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RESUMO 

 
Consoante à bibliografia indicada, o presente trabalho tem por objetivo descrever as 
características que definem um psicopata, ou pelo menos tentar, uma vez que o 
tema é extremamente polêmico e não existe um consenso entre os especialistas. A 
complexidade do tema ainda é um enigma em discussão. Para facilitar a 
compreensão do leitor, foi necessário trazer os conceitos de personalidade, 
constituição, temperamento e caráter, os quais, juntamente com outros conceitos, 
encontram-se devidamente citados no corpo desta pesquisa bibliográfica. Em razão 
da íntima relação existente entre os conceitos apresentados, individualizá-los em 
suas definições facilita a compreensão dos objetivos do estudo. A personalidade, 
apesar da dificuldade em conceituá-la, pode ser resumida como a soma de 
temperamento e caráter. Quanto à constituição, essa é a parte física do ser humano, 
a qual, por sua vez, está diretamente relacionada ao desenvolvimento da 
personalidade. No que tange ao temperamento, destaca-se que essa é a parte 
genética do indivíduo. O caráter, por outro lado, pode ser entendido como o 
resultado das interações humanas com o ambiente externo. Os sintomas são as 
queixas de caráter subjetivo relatadas pelo paciente. Entretanto, a síndrome pode 
ser entendida como um conjunto de sinais e sintomas. O problema da pesquisa 
propôs investigar e buscou traduzir a figura controversa e enigmática do psicopata, a 
qual ainda é objeto de futuras descobertas para ciência. O objetivo geral, conforme o 
tema apresentado sugere, é descrever as principais características que definem a 
personalidade dos psicopatas. Sendo assim, o objetivo específico teve como 
finalidade principal fornecer informações que facilitem a identificação por parte de 
leigos - bem como de profissionais da psicologia e áreas afins - da figura do 
psicopata. Além disso, tentar elucidar se o Transtorno da Personalidade Antissocial 
pode ser definido como Psicopatia ou Sociopatia. A metodologia empregada foi a 
pesquisa bibliográfica. Os principais resultados do presente trabalho apontam que 
existem dois entendimentos que dividem pesquisadores e especialistas quanto ao 
Transtorno da Personalidade Antissocial e Psicopatia. O primeiro é que ambos 
tratam do mesmo objeto, ou seja, são sinônimos. O segundo entendimento dispõe 
que, apesar de haver muitas semelhanças entre o referido transtorno e a psicopatia, 
o que diferenciaria os dois seria a capacidade de planejamento, o excesso de 
arrogância e uma insensibilidade mais acentuada no indivíduo psicopata. Destaca-
se também que, quanto ao tema, não existe um denominador comum, ou seja, não 
há um entendimento uníssono entre pesquisadores e especialistas. Sendo assim, o 
transtorno da personalidade antissocial e psicopatia se inter-relacionam, mas o 
presente trabalho, apesar da polêmica que divide opiniões, tentou fazer uma breve 
diferenciação entre esses transtornos. Portanto, em que pese a divergência entre os 
especialistas da área, independentemente da nomenclatura, devemos dar destaque 
aos ensinamentos da Psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que explica que "todas 
essas terminologias definem um perfil transgressor". Portanto, devemos estar 
atentos às características do referido perfil. Sendo assim, concluiu-se que, apesar de 
bem delineadas as características do psicopata, o tema ainda é bastante 
controverso. 

 
PAVRAS-CHAVE: Psicopata; Transtorno; Sociopata; Transtorno de Personalidade  
Antissocial.
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ABSTRACT 
 

According to the bibliography, this paper aims to describe the characteristics that 
define a psychopath, or at least try to do it, once this subject is extremely 
controversial and there is no consensus among experts. The complexity of the 
subject is still a great issue under discussion. In order to make the understanding 
easier, it was necessary to bring the concepts of personality, constitution, temper and 
character, which, along with other concepts, are properly stated in this bibliographical 
research. Due to the close relationship between the concepts presented, 
individualizing them in their definitions facilitates the understanding of the study 
objectives. Personality, despite the difficulty in conceptualizing it, can be defined as 
the sum of temper and character. As for the constitution, this is the physical part of 
the human being, which is directly related to the development of personality. 
Regarding temper, it is emphasized that this is the genetic part of the individual. 
Character, on the other hand, can be understood as the result of human interactions 
with the outter environment. Symptoms are the subjective complaints reported by the 
patient. However, the syndrome can be understood as a set of signs and symptoms. 
The problem of this research proposed to investigate and aimed to translate the 
controversial and enigmatic figure of the psychopath, who is still the subject of future 
discoveries of science. The general goal, as the theme presented suggests, is to 
describe the main characteristics that define the personality of psychopaths. Thus, 
the specific objective was to provide information that make the identification of 
psycopaths easier for professionals of psychology and related areas. We also try to 
make it clear if Antisocial Personality Disorder can be defined as Psychopathy or 
Sociopathy. The methodology employed was bibliographic research. The main 
results of the present study indicate that there are two understandings that divide 
researchers and specialists regarding antisocial personality disorder and 
psychopathy. The first one is that both refer to the same object, that is, they are 
synonyms. The second conclusion states that although there are many similarities 
between the disorder and psychopathy, what would differentiate the two would be the 
planning capacity, the excess of arrogance and a greater insensitivity in the 
psychopathic individual. It is also noteworthy that, regarding the theme, there is no 
unison understanding between researchers and specialists. Thus, antisocial 
personality disorder and psychopathy are interrelated, but the present work, despite 
the controversy that divides opinions, tried to make a brief differentiation between 
these disorders. Therefore, despite the divergence among specialists in the field, 
regardless of nomenclature, we should highlight the teachings of Psychiatrist Ana 
Beatriz Barbosa Silva, who explains that "all these terminologies define a 
transgressive profile". Therefore, we must be aware of the characteristics of this 
profile. Thus, it was concluded that, although the characteristics of the psychopath 
are well delineated, the subject is still quite controversial. 

KEYWORDS: Psychopath; Disorder; Personality; Sociopathic; Antisocial Personality 
Disorder.
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1 INTRODUÇÃO 

O tema apresentado no presente Trabalho de Conclusão de Curso de 

graduação aborda as principais características que definem os psicopatas. Para 

tentar compreender a figura do psicopata, a sua mente, bem como o transtorno que 

motiva a ação que rege o comportamento destrutivo do referido indivíduo, faz-se 

necessário compreender alguns conceitos básicos da psicologia enquanto ciência. 

Em razão da complexidade do objeto de estudo do presente trabalho, é 

preciso relembrar os conceitos de personalidade, constituição, temperamento e 

caráter. Apesar de haver uma íntima relação entre os conceitos apresentados, é 

importante individualizá-los em suas definições com a finalidade de proporcionar a 

compreensão dos objetivos deste estudo. 

A referida individualização é realizada na Seção 2 desta pesquisa. Já na 

Seção 3, o trabalho elucida a diferença entre doença, sintoma, síndrome e 

transtorno e ainda contextualiza, de forma breve, a noção de normalidade, 

facilitando, assim, a compreensão dos transtornos de personalidade, em especial do 

transtorno de personalidade antissocial. 

