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RESUMO 

 

O presente estudo tem por finalidade, a compreensão acerca dos fatores, que levam os homens 

com transtorno de personalidade borderline a não procurarem assistência psicológica para a sua 

questão, mesmo sobre o alerta da sua parceira (o). O transtorno de personalidade borderline (TPB) é 

uma patologia, onde o sujeito sofre de distúrbios que afetam a sua personalidade, onde apresentam 

um padrão característico de instabilidade de afeto, no controle de impulsos, nos relacionamentos 

interpessoais e na imagem de si mesmo. Ter qualquer relação afetiva com um sujeito de transtorno 

borderline, poderá ser um relacionamento destrutivo. Este estudo, surgiu mediante questionamentos 

acerca da temática, o que gerava grande desconforto, visto que não só a mulher desenvolve este 

transtorno, mas também o homem, porém, se comparado a discussão do transtorno, em relação a 

qual dos gêneros são mais ressaltados pela ciência, as mulheres possuem um número bastante 

elevado. Esse fato pode ser explicado pela seguinte razão, de que os homens em sua grande maioria, 

não recorrem a ajuda necessária de promoção de sua própria saúde, algo que pode-se perceber, não 

só na saúde mental, mas na completude do bem estar biopsicossocial, o que o omite da ciência 

explora-lo. Para este fim, utilizou-se da pesquisa qualitativa mediante o método bibliográfico. Com 

isso, busca-se proporcionar reflexões do assunto à sociedade, profissionais, estudantes da área de 

psicologia, e para todos que sofrem com TPB nas relações afetivas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O transtorno de personalidade borderline caracteriza um transtorno que prejudica gravemente 

a vida do indivíduo afetado, acarretando prejuízos relevantes tanto a pessoa com TPB como às 

pessoas ao seu redor. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-

IV-TR: o TPB seria um padrão invasivo dos relacionamentos interpessoais, autoimagem e afetos, 

acentuada impulsividade, que emergem no início da idade adulta e se faz presente durante o 

decorrer de sua vida. Este transtorno possui uma longa história, passando por várias definições ao 

longo do tempo. Atualmente, felizmente o TPB é um diagnóstico muito bem definido.  

Acredita-se que Sigmund Freud foi o primeiro teórico a falar sobre o termo borderline, no seu 

livro “O homem dos lobos”, esse livro descreve um caso de um paciente que na época foi 

diagnosticado com neurose obsessiva, mas nas visões das análises atuais e a revisão 

psicopatológica, esse caso nos dias atuais poderia ser compreendido como um caso de transtorno 

borderline. No entanto, em 1938, nos Estados Unidos, Adolf Stern foi o primeiro a descrever 

explicitamente sobre o grupo denominado com a personalidade borderline. O indivíduo só poderá 

ser diagnosticado com TPB se apresentar cinco ou mais critérios apresentados pelo DSM-IV-TR, 

sejam eles: perturbação de identidade, esforços frenéticos para evitar um abandono, sentimentos 

crônicos de vazio, raiva intensiva e dificuldade de controlá-la, instabilidade afetiva devido a uma 

acentuada reatividade de humor, comportamento suicida recorrente; gestos, ameaças ou 

comportamento de automutilação, e outros. 

A justificativa por este estudo se deu mediante a identificação com o tema, o que fazia com 

que gerasse uma insatisfação, visto que não só a mulher possui este transtorno, mas também o 

homem. Além disso, buscar o entendimento dos motivos pelas quais os homens com TPB, 

frequentemente não se disponibilizam a procurar ajuda, mesmo com um alerta da parceira (o), 

estando dispostos a continuar com um relacionamento tempestuoso. Mediante as interrogações e 

questionamentos supracitados, surge o objetivo geral: Identificar os motivos pelo qual homens com 

TPB em relações amorosas não se disponibilizam a procurar ajuda psicológica, e os objetivos 

específicos: a) analisar os comportamentos dos sujeitos com a personalidade borderline; b) mostrar 

a razão pela qual homens com TPB se tornam totalmente dependentes da sua companheira (o). 

Dessa forma, este estudo visa contribuir para a investigação científica do tal problema em 
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relacionamentos amorosos, deste modo, almeja-se proporcionar reflexões e contribuições sobre o 

assunto para a sociedade, profissionais e estudantes da área, e especialmente para todos que sofrem 

com esse problema nas relações afetivas. 

