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RESUMO 

 

Recentes avanços científicos têm gerado uma melhora nos parâmetros de saúde pública nos 

transtornos mentais. Não obstante, esse artigo tem como objetivo apontar especificações dos 

transtornos de personalidade, mentais e clínicos. O termo acima supracitado é usado para indicar 

a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecíveis, 

associados, na maioria dos casos, a sofrimento e interferência com funções pessoais. Para tal, 

compreenderam-se pesquisas bibliográficas de cunho qualitativas, as quais se exploraram por meio 

das escritas em bancos de dados eletrônicos e livros. Tornam-se estimulantes e necessárias 

discussões que desenvolvam o pensamento crítico no sentido de amenizar a incidência sofrimentos 

advindos do fenômeno. 

   

Palavras-chave: transtorno, doença, transtorno mental, transtorno clínico e transtorno de 

personalidade. 
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1. TRANSTORNO MENTAL – DESCRIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO 

 

Transtornos mentais, de acordo com o CID –10 tem em comum uma etiologia demonstrável, 

de doença ou lesão cerebral, ou outra afecção que leve a uma disfunção cerebral. Disfunção esta 

que pode ser primária como em doenças, lesões e afecções que afetam o cérebro diretamente e 

preferencialmente; ou secundário, como em doenças e transtornos sistêmicos que acometem o 

cérebro como um dos múltiplos órgãos ou sistemas corporais envolvidos.  

Segundo Fernandez e Cheniaux (2010) o termo transtorno mental é utilizado para indicar a 

presença de um conjunto de vivencias subjetivas ou comportamentais que causam sofrimento 

significativo ou um importante prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em qualquer 

outra área importante da vida do indivíduo.  

Jung (1986) sobre a doença mental salienta que eclode em momento de grande emoção 

despertadas por razões, por assim dizer, normais. Para o autor quando a doença mental surge, vários 

sintomas aparecem que não podem de modo algum ser compreendidos do ponto de vista 

anatômico, porém tornam-se compreensíveis quando considerado a história pregressa do sujeito. 

Sendo assim a personalidade torna-se, o elemento no qual se desenvolve a doença. O critério que 

permite julgá-la é ao mesmo tempo a realidade e a medida da doença (FOCAULT 1975). 

Zimerman (2007) ressalta que as defesas empregadas pelo ego definem a formação do tipo 

de caráter e dos transtornos mentais.  Determinado mecanismo defensivo do ego pode predominar 

com grande intensidade, que acaba por estabelecer um padrão do tipo de caráter do sujeito ou o 

transtorno mental. É frequente que se forme uma constelação de defesas que se configuram em 

determinada organização defensiva típica de certos padrões de quadros clínicos de psicopatologia 

ou de personalidade. O autor exemplifica tal afirmação com a possibilidade de que uma criança 

tenha sido educada com constantes avisos de cuidados e com repetidas advertências de que deve 

evitar riscos, que na maioria dos casos são situações banais de fácil e sadio enfrentamento. Essa 

criança torna-se mais propensa a se tornar uma pessoa fóbica com a vigência de defesas que 
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procuram evitar situações imaginadas como sendo perigosas, tais como; o escuro, espaço aberto 

ou fechado, medos de pequenos animais, sangue, injeções entre outros.  

Exemplo usado pelo autor para elucidar o fenômeno diz respeito a educação, onde aponta 

que uma criança marcada por intensas e exageradas recomendações, advertências e até mesmo 

ameaças com relação à limpeza, terá forte tendência a tornar-se uma pessoa com características 

obsessivas, ficando assim submetido a um superego que é rígido cobrador e ameaçador. As causas 

determinantes não são unicamente exteriores, como nos exemplos citados, pois uma fobia pode ser 

resultado de uma projeção de sentimentos persecutórios internos. Uma neurose obsessiva–

compulsiva pode ser consequência defensiva contra um superego cruel e tirânico (ZIMERMAN, 

2007).  

