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RESUMO | OBJETIVO: Apresentar e sistematizar as principais evi-

ABSTRACT | OBJECTIVE: To present and systematize the main

dências científicas a respeito do transtorno de personalidade bor-

scientific evidence regarding borderline personality disorder (BPD)

derline em homens (TPB). MÉTODO: Durante o período de abril de

in men. METHOD: During April 2021, there was an integrative review

2021, realizou-se uma revisão integrativa da literatura científica acer-

of the scientific literature on the subject in question, using the

ca da temática em questão, sendo utilizados os descritores indexa-

descriptors indexed in the DeCS: Borderline Personality Disorder; Male;

dos no DeCS: Transtorno da Personalidade Borderline; Transtorno

Precipitating Factors; Cognition; Neurobiology; Social Behavior. To

da Personalidade Limítrofe; Masculino; Fatores Desencadeantes;

perform a search, the descriptors were combined in the Medline, Lilacs,

Cognição; Neurobiologia; Comportamento Social. Para realizar a pes-

and EBCS databases on the search site Pubmed and the Virtual Health

quisa, os descritores foram combinados nas bases de dados Medline,

Library – VHL. RESULTS: It was possible to identify some behavioral,

Lilacs e EBCS nos sites de Busca Pubmed e na Biblioteca Virtual em

mood, and neuropsychological changes in men with BPD. Among

Saúde – BVS. RESULTADOS: Foi possível identificar algumas alterações

behavioral changes, the most prevalent is aggression (37.5% of articles).

comportamentais, de humor e neuropsicológicas em homens com TPB.

Likewise, the mood alteration most commonly found was emotional

Dentre as alterações comportamentais, a mais prevalente foi a agres-

dysregulation (12.5% of the articles), very common in patients with

são (37,5% dos artigos). Do mesmo modo, a alteração de humor mais

BPD; similarly, the neuropsychological alterations with the highest

encontrada foi a desregulação emocional (12,5% dos artigos), muito

number of findings involve alterations in the amygdala region (20.83%

comum em pacientes com TPB; igualmente, as alterações a nível neu-

of the articles), cortex (16.66% of the articles), and the hippocampus

ropsicológico com maior quantidade de achados envolvem alterações

(16.66% of the articles), essential regions for mood control and decision

na região da amígdala (20,83% dos artigos), córtex (16,66% dos artigos),

making. CONCLUSION: It was possible to conclude that there are

bem como o hipocampo (16,66% dos artigos), regiões essenciais para

some behavioral, mood, and neuropsychological changes that are

o controle do humor e tomada de decisão. CONCLUSÃO: Foi possível

more prevalent in males, especially those that involve aggression,

concluir que existem algumas alterações comportamentais, de humor

anger, and their associated neuropsychological factors. That said, it is

e neuropsicológicas que são mais prevalentes no gênero masculino,

considered that the systematization of this information contributes to

sobretudo aquelas que envolvem agressão, raiva e seus fatores neu-

the identification and control of cases of BPD in men and contributes to

ropsicológicos associados. Dito isso, considera-se que a sistematização

the scientific development of the field of psychopathology concerning

dessas informações contribui na identificação e controle dos casos de

the processes involving such pathology.

TPB em homens, assim como colabora para o desenvolvimento científico do campo da psicopatologia em relação aos processos que envol-
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Transtorno de personalidade borderline

Introdução

No geral, sugere-se que a prevalência média do transtorno da personalidade borderline na população é
estimada em 1,6%, não obstante possa chegar a 5,9%
(Chapman et al., 2021) e 6% em contextos de atenção
primária, cerca de 10% entre pacientes de ambulatórios de saúde mental e aproximadamente 20% entre pacientes psiquiátricos internados (Ellison et al.,
2018). A prevalência do transtorno pode diminuir nas
faixas etárias mais altas.

De acordo com Dalgalarrondo (2019), os transtornos
de personalidade são uma mudança da personalidade do indivíduo, em que os comportamentos e as
emoções são significativamente instáveis, por vez,
podendo acometer em prejuízo a vários aspectos
da vida do paciente e pessoas do convívio diário. Os
transtornos de personalidades são divididos em três
grupos (A, B, C), sendo o Transtorno de Personalidade
Borderline (TPB) um dos quatro transtornos do grupo
B, com base no Manual Diagnóstico e Estatístico dos
Transtornos Mentais – DSM 5 (APA, 2014).

