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RESUMO 
Os Transtornos de Personalidade (TP) são descritos como padrões de 
comportamento que abrangem as esferas individual, interpessoal e 
social do indivíduo, que são desviantes, difusos, inflexíveis e 
permanentes. O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é um TP 
que apresenta um padrão de instabilidade e desregulação 
comportamentais, emocionais e cognitivas. Com a Reforma Psiquiátrica 
o acompanhamento e cuidado em Saúde Mental passou a ser ofertado 
em rede, de forma territorial e comunitária nos serviços substitutivos. 
Dessa forma o objetivo dessa pesquisa foi identificar onde está 
acontecendo o cuidado para o TPB na Rede de Atenção Psicossocial. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de revisão sistemática de literatura 
nos bancos de dados de pesquisas em saúde. Os dados sinalizam que 
não existem pesquisas sobro o TPB e a RAPS indicando a importância de 
se intensificar a produção de conhecimento sobre o cuidado de 
prevenção e promoção em saúde mental para o TPB. 
 

Palavras-chave: Transtorno de Personalidade, RAPS, Atenção 

Psicossocial. 
 

ABSTRACT 
Personality Disorders (PD) are described as behavior patterns that span 
the individual, interpersonal and social spheres of the individual, which 
are deviant, diffuse, inflexible and permanent. Borderline Personality 
Disorder (BPD) is a PD that presents a pattern of behavioral, emotional 
and cognitive instability and dysregulation. With the Psychiatric Reform, 
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monitoring and care in Mental Health started to be offered in a network, 
in a territorial and community way in the substitutive services. Thus, the 
objective of this research was to identify where care for BPD is taking 
place in the Psychosocial Care Network. This is a qualitative study of 
systematic literature review in health research databases. The data 
indicate that there is no research on BPD and RAPS indicating the 
importance of intensifying the production of knowledge about mental 
health prevention and promotion care for BPD. 
 
Keywords: Personality Disorders, RAPS, Psicossocial Atencion. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos de personalidade são caracterizados pela Classificação Internacional de 

Doenças (CID) como padrões de comportamento enraizados e permanentes, que abrangem as 

esferas individual, interpessoal e social do indivíduo, que são desviantes, difusos, inflexíveis e 

que começam a se apresentar na adolescência ou início da fase adulta (MARTEZ et al., 2017) 

(CAMPOS et al., 2009). Com frequência, pacientes com transtorno de personalidade, chegam 

às instituições de saúde, em especial as de urgência e emergência, após ações autodestrutivas, 

como tentativa de suicídio, automutilação, abuso de substâncias, entre outros prejuízos que 

causam sofrimentos tanto para indivíduo quanto para os que fazem parte do seu convívio 

afetivo. 

Com a Reforma Psiquiátrica (2001) e a implantação da Rede de Atenção Psicossocial 

(2011) a orientação é que o cuidado em Saúde Mental deva se dar com a implantação e 

articulação de uma rede de serviços substitutivos de diferentes complexidades de cuidado, mas 

que em suma sejam de base comunitária e territorial. Dentre os dispositivos que compõe a 

RAPS está o Centro de Atenção Psicossocial cujo trabalho corresponde a atenção especializada 

em Saúde Mental dedicado às pessoas com transtorno mental severo e persistente ou, que 

fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. 

Este trabalho tem como objetivo tencionar o lugar atribuído ao cuidado para as pessoas 

com Transtorno de Personalidade, em especial o Transtorno de Personalidade Borderline, na 

Rede de Atenção Psicossocial. Para tanto, buscou-se na literatura trabalhos que sinalizem ações 

de cuidado, de base territorial, na perspectiva de prevenção e promoção de Saúde Mental. 
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2 O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE: conceitos e indicações de cuidado 

 

O conceito formal de Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é relativamente 

novo no campo da psicopatologia. Caracterizado por um padrão de instabilidade e desregulação 

comportamentais, emocionais e cognitivas. 

Os indivíduos borderline geralmente sofrem desregulação emocional. As respostas 

emocionais são bastante reativas, e o indivíduo geralmente tem dificuldade com episódios de 

depressão, ansiedade e irritabilidade, bem como problemas com a raiva e sua expressão.   