Em continuação Laplanche e Pontalis (2001, p.277) afirmam “Mecanismos de defesa são 

diferentes tipos de operações em que a defesa pode ser especificada”. Nesse sentido Laia (2011) 

no contexto específico de uma abordagem dimensional dos transtornos mentais, aponta que 

encontraremos proposições como: sintomas psicóticos (positivos), sintomas negativos, sintomas 

maníacos, sintomas depressivos, deficiência cognitiva, ansiedade, sintomas obsessivo-

compulsivos, uso indevido de substância, impulsividade, propensão ao suicídio, problemas 

alimentares, problemas de sono e problemas sexuais. 

Michel Foucalt (1975) acrescenta, ressaltando que:  

 

Se define a doença mental com os mesmos métodos conceituais que a doença orgânica, 

se se isolam e se se reúnem os sintomas psicológicos como os sintomas fisiológicos, é 

porque antes de tudo se considera a doença, mental ou orgânica, como uma essência 

natural manifestada por sintomas específicos. Entre essas duas formas de patologia, não 

há então unidade real, mas semente, e por intermediário destes dois postulados, um 

paralelismo abstrato. Ora o problema da unidade humana e da totalidade psicossomática 

permanece inteiramente aberto (FOULCAULT, 1975). 

 

O autor ainda salienta que as dimensões psicológicas da doença não podem ser encaradas 

como autônomas. Para ele, a doença mental pode situar-se em relação a gênese humana, à história 

psicológica e individual e também às formas de existência. É necessário levar em consideração 

esses aspectos da doença e recorrer a explicações míticas, como a evolução das estruturas 

psicológicas e a teoria dos instintos, para compreender o processo da doença mental. Foucault 

acrescenta ainda que, “é somente na história que se pode descobrir o único, a priori concreto, onde 

a doença mental toma como abertura vazia de sua possibilidade suas figuras necessárias” 

(FOUCAULT, 1975).  
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Em continuação, Foucault (1975) afirma que é da angustia que a evolução psicológica 

transforma-se em história individual. O que une o presente e o passado é a angustia, e esta situa-se 

em relação ao outro e confere-lhes uma comunidade de sentido. A conduta patológica é envolvida 

por conteúdos arcaicos e uma inserção significativa do presente, e é neste presente que desencadeia 

a ambivalência e a angustia, provocando o jogo de proteção neurótica. Deve-se ressaltar que esta 

angustia e os mecanismos que a afastam, já foram a muito tempo fixados na história do sujeito. 

Diante disso, é possível então corroborar dizendo que a doença desenvolve-se como um círculo 

vicioso, onde o doente se protege contra um passado em que a presença secreta faz surgir a 

angustia, por meio de seus atuais mecanismos de defesa, por outo lado contra a possível ocorrência 

de uma angustia atual, dessa forma o sujeito se protege apelando para proteções instauradas no 

decorrer de situações análogas.  

A história psicológica do doente é composta por um conjunto de condutas significativas que 

edificam mecanismos de defesa contra a ambivalência das contradições efetivas 

(FOUCAUL,1975). Diante das afirmações compreende-se que se pelo olhar do autor que o 

complexo de édipo não foi vivenciado de forma satisfatória, ou até mesmo correta, este sujeito 

poderá vivenciar sintomas psicopatológicos quando adulto.  

 

2. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 

 

São abordadas pela psicanálise duas maneiras diferentes de abordar a personalidade, cada 

uma deriva de um modelo anterior de desenvolvimento individual. Freud buscou entender na época 

da teoria da pulsão original a personalidade por meio da fixação, ou seja, a fase de desenvolvimento 

primário que a pessoa está fixada inconscientemente. Posteriormente com o desenvolvimento da 

psicologia do ego, o caráter foi considerado expressão da operação de estilos individuais de defesa, 

pode-se dizer que seria o meio mais usados por uma pessoa para evitar estados de ansiedade, por 

exemplo. Essas duas formas não entram em conflito uma com a outra, mas ao contrário, se 

completam (WILLIAMS, 2011). 