Como problema de pesquisa, o presente trabalho propôs investigar e buscou 

traduzir a figura controversa e enigmática do psicopata a qual ainda é objeto de 

futuras descobertas para ciência. O objetivo geral, conforme o tema apresentado 

sugere, é descrever as principais características que definem a personalidade dos 

psicopatas. Sendo assim, o objetivo específico teve como finalidade principal 

fornecer informações que facilitem a identificação por parte de leigos, bem como de 

profissionais da psicologia e de outras áreas que tenham interesse na figura do 

psicopata. Além disso, tentar elucidar se o Transtorno da Personalidade Antissocial 

pode ser definido como Psicopatia ou Sociopatia. 

O método de pesquisa utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi 

estritamente bibliográfico. Como justificativa pessoal, está o interesse do acadêmico 

nas áreas da psicologia jurídica, bem como no estudo do comportamento criminal. 

A justificativa acadêmica consiste em demonstrar que nem toda temática 

dentro da comunidade científica é tratada e compreendida de forma unânime. Ao 

contrário, muitos temas são tratados com entendimentos divergentes e são alvos de 

acalorados debates. 
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A justificativa social para a escolha do tema está necessidade de 

compreender as características dos psicopatas, com a finalidade de identificá-los e 

mantê-los a uma distância segura das pessoas de bem. Afinal, os indivíduos 

portadores de psicopatia representam um potencial perigo para a coletividade. 

Como se depreende, a problemática supramencionada coaduna-se com o 

objetivo geral desta pesquisa, a qual traz como meta principal, como explicitado 

anteriormente, definir sob a ótica da psicologia a figura do psicopata, que 

representa, aproximadamente, 4% (quatro por cento)2 da população. 

Conforme ensina Silva (2008), os psicopatas são frios, manipuladores, cruéis 

e destituídos de compaixão, culpa ou remorso. Esses indivíduos utilizam-se de sua 

inteligência e de seu charme para impressionar, seduzir e enganar quem atravessa 

o seu caminho. Estão na sociedade camuflados de executivos bem-sucedidos, bons 

pais e mães de família, bons amigos, bons políticos, e, geralmente, não costumam 

levantar suspeitas sobre quem realmente são.3 

Por fim, faz-se necessário explicar que, para facilitar a compreensão do leitor, 

o referencial teórico foi dividido em quatro seções, sendo que a Seção 2 trata dos 

conceitos de personalidade, constituição, temperamento, caráter e normalidade 

psicológica; a Seção 3 faz uma breve diferenciação entre a doença, o sintoma, 

síndrome e transtorno; a Seção 4 aborda o conceito de transtorno de personalidade, 

os critérios diagnósticos e a classificação dos subtipos de transtornos de 

personalidade; e a Seção 5 trata especificamente do Transtorno de Personalidade 

Antissocial e as principais características que definem os psicopatas.   

 

2 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2008. Contracapa. 
3 Ibidem. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 PERSONALIDADE, CONSTITUIÇÃO, TEMPERAMENTO E CARÁTER 

 

2.1.1 PERSONALIDADE 

Ao tentarmos conceituar personalidade, primeiramente devemos ter em 

mente que existem mais de cinquenta acepções de personalidade. Sendo assim, a 

intenção de encontrar aí uma unidade esbarra na dificuldade de elaborar a unidade 

na própria psicologia, além da diversidade de seus paradigmas e seus métodos.4 

Chaplin em sua obra demonstra que a personalidade foi definida por diversos 

teóricos, sendo assim, podemos destacar algumas das diversas definições. Allport 

define a personalidade como uma organização dinâmica, dentro do indivíduo, dos 

sistemas psicofisiológicos que determinam o comportamento e pensamento 

característico. Catell, define como aquilo que permite um prognóstico do que a 

pessoa fará numa dada situação.5  

Murray define a personalidade como a continuidade de força funcionais, 

manifestadas através de sequências de processos organizados dominantes e de 

comportamentos manifesto, desde a nascença até a morte. Freud explica que, a 

personalidade trata-se da interação do Id, Ego e Superego. Adler define como o 

estilo de vida do indivíduo, ou maneiras características de reagir aos problemas da 

vida, incluindo seus objetivos de vida. Jung define como a interação do ego, do 

inconsciente pessoal e coletivo, dos complexos, dos arquétipos, da persona e da 

anima.6 

O tema personalidade é extremamente complexo e, conceituá-la de modo 

compreensível é uma difícil tarefa para os estudiosos do assunto. Portanto, para 

realizar referida conceituação, devemos considerar alguns itens fundamentais. É 

sabido que não há duas personalidades idênticas, bem como não existem duas 

pessoas idênticas, embora muitas pessoas possuam traços comuns.7 

 

4 DORON, Roland; PAROT, Françoise. Dicionário de psicologia. 1ª Edição. 2ª Impressão. São 
Paulo: Editora Ática, 2000. 
5 CHAPLIN; James P. Dicionário de Psicologia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1981. p 418. 
6 Ibidem; p. 418. 
7 D'ANDREA, Flávio Fortes. Desenvolvimento da personalidade: enfoque psicodinâmico. 16ª 
Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p 9. 
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A personalidade é temporal e, na sua temporalidade, não pode ser 

considerada como uma simples soma de funções vitais, mas, uma integração 

dinâmica cuja resultante se expressa no comportamento individual frente a estímulos 

de variadas naturezas. É importante destacar que, a personalidade existe em função 

do meio. Portanto, em razão da necessidade de adaptação, a personalidade passa 

por processos de contínuo desenvolvimento.8  

Todo ser humano tem sua história pessoal, e esta é a unidade básica a ser 

levada em consideração no estudo da personalidade. Dentro deste contexto 

histórico pessoal, devemos considerar os dados biopsicológicos herdados; o meio e 

suas condições sociais, ambientais e culturais; as informações adquiridas na 

interação hereditariedade-meio, bem como as características e condições de 

funcionamento pessoal dessa interação.9 

O estudo da psicologia da personalidade revela que um bom processo de 

formação precisa levar em conta algumas questões básicas: cada pessoa tem seu 

jeito próprio de ser e de aprender; cada época traz novas exigências educacionais; 

cada situação didática apresenta desafios renovados. Essas questões nos trazem 

um ponto muito importante, qual seja, a ideia de que não se deve tratar de modo 

igual os desiguais.10 

A personalidade é o resultado da soma de caráter (temperamento e hábitos 

aprendidos) e comportamento. Ou seja, engloba ambos os aspectos. É, talvez, essa 

coesão que permite elucidar mais claramente as diferenças entre personalidade, 

temperamento e caráter.11 

Em uma simples definição, a "personalidade é a resultante psicofísica da 

interação de hereditariedade com o meio, manifestada através do comportamento, 

cujas características são peculiares a cada pessoa".12 

 

 

