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INTRODUÇÃO: O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) consiste num 
padrão comportamental marcado por instabilidade nos relacionamentos 
interpessoais, da autoimagem e do afeto, além de componentes impulsivos e 
destrutivos. Enquanto isso, o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) caracteriza-se por 
crises de depressão alternadas com mania ou hipomania. Intervenções 
farmacológicas efetivas estão bem definidas para o TAB, enquanto não há 
tratamento específico para o TPB. O TPB e o TAB compartilham manifestações 
clínicas em comum, o que pode tornar difícil seu diagnóstico diferencial, 
resultando frequentemente em indicações terapêuticas inadequadas. 
OBJETIVOS: Relatar caso de um paciente com TPB sobreposto ao TAB. 
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 45 anos, procura atendimento 
especializado com queixa de irritação, agressividade e episódios recorrentes de 
tentativa de suicídio, refratário a diversas abordagens terapêuticas. A conduta 
foi inicialmente conduzida apenas para o tratamento de TPB, sem resposta 
satisfatória, resultando na incapacidade funcional total do paciente por um 
período de três anos. Houve recuperação plena de sua funcionalidade após 
ajuste terapêutico para TAB, permanecendo apenas alguns sintomas do TPB. 
DISCUSSÃO: Neste caso, observou-se uma melhora significativa do quadro 
funcional do paciente após ajuste terapêutico para a dimensão de sua condição 
clínica, considerando a sobreposição diagnóstica. TAB e TPB geralmente são 
vistas de forma dissociada, negligenciando a ocorrência simultânea de ambas. 
A atenta avaliação da história clínica e pré-mórbida do paciente é fundamental 
para a decisão terapêutica mais adequada, uma vez que, abordando apenas 
TAB, os sintomas de TPB permanecem manifestos, e vice-versa. Portanto, torna-
se imprescindível ampliar o conhecimento e discussão acerca da associação 
diagnóstica entre TAB e TPB, visando o manejo mais adequado para cada caso 
e manutenção da funcionalidade do paciente. PALAVRAS CHAVE: Transtorno 
de personalidade borderline; Transtorno afetivo bipolar; sobreposição 
diagnóstica. 
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