De acordo com o CID 10, F60 – F62 Transtornos específicos de personalidade, transtornos 

de personalidade, mistos e outros, e alterações permanentes de personalidade; 

 

Esses tipos de condição abrangem padrões de comportamento profundamente arraigados 

e permanentes, manifestando-se como respostas inflexíveis a uma ampla série de situações 

pessoais e sociais. Eles representam desvios extremos ou significativos do modo como o 

indivíduo médio, em uma dada cultura, perceba, pensa, sente e, particularmente, se 

relaciona com os outros. Tais padrões de comportamento tendem a ser estáveis e a 
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abranger múltiplos domínios de comportamento e funcionamento psicológico.  Eles são 

frequentemente, mas não sempre, associados a graus variados de angústia subjetiva e a 

problemas no funcionamento e desempenhos sociais (CID 10). 

 

Ainda de acordo com a CID 10, os transtornos de personalidade são, por imediata, 

subdivididos de acordo com conjunção de traços que correspondem às manifestações 

comportamentais mais assíduas. Os subtipos assim descritos são amplamente reconhecidos como 

formas maiores de desvio de personalidade. Ao fazer um diagnóstico de transtorno de 

personalidade o clínico deve considerar todos os aspectos do funcionamento pessoal, embora a 

formulação diagnóstica, para ser simples e eficiente se referirá somente àquelas dimensões ou 

traços para os quais os limites sugeridos para gravidade são alcançados. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO PARA OS TRANSTORNOS - DSM-V 

 

Eixo I: descreve os transtornos clínicos propriamente ditos. Por exemplo: transtorno de 

pânico sem agorafobia, esquizofrenia, transtorno depressivo recorrente, transtorno delirante, 

transtorno bipolar, dependência do álcool, etc. 

Eixo II: Descreve o retardo mental: Por exemplo: retardo mental severo e transtornos de 

personalidade, que foram reunidos em três grandes agrupamentos.  

Eixo III: Descreve as condições médicas gerais. Por exemplo: otite média recorrente  

Eixo IV: Trata dos problemas psicossociais e ambientais, associados com o transtorno mental 

em questão. Ex. ameaça de perda de emprego. 

Eixo V: Constitui-se por uma escala de avaliação global de funcionamento (AGF), que 

recebe uma numeração. Por exemplo: AGF = 82. 

 

CLASSIFICAÇÃO PARA OS TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE SEGUNDO 

A CID-10 E O DSM-V 

Agrupamento A: esquisitice e/ou desconfiança, aqui estão os indivíduos com traços estranhos 

ou bizarros: paranoide, esquizoide, esquizotípica. 

Agrupamento B: impulsividade e ou/manipulação, aqui estão os indivíduos com traços 

dramáticos e instáveis: borderline, sociopática, histriônica. 

Agrupamento C: ansiedade e/ou controle, aqui estão os indivíduos inseguros e ansiosos. 

ansiosa, anancástica/obsessiva, dependente. 
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4. ALGUNS EXEMPLOS DE TRANSTORNOS CLÍNICOS 

 

4.1.Transtorno do pânico 

O transtorno do pânico é muito frequente na prática clínica. É importante que todos os 

médicos sejam capazes de reconhecer esse transtorno, dar orientações básicas e encaminhar para 

tratamento apropriado a médicos psiquiatras e psicólogos clínicos. Apesar das diferenças 

metodológicas e culturais, estudos realizados na Europa, EUA e Brasil são confluentes em apontar 

os transtornos ansiosos como um dos mais frequentes problemas de saúde mental. 

O transtorno do pânico por ter início precoce, está entre os transtornos mentais que mais se 

estendem ao longo da vida. O transtorno do pânico é reconhecido como entidade clínica desde os 

anos 80 com a publicação do DSM III. Cursa com um aumento da atividade do sistema nervoso 

autônomo. Dentre os transtornos ansiosos, o transtorno do pânico tem sido um dos mais estudados, 

com avanços no conhecimento de sua patofisiologia. 

 O diagnóstico é feito com a presença de ataques de pânico recorrentes, com preocupação em 

ter novos ataques e com as consequências desses ataques (DSM-V). Os ataques de pânico podem 

ser acompanhados de sintomas físicos cardiológicos, gastrointestinais, otoneurológicos ou 

autonômicos. Frequentemente são acompanhados de morbidades psiquiátricas, como depressão, 

transtorno bipolar, outros transtornos de ansiedade, além da dependência de álcool. 