Não existe um único fator que possa desencadear o tal transtorno, o que pode ser verificado 

são as conciliações de experiências traumáticas vivenciadas na infância pelo sujeito, a atuação 

psicossocial que tem ganhado uma alta relevância de atenção é a possível existência de um trauma 

da infância principalmente abuso sexual e físico, baixo limiar de ansiedade, episódios de 

insegurança social, certo grau elevado de estresse ambiental. Esses são alguns dos fatores que 

podem predeterminar o aparecimento da doença (Barlow, 2011). O traço borderline é geralmente 

mais visto em mulheres, provavelmente esse transtorno afeta os dois gêneros, mas a procura aos 

especialistas é na maioria das vezes do sexo feminino, pelo simples fato delas demonstrarem menor 

rigidez em procurar ajuda quanto aos homens que expressam ser mais intolerantes em relação ao 

assunto. A ausência do conhecimento de si mesmo faz com que o sujeito borderline tenha uma 

necessidade doentia de estar aprisionado em alguém, o que o tornam totalmente dependentes da sua 

parceira (o), eles buscam sempre pessoas para se relacionarem para se sentirem menos sozinhos. 

Muitos especialistas e teóricos se referem ao grupo de pacientes diagnosticados com TPB 

como sendo uma alteração, um limite na fronteira entre a neurose e a psicose, outros entre o normal 

e o anormal. Mas ao passar dos anos o termo borderline se desenvolveu na psicanálise para se 

especificar a uma determinada estrutura da personalidade e a um nível intermediário de seriedade e 

funcionamento (Ades & Santos, 2012). Conforme o CID-10 e o DSM-IV-TR, os transtornos de 

personalidade podem ser agrupados em três grandes subgrupos que são: A- esquisitos e/ou 

desconfiados; B- instáveis e/ou manipuladores; C- ansiosos e/ou controlados-controladores. O 

transtorno de personalidade borderline está classificado no agrupamento B. 

Normalmente encontram-se muitos casos de borderline envolvidos com automutilações, 

tentativas de suicídio, tendência à manipulação, compulsão, abuso de drogas, isso tudo porque eles 

possuem uma tendência a adotar um comportamento autodestrutivo, sendo assim qualquer situação 

desagradável para o border faz com o que ele adote essas características. Ter qualquer relação 

afetiva, de um sujeito com TPB é muito difícil para quem não conhece o transtorno, pois é um 

relacionamento instável, manipulado, destrutivo, um verdadeiro pesadelo. Com um tratamento 

adequado é possível os indivíduos com a personalidade borderline possuírem uma certa estabilidade 

na vida profissional e nos relacionamentos afetivos lá para os 30 e 40 anos de idade. Vale salientar 

que o transtorno mascara outras comorbidades, por isso o diagnóstico do TPB se torna muito 

complicado (Ades & Santos, 2012). O termo borderline apesar de ter um diagnóstico muito antigo, 

é um campo ainda muito vasto a ser estudado, principalmente em sujeitos do sexo masculino em 

relações amorosas. Infelizmente o diagnóstico do TPB até então é muito utilizado para definir 

pessoas que não se encaixam em outros diagnósticos existentes.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Transtorno de personalidade borderline (TPB). 

O transtorno de personalidade borderline (TPB), também conhecido como transtorno de 

personalidade limítrofe, é uma patologia onde o sujeito sofre de distúrbios que afetam praticamente 

todas as áreas da sua estrutura e personalidade. É conceituado como um grave transtorno mental 

com um padrão característico de instabilidade de afeto, no controle de impulsos, nos 

relacionamentos interpessoais e na imagem de si mesmo. As principais particularidades básicas de 

um transtorno de personalidade são: a) está profundamente enraizado e é de natureza inflexível; b) é 

desadaptativo, principalmente em contextos interpessoais; c) éinstável ao longo do tempo; d) afeta 

de forma significativa a eficiência do indivíduo na sua funcionalidade; e) fornecemal-estar no 

ambiente social (Caballo, 2011 apud Mota, 2014).  

 

Transtorno de personalidade no qual há uma tendência marcante a agir 

impulsivamente sem consideração das consequências, junto com 

instabilidade afetiva. A capacidade de planejar pode ser mínima, e acessos 

de raiva intensa podem com frequência levar à violência ou a “explosões 

comportamentais”; estas são facilmente precipitadas quando atos 

impulsivos são criticados ou impedidos por outros. (CID-10, 2008, p. 200).  