Ainda sobre sua prevalência, o transtorno da personalidade borderline é diagnosticado predominantemente em indivíduos do sexo feminino, atingindo
cerca de 75% dos diagnósticos, dado esse corroborado, sobretudo, ao fato de que grande parte desse
quantitativo de casos em maior número em mulheres estar estritamente ligado a um número reduzido
de amostras resultantes da presença escassa de homens no ambiente clínico (APA, 2014, pp. 665-666).
Então, como resultado disso, há um quantificado
maior de estudos acerca das características e fatores
do borderline em mulheres e assim, embora homens
apresentem borderline, pouco é apresentado sobre
suas características e fatores que o envolvem.

O transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe (TPB), de acordo
com o DSM-5 (APA, 2014), caracteriza-se por uma
difusão de alterações comportamentais, emocionais
e na autopercepção que, por sua vez, causam sofrimento ao indivíduo e acometem prejuízos nas relações interpessoais. Ainda segundo o manual, seus
sintomas mais comuns são: relacionamentos interpessoais difusos, instabilidade afetiva, sentimento de
vazio, medo de rejeição, raiva evidente e constante,
automutilação e ideação suicida.

Desse modo, é, então, devido a uma nítida escassez
de produção científica, sobretudo no eixo das produções brasileiras a respeito do transtorno de personalidade borderline em homens, que o presente artigo
faz-se essencial para ampliar a produção nacional a
respeito dessa temática, estimulando pesquisas nessa área e proporcionando um material atual e em
português para os futuros pesquisadores.

Etiologicamente falando, o transtorno de personalidade borderline é multifatorial, logo, sugere-se que
tanto uma predisposição genética quanto fatores
ambientais podem estar envolvidos em seu desenvolvimento. Sobre o último, os principais fatores
que contribuem para seu desenvolvimento envolvem maus tratos na infância, desde físicos, sexuais
à negligência, encontrados em aproximadamente
70% das pessoas que possuem o transtorno, assim
como em outros casos, por exemplo separação,
apego materno deficiente, inadequação com as regras familiares e abuso de substâncias na família
(Chapman et al., 2021).

Sendo assim, a partir de uma revisão integrativa realizada no período de abril de 2021, esse artigo tem
como objetivo sistematizar as principais evidências
científicas publicadas entre 2016 e 2021 acerca dos
fatores que envolvem o transtorno de personalidade
borderline em homens.
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Método

Ensaios clínicos; sem restrição quanto a língua. Além
disso, também foram incluídos estudos que, embora
os objetivos não tivessem relação com a presença do
borderline em homens, apresentavam dados significativos que contribuíam para o desenvolvimento do
estudo em questão. E apenas artigos publicados entre o período de 2016 e 2021.

Através da elaboração de um estudo de revisão
integrativa, instrumento da Prática Baseada em
Evidências (PBE), esse artigo se propôs a demonstrar
sistematicamente evidências científicas acerca das
características e fatores que envolvem o transtorno
de personalidade borderline em homens. A estruturação básica dessa revisão, segundo Souza et al.
(2010), é realizada em seis etapas ordenadas da seguinte forma: (1) Identificação do tema e elaboração
da pergunta; (2) Definição dos critérios de inclusão
e exclusão; (3) Categorização do estudo; (4) Análise
crítica dos estudos incluídos; (5) Discussão dos resultados; (6) Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. A escolha da produção desse tipo de
estudo foi permeada pelo caráter metodológico mais
estruturado e definido, bem como por seu caráter
ampliado em pesquisas de literatura, em que abre a
possibilidade para a inserção de artigos observacionais e experimentais, assim como estudos de revisão
(Souza et al., 2010).

Como critérios de exclusão, optou-se por excluir: livros; monografias; teses; dissertações; resenhas de
livros; artigos de intervenções ou programa de tratamento; artigos que a amostra era formada apenas
por mulheres, bem como artigos sem clareza metodológica; ou seja, artigos que não apresentavam objetivo ou conclusão de maneira clara ou condizente
com a proposta do estudo em questão.
No processo de busca (identificação), primeiramente
foram achados 1162 artigos no total, dos quais 271
foram eliminados por repetição no início da triagem.
Após isso, prosseguindo com a triagem, 859 estudos
foram excluídos após a leitura dos títulos e resumos, sendo descartados aqueles que mencionavam
intervenções (n=239); falavam de outro transtorno
(n=275); artigos que apresentavam apenas mulheres
na amostra (n=290); artigos não disponíveis (n=11);
não apresentavam nenhuma contribuição para o
objetivo do artigo (n=44). Nessa etapa de leitura dos
títulos e resumos, todos os autores leram de maneira independente cada título e resumo marcando a
inclusão ou exclusão de cada artigo e, logo em seguida, realizou-se um cruzamento dessas informações juntamente ao debate acerca dos motivos de
terem incluído ou excluído um determinado artigo.
Seguidamente, foram considerados elegíveis 31 artigos restantes.