8 D'ANDREA, Flávio Fortes. Desenvolvimento da personalidade: enfoque psicodinâmico. 16ª 
Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p 9. 
9 Ibidem; p.9. 
10 PINTO, Ênio Brito. Formação e personalidade: conceitos e orientações. p.2. Disponível 
em:<http://www.crpsp.org.br/diverpsi/arquivos/formacao-e-personalidade-conceitos-e-
orientacoes.pdf> Acesso 17 ago. 2019. 
11 A MENTE É MARAVILHOSA. Diferenças entre personalidade, temperamento e caráter. (2 de 
Abril de 2018). Disponível em:<https://amenteemaravilhosa.com.br/personalidade-temperamento-e-
carater/> Acesso em 17 ago. 2019. 
12 J. C. Filloux. A personalidade. Col. "Saber Atual nº 58; Difusão Européia do Livro. São Paulo; In, 
D'ANDREA, Flávio Fortes. Desenvolvimento da personalidade: enfoque psicodinâmico. 16ª 
Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p.10. 
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2.1.2 CONSTITUIÇÃO 

Independente da fase de desenvolvimento, a personalidade apóia-se na 

estrutura física do indivíduo, a qual se denomina constituição. O desenvolvimento da 

personalidade está intimamente associado ao desenvolvimento físico.13 

D'Andrea ao escrever sobre personalidade, ensina que: 

O desenvolvimento da personalidade está intimamente associado ao 
desenvolvimento físico. Entretanto, as pessoas tendem a dissociar o 
psíquico do físico, supervalorizando funções psíquicas como, por exemplo, 
a afetividade e subestimando funções físicas como, por exemplo, a 
excreção. Sabe-se, porém, que as primeiras motivações e ansiedades do 
ser humano estão ligadas aos processos fisiológicos.14 

 

Na estrutura física, denominada constituição, há um conjunto de 

características individuais hereditárias que podem ou não se desenvolver nas 

interações com o meio. Referido conjunto é denominado de genótipo. Quanto às 

características individuais adquiridas em razão do meio, denominamos as mesmas 

de paratipo.15 

Portanto, quando se observa um ser humano, este se apresenta com sua 

estrutura fenotípica que é o resultado da integração genótipo-paratipo.16 Sendo 

assim, o fenótipo resulta da interação do genótipo com o ambiente. Este termo é 

empregado para designar as características apresentadas por um indivíduo, sejam 

elas morfológicas, fisiológicas e comportamentais.17 

 

2.1.3 TEMPERAMENTO 

O temperamento pode ser definido como a predisposição do indivíduo para 

uma determinada reação.18 Sendo assim, o temperamento é aquela parte inata da 

 

13 D'ANDREA, Flávio Fortes. Desenvolvimento da personalidade: enfoque psicodinâmico. 16ª 
Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. Página 10. 
14 Ibidem; p.10. 
15 Ibidem; p.10. 
16 Ibidem; p.10. 
17 SÓ BIOLOGIA. Os conceitos de fenótipo e genótipo. Disponível em: 
<https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel4.php> Acesso 18 ago. 2019. 
18 CHAPLIN; James P. Dicionário de Psicologia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1981. p. 550. 
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personalidade que é determinada por nossa herança genética19, ou seja, é a 

tendência herdada pela pessoa para reagir ao meio de maneira peculiar.20  

O temperamento é o primeiro fator da personalidade a se manifestar.  Por 

isso, é considerada a dimensão biológica e instintiva da personalidade. 21
 

Assim, desde o nascimento, entre os indivíduos verificam-se diferentes 
limiares de sensibilidade frente aos estímulos internos ou externos, 
diferenças no tom afetivo predominante, variações no ritmo, intensidade e 

periodicidade dos fenômenos neurovegetativos etc.22 

 

O temperamento por ser de origem genética e fruto da constituição 

hereditária, dificilmente será manipulado ou modificado. Sempre, de alguma forma, 

existirá essa tendência; embora não seja menos verdade que possamos 

usar recursos para inibir ou exacerbar sua manifestação.
23

  

 

2.1.4 CARÁTER 

O caráter é a maneira habitual do ser humano reagir.24 O caráter pode ser 

compreendido como o reflexo das experiências humanas. É um aspecto tanto inato 

quanto adquirido, ou seja, é o componente da personalidade que engloba a 

constituição hereditária chamada de temperamento, e o conjunto de hábitos 

relacionais e educacionais aprendidos pelo ser humano. Pode ser compreendido 

como a consequência das experiências e interações sociais que vamos tendo em 

nossa vida e das quais obtemos algum aprendizado. 25 

Nesse sentido deve-se dizer que: 

 

19 A MENTE É MARAVILHOSA. Diferenças entre personalidade, temperamento e caráter. (2 de 
Abril de 2018). Disponível em: < https://amenteemaravilhosa.com.br/personalidade-temperamento-e-
carater/> Acesso em 17 ago. 2019. 
20 D'ANDREA, Flávio Fortes. Desenvolvimento da personalidade: enfoque psicodinâmico. 16ª 
Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. páginas 10-11. 
21 A MENTE É MARAVILHOSA. Diferenças entre personalidade, temperamento e caráter. (2 de 
Abril de 2018). Disponível em: < https://amenteemaravilhosa.com.br/personalidade-temperamento-e-
carater/> Acesso em 17 ago. 2019. 
22 D'ANDREA, op.cit., p. 10-11. 
23 A MENTE É MARAVILHOSA. Op.cit. 
24 DORON, Roland; PAROT, Françoise. Dicionário de psicologia. 1ª Edição. 2ª Impressão. São 
Paulo: Editora Ática, 2000. p. 128. 
25 A MENTE É MARAVILHOSA. Op.cit. 
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Caráter é o conjunto de formas comportamentais mais elaboradas e 
determinadas pelas influências ambientais, sociais e culturais, que o 
indivíduo usa para adaptar-se ao meio. Ao contrário do temperamento, o 
caráter é predominantemente volitivo e intencional. Entretanto, de modo 
geral, temperamento e caráter estão intimamente associados, podendo 
estar tão imbricados que se torna difícil sua distinção.26 

 

É importante destacar que, todos os hábitos podem influenciar o 

temperamento e as predisposições biológicas, podendo mudar, variar, refinar e 

moldar a personalidade. Como se depreende, o caráter é de origem cultural. É 

menos estável do que o temperamento. 27 

Oportuno se torna dizer que, o caráter pode ser modificado, sendo suscetível 

de alteração por meio de um processo educacional. Hoje em dia, este termo é 

bastante confundido com o da personalidade, de forma que frequentemente são 

usados sem distinção.28 

Ao ensejo da conclusão deste item, podemos elucidar que a personalidade é 

a interação dos aspectos físicos, temperamentais e caracterológicos. É, portanto, 

uma integração dinâmica e evolutiva. Neste contexto, a personalidade vai adquirindo 

variadas e sucessivas modalidades durante a vida, embora conserve certas 

características que garantam a continuidade.29 

 

2.1.5 NORMALIDADE PSICOLÓGICA 

Escrever ou falar de normalidade em psicologia exige muita cautela. Afinal, 

tentar sintetizar ou fundamentar um conceito de normalidade deve tomar em 

consideração os variados aspectos da vida psicológica. Ao conceituar normalidade 

em psicologia, não se pode limitar apenas ao nível da inteligência e à análise 

psicométrica dos processos mentais, pois devem ser consideradas, também, as 

estruturas mais sutis que dizem respeito à dinâmica afetiva e emocional.30 

 

