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 Transtornos da personalidade: 

um esboço histórico-conceitual
 Táki Athanássios Cordás, Mario Rodrigues Louzã

O conceito de personalidade como um conjunto de características relativamente 
estáveis de cada indivíduo é possivelmente tão antigo quanto a própria huma-

nidade. Na Grécia Antiga, merece destaque a obra Os Carateres, que apresenta a 
primeira tentativa conhecida de tipologia da personalidade, escrita por Tirtamo de 
Lesbos (372 a.C.-288 a.C.), denominado Teofrasto (“o que tem o dom divino no uso 
das palavras”).1 Constituída por uma sequência de 30 retratos, cada um dedicado a 
um tipo humano, apesar da leitura difícil e de vários trechos perdidos, nessa obra é 
possível encontrar descrições muito agudas, como o descarado, o mesquinho, o ta-
garela, o arrogante e aquele que alguns identificam como o protótipo do distímico: 
o eterno descontente.

Na China antiga, Confúcio (551 a.C.-472 a.C.), em Os Analectos, descreve o tem-
peramento como a combinação de “sangue” e da “essência vital”, com mudanças ao 
longo da vida.2

Nascido em Pérgamo, em 128 d.C., e falecido em Roma, em 210 d.C. (?), Galeno, 
com seu trabalho médico prolífico, que também abordava os mais diversos temas 
filosóficos, em nada relacionados à medicina, alcançou um nível de respeito com-
parado apenas ao de Hipócrates. Galeno descreve pela primeira vez o estado de 
dilirium dos alcoolistas e a simulação das doenças, que chama de patomímia. Pro-
fundo conhecedor dos textos de Hipócrates, reafirma a exatidão da descrição da 
melancolia feita por esse autor.

A teoria humoral é extensivamente desenvolvida por Galeno, no entanto, perde 
força no milênio seguinte. A Figura 1.1 e o Quadro 1.1 apresentam uma visão es-
quemática de sua teoria dos humores.

Ao longo dos séculos, filósofos como Descartes, Leibnitz e Kant propuseram suas 
concepções a respeito de processos psicológicos do ser humano, como caráter, per-
sonalidade, consciência e introspecção, bem como o conceito de identidade.

No século XIX, quando começam as tentativas de classificação dos transtornos 
mentais e de comportamento, as diferentes escolas europeias separam pessoas que 
teriam algum tipo global de prejuízo mental daquelas que, apesar de estarem em 
contato com a realidade, apresentariam alterações de comportamento, conduta ou 
características pessoais que comprometeriam suas vidas (Quadro 1.2).

Pinel inclui em sua nosografia a manie sans delire, cuja caracterização é con-
troversa, porém indica um quadro de furor sem prejuízo do intelecto (i.e., sem 
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2  LOUZÃ & CORDÁS (ORGS.)

psicose).3 Influenciado pelas ideias liberais da Revolução Francesa, reafirma que 
o homem, ao contrário das ideias preconcebidas de um determinismo biológico, é
livre para julgar, escolher e assumir a responsabilidade por seus atos.

O caso célebre que influenciou o psiquiatra francês a elaborar sua teoria ocorreu 
quando um indivíduo claramente não doente e com consciência e capacidade de 
julgamento preservados empurrou, em estado de fúria, uma mulher para dentro de 
um poço. Essa caracterização de um comportamento evidentemente anormal em 
um indivíduo preservado no restante de seu psiquismo é um conceito central para o 
desenvolvimento das ideias sobre personalidade anormal.

O termo “loucura moral” foi cunhado por Prichard, em 1835, para se referir 
a síndromes comportamentais cuja maior característica seria a ausência de deli-
rium. A releitura de sua descrição sugere que o médico inglês buscava um modo de 
acomodar pacientes que, hoje, receberiam o diagnóstico de transtorno bipolar sem 
quadro delirante, e não de um transtorno da personalidade.

A teoria da degeneração de Morel oferece uma explicação geral, a qual pode ser 
aplicada especificamente àqueles que apresentam “inferioridade psicopática”, seja 
de modo genérico, como Koch e Gross, seja de modo específico, como Lombroso, em 

Colérico-sanguíneo Sanguíneo-fleumático

Colérico Fleumático

Colérico-melancólico Fleumático-melancólico

Sanguíneo

Melancólico

QUENTE FRIO

ÚMIDO

SECO

Figura 1.1 Visão esquemática da teoria dos humores, de Galeno.