Pessoas borderline têm padrões de desregulação comportamental, evidenciados por 

comportamentos impulsivos extremos e problemáticos, bem como comportamentos suicidas. 

Tentativas de se ferir, mutilar ou matar são comuns nessa população, que às vezes estão 

cognitivamente desregulados. 

 Formas breves e não psicóticas de desregulação do pensamento, incluindo 

despersonalização, dissociação e delírios, às vezes são causadas por situações estressantes, e 

geralmente passam quando o estresse diminui. A desregulação do senso de self é comum. Não 

é infrequente um indivíduo borderline dizer que não tem nenhum senso de self, se sente vazio, 

e não sabe quem é. (LINEHAN, 2010) 

O tratamento centra-se, principalmente, na psicoterapia devido à falta de outras 

opções, dada a eficácia limitada da farmacoterapia e duas estratégias de terapia são 

principalmente indicadas. 

A primeira, indicada pela American Psychiatric Association, que assume a terapia 

comportamental dialética, como o tratamento de regulação afetiva mais eficaz e 

empiricamente suportado para esse tipo de transtorno. A lógica dialética nesse      transtorno 

envolve a aceitação dos pacientes em suas atuais dificuldades, ao mesmo tempo, faz uso de 

suas competências para a modificação dos comportamentos desajustados, modificando sua 

regulação afetiva, tolerância ao estresse e habilidade de relacionamento interpessoal. 

(Marques et al., 2017) (LINEHAN et al., 1991) 

Outra estratégia é a terapia dos esquemas que foi proposta por Jeffrey Young e consiste 

no estabelecimento de uma relação de empatia, com abordagem dos problemas emocionais e 

de relação do doente, procurando identificar e alterar os esquemas precoces mal adaptativos, 
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tendo como base alguns princípios da teoria da aprendizagem, da psicologia do 

desenvolvimento e de uma variedade de terapias experienciais.  

Os esquemas são construções psicológicas que incluem crenças que se têm sobre o 

próprio, os outros e o mundo, sendo resultado da forma como as necessidades básicas em 

criança foram geridas. São constituídos por memórias, sensações, emoções e cognições que se 

desenvolvem durante a infância e são elaborados durante a vida da pessoa, podendo ser 

imprecisos, disfuncionais e limitantes, mas são fortemente mantidos, não sendo normalmente 

conscientes. 

 A terapia dos esquemas para alterar os esquemas mal adaptativos apoia-se em várias 

técnicas experienciais e de trabalho cognitivo, assentando numa relação terapêutica forte 

(Farrell et al., 2009) (Marques et al., 2017). 

 

3 A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSIAL E SUAS ESTRATÉGIAS DE CUIDADO? 

 

Após a homologação da Lei 10.216/2001, orientando um novo modelo de cuidado às 

pessoas com transtornos mentais, o suporte à saúde mental vem passando por transformações. 

Essa área atualmente se empenha na qualificação, expansão e fortalecimento da Rede de 

atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela portaria 3.088/2011 como uma demonstração da 

consolidação da Reforma Psiquiátrica e da Política nacional de Saúde mental (PNSM). (Brasil, 

2011) 

Diante de pessoas em sofrimento psíquico e ou que fazem uso abusivo de álcool e outras 

drogas, a RAPS se propõe a garantir um atendimento integral e humanizado, cujo modelo de 

atenção aberto, possui caráter comunitário, assegurando a livre circulação de pessoas em 

sofrimento psíquico pelos serviços, comunidade e cidade.  

Sete elementos englobam ações/serviços ou pontos de atenção da RAPS, que são eles: 

atenção básica à saúde, atenção psicossocial especializada, atenção de urgência/emergência, 

atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de 

desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial. (Brasil, 2011) 

Quanto a Atenção Psicossocial Especializado, os dispositivos orientados a esse serviço 

na rede é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que ofertam cuidados para pessoas que tem 

algum sofrimento psíquico grave e que persinta no tempo. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1945 

De uma maneira territorializada, visando um cuidado em rede esse modelo vislumbra a 

reabilitação e reintegração da pessoa em sofrimento psíquicos, concedendo acesso a trabalho, 

lazer, cultura, bem como exercício de seus direitos civis e estreitamento dos laços familiares, 

portanto nas perspectivas de promoção e prevenção a saúde. 