26 D'ANDREA; op.cit., p.11. 
27 A MENTE É MARAVILHOSA. Diferenças entre personalidade, temperamento e caráter. (2 de 
Abril de 2018). Disponível em: < https://amenteemaravilhosa.com.br/personalidade-temperamento-e-
carater/> Acesso em 17 ago. 2019. 
28 Ibidem. 
29 D'ANDREA, Flávio Fortes. Desenvolvimento da personalidade: enfoque psicodinâmico. 16ª 
Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p 11. 
30 DOYLE, Iracy. Estudo da normalidade psicológica. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. São Paulo, 
vol. 8, n.2, p. 155-170. Junho de 1950. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
282X1950000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21 ago. 2019. 
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Outro cuidado que se impõe é evitar julgamentos apressados feitos na base 
apenas da observação da aparência exterior e da conduta explícita. Só 
depois de compreendermos o modo pelo qual o equilíbrio pessoal está 
organizado, nos assegurarmos da estabilidade relativa desse equilíbrio, 
quando pudermos avaliar a qualidade produtiva dos ideais do indivíduo, as 
suas potencialidades e capacidades de realização, poderemos nos exprimir 
com certa segurança quanto à normalidade de um indivíduo.31 

 

Cumpre-nos assinalar que, a conduta é o indicador mais imediato e prático da 

normalidade psicológica, porém, o uso do referido indicador exige muita cautela. A 

consistência e a regularidade são os pontos que permitem caracterizar se uma 

conduta é "normal" ou "aceitável", ou seja, são pontos que permitem a compreensão 

das ações individuais.32 

Fiorelli e Mangini (2018) ao abordar a temática das características da 

personalidade, explicam que não há personalidade normal ou características 

normais. Todo ser humano as apresenta em maior ou menor grau, combinadas de 

infinitas maneiras. É a referida combinação que torna cada pessoa singular na sua 

maneira de se comportar.33 "As emoções do momento, entretanto, têm o poder de 

alterar a predominância de uma ou mais características e conduzem a 

comportamentos imprevisíveis e inesperados, sem que isso indique qualquer tipo de 

transtorno mental".34 

As características da personalidade não se manifestam de maneira isolada; 
elas apresentam-se sobrepostas, intercaladas e alternadas, dependendo da 
situação vivenciada pelo individuo, podendo uma ou mais de uma revelar-se 
com maior intensidade, dependendo da situação. 35 

 

As características da personalidade podem apresentar qualidades positivas e 

negativas, tudo vai depender da situação e da intensidade com que se apresentam. 

Portanto, nenhuma personalidade ou características dela é absolutamente boa ou 

má.36 

 

 

31 DOYLE, Iracy. Estudo da normalidade psicológica. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. São Paulo, 
vol. 8, n.2, p. 155-170. Junho de 1950. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
282X1950000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21 ago. 2019. 
32 Ibidem; p. 155-170. 
33 FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia jurídica. 9. ed., Ver. e 
atual. São Paulo: Atlas, 2018. p. 91. 
34 Ibidem; p.91. 
35 Ibidem; p.91. 
36 Ibidem; p.91. 
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3 CONCEITOS E DIFERENÇAS DE DOENÇA, SINTOMA, SÍNDROME E 
TRANSTORNO 

Conforme já mencionado, a presente seção visa elucidar a diferença entre 

doença, sintoma, síndrome e transtorno; e ainda, contextualiza de forma breve a 

noção de normalidade, facilitando, assim, a compreensão dos transtornos de 

personalidade, em especial o transtorno de personalidade antissocial. 

 

3.1 SINTOMA, DOENÇA E SÍNDROME 

 

3.1.1 Sintoma 

O sintoma pode ser definido como qualquer fenômeno de caráter subjetivo 

provocado no organismo por uma doença, e que, descrito pelo paciente, auxilia, em 

grau maior ou menor, a estabelecer um diagnóstico.37 

São as queixas que um paciente relata ao profissional de saúde em uma 

consulta. Os sintomas são subjetivos e, embora não seja possível medi-los, jamais 

devem ser descartados ou ignorados. Sendo assim, os sintomas tratam-se de uma 

alterações no organismo que é percebida pelo próprio paciente, por exemplo, 

angústia, tontura, dor de cansaço, entre outras.38 

Um sintoma pode ser um sinal de aviso de que o indivíduo possa estar com a 

saúde comprometida, mas também pode ser um alarme falso. Em resumo, o sintoma 

pode ser muitas coisas e nem sempre a sua manifestação está associada a uma 

doença.
39

 

É importante diferenciar os sintomas dos sinais, que são alterações no 
aspecto, na estrutura física ou no metabolismo de um paciente que podem 
percebidos por outra pessoa, como um médico, um dentista ou outro 
profissional de saúde, indicando um possível adoecimento. Diferente dos 

 

37 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 3.ed. Curitiba: 
Positivo, 2004. p.1854. 
38 MEDPREV. Qual a diferença entre doença, síndrome, sintoma e transtorno? Disponível em: 
https://medprev.online/blog/qual-a-diferenca-entre-doenca-sindrome-sintoma-e-transtorno.html. 
Acesso em 21 ago. 2019. 
39 PSICONLINEWS. A diferença entre síndrome, transtorno e doença. Disponível em: 
http://www.psiconlinews.com/2016/09/a-diferenca-entre-sindrome-transtorno-e-doenca.html. Acesso 
20 ago. 2019. 
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sintomas, os sinais não dependem do relato do paciente, pois eles podem 
ser percebidos mesmo sem a queixa, como febre, icterícia e edema.40 

 

"Quando se analisam sintomas e sinais em conjunto, tem-se a sintomatologia 

do quadro clínico, que é essencial para o diagnóstico de doenças, síndromes e 

transtornos".41 

 

3.1.2 Doença 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), doença é ausência de 

saúde acompanhada por alterações do estado de equilíbrio de uma pessoa em 

relação ao meio ambiente. Cumpre-nos assinalar que, o termo doença engloba o 

prejuízo das funções da psique, de um órgão em específico ou do organismo como 

um todo, o que dá origem a sintomas e sinais característicos.42 

O conceito de doença, bem como o de síndrome, tem origem clínica e está 

relacionada a problemas de saúde. Portanto, se uma síndrome não é nada mais do 

que um conjunto de sintomas já estudados e identificados como algo próprio ao se 

manifestar de maneira singular, uma doença deve apresentar um ou mais sintomas 

ou alterações identificáveis no organismo.43 

Tenha-se presente que é preciso atender três critérios para uma condição ser 

considerada doença. Quais sejam: ter uma causa reconhecida; manifestar-se por 

meio de uma sintomatologia específica; e provocar alterações no organismo, sejam 

elas visíveis ou detectadas por meio de exames.44 

As doenças podem tanto ser causadas por fatores externos, como infecções 
por vírus, bactérias e fungos, ou por fatores internos, como malformações 
ou disfunções. Alguns exemplos de doenças causadas por fatores externos 
são o resfriado, a gripe, as pneumonias e as micoses, enquanto as doenças 
causadas por fatores internos podem ser ilustradas com a diabetes, a 
osteoporose e a artrite reumatóide, entre muitas outras.45 

 

 