QUADRO 1.1 Teoria dos humores

Humor Qualidades Elemento Personalidade

Sanguíneo Quente, úmido Ar Otimista, falante, irresponsável, 

gordo

Colérico Quente, seco Fogo Explosivo, ambicioso, magro

Fleumático Frio, úmido Água Lento, corpulento, preguiçoso

Melancólico Frio, seco Terra Introspectivo, pessimista, magro
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sua proposta do “criminoso nato”. Ao longo desse período, o conceito de transtorno 
da personalidade foi associado ao de criminalidade, criando uma ponte entre a psi-
quiatria e a área jurídica criminal.

A tipologia de Kretschmer

Em 1921, Ernst Kretschmer4 (1888-1964) sugere uma tipologia que, aparentemen-
te, conseguiria unir os aspectos físicos com o temperamento. O psiquiatra alemão 
propôs a associação entre os tipos leptossômico, atlético e pícnico e seus corres-
pondentes psicológicos fleumático, viscoso-explosivo e ciclotímico.4 Um quarto tipo 
morfológico, o displásico, apresentaria menor correlação com um tipo psicopatoló-
gico específico.

QUADRO 1.2 Principais autores que desenvolveram conceitos de transtornos 
da personalidade

Autor Ano Conceito Descrição

Pinel 1809 Manie sans delire Prejuízo afetivo sem prejuízo da 

capacidade de compreensão

Rush 1812 Moral alienation of the 

mind

Atos repreensíveis são manifes-

tações de transtorno mental

Prichard 1835 Moral insanity Perversão mórbida de afetos e 

emoções, sem prejuízo das fun-

ções intelectuais

Esquirol 1838 Monomanie Transtorno focal da mente

Morel 1850 Degenerescences Teoria geral da degeneração

Lombroso 1876 Criminoso nato ou 

atávico

Derivação da teoria da degene-

ração

Koch 1891 Psychopathische

Minderwertigkeiten (in-

ferioridade psicopática)

Derivação da teoria da degene-

ração

Gross 1909 Psychopathische

Minderwertigkeiten

Derivação da teoria da degene-

ração

Schneider 1923 Personalidades psico-

páticas

Tipologia de características da 

personalidade

Kretschmer 1921 Biótipo e temperamento Relação entre tipo físico, carac-

terísticas da personalidade e 

transtornos mentais
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A tipologia de Kretschmer também merece ser destacada pela proposta de um 
contínuo entre o normal e o patológico. Suas ideias foram aplicadas na prática 
por Sheldon,5 nos Estados Unidos, com nomes como viscerotonia, somatotonia e 
cerebrotonia.

As personalidades psicopáticas, de Kurt Schneider

Kurt Schneider6 (1887-1967) utiliza o termo “personalidades psicopáticas” para 
descrever as pessoas que “sofrem com sua anormalidade de personalidade ou que 
fazem sofrer a sociedade”. Segundo sua sistemática clínica, são variações extremas 
da normalidade (e não doenças stricto sensu) dentro de um continuum, em cujo cen-
tro estatístico estão as personalidades normais. Mais afastadas da média, estão as 
personalidades anormais, das quais se distinguem as personalidades psicopáticas.

Esse autor propõe uma tipologia não sistemática com 10 tipos principais, com 
características acentuadas, havendo a possibilidade de combinações variadas entre 
elas (Quadro 1.3).

QUADRO 1.3 As personalidades psicopáticas, segundo Kurt Schneider6

Subtipo Características

Hipertímico Humor alegre acentuado, temperamento vivaz, atividade intensa, 

cooperativo

Depressivo Humor triste, pessimista, angustiado, cético, pouca autoconfiança

Inseguro de si Insegurança interior, falta de autoconfiança

Fanático Dominado por um complexo de ideias, ativo, expansivo

Necessitado 

de valorização

Aparenta mais do que é, chama atenção para si; no extremo, carac-

teriza-se pela pseudologia fantástica

Lábil de humor Oscilações de humor, irritabilidade/depressão, reage aos estímulos 

depressivamente

Explosivo Reage de modo raivoso por qualquer motivo

Sem índole 

(Gemütlos)

Sem piedade, vergonha ou consciência; frio

Sem vontade 

(Willenlos)

Influenciável

Astênico Dificuldade de concentração e de memória, pouca capacidade pro-

dutiva, cansaço
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As personalidades acentuadas (Akzentuierte), 
de Karl Leonhard

Karl Leonhard7 (1904-1988) propõe uma série de tipos de personalidades acentua-
das, não necessariamente anormais (Quadro 1.4). As características dessas perso-
nalidades poderiam se situar em um continuum entre a normalidade e os transtor-
nos da personalidade.