Nesse trabalho objetivamos identificar que ações de saúde são direcionadas pelos 

dispositivos da RAPS para as pessoas com Transtorno Borderline. Qual o lugar do TPB na rede? 

Quais os serviços que a pessoa com TPB recorre? Existem ações de prevenção e promoção na 

rede para esse público? A psicoterapia, a terapia comportamental dialética e a terapia dos 

esquemas são ofertadas de alguma forma? 

 

4 METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo delineamento metodológico consiste na 

pesquisa descritiva do tipo revisão sistemática de literatura. A revisão foi realizada por meio de 

pesquisa aos bancos de dados Scielo e PubMed, utilizando os termos “CAPS”, “RAPS”, 

“Transtorno de Personalidade”, “Borderline”, “território” e “prevenção” para artigos 

publicados a partir de 2001 em português.  

Como critérios de inclusão para a análise, consideraram-se os artigos que abordavam 

cada tema Transtorno de Personalidade Borderline e o tratamento dedicado a este diagnóstico 

de Saúde Mental. Os artigos foram selecionados por intermédio de seu título e resumo. Aqueles 

pertinentes à revisão foram avaliados na íntegra. 

O objetivo é apresentar o lugar do cuidado para o Transtorno de Personalidade 

Borderline na Rede de Atenção Psicossocial. 

 

5. O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE NA RAPS 

5.1 Transtorno de Personalidade 

Como critérios de inclusão para a análise, consideraram-se os artigos que abordavam 

cada tema Transtorno de Personalidade Borderline e o tratamento dedicado a este diagnóstico 
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de Saúde Mental. Os artigos foram selecionados por intermédio de seu título e resumo. Aqueles 

pertinentes à revisão foram avaliados na íntegra. 

No decorrer de sua existência, a humanidade sempre buscou entender de onde veio, 

sua mente, as formas de interação com o mundo e consigo, e outras questões de difícil resposta. 

A personalidade é uma dessas questões.  

E, o que seria um Transtorno da Personalidade?  

O TP pode ser definido, portanto, como um padrão persistente e ausente de flexibilidade 

da experiência interna e comportamental que diferem da cultura do indivíduo, levando a 

sofrimentos e prejuízos em sua vida laboral. Cognição, afetividade, relacionamentos 

interpessoais e uma maior impulsividade são alguns dos aspectos que podem ser 

comprometidos (DSM-V, 2014).  

Tyler et al. (2015) expõem que tais circunstâncias causadas pelo TP, trazem consigo 

muito sofrimento, afetando a vida da pessoa em suas relações interpessoais, bem como 

podendo apresentar níveis de disfunção social. 

 

5.2 Transtorno de Personalidade Borderline 

 

O DSM-IV refere-se ao Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), como um padrão 

de instabilidade nos relacionamentos interpessoais, dos afetos e da autoimagem, comumente 

observado na infância e idade adulta sendo incisivo em vários contextos.  

Estes indivíduos apresentam-se muito sensíveis ao abandono e fazem grande esforço 

para o evitar, expressando raiva inapropriada, acusações injustas ou comportamentos 

impulsivos autodestrutivos, como o uso de substâncias de abuso, automutilação ou a tentativa 

de suicídio.  

Os relacionamentos tendem a ser instáveis, intensos e turbulentos, sendo comum estes 

doentes apresentarem mudanças da visão que têm dos outros, súbitas e intensas, podendo 

alternar entre a idealização e a desvalorização. Normalmente estas mudanças acontecem 

devido a uma desilusão em relação ao outro, ou devido a um possível fim de uma relação 

importante para o doente borderline. (Skodol et al., 2002) (Oldham et al., 2010) 
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Em pesquisa realizada pela Associação Psiquiátrica Americana (APA), a morbidade dessa 

população é excessivamente alta. É possível considerar que tamanha mortalidade seja devido 

à dificuldade em diagnóstico precoce para tratamento especifico do paciente portador de TPB. 