 O DSM-V inicia sua seção sobre Transtornos de Ansiedade definindo Ataques de Pânico e 

Agorafobia, que podem estar presentes em mais de um tipo de quadro. Os Ataques de Pânico são 

crises súbitas com múltiplos sinais e sintomas de hiperatividade autonômica, sensação de mal-estar 

e perigo iminente, atingindo seu máximo até cerca de 10 minutos.  

 O Transtorno de Pânico se caracteriza por Ataques de pânico espontâneos, acompanhados 

de ansiedade antecipatória, ou seja, medo de vir a apresentar novos ataques, que leva à evitação 

das situações relacionadas à possível ocorrência de ataques. 

 

4.2.Transtorno depressivo 

 F32 - Episódio depressivo que pode ser classificado de acordo com a intensidade dos 

sintomas em leve, moderado ou grave. Os episódios leves e moderados podem ser especificados 

quanto à presença ou não de sintomas somáticos e os graves quanto à presença ou ausência de 

sintomas psicóticos. 
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 A depressão também pode se apresentar de múltiplas formas, com queixas psíquicas, como: 

humor depressivo, anedonia, ideias de autodesvalorização e culpa, ideias de morte e suicídio, 

fadiga, sensação de perda de energia, diminuição da concentração, memória e capacidade de 

decidir, além de queixas somáticas, como: aumento ou diminuição de sono, apetite e peso, 

diminuição da libido, dores sem substrato orgânico. 

 Podem ocorrer também alterações no comportamento tais como retraimento social, crises de 

choro, abandono de atividades habituais e do cuidado próprio, comportamento suicida, retardo ou 

agitação psicomotora. Em adolescentes pode ocorrer mal humor, irritabilidade, falta de motivação, 

sentimentos de tédio e prejuízo no rendimento escolar. Em idosos, múltiplas queixas somáticas 

podem “mascarar” o afeto depressivo. 

 Diante de um paciente com queixas sugestivas de depressão é importante proceder à 

investigação no sentido de verificar a existência de outros quadros que podem causar alterações 

semelhantes, tais como: uso de agentes farmacológicos (contraceptivos orais, anti-hipertensivos, 

corticoides, etc.), doenças endócrinas, neurológicas, nutricionais, infecciosas, colagenosas ou 

neoplasias. É necessário também o diagnóstico diferencial com outros transtornos psiquiátricos, 

como: transtorno de ansiedade, alcoolismo e outras farmaco dependências, esquizofrenia e 

transtornos esquizofreniformes, transtorno esquizoafetivo e quadros demenciais. 

No DSM-V, os transtornos depressivos se encontram classificados da seguinte forma: 

* Transtorno depressivo maior, designado como único ou recorrente; 

* Transtorno distímico, que pode ser classificado como de início precoce ou tardio, com ou 

sem características atípicas; 

* Transtorno depressivo sem outra especificação. 

 Cabe lembrar também a importante superposição de sintomas depressivos, que pode ser 

observada com frequência na prática clínica e exige uma abordagem bastante integrada, permitindo 

ao paciente uma superação global de suas dificuldades o que pode implicar, inclusive, em ganhos 

em seu desenvolvimento pessoal. 

 

4.3.Transtorno de Humor Bipolar 

 O DSM-V descreve também os transtornos bipolares tipo I (episódios maníacos associados 

a episódio depressivo maior), tipo II (episódios hipomaníacos), transtorno ciclotímico, transtorno 

bipolar sem outra especificação, transtorno do humor devido à condição médica geral ou induzido 

por substância. 
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 É importante saber se trata-se de um quadro unipolar ou bipolar para se avaliar o risco de 

uma “virada maníaca” no uso de antidepressivos em pacientes bipolares, assim como distinguir um 

episódio único de quadros crônicos e recorrentes, pois nestes casos o risco exige um tratamento de 

manutenção de longo prazo. 

 O transtorno bipolar (TB) é um dos quadros nosológicos mais consistentes ao longo da 

história da medicina e as formas típicas (euforia, mania, depressão) da doença são bem 

caracterizadas e reconhecíveis, permitindo o diagnóstico precoce e confiável. 