 

O termo transtorno de personalidade borderline, existe desde a antiguidade, foi usado pela 

primeira vez em 1884 pelo psiquiatra C. Hugues, e desde então passou por várias definições ao 

longo do tempo. Primeiramente caracterizava um grupo de pacientes que vivia no limite da 

sanidade, ou seja, na fronteira entre a neurose e a psicose. Muitos autores da época utilizavam esse 

diagnóstico quando existiam sintomas neuróticos sérios. Segundo Hegenberg (2007, p.17) no 

exercício da psicoterapia, o TPB foi descrito e identificado pela primeira vez por Stern, e logo 

depois por Robert Knight, que o reconheceu em indivíduos hospitalizados. Foi só em 1980 que o 

diagnóstico da doença se tornou mais definido. As características essenciais de um transtorno de 

personalidade são os padrões persistentes da vivência íntima e do comportamento que desvia-se 

acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, e manifesta-se pelo menos nas duas 

seguintes áreas: cognição, afetividade, funcionamento interpessoal ou controle dos impulsos. 

(DSM- IV-TR, 2002).  

As relações afetivas e a história familiar ocupam um lugar de destaque no conjunto dos 

fatores da natureza mental e emocional dos sujeitos de personalidade borderline, ou seja, as 
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configurações familiares influenciam e repercutem na formação dos vínculos do sujeito. A trajetória 

de vida desses pacientes, geralmente é marcada por um desempenho familiar bastante 

comprometido, demonstrando um contexto destruturado, inseguro e instável. As literaturas 

enfatizam o desenvolvimento dessa personalidade, relatando a função das experiências traumáticas, 

como abuso físico e sexual, separação precoce dos pais, e perdas de parentais. No que se refere à 

associação da organização borderline com um contexto de relações familiares comprometidas, 

algumas pesquisas enfatizam o papel das funções maternas e paternas nos sintomas deste 

sofrimento. A passagem intergeracional já foi salientada por vários autores (Jordão & Ramires, 

2010).  

 

A prevalência do Transtorno de Personalidade Borderline é estimada em 

cerca de 2 a 3% da população em geral, em cerca de 10% dos indivíduos 

vistos em clínicas ambulatoriais de saúde mental, e em cerca de 20% dos 

pacientes psiquiátricos internados. A prevalência varia de 30 a 60% entre as 

populações clínicas com Transtorno da Personalidade. (DSM- IV-TR, 

2002, p. 662). 

 

Segundo Ades e Santos (2012, p.13)" o TPB é cinco vezes mais frequente entre parentes 

biológicos em primeiro grau dos indivíduos que têm o transtorno, do que na população em geral". 

Frequentemente os sintomas aparecem na adolescência, e se concretizam nos primeiros anos da fase 

adulta. Algumas características do transtorno borderline podem coincidir com outros distúrbios, 

juntamente com outras comorbidades, dificultando assim a sua identificação.  

Com a finalidade de se ter o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-IV-TR (2002), solicita a presença de 

cinco (ou mais) dos seguintes critérios: 

 

(1) esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginário; (2) um 

padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados 

pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização; (3) 

dificuldade quanto à identidade: instabilidade acentuada e persistente da 

autoimagem ou do senso de si mesmo; (4) impulsividade em pelo menos 

duas áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa (por exemplo, 

gastos financeiros, sexo, abusam de substâncias, direção imprudente, 

alimentação compulsiva); (5) recorrência de comportamento, gestos ou 

ameaças suicidas ou comportamento automutilante; (6) instabilidade afetiva 

decorrente de acentuada reatividade de humor (por exemplo, episódios de 

intensa disforia, irritabilidade ou ansiedade, geralmente durando algumas 

horas e raramente mais de alguns dias); (7) sentimentos crônicos de vazio; 
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(8) raiva descabida e intensa ou dificuldade para controlar a raiva (por 

exemplo, exibições frequentes de irritação, raiva constante, lutas corporais 

recorrentes);(9) ideação paranóide transitória, relacionada ao estresse ou a 

sintomas dissociativos severos ( p. 664). 

 

Os indivíduos com a personalidade borderline possuem uma tendência autodestrutivo, uma 

grande instabilidade emocional, descontrole dos impulsos, risco de suicídio muito aumentado, 

automutilação, e hemofilia emocional constante. O border vive numa quantidade excessiva de 

crises, estressores ambientais, relacionamentos interpessoais problemáticos, situações ocupacionais 

difíceis (Ades & Santos, 2012). 

 

Dependências afetivas em homens com transtorno de personalidade borderline.  

