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Nos últimos anos os transtornos depressivos têm sido diagnosticados com maior 

frequência em todo o mundo. Eles ocasionam a alteração no humor e no afeto do 

indivíduo, fazendo com que a vida familiar, social, profissional, dentre outras, sejam 

diretamente afetadas, induzindo a pessoa a se afastar do convívio social, 

constituindo assim um mundo próprio com sentimentos hostis e rancorosos, 

desafetos e principalmente, de intensa solidão. Esses transtornos geralmente estão 

associados com outras doenças como diabetes, distúrbios da tireóide, doenças 

neurológicas, dentre outras enfermidades. Hoje em dia os transtornos depressivos 

são considerados o mal do século moderno, já que atingem todas as faixas etárias. 

Contudo, estudos multidisciplinares estão focados para obter maiores 

conhecimentos e esclarecimentos sobre as causas, mecanismo de progressão e 

acometimentos destas psicopatologias. O Transtorno Borderline, também conhecido 

como Transtorno de Personalidade Limítrofe, é definido como um tratamento de 

personalidade caracterizado pela instabilidade emocional entre a neurose e a 

psicose e atinge com maior frequência as mulheres. Essa psicopatologia foi 

inicialmente descrita no final de 1930, se inserindo na literatura da psicanálise 

enunciada por Adolf Stern. Como objetivo geral deste trabalho, visamos relacionar 

didaticamente o filme Garota Interrompida (Girl, Interrupted, 1999) com o Transtorno 

de Personalidade Limítrofe. No filme analisado, a personagem Suzanna (Winona 

Ryder), retrata claramente essa psicopatologia, onde teve sua vida interrompida por 

um ano ao ser internada em um hospital psiquiátrico de luxo. Por tentar suicídio e 

apresentar sintomas de Personalidade Limítrofe, ou seja, problemas psiquiátricos, 

como problemas de identidade, humor instável, sensações de irrealidade e 

despersonalização, se tornando em alguns momentos agressiva e impulsiva, com 

conduta suicida e sentimentos crônicos de vazio e tédio. O filme retrata a década de 
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60, onde mudanças significativas no mundo feminino aconteceram, assim como 

seus impactos revolucionários. A personagem passa por uma fase em que não sabe 

o que realmente quer, se sente desanimada, com sentimentos de vazio e solidão em 

sua vida, sintomas que de fato qualquer pessoa sente sobre suas escolhas, mas que 

da mesma forma são reflexos da síndrome. No hospital, Suzanna acreditou ser 

incapaz de assumir suas escolhas. Sua lucidez e, portanto, sua cura pôde ser vista e 

vivida pela sua interação no próprio hospital, muitas vezes criticando e burlando o 

sistema institucional. A evolução no tratamento se deu pelo intermédio da 

terapêutica com a enfermeira que a aconselhava de forma direta e firme, também 

dos relatos de Suzanna em seu caderno, onde ela externava tudo o que sentia e 

vivenciava no hospital. Esses fatos ocasionaram a transição da personagem no 

controle de sua vida e de seus sentimentos. Atualmente, ainda se investigam os 

pormenores envolvidos nesta síndrome, visto que suas causas ainda não são bem 

esclarecidas. Há uma forte influência genética associada a vivências traumáticas, 

também retratadas no filme pela mãe de Suzanna. 

 

 