 As classificações mais utilizadas em psiquiatria enfatizam o quadro clássico da mania. O 

diagnóstico pelo DSM-V requer humor persistente e anormalmente elevado, expansivo ou irritável 

durando pelo menos uma semana ou no mínimo quatro dias necessários para a confirmação do 

diagnóstico. 

 A mania é o mais característico dos episódios e, apesar de frequente e incapacitante (é o que 

mais resulta em internações agudas em virtude das graves mudanças de comportamento e conduta 

que provoca), é pouco estudada e diagnosticada. 

 Hipomania, sua forma mais leve, era praticamente desconhecida pela maioria dos clínicos, 

sendo confundida com a normalidade ou transtornos de personalidade borderline, histriônico, 

narcisista ou anti-social. 

 A identificação de pacientes pertencentes ao amplo grupo de bipolares, embora de suma 

importância clínica, social e econômica, e apesar da terapêutica disponível, continua sendo pouco 

ou tardiamente diagnosticado e inadequadamente tratado. A mania afeta o humor e as funções 

vegetativas, como sono, cognição, psicomotricidade e nível de energia. Em um episódio maníaco 

clássico, o humor é expansivo ou eufórico, diminui a necessidade de sono, ocorre aumento da 

energia, de atividades dirigidas a objetivos (por exemplo, o paciente inicia vários projetos ao 

mesmo tempo), de atividades prazerosas, da libido, além de inquietação e até mesmo agitação 

psicomotora. 

 A maior dificuldade no diagnóstico ocorre em episódios em que há irritabilidade, idéias 

delirantes paranóides, agitação psicomotora e sintomas depressivos com labilidade afetiva. 

 A hipomania é um estado semelhante à mania, porém mais leve. Em geral, é breve, durando 

menos de uma semana. Há mudança no humor habitual do paciente para euforia ou irritabilidade, 

reconhecida por outros, além de hiperatividade, tagarelice, diminuição da necessidade de sono, 

aumento da sociabilidade, atividade física, iniciativa, atividades prazerosas, libido e sexo, e 

impaciência. O prejuízo ao paciente não é tão intenso quanto o da mania. 
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4.5.Transtorno Obsessivo compulsivo 

 O Transtorno Obsessivo-compulsivo se constitui de pensamentos obsessivos - idéias, 

imagens ou impulsos que invadem a consciência de forma repetida e estereotipada, causando mal-

estar à pessoa e compulsões, assim como comportamentos estereotipados, repetidas, que não levam 

à conclusão de nenhuma tarefa, mas têm a função de prevenir a ocorrência de algum evento muito 

pouco provável. 

 Os pensamentos e compulsões são sentidos pelo próprio indivíduo que, no entanto, não 

consegue evitá-los, o que lhe causa muita ansiedade, perda de tempo e da capacidade para a 

realização das atividades habituais. O Transtorno Obsessivo compulsivo se constitui como um dos 

quadros mais intrigantes e desafiadores da psiquiatria e da psicologia atual. 

 Caracteriza-se pela presença de obsessões e compulsões que acompanham o individuo com 

pensamentos ou impulsos repetitivos e intrusivos não atingindo a gravidade de um transtorno 

obsessivo-compulsivo. Em geral, elas perturbam muito o sujeito, o qual tenta frequentemente 

resistir-lhes, mas sem sucesso. As obsessões seriam os pensamentos ou ideias recorrentes de caráter 

intrusivo e desagradável que causam muita ansiedade. 

 As compulsões são comportamentos, ações ou atitudes, de aspecto repetitivo que a pessoa 

com TOC adota com o intuito de reduzir a ansiedade provocada pelos pensamentos repetitivos. É 

importante enfatizar que na maioria dos casos de TOC o individuo mantém sua capacidade de 

insight preservada, ou seja, ele tem noção da total falta de sentido de suas ideias e ações. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE 

 

Freud concebeu o desenvolvimento da personalidade a partir do conceito de libido, sendo 

este, um conceito biológico e significa a energia que está à disposição dos impulsos de vida ou 

sexuais. Onde para o autor supra citado o desenvolvimento da personalidade ocorre em sete fases: 

oral, anal, fálica, adolescência, maturidade e velhice.  

