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Resumo

Este estudo tem como objetivo demonstrar  a importância da assistência de

enfermagem ao paciente portador de transtorno de personalidade Borderline.

Este tema atualmente demonstra a necessidade que o enfermeiro deva ser

inserido  no  trabalho  em  saúde,  através  de  orientações  individuais,  grupos

educativos e consultas para que a população, através da informação, tenha

possibilidade de refletir e mudar sua forma de pensar. É realizado um esforço

na  direção  de  sistematizar  a  atenção  em saúde  mental  prestada  por  esse

profissional  em uma situação específica,  embora a tarefa não esteja  sendo

fácil, haja vista a complexidade de lidar com a subjetividade de várias pessoas,

com suas individualidades, e da própria equipe interdisciplinar, além de limites

teóricos, entende-se que a presente reflexão traz uma contribuição importante

aos profissionais da saúde que tenham interesse em desenvolver-se de modo

fundamentado nessa prática. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando

a base de dados SciELO, LILACS e literaturas científicas sobre o tema. 

Introdução

Personalidade  é  um  conceito  complexo  que  se  desenvolve  na  mente  do

indivíduo adulto em sintonia com a norma cultural, social e étnica em que vive.

A personalidade apresenta um transtorno quando seu desenvolvimento se fixa

num padrão anormal permanente, que para ser observado deve excluir efeitos

fisiológicos  de  alguma  substância  e  alterações  cerebrais  que  justifiquem  o

desvio.  Embora  os  traços  da  anormalidade  possam  ser  eventualmente

observados na infância e adolescência, somente quando o indivíduo se inicia

na vida adulta é que podemos caracterizar um transtorno de personalidade

como uma anormalidade fixa do caráter.

Transtorno Borderline

Trata-se de um distúrbio comparável a uma "doença do amor", uma vez que

seus sintomas tornam-se muito exacerbados quando nos apaixonamos. São

indivíduos  muito  inconstantes,  exagerados,  constantemente  insatisfeitos,

intolerante  às  decepções  e  frustrações,  com  pensamento  extremista

(totalmente  bom  ou  totalmente  mau),  não  conseguindo  relacionar-se  de



maneira  saudável  com  seus  familiares  e  pessoas  íntimas,  tratando-as

frequentemente de maneira não cordial, agressiva ou rebelde.

A importante distinção entre os próprios valores morais e a capacidade para

fazer  julgamentos  sobre  valores  sociais  e  morais  das  outras  pessoas  é  o

principal instrumento para se inferir um julgamento clínico correto. Se a moral é

vista apenas como a capacidade de seguir determinadas regras, pode não ser

capaz de  perceber  que,  de  alguma forma,  os  valores  morais  são  parte  da

própria pessoa, compondo sua identidade e moldando sua personalidade. Na

figura do profissional de saúde, isto interfere na realização de uma avaliação

psiquiátrica adequada e o mais imparcial possível.

Objetivos

Demonstrar  a  importância  do  trabalho  do  enfermeiro  com  pacientes

psiquiátricos e seus familiares.

Metodologia 

Trata-se  de  uma  pesquisa  bibliográfica,  cujos  materiais  pesquisados  serão

constituídos de publicações com enfoque para reflexão acerca da assistência

de enfermagem ao paciente portador de transtorno de personalidade. As bases

de dados utilizadas serão literaturas psiquiátricas, LILACS e SciELO (Scientific

Eletronic Library Online).  

Desenvolvimento

Todos  nós  apresentamos  momentos  de  explosões  de  raiva,  tristeza,

impulsividade,  teimosia,  instabilidade  de  humor,  ciúmes  intensos,  apego

afetivo,  desespero,  descontrole  emocional,  medo  de  rejeição,  insatisfação

pessoal e, quase sempre, isso gera transtornos e prejuízos para nós mesmos

e/ou para as pessoas ao nosso redor. 

Transtorno de personalidade

Os transtornos de personalidade são grupos de doenças psiquiátricas em que

os traços emocionais e comportamentais de um indivíduo são incomplacentes

e mal ajustados. Esses distúrbios comprometem excepcionalmente a qualidade

de  vida  dos  pacientes,  que  sentem  enorme  dificuldade  em  adaptar-se  a



determinadas situações e que, por isso, causam sofrimento e incômodo a eles

próprios e aos que estão por perto.

Este  transtorno  de  personalidade  tende  a  ocorrer  mais  frequentemente  em

mulheres e em pacientes psiquiátricos.

Os  indivíduos  com  Transtorno  da  Personalidade  Borderline  se  esforçam

freneticamente  para  evitarem  um  abandono,  seja  um  abandono  real  ou

imaginário. A perspectiva da separação, perda ou rejeição podem ocasionar

profundas alterações na autoimagem, afeto, cognição e no comportamento. O

Borderline vive exigindo apoio, afeto e amor continuadamente. Sem isso, aflora

o temor à solidão, assim como a incapacidade de ficar sozinho, diante de si

mesmo.

Resultados preliminares

 A  partir  dessa  revisão  bibliográfica,  pode-se  constatar  que  esse  é  um

fenômeno que incide principalmente na esfera da instabilidade emocional do

ser humano, afetando os seus mais diversos segmentos sociais.

É  preciso  entender  que  Borderline  é  uma  parada  no  desenvolvimento  do

sujeito, consistindo em estruturas de transição. Não é uma patologia simples no

sentido de que é preciso compreender, além da sua sintomatologia, o seu real

funcionamento, sabendo diferenciar de outros diagnósticos.
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