O primeiro passo para o desenvolvimento da presente
revisão partiu da construção do detalhamento metodológico no qual encontra-se a pergunta norteadora:
“O Transtorno de Personalidade Borderline é presente em homens?”. Em seguida, foi feito um levantamento no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), utilizando os descritores: Transtorno da Personalidade
Borderline; Transtorno da Personalidade Limítrofe;
Masculino; Fatores Desencadeantes; Cognição;
Neurobiologia; Comportamento Social; e seus correspondentes na língua inglesa. Para a pesquisa,
realizaram-se os seguintes cruzamentos: Transtorno
da Personalidade Borderline (Borderline Personality
Disorder) or Transtorno da Personalidade Limítrofe
and Masculino (Male) or Fatores Desencadeantes
(Precipitating Factors) or Cognição (Cognition) or
Neurobiologia (Neurobiology) or Comportamento
Social (Social Behavior). O levantamento da amostra
para a realização desse estudo foi realizado nas bases
de dados Medline, Lilacs e EBCS nos sites de Busca
Pubmed e na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS), no
período de abril de 2021.

Por fim, os 31 estudos foram lidos integralmente,
sendo excluídos 7 após análise da qualidade metodológica dos estudos; isto é, os 24 artigos restantes
apresentavam de maneira clara as características e
alterações do transtorno de personalidade borderline em homens, assim como indicação do objetivo e
consideração final que corroboravam com o intuito
desse estudo. Todo esse processo está exemplificado
na Figura 1.

A eleição dos estudos se deu por meio dos seguintes critérios de inclusão: Artigos originais; Artigos
de revisão; Ensaios teóricos; Relatos de experiência;
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Figura 1. Fluxograma de triagem e estratégia de busca dos artigos

Fonte: Os autores (2021).

Resultados
Essa revisão foi constituída de 24 publicações (Quadro 1) acerca das características e fatores que envolvem o
transtorno de personalidade borderline em homens.
No Quadro 1, é possível verificar quais são os tipos de estudos mais encontrados para o desenvolvimento do presente artigo. Desses tipos de estudos, 41,70% (n=10) são artigos de revisão, 20,84% (n=5) artigos originais, 8,33%
(n=2) são estudos comparativos, 8,33% (n=2) são estudos de coorte, 4,16% (n=1) são estudos de caso controle, 4,16%
(n=1) são estudos exploratórios, 4,16% (n=1) são pesquisas aplicadas, 4,16% (n=1) são estudos longitudinais e 4,16%
(n=1) são estudos descritivos. Ainda no Quadro 1, também foi possível verificar um quantificado maior de artigos
indexados no pubMED/Medline com 70,84% (n=17) em comparação ao BVS/Lilacs/Ebcs com 25% (n=6) e 4,16% (n=1)
dos estudos adicionais identificados através de outra fonte. No entanto, cabe ressaltar por motivos de transparência metodológica que, embora o BVS/Lilacs/Ebcs tenha apresentado apenas 25% do total de artigos, a maioria dos
artigos dessa base de dados se encontravam em repetição com aqueles achados no pubMED/Medline, tal como foi
possível identificar no fluxograma apresentado, em que muitos artigos foram excluídos por repetição.
Além disso, ao observar a quantidade de produções no período de 2016 a 2021 através do Quadro 1, constatou-se uma maior concentração de artigos publicados em 2019 (n=9), seguido de uma disposição com uma menor
disparidade entre 2018 (n=5) e 2017 (n=5). Por fim, os anos de 2016 (n=2), 2020 (n=2) e 2021 (n=1) concentram
o menor quantitativo de artigos entre os anos investigados. Sendo o ano de 2019 o período de maior produção
cientifica acerca da temática proposta.
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Quadro 1. Categorização dos artigos condizentes com o objetivo do estudo (continua)
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Quadro 1. Categorização dos artigos condizentes com o objetivo do estudo (continuação)
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Quadro 1. Categorização dos artigos condizentes com o objetivo do estudo (conclusão)

Fonte: Os autores (2021).