 

Em cada fase, a pessoa deve aprender a resolver certos problemas específicos, originados 

do próprio crescimento físico e da interação com o meio. A solução dos diferentes 

problemas, que em grande parte depende do tipo de sociedade ou cultura, resulta na 

passagem de uma fase para outra e na formação do tipo peculiar de personalidade. 

(DÀNDREA, 1987). 

 

 

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


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 15.04.2018 

 

 

Elizete Venson do Nascimento Marconi 
Jessica Etapechusk 
Luana Castilho de Alencar Campos 

10 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Onde dar-se-á ênfase na fase Anal, nesta fase, durante o segundo e terceiro ano de vida, a 

região do ânus é fundamental na formação da personalidade.  

De acordo com Dàndrea (1987), neste período a energia libidinosa esta concentrada na 

porção posterior do trato digestivo e a satisfação anal ocupa uma posição de destaque. Onde a 

criança obtém prazer pela estimulação da mucosa retal e das partes adjacentes.   

 

[...] o valor que os adultos dão a evacuação, leva a criança a fantasiar que os produtos 

fecais são materiais preciosos e a querer guarda-los para si. Aqui, também surge o aspecto 

sádico, pois a criança em vez de oferecer suas fezes de presente, como expressão de amor, 

poderá retê-las como gesto hostil aos pais que desejam a evacuação. (DÀNDREA,1987). 

 

6.  BISSEXUALIDADE 

 

De acordo com a CID 10, a bissexualidade encontra-se, F66 Transtornos psicológicos e de 

comportamento associados ao desenvolvimento e orientações sexuais. Assim postula o F66. X2 

Bissexual, para ser usado apenas quando há evidência clara de atração sexual por membros de 

ambos os sexos. 

Retomando a fase anal, como já mencionado no texto apresentado a cima, a bissexualidade 

é um aspecto relacionado à fisiologia das excreções. O reto é um órgão oco que tanto pode expulsar 

ativamente algo como ser estimulado por um corpo estranho em seu interior (por exemplo, um 

cilindro de fezes, supositórios etc (DÀNDREA,1987). 

Tendências masculinas resultam do primeiro aspecto e femininas do segundo. Por outro lado, 

a matéria fecal, pelo pensamento mágico da criança, pode ser considerada como algo valioso ou 

parte do próprio corpo que é eliminada. A perda das fezes na fase anal, assim como o desligamento 

do seio na fase oral, são assim essencial para o futuro desenvolvimento do complexo de castração.  

 

De acordo com Coutinho (2006), a ausência da metáfora paterna e abolição da lei simbólica 

intermediada pelo nome do pai mantêm o sujeito à margem da castração e sem acesso ao 

significante fálico e assim, incapaz de situar-se em relação ao próprio sexo. 

Para Freud (1905), o ser humano nasce bissexual, sendo esta inata, e de acordo com seu 

desenvolvimento vai se transformando em monossexual, com resíduos ínfimos do sexo atrofiado.  
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O transtorno mental pode ocorrer de complicações na genética, por lesões ou podendo 

também suceder pelos transtornos sistêmicos. Representa assim um grande impacto na vida do 

sujeito, pois surgem vários sintomas associados, trazendo prejuízos para vida social e pessoal do 

mesmo.   

 O caráter ou o transtorno mental do sujeito pode ser determinado pelo mecanismo de defesa 

utilizado pelo ego. No transtorno de personalidade o caráter e a personalidade são determinados 

pelo equilíbrio que o ego tenta manter entre a tríade (id, ego e superego). Há algumas diferenças 

entre esses transtornos, o transtorno mental tem uma identidade mais sólida, sua oscilação de 

humor ocorre em períodos mais longos, já no transtorno de personalidade o sujeito não possui uma 

identidade bem definida, a oscilação de humor é mais curta e em questão da sexualidade é mais 

provável encontrar a bissexualidade nesse transtorno. 

 Entende-se que o sujeito com transtorno mental dispõe de prejuízos em suas relações 

interpessoais, surgindo assim conflitos e prejudicando o processo de identificação masculina ou 

feminina,  que por sua vez cria inconstância na escolha do objeto sexual, podendo causar um 

envolvimento com pessoas de ambos os sexos, indicando a bissexualidade. 
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