Torna-se muito difícil para os sujeitos borderline encontrar um sentido na vida, a falta de 

entendimento de si mesmo faz com que eles tenham uma necessidade doentia de estar em um 

relacionamento de forma dependente e simbiótica. Hegenberg (2007, p.60) afirma que o tema 

central que envolve o borderline é o pavor, a angústia da perda do objeto. Assim, o sujeito border 

faz de tudo para não ser abandonado. Uma relação amorosa retrata um vínculo, frequentemente de 

duas pessoas onde o percussor é o amor. Viver em um relacionamento amoroso não é tão simples 

quanto parece ser, para se ter uma relação íntima com qualidade, é preciso ter compreensãodas 

necessidades do parceiro (a), ter uma base no relacionamento, estar disposto a compartilhar uma 

vida com o companheiro (o).  No entanto, é a atuação de preservar uma relação, onde existe o 

sentimento de amor envolvido comoutra pessoa.  

Geralmente as pessoas quando estão dispostas a estabelecer uma relação afetiva com alguém, 

pretendem buscar a satisfação das suas próprias vontades e expectativas. Renz (2011) afirma que a 

busca de uma estabilidade amorosa é compartilhada por muitos, demonstrando as tentativas de um 

relacionamento amoroso que proporcione o que muitas pessoas pretendem: a satisfação de poder 

constituir uma família, dividir as alegrias e dificuldades do cotidiano com a pessoa da sua escolha. 

A procura de uma realização amorosa ocupa o imaginário de uma grande parte dos 

indivíduos. De acordo com Campiglia (2013) atualmente a sociedade é individualista e consumista, 

onde tudo pode ser considerado descartável, valorizando mais o "ter" e não o "ser", esse aspecto 

impossibilita a continuidade da relação, e o crescimento do amor. O capitalismo tem como conceito 

a competição, inviabilizando o amor, e a cooperação. Infelizmente as relações amorosas estão 

sofrendo com a influência do capitalismo. A base de toda relação amorosa é a cumplicidade, o 

companheirismo.  

A disfunção borderline afeta os dois gêneros, mas é geralmente mais comum encontrar 

mulheres sendo diagnosticadas com o transtorno borderline, Ades e Santos (2012) certificam que 
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75% dos casos de borderlineé a população feminina que predomina. Nas clínicas à procura pelos 

especialistas são na maioria das vezes das mulheres, pelo simples motivo delas demonstrarem uma 

melhor compreensão e tolerância sobre o distúrbio, os homens expressam mais resistência e 

intolerância sobre o assunto devido a vários fatores, sejam eles: aspectos biológicos, aspectos 

socioculturais, a questão da masculinidade, a negação de demonstrar fraqueza, ter o respeito da 

sociedade, todas essas razões enfatizam o excesso da desigualdade e o machismo. 

A população masculina desde a construção social da identidade mostra as diferenças de 

gênero. O homem deixou de ser considerado o machão do passado, a sociedade está revisando a 

contextualização da masculinidade, mas o próprio processo de construção do gênero já demonstra e 

fornece à desigualdade e as diferenças, a masculinidade é associada à ideia do poder. De acordo 

com Milagre (2012) a questão da masculinidade foi considerada e sedimentada por uma visão do 

conceito do homem sendo sinônimo de bravura, força, poder e dominação, que se interpretam em 

“não ter medo, não chorar, não demonstrar sentimentos, arriscar-se diante do perigo, demonstrar 

coragem e ser activo”.  

Ades e Santos (2012) relatam que o sujeito border, tem uma personalidade totalmente 

dependente, buscam constantemente se situar através do parceiro para se sentirem menos sozinhos. 

O indivíduo com a personalidade borderline aproxima-se do outro com total segurança, se entregam 

completamente, são manipuladores, cativantes, conseguem atrair com a maior facilidade, embora 

são também abandonados com a maior facilidade, é um verdadeiro tormento ter um relacionamento 

amoroso com um border sem conhecer a patologia. 

A companheira (o), pode se sentir totalmente sufocada com o nível de exigência do parceiro 

border, pois o borderline exige uma atenção exclusiva, a ausência de atenção para com eles, faz 

com que eles tenham ataques de iras, explosões sem controles, excesso de cobrança de atenção e 

carinho. No entanto, se o border se sentir ameaçado de ser deixado ele pode constranger a 

companheira (o) com tentativas de suicídio, e automutilação. Segundo Ballone (2008) eles possuem 

uma esperança de que a outra pessoa estará lá para atender suas próprias necessidades de apoio, 

carinho e atenção. Relacionar-se com um sujeito border é viver em um relacionamento instável, 

com altos e baixos.  