Os critérios atuais: DSM-5 e CID-10

A 10a edição da Classificação internacional de doenças (CID-10),8 da Organização 
Mundial da Saúde, considera três possibilidades etiológicas de transtornos da per-
sonalidade: transtornos decorrentes de doença, lesão e disfunção cerebrais (F07); 
transtornos específicos de personalidade (F60); e alterações permanentes de perso-
nalidade, não atribuíveis a lesão ou doença cerebral (F62).

Os transtornos da personalidade decorrentes de doença, lesão ou disfunção ce-
rebrais (F07) caracterizam-se por mudanças de personalidade decorrentes de doen-
ças cerebrais (p. ex., tumores, epilepsia, acidente vascular cerebral, traumatismo 
cranioencefálico, etc.) (Quadro 1.5).

Os transtornos específicos de personalidade (F60) seriam decorrentes de fatores 
constitucionais e ambientais, caracterizados por padrões rígidos de comportamento 
e desadaptação interpessoal e social que se afastam significativamente da média de 
uma determinada cultura (Quadro 1.6).

QUADRO 1.4 Tipos de personalidades acentuadas, segundo Karl Leonhard7

Demonstrativo

Hiperexato

Hiperinsistente

Descontrolado (Ungesteuerte)

Hipertímico

Distímico

Lábil de humor

Exaltado (Überschwenglich)

Ansioso

Emotivo

Extrovertido

Introvertido

QUADRO 1.5 Transtornos de personalidade decorrentes de doença, lesão e 
disfunções cerebrais, segundo a CID-108

F07.0  Transtorno orgânico de personalidade

F07.1  Síndrome pós-encefalítica

F07.2  Síndrome pós-concussional
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Na CID-10,8 existe, ainda, a possibilidade de uma alteração permanente de per-
sonalidade em indivíduos sem transtorno da personalidade prévio após uma expe-
riência catastrófica (F62.0) ou doença psiquiátrica (F62.1).

Diferentemente das edições anteriores, o DSM-59 abandona o sistema multia-
xial, excluindo a divisão entre os transtornos do Eixo I e os do Eixo II (os transtor-
nos da personalidade). Assim como na CID-10,8 o DSM-5,9 considera a possibilidade 
diagnóstica de mudança da personalidade devido a uma condição médica (310.1) 
e também aos transtornos da personalidade (310) (Quadro 1.6).9 A maioria dos 
subtipos propostos é semelhante aos da CID-10.8 A exceção mais importante é o 
transtorno da personalidade esquizotípica, que, na CID-10,8 está classificado junto 
aos transtornos do espectro da esquizofrenia (transtorno esquizotípico [F21]). No 
DSM-59 os transtornos da personalidade são, ainda, separados em três grupos (A, B 
e C), conforme suas características comuns.

Além da classificação categorial, o DSM-59 apresenta uma proposta de classifica-
ção dimensional dos transtornos da personalidade, ainda a ser pesquisado de modo 
mais detalhado. Nessa classificação, dois aspectos são considerados: prejuízos no 
funcionamento da personalidade (Quadro 1.7) e traços patológicos da personalida-
de (Quadro 1.8). O nível dos prejuízos (de si mesmo e interpessoal) varia de ‘0’ (sem 
prejuízo) a ‘4’ (prejuízo grave). Os traços de personalidade derivam do modelo dos 
cinco fatores, conhecido como Big Five, incluindo seis domínios, e estes contendo no 
total 25 facetas específicas.

Nesta classificação dimensional, são considerados os seguintes transtornos da 
personalidade: antissocial, evitativa, borderline, narcisista, obsessivo-compulsiva e 
esquizotípica.

QUADRO 1.6 Transtornos da personalidade segundo a CID-108 e o DSM-59

CID-10 DSM-5

Paranoide Paranoide

Grupo AEsquizoide Esquizoide

Esquizotípica

Dissocial Antissocial

Grupo B
Emocionalmente instável Borderline

Narcisista

Histriônico Histriônica

Anancástico Obsessivo-compulsiva

Grupo CAnsioso (evitativo) Evitativa

Dependente Dependente
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Perspectivas futuras: CID-11

A preparação da 11a edição da Classificação internacional de doenças (CID-11), a 
qual envolve a revisão de toda a Classificação, não apenas da área de saúde mental, 
ainda está em desenvolvimento (uma versão preliminar encontra-se em https://
icd.who.int/). Sua codificação será modificada de forma que os transtornos men-
tais receberão o código “06”. Há, ainda, pouca informação sobre os transtornos da 
personalidade.