40 MEDPREV. Qual a diferença entre doença, síndrome, sintoma e transtorno? Disponível em: 
https://medprev.online/blog/qual-a-diferenca-entre-doenca-sindrome-sintoma-e-transtorno.html. 
Acesso em 21 ago. 2019. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 PSICONLINEWS. A diferença entre síndrome, transtorno e doença. Disponível em: 
http://www.psiconlinews.com/2016/09/a-diferenca-entre-sindrome-transtorno-e-doenca.html. Acesso 
20 ago. 2019. 
44 MEDPREV; Op.cit. 
45 Ibidem. 
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Como se depreende, não é necessário ter uma causa física para a síndrome 

se desenvolver, porém, algumas síndromes podem ser a manifestação de uma 

doença, mas, nem todas as síndromes são doenças, uma vez que suas causas 

podem ser de origens tanto biológicas quanto psicológicas.46 

 

3.1.3 Síndrome 

O termo síndrome tem origem na palavra grega syndromé, que significa 

reunião. Sendo assim, a síndrome pode ser definida como uma reunião de sinais e 

sintomas que estão associados a mais de uma causa. Ou seja, diferente do que 

acontece em uma doença, a sintomatologia das síndromes é inespecífica. 47 

A síndrome pode ser definida, também, como um conjunto de características 

ou de sinais associados a uma condição crítica, suscetível de despertar reações de 

temor e insegurança.48 

Ao contrário das doenças que possuem uma razão conhecida e definida por 

trás de sua manifestação clínica, as síndromes são quadros que podem ter diversas 

origens. Registra-se que pacientes diagnosticados com síndromes podem nunca 

chegar a um veredicto definitivo sobre a causa de seus sinais e sintomas.49 

 

3.2 TRANSTORNO 

Um transtorno é uma alteração na saúde que nem sempre está associado a 

uma doença propriamente dita, embora possam representar grandes incômodos 

para um paciente. Em sua maioria, os transtornos estão relacionados à ordem 

mental ou psicológica.50 

Conhecer a diferença entre doença, síndrome, sintoma e transtorno é 
importante para que o paciente e as pessoas que convivem com ele 
possam lidar melhor com o quadro clínico apresentado pelo indivíduo, 

 
46 PSICONLINEWS. A diferença entre síndrome, transtorno e doença. Disponível em: 
http://www.psiconlinews.com/2016/09/a-diferenca-entre-sindrome-transtorno-e-doenca.html. Acesso 
20 ago. 2019. 
47 MEDPREV. Qual a diferença entre doença, síndrome, sintoma e transtorno? Disponível em: 
https://medprev.online/blog/qual-a-diferenca-entre-doenca-sindrome-sintoma-e-transtorno.html. 
Acesso em 21 ago. 2019. 
48 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 3.ed. Curitiba: 
Positivo, 2004. Página 1851. 
49 MEDPREV; op.cit. 
50 Ibidem. 
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aumentando sua qualidade de vida e contribuindo para um restabelecimento 
mais rápido.51 

 
Geralmente um transtorno está associado ao âmbito da saúde mental, pois é 

nessa área que ele ocorre com uma maior incidência. O transtorno também pode ser 

compreendido como um estado alterado da saúde normal e nem sempre está 

vinculado à uma doença, podendo ter sua origem em um contexto de má adaptação 

que afeta os processos mentais.52 

Muitas vezes o termo distúrbio é utilizado como uma forma de se referir a 
doenças cujas causas ainda não foram esclarecidas. No caso dos 
transtornos mentais isso acontece muito, pois na maioria das vezes é difícil 
dizer se o desequilíbrio químico causado por determinado transtorno é o 
que causa os sintomas ou se são frutos da interação dinâmica entre a 
pessoa e o seu ambiente.53 

 

Mister se faz ressaltar, quando se fala em alterações de ordem mental, 

prefere-se o termo transtorno, uma vez que, o paciente raramente apresenta todos 

os sintomas e sinais que caracterizariam de forma taxativa uma determinada 

doença. A escolha do termo é muito importante para suavizar o preconceito que, 

lamentavelmente, ainda existe em torno das alterações mentais.54 

Os determinantes da saúde mental e transtornos mentais incluem não 
apenas atributos individuais, como a capacidade de administrar os 
pensamentos, as emoções, os comportamentos e as interações com os 
outros, mas também os fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e 
ambientais, como as políticas nacionais, a proteção social, padrões de vida, 
as condições de trabalho e o apoio comunitário.55 

 

"O transtorno pode ser o resultado de uma série de circunstâncias 

relacionadas com o contexto em que vivemos, essas circunstâncias podem nos 

fazer entrar em uma dinâmica prejudicial à nossa saúde mental". 56 Fatores como o 

estresse, nutrição, genética, infecções perinatais e exposição a perigos ambientais, 

 

51 MEDPREV. Qual a diferença entre doença, síndrome, sintoma e transtorno? Disponível em: 
https://medprev.online/blog/qual-a-diferenca-entre-doenca-sindrome-sintoma-e-transtorno.html. 
Acesso em 21 ago. 2019. 
52 PSICONLINEWS. A diferença entre síndrome, transtorno e doença. Disponível em: 
http://www.psiconlinews.com/2016/09/a-diferenca-entre-sindrome-transtorno-e-doenca.html. Acesso 
20 ago. 2019. 
53 Ibidem. 
54 MEDPREV. O. cit. 
55 OPAS/OMS Brasil. Folha informativa - Transtornos mentais. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:folha-informativa-
transtornos-mentais&Itemid=839. Acesso em 20 ago. 2018. 
56 PSICONLINEWS. Op. cit. 
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também, podem, contribuir para o surgimento dos transtornos mentais.57 "Na maioria 

dos casos, um transtorno mental tem suas causas no modo como o indivíduo se 

associa e interage com o seu ambiente, e não com a genética, doenças ou lesões".58  

Os transtornos mentais incluem qualquer quadro que possa comprometer a 

vida pessoal e profissional de um ser humano, influenciando inclusive a forma como 

ele enxerga a si próprio, as pessoas e situações ao seu redor.59  

 

57 OPAS/OMS Brasil. Folha informativa. Transtornos mentais. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:folha-informativa-
transtornos-mentais&Itemid=839. Acesso em 20 ago. 2018. 
58 PSICONLINEWS. A diferença entre síndrome, transtorno e doença. Disponível em: 
http://www.psiconlinews.com/2016/09/a-diferenca-entre-sindrome-transtorno-e-doenca.html. Acesso 
20 ago. 2019. 
59  MEDPREV. Qual a diferença entre doença, síndrome, sintoma e transtorno? Disponível em: 
https://medprev.online/blog/qual-a-diferenca-entre-doenca-sindrome-sintoma-e-transtorno.html. 
Acesso em 21 ago. 2019. 
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4. OS TRANSTORNOS DA PERSONALIDADE  

 

4.1 O QUE É TRANSTORNO DA PERSONALIDADE? 

Para uma melhor compreensão do tema a ser abordado neste item, qual seja, 

transtornos de personalidade, faz-se necessário descrever o conceito de traços de 

personalidade. Segundo Lois Choi-Kain, "os traços de personalidade representam 

padrões de pensamento, percepção, reação e relacionamento que permanecem 

relativamente estáveis ao longo do tempo".
60

 