Embora os artigos coletados para a realização dessa revisão já estejam apresentados no Quadro 1, no Quadro 2
foi apresentado um maior detalhamento dessa amostra de artigos com objetivo de tornar o mais transparente
possível quais artigos foram selecionados.
Quadro 2. Detalhamento e transparência metodológica dos artigos dispostos no Quadro 1 (continua)
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Quadro 2. Detalhamento e transparência metodológica dos artigos dispostos no Quadro 1 (continuação)
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Quadro 2. Detalhamento e transparência metodológica dos artigos dispostos no Quadro 1 (continuação)
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Quadro 2. Detalhamento e transparência metodológica dos artigos dispostos no Quadro 1 (continuação)
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Quadro 2. Detalhamento e transparência metodológica dos artigos dispostos no Quadro 1 (conclusão)

Fonte: Os autores (2021).

O enfoque das publicações coletadas que corroboram para o objetivo do artigo destaca alterações comportamentais, de humor e neuropsicológica. Mais especificamente, no caso dessa última, alterações em estrutura e
função (na região límbica e do córtex) e alterações cognitivas. Além disso, também foram encontrados possíveis
preditores do desenvolvimento do transtorno em homens, assim como comorbidades.
Assim, a fim de descrever de maneira pormenorizada os dados encontrados, eles foram apresentados nos
Quadros 3, 4, 5, 6, e 7, levando em consideração a organização dos artigos e suas enumerações encontradas no
Quadro 1. Dito isso, cada item possui ao seu lado a numeração dos artigos correspondentes.
As alterações comportamentais (Quadro 3) mais recorrentes entre os trabalhos coletados (Quadro 1) são:
Agressão (37,5%); Comportamento Impulsivo (25%); Comportamento autodestrutivo (16,66%); comportamento
romântico alterado (12,5%) e hostilidade (8,33%).
Quadro 3. Alterações comportamentais de acordo a enumeração do Quadro 1

Fonte: Os autores (2021).

Em relação às alterações de humor (Quadro 4), os artigos destacavam com maior frequência desregulação emocional (12,5%) e a perda de interesse ou prazer nas atividades (12,5%). Cabe aqui ressaltar que a raiva (4,16%)
também é um achado demasiadamente importante, não obstante o quantitativo tenha sido baixo.
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Quadro 4. Alterações de humor de acordo a enumeração do Quadro 1

Fonte: Os autores (2021).

Na observação do Quadro 5, evidenciam-se alterações neuropsicológicas subdivididas entre alterações em estrutura e função e alterações cognitivas. Dito isso, na primeira divisão, as alterações mais encontradas fazem
menção a: Alterações na região da amígdala (20,83%); alterações nas regiões do córtex (16,66%); alterações no
hipocampo (16,66%); e alterações nos níveis de cortisol (8,33%). Na segunda, fazem menção a alterações na memória (8,33%) e atenção (8,33%).
Quadro 5. Alterações de neuropsicológicas de acordo a enumeração do Quadro 1

Fonte: Os autores (2021).

Enfim, nos quadros 6 e 7 foi possível identificar, no caso do Quadro 6, os preditores para o desenvolvimento
do TPB e no Quadro 7, as comorbidades. Dentre os principais achados referentes aos preditores, destaca-se o
mau trato e abuso/violência no período da infância (16,66%), não obstante sejam apresentados fatores genéticos
também de grande importância. Já no que se refere às comorbidades, destacam-se 5 transtornos psiquiátricos,
sendo que o transtorno depressivo, de ansiedade e por uso de substâncias são os que mais aparecem.
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Quadro 6. Preditores para o desenvolvimento do TPB dispostos de acordo a enumeração do Quadro 1

Fonte: Os autores (2021).

Quadro 7. Comorbidades organizadas de acordo a enumeração do Quadro 1

Fonte: Os autores (2021).

