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RESUMO 

Transtorno de Borderline é caracterizado como um padrão global de 

instabilidade dos relacionamentos interpessoais, da auto-imagem e dos afetos 

e acentuada instabilidade que começa no início da fase adulto-jovem. Diante 

disto é necessário que os profissionais da enfermagem compreendam e 

elaborem estratégias voltadas para o acolhimento dos portadores desse 

transtorno de personalidade, pois muitas das vezes os mesmos estão diante de 

nós, porém não conseguimos identificá-los. O objetivo do presente artigo é 

avaliar o conhecimento dos enfermeiros da atenção básica, frente suas ações 

preventivas dos agravos relacionados ao Transtorno de Borderline. Trata-se de 

um estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, para avaliar a 

assistência de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde da cidade de 

Assis, Estado de São Paulo, participarão da pesquisa os enfermeiros 

responsáveis por cada unidade de saúde, após convite e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Palavras-chave: Transtorno da 

Personalidade Borderline; Enfermagem. 

1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito atual de Borderline foi aquele formulado inicialmente para a 

classificação norte-americana das doenças mentais de 1980, o DMS-III. Neste 

sistema diagnóstico, a síndrome Borderline deixa de ser uma acepção 

relativamente vaga de estados intermediários neurose-psicose, para ser um 

distúrbio específico de personalidade, no qual comportamentos impulsivos, 

autolesivos, sentimentos de vazio interno e defesas egóicas muito primitivas 

seriam predominantes (DSM-III; 1980). 

A enfermagem sendo o elo principal entre saúde e doença, está inteiramente 

ligada ao sofrimento das pessoas doentes. As pessoas que sofrem precisam 

de alguém que lhes de os cuidados necessários para aliviar tal sofrimento. 

Diante disto foi se levantado os seguintes questionamento: 

a) De que forma o enfermeiro da atenção básica está prestando a 

assistência de enfermagem frente ao portador de uma patologia 

psiquiátrica? 



b) Como deve ser o acolhimento na UBS- Unidade Básica de Saúde, 

sendo a principal porta de entrada da população? 

c) Como a recepção desses portadores pode interferir no tratamento? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Averiguar a percepção dos enfermeiros frente à assistência de saúde na 

atenção primária a portadores de Transtorno de Borderline. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar o conhecimento dos enfermeiros da atenção básica, sobre o 

transtorno de Borderline. 

- Identificar a assistência preventiva de enfermagem, pelo enfermeiro, aos 

portadores de Transtorno de Borderline na atenção básica; 

- Conferir o acesso do portador de Transtorno de Borderline aos serviços 

oferecidos na atenção primária de saúde; 

-Verificar como o enfermeiro se sente frente ao atendimento do portador de 

uma doença psiquiátrica. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, para 

avaliar a assistência de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde da 

cidade de Assis, Estado de São Paulo, participarão da pesquisa os enfermeiros 

responsáveis por cada unidade de saúde, se os mesmos aceitarem participar 

da pesquisa. Os indivíduos da pesquisa deverão assinar um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde serão informados a respeito 

do objetivo da pesquisa, assim como sua importância para a saúde. Também 

responderão a um instrumento semiestruturado relacionado à assistência de 

enfermagem frente ao Transtorno de Personalidade de Borderline. A análise 

dos dados será realizada pelo método de Análise de Conteúdo, tendo como 

referência Laurence Bardin.  



 

4. DESENVOLVIMENTO 

O Enfermeiro é reconhecido pelos demais profissionais da saúde como um 

profissional articulador e integrador dos diferentes saberes, principalmente, por 

ser presença constante junto ao paciente e por detectar com maior facilidade 

as alterações que se processam ao longo das vinte e quatro horas do dia, 

sendo a principal ligação entre saúde e o cliente, diante disto são necessária 

educação continuada, assim como a formação de enfermeiros capacitados 

para atender a todo e qualquer público (NASCIMENTO et al., 2008). 

Ao prestar assistência a esses pacientes, o profissional de enfermagem deve 

estar ciente de que são indivíduos doentes, portanto se tornando uma situação 

difícil de lidar, pois por parecerem aparentemente normais, necessitam de uma 

assistência qualificada, com uma postura diferenciada dos demais pacientes 

psiquiátricos, devido à instabilidade de humor e emoções. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa pelo número CAAE: 

44552015.4.0000.5512. A participação nessa pesquisa será forma voluntária e 

sem benefícios diretos aos participantes.  
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