Um transtorno de personalidade pode ser definido como um padrão 

persistente de cognição, emoções e comportamentos que resulta em um sofrimento 

emocional duradouro para a pessoa afetada, bem como para as pessoas do 

convívio pessoal e profissional.61 

Nesse mesmo sentido, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5) explica: 

Um transtorno da personalidade é um padrão persistente de experiência 
interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas 
da cultura do indivíduo, é difuso e inflexível, começa na adolescência ou no 
início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou 
prejuízo.62 

 

Os Transtornos de personalidade existem quando os referidos traços se 

tornam exacerbadamente pronunciados, rígidos e mal-adaptativos prejudicando o 

indivíduo em diversas áreas da vida. É muito comum as mal adaptações sociais 

causarem grandes sofrimentos nas pessoas com transtornos de personalidade e 

naqueles em sua volta.63
 

 

60 CHOI-KAIN, Lois. Visão geral dos transtornos de personalidade. Manual MSD - Versão para 
Profissionais de Saúde - Última revisão/alteração completa em Janeiro de 2019 por Lois Choi-Kain. 
Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-
psiqui%C3%A1tricos/transtornos-de-personalidade/vis%C3%A3o-geral-dos-transtornos-de-
personalidade>. Acesso 26 ago. 2019. 
61 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. 5.ed. Washington, D.C.: author; In, BARLOW, David H; DURAND, Mark R. 
Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís 
Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. p. 457. 
62 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento [et al.]; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli [et al.] - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 645. 
63 CHOI-KAIN, Lois. Op. cit. 
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Cabe destacar que o sofrimento causado pelas consequências dos seus 

comportamentos socialmente mal-adaptativos, geralmente é a razão pela qual 

buscam tratamento, em vez de qualquer desconforto com seus próprios 

pensamentos e sentimentos. Por esta razão, os médicos inicialmente ajudam os 

seus pacientes a ver que seus traços de personalidade são a raiz do problema.64
 

Por essa razão, pessoas próximas do indivíduo com transtorno devem decidir 

se o transtorno está causando prejuízos significativos, porque não é raro a pessoa 

afetada não conseguir fazer referido julgamento.65
 

Os transtornos de personalidade podem variar significativamente em suas 

manifestações, mas é pacífica a tese de que todos os transtornos sejam causados 

por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Cumpre-nos assinalar que, 

muitos transtornos diminuem a gravidade com a idade, porém, alguns traços podem 

persistir com alguma intensidade após os sintomas agudos que levaram ao 

diagnóstico de um transtorno diminuírem.66 

Posta assim a questão, registra-se que, a categoria de transtornos de 

personalidade é muitas vezes controversa por envolver alguns temas sem solução. 

Entretanto, uma análise retida sobre esses temas pode ajudar compreender a 

natureza dos transtornos de personalidade.67 

É bem verdade que, às vezes, as pessoas desconfiam serem um pouco 

paranóica, muito dramática ou reclusivos. Porém, esses sentimentos possuem 

pouca durabilidade e baixa intensidade, sendo assim, não prejudicam 

significativamente suas vidas. Convém ressaltar, as pessoas com transtornos de 

personalidade apresentam características problemáticas de grande intensidade e 

longa durabilidade, gerando um enorme sofrimento emocional para elas e para todos 

que vivem a sua volta.68 

 

64 CHOI-KAIN, Lois. Visão geral dos transtornos de personalidade. Manual MSD - Versão para 
Profissionais de Saúde - Última revisão/alteração completa em janeiro de 2019 por Lois Choi-Kain. 
Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-
psiqui%C3%A1tricos/transtornos-de-personalidade/vis%C3%A3o-geral-dos-transtornos-de-
personalidade>. Acesso 26 ago. 2019. 
65 BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução 
Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. p. 457. 
66 CHOI-KAIN, Lois. Op. cit. 
67 BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Op. cit., p. 458. 
68 WIDIGER, T.A. (2012). Historical developments and current issues. In: T.A. Widiger (Ed.) The 
Oxford handbook fo personality disorders. (pp. 13-34). New York, NY: Oxford University Press; In, 
BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução Noveritis 
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A dificuldade delas, então pode ser vista como uma questão de grau e não 
de tipo, isto é, os problemas que as pessoas com transtorno de 
personalidade têm são versões extremas dos problemas que muitos de nós 
experimentamos temporariamente, tais como ser ou ficar tímido em alguma 
situação ou suspeitar de algo ou alguém.69 (Sem grifos no original) 

 

Nesse sentido deve-se dizer que, a diferença entre problemas de grau e 

problemas de tipo costuma ser descrita em relação a dimensões em vez de 

categorias. Porém, a questão em debate, é saber se os transtornos da 

personalidade são, ou não, as versões extremas das variações da personalidade 

normal (dimensões) ou formas diferentes do comportamento psicologicamente 

saudável (categorias).70 

É possível constatar a diferença entre dimensões e categorias no dia a dia. 

Um exemplo é utilizarmos o gênero como uma categoria. Como se depreende, a 

considerar o ser humano como pertencente a uma categoria, ou seja, feminino ou 

masculino. Contudo, pode-se considerar o gênero em termos de dimensões. Por 

exemplo, feminilidade e masculinidade são determinadas por hormônios.71  

Portanto, é possível, também, identificar o sujeito em razão das dimensões da 

testosterona, ou estrogênio, ou ambos e classificá-las em um continuum de 

masculinidade e feminilidade, em vez de fazê-lo em categorias absolutas. Não 

menos comum, é a atribuição de uma categoria à altura das pessoas, por exemplo, 

baixa, média e alta. Desde modo, a altura também pode ser encarada de modo 

dimensional, em polegadas ou centímetros.72 

Muitos pesquisadores e clínicos dessa área encaram os transtornos de 
personalidade como extremos em uma ou mais dimensões da 
personalidade. Contudo, em virtude da maneira como os indivíduos são 
diagnosticados pelo DSM, os transtornos da personalidade - como a maioria 
dos outros transtornos - acabem sendo considerados em categorias. Por 
exemplo, ou você tem um transtorno de personalidade antissocial ou não 

 

do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2015. p.458. 
69 SOUTH, S.C., OLTMANNS, T.F. e KRUEGER, R. F. (2011). The spectrum of personality disorders. 
In: D.1h.Barlow (Ed.) Oxford handbook of clinical psychology (pp. 530-550). New York, NY: Oxford 
University; In, BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. 
Tradução Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2015. p. 458. 
70 WIDIGER, T. e TRULL, T. (2007). Plate tectonics in the classifications of personality disorder: 
Shifting to a dimensional model. American Psychologist, 62(2), 71; In, BARLOW, David H; DURAND, 
Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução Noveritis do Brasil. Revisão técnica: 
Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. p. 458. 
71 BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução 
Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. p. 458. 
72 Ibidem., p.458. 
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tem. O DSM não avalia o grau de dependência; caso a pessoa atenda aos 
critérios, é classificada como tendo transtorno de personalidade 
dependente. Não existe classificação intermediária quando se trata de 
transtorno de personalidade.73 

 