Com frequência, os pacientes com este transtorno procuram terapia com queixas de 

depressão, ansiedade ou transtornos alimentares, e o terapeuta pode ter a falsa impressão 

inicial de que se trata de um caso de transtorno mental e não de transtorno de personalidade. 

 

5.3 O transtorno de personalidade na RAPS 

 

Na pesquisa realizada em busca de achados sobre o cuidado à referida população 

acometida pelo Transtorno de Personalidade Borderline nas Redes de Atenção Psicossocial e 

Centros de Atenção Psicossocial, nos referidos descritos de base da metodologia, Scielo e 

PubMed, não obtivemos resultados significativos que possam lançar luz sobre o assunto de 

forma a esclarecer o tratamento ao portador de TPB. 

O que ainda se encontra são pesquisas do acolhimento a pessoas com TPB na rede de 

urgência e emergência. Os indivíduos acometidos com TPB chegam muitas vezes sem um 

diagnóstico prévio em situações de sofrimento e tentativas de suicídio e são atendidos por 

enfermeiros. A enfermagem, aparece nas pesquisas como sendo o principal elo entre saúde e 

doença, está diretamente vinculada ao sofrimento das pessoas enfermas.  

Os indivíduos que sofrem necessitam de profissionais que os ofereçam os cuidados 

essenciais para amenizar tal sofrimento. Em vista   disso, é   fundamental   que   os   profissionais 

da   enfermagem   entendam e desenvolvam estratégias direcionadas a atenção dos portadores 

desse transtorno, dado que diversas vezes eles estão próximos. Destaca-se também com esse 

dado a importância de profissional psicólogo nos hospitais de urgência e emergência para 

prestar esse cuidado. 

De fato, existe uma grande carência de pesquisas, bibliografia e autores sobre a 

temática, o que nos move a necessidade de realiza-las em campo, com o intuito de promover 

prevenção e promoção de saúde mental para a população com TPB. 

Trabalhar em instituições de saúde pública no Brasil significa conviver com problemas 

diários e condições adversas de trabalho. Dependendo das características pessoais do 

profissional, o trabalho na saúde pode torna-lo mais vulnerável para conflitos e causar redução 
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da qualidade do trabalho, exaustão, baixa realização profissional, absenteísmo e transtornos 

mentais (Magazine, 2007; Micheletto, 2010;  

Firth -Cozens, 2003; 2005). Assim, a formação destes profissionais deve ir além de 

habilidades técnicas, considerando que a eficiência profissional decorre de uma interação 

harmoniosa entre competência técnica, habilidades de autogerenciamento, de resolução de 

problemas e competência interpessoal. (RANGÉ & COLS, 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O transtorno de personalidade é caracterizado por um padrão persistente e ausente de 

flexibilidade da experiência interna e comportamental, experiências que destoam da cultura 

vivenciada pelo indivíduo. Aspectos diversos são afetas por esse transtorno, que trazem 

complicações na vida laboral desse indivíduo. 

Um dos transtornos de personalidades mais comuns é o transtorno de personalidade 

Borderline. Como característica, o Transtorno de Personalidade Borderline faz com que a 

pessoa se torne muito sensível ao abandono, fazendo com que sejam feitos grandes esforços 

para evitar esse abandono. Expressam uma raiva inapropriada, acusações injustas e 

impulsividade autodestrutivas - uso de substâncias de abuso, automutilação e/ou tentativas de 

suicídio. 

A associação psiquiátrica americana (APA), consta uma alta mortalidade nessa 

população. A rede de atenção Psicossocial (RAPS) visam oferecer serviços humanizados, 

territorializados e comunitários para a população. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

oferecem cuidados em saúde mental para pessoas com sofrimento psíquico. Objetivando um 

cuidado em rede, procurando a reabilitação e reintegração do indivíduo. 

A falta de estudos sobre pessoas com transtorno Borderline indica que possivelmente 

esta população pode estar sendo desassistida e que é difícil pensar a integração e a reabilitação 

dessas pessoas na sociedade. Assim, é importante estudos que lancem luz sobre essa questão. 
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