Um aspecto que incomoda bastante a companheira (o) do borderline é a mudança repetina de 

humor e a possibilidade de ser amada um dia, e ser odiada no dia seguinte, essa afirmação já foi 

salientada por Ades e Santos (2012). Os sinais e sintomas do homem e da mulher que possuem a 

personalidade borderline não diferenciam quase nada, existem mais semelhanças que diferenças. 

Uma característica que pode ser predominante nos homens border é o abuso de álcool e drogas.  

Todavia, já foram feitas várias pesquisas, levantamentos médicos na sociedade, para tentar 

analisar e entender o motivo pelo qual, homens não procuram suportes médicos em geral, mesmo 

com o alerta da parceira (o). Conforme Arouca (2010) se foi analisado que os homens não praticam 

ir a consultórios por três motivos principais: cultural, institucionais e médicas. Eles não consideram 
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a doença como algo característico do homem, por isso muitos acham que os serviços de saúde são 

indicados às mulheres, crianças e idosos.  Portanto, também é importante evidenciar que faltam 

estratégias do governo, empresas, e consultórios para atrair a população masculina para os serviços 

de saúde. 

  Com todo histórico e conceito da masculinidade, se torna nítido que é muito complicado 

para o homem aceitar que tem uma patologia, principalmente um distúrbio, por determinados 

fatores, e que esse problema está acarretando sérios danos as pessoas que o cercam, e a si mesmo. 

Procurar um especialista para se tratar mesmo com o total apoio da acompanhante é uma tarefa 

incompreensível para o border.  

Portanto, não é difícil encontrar na sociedade indivíduos do sexo masculino com todas as 

características do transtorno borderline em relações amorosas, raro é encontrar algum sendo 

diagnosticado com o TPB. Relações que se desgastam, laços afetivos que acabam, a dor de se 

deparar com a autoimagem que não se agrada, viver totalmente num vazio, tentativas de 

automutilação e suicídio, e ser ver completamente dependente de alguém. Todos esses fatores são 

consequências de um borderline que não se trata. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste referencial, utilizou-se da abordagem da pesquisa qualitativa mediante 

o método bibliográfico. O método bibliográfico além de possuir finalidade de apresentar-nos fontes, 

que existem designadas para construção de uma nova realidade relevante ao tema, pode-se descobrir 

se a proposta estabelecida existia ou não como referencial cientifico. Além disso, enveredou-se na 

pesquisa descritiva, onde esta possui como objeto primordial a descrição de características de 

determinada população ou fenômeno, ou mesmo estabelecimento de relações entre variáveis e a 

natureza desta. Inúmeros são os estudos que podem ser classificados sob esse titulo e uma de suas 

características mais significativas esta na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados 

(Gil,1989). Para este fim buscou-se coletar dados levando em conta referencias em artigos, revistas 

eletrônicas, dissertações, como também livros. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo exposto, percebeu-se que os sujeitos com o transtorno de personalidade borderline 

são caracterizados por instabilidade emocional, impulsividade, manifestações inadequadas de raiva, 

baixa autoestima, tendência ao suicídio, insegurança, não aceitação de críticas e regras, intolerância 

a frustrações e o medo pelo abandono. Esses fatores, influenciam a forma com que o sujeito 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


9 Siga-nos em 
facebook.com/psicologia.pt 

Diego Gomes da Silva Melo, Higor Ferreira da Silva, Isabelle 
Tuanny Tavares de Moura, Sabelly da Silva Barbosa 

Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 26.08.2017 

 

 

visualiza, percebe e sente o mundo. Vale salientar, que os relacionamentos afetivos para esse 

sujeito, são sempre intensos, confusos e totalmente desorganizados. Faz-se necessário que pessoas 

que possuem a personalidade borderline façam tratamento, mesmo em casos leves. A realização de 

psicoterapia, juntamente com medicações é fundamental para uma futura e melhor estabilidade 

emocional. As principais consequências desse transtorno são notórias nas relações disfuncionais 

com o parceiro (a), trabalho e familiares. O sujeito com o transtorno tem dificuldade em permanecer 

empregado, com relacionamento interpessoal estável dentro de uma união conjugal ou entre 

parentes próximos. A doença traz um sofrimento psíquico tão prejudicial ao indivíduo, que 

consequentemente favore o alto risco de suicídio. Conclui-se que por falta de compreensão, 

tolerância, conhecimento e questões culturais, as mulheres fazem parte de um universo mais 

representativo do sujeito com o transtorno borderline. No entanto, o termo borderline ainda é um 

campo muito amplo a ser estudado, principalmente em sujeitos do sexo masculino em 

relacionamentos afetivos. 
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