Os modelos categóricos de comportamento demonstram vantagens em sua 

utilização, sendo que a maior delas seria a simplicidade e a conveniência. Convém 

ressaltar que, a simplificação acaba gerando problemas. Registra-se que, o ato de 

empregar categorias conduz os clínicos a visualizarem os transtornos de forma 

concreta, como se tivessem um aspecto real, ou seja, consideram os transtornos 

como coisas verdadeiras, por exemplo, como se fossem uma ferida ou um membro 

faturado. Alguns defendem o seguinte entendimento, qual seja, os transtornos da 

personalidade não são coisas existentes, mas pontos em que a sociedade decide 

que um modo particular de se relacionar com o mundo tornou-se um verdadeiro 

problema.74 

Alguns pesquisadores propuseram que a seção de transtornos da 
personalidade do DSM-5 fosse substituída, ou, pelo menos, suplementada 
por um modelo dimensional (South et al., 2011; Widiger, 2012), em que os 
indivíduos não somente receberiam diagnósticos categoriais, mas também 
seriam avaliados em função de uma série de dimensões da personalidade.75  

 

O modelo dimensional teria as seguintes vantagens em relação ao sistema 

categorial. Vejamos: a) possuiria mais informações sobre cada pessoa; b) seria mais 

flexível, uma vez que, permitiria as diferenciações dimensionais e categoriais entre 

as pessoas; e, c) evitaria decisões arbitrárias envolvidas na inclusão de uma pessoa 

em uma categoria diagnóstica.76  

Convém ressaltar que, existe no DSM-5 um modelo alternativo de transtornos 

de personalidade inserido na seção sobre instrumento de avaliação e modelos 

emergentes, que foi incluído com propósito de obter mais estudo.77 Referido modelo 

 

73 BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução 
Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. p. 458. 
74 Ibidem., p. 458. 
75 Ibidem., p. 458. 
76 WIDIGER, T.A. (1991). Personality disorder dimensional models proposed for the DSM-IV. Journal 
of Personality Disorders, 5, 386-398; In, BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma 
abordagem integrada. Tradução Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos 
Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. p. 458 
77 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (5.ed.). Washington, D.C.: author; In, BARLOW, David H; DURAND, Mark R. 
Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís 
Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. p. 458. 
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concentra-se em um continuum de perturbações do funcionamento do "sef" e 

interpessoal.78 

Os psicólogos que tentam desvendar a ciência de quem é o ser humano, 

definem a personalidade como se tratando das diferenças individuais na forma como 

os sujeitos tendem a pensar, sentir e comportar-se. Cabe destacar que há muitas 

maneiras de medir a personalidade, mas os psicólogos têm na, sua maioria, 

desistido de tentar dividir a humanidade em tipos perfeitos. Em vez disso, eles 

concentram-se em traços de personalidade. A teoria mais aceite dessas 

características é a do Big Five. Quais sejam: abertura à experiência, consciência, 

extroversão, socialização e neuroticismo.79 

Os Big Five são os ingredientes que compõem a personalidade de cada 
indivíduo. Uma pessoa pode ter uma pitada de abertura, alguma 
consciência, uma quantidade média de extroversão, socialização em 
abundância e quase nenhum neuroticismo. Ou alguém pode ser 
desagradável, neurótico, introvertido, consciente e dificilmente aberto a 
todos.80  

 

Cumpre examinarmos de forma resumida, o significado de cada 

característica. Vejamos: a) abertura à experiência: as pessoas que são ricas em 

abertura à experiência gostam de aventura, são curiosas e apreciam a arte, 

imaginação e coisas novas; b) consciência: as pessoas que são conscientes são 

organizadas e têm um forte senso de dever. Elas são confiáveis, disciplinadas e 

focadas no sucesso e no planejamento; c) extroversão: a extroversão contra a 

introversão é, possivelmente, o traço de personalidade mais reconhecível do "Big 

Five"; d) socialização: a socialização mede o grau de calor e bondade de uma 

pessoa. Quanto mais agradável alguém é, mais provável é que seja confiante, útil e 

compassivo; e, e) neuroticismo: pessoas que se preocupam com tudo, e são 

obcecadas por germes e doenças. As pessoas com elevados valores de 

neuroticismo escorregam facilmente para ansiedade e depressão. De outro lado, 

pessoas com baixo neuroticismo tendem a ser emocionalmente estáveis.81 

 

78 BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução 
Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. p. 458. 
79 CIÊNCIA ONLINE. Traços e tipos de personalidade: o que é a personalidade? Disponível em: < 
http://www.ciencia-online.net/2013/11/tracos-e-tipos-de-personalidade.html>. Acesso 27 ago. 2019. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
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Posta assim a questão dos parágrafos supramencionados, é importante 

mencionar que: 

Uma série de pesquisadores estão tentando determinar se as pessoas com 
transtornos da personalidade podem também ser classificados de uma 
maneira significativa dentro do contexto dessas dimensões e se o sistema 
ajudará a entender melhor esses transtornos (SKODOL et al., 2005).82 

 

Quanto aos sinais e sintomas, é importante mencionar que, as pessoas com 

transtornos de personalidade podem não reconhecer que têm o referido problema. 

Como se pode notar, pessoas com transtornos de personalidade parecem muitas 

vezes confusas, incoerentes, e frustrantes para aqueles que estão em volta delas. 

Essas pessoas podem ter dificuldade em entender alguns limites de convivência. Às 

vezes, sua autoestima pode ser inapropriadamente alta ou muito baixa.83 "Elas têm 

estilos inconsistentes, desconectados, sobre-emocionais, abusivos ou 

irresponsáveis de paternidade/maternidade, o que pode levar a problemas físicos ou 

mentais em seus cônjuges ou filhos".84 

Os transtornos de personalidade são principalmente problemas com 

autoidentidade e relacionamentos interpessoais. Quanto aos problemas de 

autoidentidade, os quais podem manifestar-se como uma autoimagem instável ou 

como inconsistências nos valores, objetivos e aparência. No que tange as questões 

interpessoais, as pessoas normalmente manifestam incapacidade de desenvolver 

relações e criar empatia ou manter relações íntimas.85 

 

4.2 CRITÉRIOS DO TRANSTORNO DA PERSONALIDADE 

O DSM-5 aponta seis padrões persistentes que determinam os critérios do 

transtorno da personalidade. Vejamos: 

A. Um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se 
desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Esse 
padrão manifesta-se em duas (ou mais) das seguintes áreas:  

 

82 BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução 
Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. p. 459. 
83 CHOI-KAIN, Lois. Visão geral dos transtornos de personalidade. Manual MSD - Versão para 
Profissionais de Saúde - Última revisão/alteração completa em janeiro de 2019 por Lois Choi-Kain. 
Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/transtornos-
psiqui%C3%A1tricos/transtornos-de-personalidade/vis%C3%A3o-geral-dos-transtornos-de-
personalidade>. Acesso 26 ago. 2019. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
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1) Cognição (i.e., formas de perceber e interpretar a si mesmo, outras 
pessoas e eventos). 
 2) Afetividade (i.e., variação, intensidade, labilidade e adequação da 
resposta emocional).  
3) Funcionamento interpessoal. 
4) Controle dos impulsos. 
B. O padrão persistente é inflexível e abrange uma faixa ampla de situações 
pessoais e sociais. 
C. O padrão persistente provoca sofrimento clinicamente significativo e 
prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 
importantes da vida do indivíduo. 
D. O padrão é estável e de longa duração, e seu surgimento ocorre pelo 
menos a partir da adolescência ou do início da fase adulta. 
E. O padrão persistente não é mais bem explicado como uma manifestação 
ou consequência de outro transtorno mental. 
F. O padrão persistente não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma 
substância (p. ex., droga de abuso, medicamento) ou a outra condição 
médica (p. ex., traumatismo craniencefálico).86 