Relações entre personalidade, transtorno da 
personalidade e transtorno mental

O Grupo A dos transtornos da personalidade

Os transtornos da personalidade esquizoide, paranoide e esquizotípica, jun-
tos, formam o chamado Grupo A dos transtornos da personalidade no DSM-5.9 
Convém lembrar que, na CID-10,8 o transtorno esquizotípico não é considerado 
um transtorno da personalidade, mas uma síndrome vizinha à esquizofrenia.

Há muitas décadas, esse grupo, caracterizado por um “estranho” (“extravagan-
te” ou “exótico”) padrão de cognição e afeto, isolamento social e quadros psicóticos 
transitórios, é relacionado com o espectro esquizofrênico.10

Kraepelin, Berze e Hoch descrevem certos familiares de primeiro grau de pa-
cientes com demência precoce. Os termos personalidade esquizoide e esquizoidia 
foram cunhados pelo grupo de Bleuler por volta de 1910.11

QUADRO 1.7 Elementos do funcionamento da personalidade

Si mesmo (self)
  Identidade

  Autodirecionamento

Interpessoal
  Empatia

  Intimidade

QUADRO 1.8 Domínios dos traços da personalidade

Afetividade negativa

Distanciamento

Antagonismo

Desinibição

Psicoticismo
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O Grupo B dos transtornos da personalidade

O transtorno da personalidade borderline e o transtorno da personalidade histriôni-
ca foram incorporados ao Eixo II, transtornos da personalidade, pelo DSM-III, após 
uma longa evolução conceitual.12

O termo borderline foi continuamente utilizado na psicanálise para descrever 
a “linha cinzenta” entre neuróticos e psicóticos. Já o termo histriônico substitui 
o milenar termo histérico, carregado de preconceito, usado com conotações etio-
lógicas sexuais na mulher desde Hipócrates até Freud.13 O termo narcisismo, por 
sua vez, remonta à mitologia grega. Narciso era um rapaz de extrema beleza. 
Seus pais (Céfiso e Liríope), antes do nascimento, consultam um oráculo para sa-
ber sobre o destino de seu filho. Ele sentencia que Narciso terá vida longa, desde 
que não veja a imagem de seu próprio rosto. Narciso, ao rejeitar o amor de Eco, 
sofre a vingança dos deuses; exposto ao reflexo de seu rosto num lago, apaixona-
-se por si mesmo (talvez o primeiro “selfie” da história...), definhando até a mor-
te (https://www.britannica.com/topic/Narcissus-Greek-mythology). O termo é 
utilizado na psiquiatria no fim do século XIX; na psicanálise, por Freud, em 
1914, no artigo “Introdução ao Narcisismo” (Freud, 2010), e, posteriormente, por 
Heinz Kohut e Otto Kernberg, psicanalistas americanos. O “transtorno da perso-
nalidade narcisista” aparece pela primeira vez no DSM-III, em 1980.14 

Pessoas com personalidade antissocial provavelmente existem desde a aurora 
da humanidade. Na Ética a Nicomano, Aristóteles diz que certas coisas “[...] não 
são agradáveis por natureza, (a) algumas se tornam tais por efeito de distúrbios 
no organismo, outras (b) devido a hábitos adquiridos e outras ainda (c) em razão 
de uma natureza congenitamente má” (Livro VII, 5).15 Recentemente, os termos 
“psicopatia”, “sociopatia” e “transtorno da personalidade antissocial” têm sido uti-
lizados de modo intercambiável; no entanto, alguns autores sugerem que seriam 
conceitos distintos, embora com muita superposição. “Psicopatia” seria um termo 
mais genérico, caracterizado por ausência de empatia, frieza emocional, ausência 
de culpa e, eventualmente, atos violentos e antissociais. Por ser vislumbrado já na 
infância e na adolescência, admite-se que tenha uma base biológica importante. 
Já a “sociopatia” seria decorrente da interação entre uma predisposição biológica 
e de condições ambientais adversas. O conceito de “transtorno da personalidade 
antissocial”, por sua vez, está delimitado tanto no DSM-59 quanto na CID-108 (com 
a denominação “transtorno da personalidade dissocial”).16–18

O Grupo C dos transtornos da personalidade

O menos claro dos três grupos de transtornos da personalidade é composto por 
pacientes com características de evitação, dependência e anancásticos. A falta de 
clareza em relação a esse grupo se deve ao fato de os quadros serem frouxamente 
relacionados e de a superposição com os transtornos de ansiedade não estar clara.19
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