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Publicado originalmente em inglês (Handbook of 
dynamic psychotherapy for higher level personality pa-
thology), o livro Psicoterapia dinâmica das patologias 
leves de personalidade foi lançado pela editora Artmed 
em versão para o português em 2008. Direcionado tan-
to a estudantes de psicoterapia quanto a clínicos mais 
experientes, a obra descreve uma forma específica de 
tratamento psicodinâmico das patologias leves de perso-
nalidade (PDPLP), baseado na teoria psicodinâmica con-
temporânea das relações objetais. As bases dessa forma 
psicoterapia consistem na exploração e modificação dos 
padrões disfuncionais de relacionamentos internalizados 
e na introdução de um maior grau de flexibilidade nas 
operações defensivas do paciente, aliviando sintomas e 
traços de personalidade mal-adaptativos.

O modelo de tratamento em que se baseia o livro é 
produto da psicoterapia focada na transferência (PFT), 
um tipo de psicoterapia psicodinâmica desenvolvida e 
testada no Instituto de Transtornos de Personalidade da 
Sanford Weill Cornell Medical College para tratamento dos 
transtornos de personalidade graves, como o borderline. 
A PFT é singular comparada a outras formas de psicote-
rapia psicodinâmica de longa duração por ter sido desen-
volvida especificamente para tratar transtornos graves de 
personalidade e suas particularidades, por ter suas técni-
cas descritas passo a passo em um manual de tratamento 
focado nas necessidades comuns aos portadores dessa 
patologia, além de ter sido validada empiricamente.

O objetivo do livro é preencher a lacuna estabelecida 
no conhecimento de um tratamento específico, compará-
vel à PFT, para as patologias leves de personalidade, que 
são os transtornos de personalidade bastante frequentes 
nos consultórios, em que há o predomínio da utilização 
de mecanismos de defesa mais evoluídos, configurando 
o nível neurótico de organização de personalidade, com 
sintomas vagos de transtornos de humor e ansiedade, 
além de padrões repetitivos de relacionamentos disfun-
cionais. Os autores apresentam uma abordagem siste-
mática, clara e específica de psicoterapia, útil para os 
clínicos mais experientes e que também pode ser usada 
para treinamento clínico e como manual de tratamento 
em um contexto de pesquisa.

Ao mesmo tempo em que os autores sistematizam 
e definem os princípios do tratamento de forma precisa 
dentro de um referencial psicodinâmico, salientam que 
“um tratamento desse tipo não pode ser reduzido a uma 
série de passos a serem seguidos de maneira padroniza-
da por qualquer terapeuta que esteja tratando qualquer 
paciente”. Esse alerta indica a importância da escuta re-
flexiva, do uso da contratransferência, da supervisão e 
do tratamento pessoal para o desenvolvimento de uma 
boa psicoterapia. O uso de ilustrações clínicas ao longo 
de todo o texto facilita o entendimento da teoria e da 
técnica dentro do contexto da prática clínica.

A obra é subdividida em três partes. Inicialmente, é 
estabelecida a compreensão teórica das patologias leves 



de personalidade, com definições dos termos e aplica-
ção da teoria das relações objetais à compreensão dos 
transtornos de personalidade, conforme desenvolvida 
por Otto Kernberg. O grau de disfunção irá depender do 
grau de rigidez de personalidade, o nível de organização 
das defesas, o grau de patologia da identidade e de com-
prometimento do teste de realidade. 

Após, enfatiza-se o tratamento psicoterápico através 
de estratégias, delimitação do setting terapêutico, téc-
nicas e táticas. As estratégias de tratamento incluem: 
definir as relações objetais dominantes, explorar e in-
terpretar os conflitos e defesas, limitar o foco aos obje-
tivos do tratamento, elaborar os conflitos identificados. 
O setting e as técnicas utilizadas seguem os princípios 
da psicoterapia psicodinâmica de longo prazo, como fre-
quência de duas vezes por semana, sessões de 45 a 50 
minutos com horários estabelecidos previamente, uso 
da neutralidade, transferência, contratransferência, con-
tinência, interpretação, análise de resistências, etc. Já 
as técnicas e táticas do tratamento são os componentes 
que guiam o terapeuta em cada sessão na decisão de 

como implementar as técnicas. São elas: identificação 
de um tema prioritário, baseado no afeto dominante; 
definição do conflito; análise sistemática do conflito do-
minante; e análise da relação entre o conflito dominante 
e os objetivos do tratamento. Por último, os autores des-
crevem a avaliação do pacientes, as fases do tratamento 
e a combinação da PDPLP com outros tratamentos, in-
cluindo o medicamentoso.

A grande contribuição deste livro e sua inovação é a 
criação de um manual que sistematiza e padroniza a PD-
PLP, útil tanto para a prática clínica como para assegurar 
o uso de uma técnica competente para a realização de 
pesquisas, também  proporcionando treinamento ade-
quado àqueles que o utilizam.  Ao mesmo tempo, garan-
te uma implementação flexível mas consistente da teoria 
e da técnica, o que é o grande desafio na prática clínica.
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