Discussão
O transtorno de personalidade borderline atinge uma média de 1,6% da população geral. De modo geral, a literatura especializada o caracteriza pela instabilidade na regulação do afeto, controle de impulso, relações interpessoais e autopercepção (APA, 2014). No entanto, como já mencionado, essas definições genéricas, por vez,
direcionam-se a uma amostra populacional de mulheres; logo, trazem enquanto questão quais as diferenças e
semelhanças que podem vir a ser encontradas quando realizamos um comparativo entre homens e mulheres
com borderline. Afinal, melhor dizendo, quais as características e fatores envolvem o transtorno borderline em
homens? Posto isso, entendendo que o borderline é um transtorno clinicamente heterogêneo e envolve diversas
nuances, a importância de reconhecer as suas especificidades, características e alterações em homens se direcionam para um olhar mais detalhado sobre o que envolve a patologia.
O transtorno de personalidade borderline compreende uma amplitude de comportamentos que envolvem o prejuízo a si mesmo e aos outros de maneira significativa. No homem, a agressão (ou agressividade) aparece em um
nível exacerbado e é destaque ao falar dessa patologia nessa gama de indivíduos (Bayes & Parker, 2017).
Em um estudo com uma amostra de 33 pacientes do sexo feminino e 23 do sexo masculino com TPB, e 30 mulheres e 26 homens sem TPB, os resultados indicaram que pacientes do sexo masculino se revelaram mais propícios
a serem agressivos (Herpertz et al., 2017). Da mesma maneira, Lu et al. (2018), ao objetivar examinar as diferenças comportamentais e na saúde mental de jovens adultos com sintomas do borderline, investigou, através da
versão taiwanesa da Lista de sintomas limítrofes (BSL-23), 500 estudantes universitários, encontrando em seus
resultados que homens com borderline apresentam uma maior taxa significativa de agressividade. De acordo
com Falcus & Johnson (2017), a vergonha internalizada e a regulação inadequada são fatores-chaves que levam à
agressão e à violência por parte de homens com TPB.
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Navarro-Gómez et al. (2017) sugerem que os comportamentos agressivos dos homens são comumente apresentados em seus relacionamentos afetivos.
Isso se dá, sobretudo, à maneira como se relacionam
intensamente e possuem um alto grau de frustração,
resultando então, em relacionamentos altamente
instáveis e com um número grande de separação.
Além disso, Bayes & Parker (2017) destacam que o
aumento de agressões a parceiros íntimos e violência em geral é gerenciado de acordo com a gravidade
dos casos, não obstante isso destaque a presença da
agressão nos mais diferentes níveis do transtorno.
Ainda segundo o autor, os homens que realizavam a
violência doméstica foram avaliados com taxas mais
altas de TPB em contraste com homens não abusivos.

como resultado que, a partir de uma investigação psicométrica utilizando a teoria de resposta ao item, diferente das mulheres, homens eram mais propensos
a endossar a impulsividade nos diferentes contextos
da vida.
De acordo com Steele et al. (2019), altos níveis de impulsividade no homem podem levar à automutilação
e suicídio. Esses altos níveis de impulsividade são
considerados como responsáveis por dificuldades na
formação e manutenção de relacionamentos interpessoais, diz o autor. Aparentemente, essa impulsividade do homem está ligada a alterações no córtex
orbitofrontal, região essa envolvida em funções executivas que regulam a implementação da decisão e
comportamentos impulsivos (Kaplan et al., 2020).

Esses achados acerca da agressão em homens com
TPB corroboram e se associam com aqueles que
apontam altos níveis de raiva e uma evidente desregulação emocional, fatos estes associados. Os grandes índices de agressão, por vez, podem então serem
respaldados na dificuldade que os pacientes com
TPB encontram para sua própria regulação emocional, que por sua vez resulta nos níveis elevados de
raiva, tal como sugere Bayes & Parker (2017), além de
Zhang et al. (2020) e Steele et al. (2020).

Além de comportamentos impulsivos e agressivos,
homens com TPB tendem a apresentar comportamentos autodestrutivos em uma grande proporção,
embora no caso desse comportamento não apresentem diferenças significativas às mulheres (Lu et al.,
2018). Mas, ainda sim, com base no estudo de Bayes
& Parker (2017), homens apresentam graus elevados
de comportamentos autodestrutivos como, em especial, tentativas de suicídio e automutilação.

Kaess et al. (2017) apontam que os níveis elevados de
raiva e, consequentemente, comportamentos agressivos são geridos pelos níveis alterados de cortisol
em homens com TPB. Segundo Thomas et al (2019),
em um de seus resultados de uma revisão de literatura realizada, a hipótese de hormônio duplo postula
que o cortisol basal e a testosterona interagem para
influenciar os sistemas comportamentais implicados
em traços como empatia e agressão.

