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Ao todo, são dez transtornos diferentes.

• Transtorno de Personalidade 

Paranoide 

Pessoas com alto grau de desconfiança e 

suspeita sobre os outros. Podem apresen-

tar medo de perseguição e/ou de serem 

enganadas;

GRUPO A – Transtornos estranhos 

ou excêntricos, inclui:

• Transtorno de Personalidade 

Esquizoide

Costumam apresentar alto grau de 

desinteresse em outras pessoas e 

embotamento social;

Refere-se a um conjunto de transtornos.  

Apesar de se manifestar de forma variada, 

em todos os transtornos as pessoas apre-

sentam padrões de comportamento e 

formas de reagir e se relacionar persisten-

tes, e que causam sofrimento significativo 

ou até mesmo comprometimento da sua 

funcionalidade. 

• Transtorno de Personalidade 

Esquizotípico

Pessoas com comportamentos e 

pensamentos excêntricos ou bizarros. 

Geralmente têm dificuldade em adquirir 

relacionamentos íntimos.

Os transtornos de personalidade são 

classificados em três subgrupos, conforme 

o último Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-5), unindo 

aqueles que apresentam características e 

padrões em comum. 

Tipos de Transtornos de Personalidade

• Transtorno de Personalidade 

Dependente

Costumam apresentar necessidade 

excessiva de ser cuidado e alto grau de 

submissão;

• GRUPO C – Transtornos ansiosos 

e/ou apreensivos, inclui:

• Transtorno de Personalidade 

Esquivo

Medo de rejeição tão alto que costumam 

evitar o contato interpessoal de qualquer 

tipo;

GRUPO B – Transtornos dramáticos ou 

erráticos, inclui:

• Transtorno de Personalidade 

Histriônico

Pessoas que possuem necessidade 

excessiva de chamar a atenção;

• Transtorno de Personalidade 

Narcisista 

Costumam apresentar autoestima frágil 

e desregulada, apesar de aparentarem 

grandiosidade sobre a própria imagem.

• Transtorno de Personalidade 

Antissocial

Costumam manipular os outros para 

ganho pessoal, podem ser falsos e 

irresponsáveis social e afetivamente;

• Transtorno de Personalidade 

Borderline

Alta instabilidade emocional, com 

intolerância de ficar sozinho e mudanças 

de atitude súbitas e de forma impulsiva;



• Relacionamentos Interpessoais – 

Estabelecer relações íntimas e duradouras 

costuma ser muito difícil para quem sofre 

de qualquer transtorno de personalidade. 

Costumam ser pessoas tidas como 

confusas, que podem tender a se isolar 

socialmente ou até mesmo sofrer de medo 

de abandono e necessitar de muita 

atenção.

Possíveis causas

• Auto Identidade – Quem sofre de 

transtorno de personalidade não tem uma 

imagem clara e estável de si mesma, 

podendo mudá-la conforme a situação em 

que se encontram. Da mesma forma, a 

autoestima oscila entre alta e baixa.

Apesar de não estar muito bem estabe-

lecido ainda, acredita-se que os transtor-

nos de personalidade são causados por 

uma combinação e interação entre fatores 

sociais, ambientais e predisposição 

genética. Muitos transtornos diminuem a 

sua gravidade com o avançar da idade, 

porém certos traços podem persistir, 

mesmo após a resolução dos sintomas 

agudos que levaram ao diagnóstico 

num primeiro momento. 

Os sinais e sintomas dos transtornos 

costumam surgir na adolescência e/ou no 

início da vida adulta. Geralmente, se 

manifestam através da autoimagem (na 

construção da própria identidade) e 

através dos relacionamentos.

• Transtorno de Personalidade 

Obsessivo-Compulsivo (TOC) 

Costumam ser pessoas rígidas, perfec-

cionistas e obstinadas, que apresentam 

pensamentos ou comportamentos 

repetitivos que causam prejuízo às suas 

atividades.

FONTE:

COMO LIDAR COM TRANSTORNO DE 

COMPORTAMENTO NA ESCOLA? 

(Texto adaptado) disponível em 

https://jornadaedu.com.br/acontece-na-

escola/como-lidar-com-transtorno-de-

comportamento-na-escola/ Acesso em: 02 

julho 2020

Como diagnosticar

Transtorno de comportamento 

na escola 

VOCÊ SABE QUAIS SÃO OS 

TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE? 

DESCUBRA (Texto adaptado) 

disponível em 

<https://psiquiatriapaulista.com.br/quais-

sao-os-transtornos-de-personalidade/> 

Acesso em 04 julho 2020

O diagnóstico é clínico e exige uma boa 

avaliação do psiquiatra. Não costuma ser 

um diagnóstico fácil de se firmar, geral-

mente exigindo mais de um encontro 

com o médico especialista.

Pode ser algo que assuste um pouco os 

professores que precisam lidar com algum 

estudante com algum dos transtornos em 

questão. É bem verdade que quando o 

educador passa por essa situação pela 

primeira vez, o desafio pode ser muito 

grande. Sendo assim, eis a necessidade de 

intervenções dos profissionais que estão 

aptos a contribuir para o progresso do 

estudante.

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE: 

CONHEÇA A FUNDO OS 10 PRINCIPAIS 

TIPOS (Texto adaptado) disponível em  

<https://zenklub.com.br/transtorno-de-

personalidade-tem-cura/> Acesso em: 02 

julho 2020
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