agitação, ansiedade

• Impulsividade - comida e sexo

• Delírios persecutórios

• Alucinações visuais

• Síndrome depressiva

• Obesidade grau III



DSM 5

1. Esforços para evitar abandono

2. Relacionamentos instáveis e intensos

3. Instabilidade acentuada da 

autoimagem

4. Impulsividade

5. Comportamento, gestos ou ameaças 

suicidas. Automutilação

6. Humor muito reativo

7. Vazio crônico

8. Raiva intensa e inapropriada

9. Ideação paranoide transitória



TPB
• Cerca de 25% da população 

clínica (internação e 

ambulatório)

• Mais de 10% das visitas à 

emergência



Farmacoterapia e TPB

O que usar?

• Não existe 

medicação 

aprovada para 

uso no TPB

Quando usar?

• Evitar 

• Uso dirigido a 

sintomas ou 

comorbidades 

específicas

• Crises e 

exacerbações

Por quanto tempo?

• O menor tempo 

possível



Farmacoterapia e TPB

Diagnóstico

Após vários tratamentos 

medicamentosos
Mantidas por longos 

períodos

Polifarmácia é a regra

Efeitos negativos

Efeitos colaterais

Não receber tratamento efetivo

Esperar que a medicação 

resolva sozinha

Efeitos positivos

Fortalece a aliança 

terapêutica

Alivia estados agudos de 

crise

Tratamento de 

comorbidades

Estabilizadores de humor

TPB – espectro bipolar?

TPB + Bipolaridade – em 15% 

dos casos

Raramente uma evolui para 

outra

Cérebro com características 

diferentes

Ceticismo saudável

Mais de 80% remitem

Baixa taxa de recaída

Placebo – tamanho de efeito 

moderado

Medicações



Cuidado psiquiátrico 

geral, econômico na 

medicação 

Psicoterapia é a base 
do tratamento
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