Sher et al. (2019), ao examinar as diferenças de gênero e semelhanças na agressão, impulsividade,
comportamento suicida e comorbidade psiquiátrica
em homens (n=145) e mulheres (n=203) com TPB em
comparação com controles saudáveis homens (n=81)
e mulheres (n=82), encontrou em seus resultados,
primeiramente, que os pacientes com TPB apresentavam alto risco de tentativas de suicídio e suicídio
consumado e, no caso dos homens, demonstravam
poder ter maior risco de morrer por suicídio em comparação com mulheres com TPB.

Enfim, em um único estudo, em um comparativo entre mulheres e homens, foi mencionado que indivíduos do sexo feminino com TPB apresentavam maiores níveis de agressividade do que o homem, mesmo
que isso contrariasse a literatura vigente (Van den
Brink, 2018).

Ademais, cabe mencionar mais uma vez que, como
citado anteriormente, esses comportamentos autodestrutivos podem ter relação em algum grau com os
níveis elevados de impulsividade (Steele et al., 2019).

Homens também podem apresentar comportamento Impulsivo (Yalch, Levendosky & Alytia, 2019).
Segundo (Bayes & Parker, 2017), homens apresentam níveis elevados de impulsividade. Holthausen &
Habel (2018), ao realizarem um estudo de revisão objetivando apresentar as diferenças sexuais em alguns
transtornos de personalidade, também obtiveram

Além da identificação de questões comportamentais
e emocionais que melhor caracterizam o borderline em homens, algumas alterações neuropsicológicas também são presentes e contribuem para esses
achados, entendendo que alterações neuropsicológicas, aqui, são a nível cognitivo e alterações em estrutura e função.
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Segundo Nascimento, Cerqueira & Araujo Filho
(2021) e Bayes & Parker (2017), homens apresentam
alterações no sistema límbico, sobretudo na região
da amígdala e do hipocampo. Nascimento, Cerqueira
& Araujo Filho (2021), em um estudo de revisão que
objetivou apresentar evidências científicas e sistematizar as principais compreensões da literatura científica acerca das características e alterações neuropsicológicas presentes no TPB, os autores encontraram
que pacientes com TPB apresentam alterações significativas na amígdala, sobretudo, no caso dos homens, a ativação da amígdala esquerda. Da mesma
maneira, Bayes & Parker (2017), em outra revisão,
concluem que homens apresentam ativação aprimorada da amígdala esquerda na presença de imagens
de alta saliência, dado esse também corroborado
com a pesquisa realizada por Herpertz et al. (2017),
em que pacientes do sexo masculino com TPB apresentavam maior ativação na amígdala esquerda, em
especial nos momentos de indução de raiva e agressão, no qual a amígdala desempenha um papel central no processamento de ameaças. Herpertz et al.
(2017) também encontraram um efeito modulador
negativo do traço da raiva no acoplamento entre a
amígdala esquerda por um lado e um grande agrupamento no córtex ventrolateral prefrontal direito e no
córtex orbitofrontal.

homens, como incidência de suicídio e autolesão, foram associadas ao aumento do volume do hipocampo esquerdo
Já em relação às alterações na região do córtex,
Herpertz et al. (2017) ressalta que homens apresentam uma ativação significativamente maior no córtex
pré-frontal dorsolateral direito. E, referindo-se à estrutura, Winsper et al. (2016) aponta a redução no volume do córtex orbitofrontal por parte de pacientes
com TPB em comparação com grupos de controle.
Enfim, alterações na atenção e memória também se
mostraram presentes (Nascimento et al., 2021). De
acordo com Kaplan et al. (2020), em seu estudo, os
grupos com TPB apresentavam menor atenção sustentada, reconhecimento de emoção facial e funções
de memória verbal em comparação com o grupo de
saudáveis. Além disso, de acordo com o autor, essas
alterações cognitivas podem vir a ter alguma associação com a questão do suicídio.
Acerca dos fatores envolvidos no desenvolvimento
do borderline, tem-se que os principais fatores envolvem maus tratos na infância, não obstante apareçam
alguns fatores genéticos envolvidos. Nos resultados
do estudo feito por Ferreira et al. (2018), é descrita
uma tendência significativa entre abuso sexual na
infância e o desenvolvimento do TPB apenas em homens. Godbout et al. (2019) traz que os maus tratos
paternos a crianças do sexo masculino é um significativo preditor do desenvolvimento do TPB; melhor
dizendo, há uma associação direta entre maus tratos
paternos e o desenvolvimento.

Ainda sobre a amígdala, em um estudo feito por
Mancke et al. (2018) com amostra mista de 60 pacientes adultos com TPB sem uso de medicação corrente e 51 voluntários saudáveis, encontrou-se uma
tendência para a associação entre o volume da amígdala direita e agressividade em pacientes com TPB
do sexo masculino. Os resultados também revelaram
dois grupos da amígdala esquerda (amígdala superficial e amígdala laterobasal) que estão eminentemente associados à agressividade em pacientes do sexo
masculino com borderline.

Por fim, geneticamente falando, Amad et al. (2019)
encontraram a hipótese de que a variação genética nos genes do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal
contribui para a suscetibilidade ao TPB. Além disso,
Zhang et al. (2020) relevaram uma interação entre o
OXTR rs53576 e o abuso sexual. Conforme explicita
o autor, em casos com níveis mais baixos de abuso
sexual, a probabilidade do desenvolvimento do TPB
foram menores entre aqueles com genótipo GG, enquanto que em níveis mais elevados de abuso sexual,
as probabilidades para o desenvolvimento foram menores entre aqueles com alelo A. Ainda, quando os
indivíduos tinham níveis de abuso físico mais baixos,
aqueles que carregavam o genótipo GG tinham um
risco menor de desenvolverem o borderline do que
aqueles que carregavam o alelo A, enquanto que
os indivíduos que possuíam escores de abuso físico

No que se refere ao hipocampo, Herpertz et al. (2017)
e Nascimento et al. (2021) destacam alterações nessa
região em homens, não obstante também apareça
em mulheres. Especificamente no caso do homem,
no estudo de revisão realizado por Winsper et al.
(2016) no qual se objetivava apresentar e avaliar as
evidências sobre a neurobiologia do TPB na infância
e adolescência em contraste com a literatura adulta,
foi encontrada a presença de assimetria hipocampal
direita atípica associada a baixa afiliação. Do mesmo
modo, Khoury et al. (2019), em seus resultados, descreve que algumas características comuns no TPB em
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mais altos e carregavam o genótipo GG apresentavam maiores chances de desenvolverem o TPB do
que aqueles que carregavam o alelo A.

Por fim, a limitação desse estudo encontra-se no fato
das produções, por vez, apresentarem as características, alterações e fatores do transtorno bordeline
em homens sem contrastarem com a população de
mulheres. Além disso, os estudos encontrados nem
sempre fizeram correlação entre um fator comportamental, um emocional e um neuropsicológico.
Portanto, em alguns momentos, esse estudo sugeriu
algumas correspondências entre os achados mencionados. Sendo assim, tornam-se necessárias maiores investigações em busca de melhores evidências
científicas. Logo, sugerimos a importância de pesquisar e ampliar a discussão acerca do Transtorno de
Personalidade Borderline (TPB) em homens na literatura brasileira, em especial devido à escassez dessa
discussão na literatura e à falta de dados significativos acerca das características, alterações e fatores
que envolvem o TPB em uma amostra populacional
brasileira, configurando-se, então, novos caminhos
para pesquisas futuras.

Conclusão
Em vista da amplitude etiológica e dos modos de
compreensão e manifestação do Transtorno de
Personalidade Borderline (TPB) em homens, buscou-se, através da realização do presente estudo,
sistematizar as principais características e alterações
comportamentais, de humor e neuropsicológicas associadas à presença do transtorno. De forma preliminar, foi possível concluir que existem algumas dessas alterações que são mais prevalentes no gênero
masculino.
Entre as principais alterações comportamentais, concluímos que homens apresentam mais: agressão,
comportamento impulsivo, comportamento autodestrutivo, comportamento romântico alterado e
hostilidade. Quanto aos achados sobre a alteração de
humor, temos: desregulação emocional e a perda de
interesse ou prazer nas atividades. Já a respeito das
alterações neuropsicológicas: alterações na região da
amígdala, alterações nas regiões do córtex, no hipocampo e nos níveis de cortisol, bem como na atenção
e memória.
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Ademais, também foram encontrados possíveis fatores referentes ao desenvolvimento do TPB, destacando: o mau trato e abuso/violência no período
da infância e fatores genéticos. Além disso, já no
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