 

Quando se fala do desenvolvimento de um transtorno de personalidade, não 

podemos esquecer que, as categoria dos transtornos da personalidade podem ser 

aplicadas em crianças ou adolescentes naqueles casos relativamente raros em que 

os traços particulares e mal-adaptativos da personalidade da pessoa parecem ser 

difusos, persistentes e pouco prováveis de serem limitados a um transtorno mental 

ou a um determinado estágio do desenvolvimento. É importante frisar que, os traços 

de um transtorno da personalidade que aparecem na infância com frequência não 

persistem sem mudanças na vida adulta. Para que um transtorno da personalidade 

seja diagnosticado em uma pessoa menor de 18 anos, as características precisam 

ter estado presentes por no mínimo um ano.87 

Sendo assim, "a única exceção é o transtorno da personalidade antissocial, 

que não pode ser diagnosticada em indivíduos com menos de 18 anos".88 

Embora, por definição, um transtorno da personalidade exija um surgimento 
até o começo da vida adulta, as pessoas podem não buscar atendimento 
clínico até um período relativamente tardio na vida. Um transtorno da 
personalidade pode ser exacerbado após a perda de pessoas significativas 
(p. ex., cônjuge) ou de situações sociais previamente estabilizantes (p. ex., 
um emprego).89

 

 

Mister se faz ressaltar que a mudança na personalidade no meio da vida 

adulta ou mais tarde requer uma completa avaliação, onde seja possível determinar 

 

86 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento [et al.]; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli [et al.] - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 646-647. 
87 Ibidem., p. 647. 
88 Ibidem., p. 647-648. 
89 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Op. cit. p. 648. 
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uma mudança de personalidade devido a outra condição médica ou a um transtorno 

por uso de substância não reconhecido.90 

Quanto às questões diagnósticas relativas à cultura e ao gênero, é importante 

mencionar que os antecedentes étnicos, culturais e sociais do indivíduo devem ser 

analisados. Porém, os transtornos da personalidade não devem ser confundidos 

com problemas associados à aculturação após imigração ou à expressão de hábitos, 

costumes ou valores religiosos e políticos professados pela cultura de origem do 

indivíduo. 91 

Registra-se, também, que, alguns transtornos da personalidade são 

diagnosticados com maior frequência em indivíduos do sexo masculino, por 

exemplo, transtorno da personalidade antissocial. Porém, outros são diagnosticados 

mais frequentemente em indivíduos do sexo feminino, por exemplo, transtornos da 

personalidade borderline. Portanto, devemos lembrar que deve haver muita cautela 

para não superdiagnosticar ou subdiagnosticar alguns transtornos da personalidade 

em homens ou mulheres, em razão de estereótipos sociais acerca de papéis e 

comportamentos típicos de gênero.92 

 

4.3 CLASSIFICAÇÃO DOS SUBTIPOS DE TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

O presente item fará uma breve explanação sobre os subtipos de transtornos 

de personalidade, com a finalidade, apenas, de demonstrar o conceito principal de 

cada subtipo de transtorno de personalidade, seu respectivo diagnóstico e critérios 

diagnósticos segundo o DSM-5, com o objetivo de diferenciá-los do objeto principal 

do presente trabalho, qual seja, a psicopatia. 

Dentro desse contexto, é importante ressaltar que: 

Em geral, pessoas com transtorno de personalidade antissocial não 
fazem distinção entre certo e errado e não consideram os direitos, 
desejos e sentimentos dos outros. Por este motivo, os especialistas 
se dividem se o transtorno seria o mesmo que a psicopatia.93 

 

 

90 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento [et al.]; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli [et al.] - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 646-647. 
91 Ibidem; p.648. 
92 Ibidem; p.648. 
93 REDAÇÃO MINHA VIDA. Transtorno de personalidade antissocial: sintomas, tratamentos e 
causas. Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/saude/temas/transtorno-de-personalidade-
antissocial> Acesso 02 set. 2019. 
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Por esta razão, o transtorno de personalidade antissocial (Grupo B) e/ou 

psicopatia, serão abordados isoladamente, em razão, é certo, de viabilizar o objetivo 

geral, bem como o objetivo específico do presente trabalho.  

Os transtornos de personalidade ocorrem em 10% (dez por cento) a 20% 

(vinte por cento) da população em geral, e sua duração é expressa em décadas. 

Referidos transtornos são comuns e crônicos. Cabe destacar que, 50% (cinquenta 

por cento) dos pacientes psiquiátricos apresentam um transtorno de personalidade, 

com frequência comórbido com outras síndromes clínicas. Dentro deste mesmo 

contexto, o transtorno de personalidade também é um fator predisponente para 

outros transtornos psiquiátricos, interferindo nos tratamentos de diversas síndromes, 

aumentando, assim, a incapacitação humana, a morbidade e a mortalidade.94 

Antes do DSM-5, a maioria dos transtornos pertenciam ao eixo I do DSM-IV-

TR no qual estavam inseridos os transtornos tradicionais.95 Portanto, tenha-se 

presente que:  

Os transtornos de personalidade eram colocados em um eixo separado, o 
eixo II, porque como um grupo, eles eram considerados distintos. Muitos 
consideravam que os traços característicos eram arraigados e inflexíveis em 
pessoas com transtorno de personalidade e, por isso, pouco prováveis de 
serem modificados com sucesso. Com as alterações feitas no DSM-5, esses 
eixos separados foram eliminados, e agora os transtornos de personalidade 
estão listados com os demais transtornos do DSM-5 (American Psychiatric 
Associatin, 2013).96 

 
Os subtipos de transtorno de personalidade classificados no DSM-5 são 

divididos em 3 (três) Grupos, quais sejam: Grupo A, Grupo B e Grupo C. Fazem 

parte do Grupo A os seguintes transtornos de personalidade, quais sejam: 

Transtorno de Personalidade Esquizotípica, Transtorno de Personalidade Esquizoide 

e Transtorno de Personalidade Paranoide. 97 

O Grupo B é composto dos seguintes Transtornos: Transtorno de 

Personalidade Narcisista, Transtorno de Personalidade Histriônica, Transtorno de 

Personalidade Borderline e Transtorno de Personalidade Antissocial. Do Grupo C, 

fazem parte os seguintes transtornos: Transtorno da Personalidade Obsessivo 

 

94 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência do 
comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão técnica: 
Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 742. 
95 BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução 
Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. p. 458. 
96 Ibidem., p.458. 
97 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Op. cit. p. 742. 
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Compulsivo, Transtorno de Personalidade Dependente e Transtorno de 

Personalidade Evitativa.98 

Quanto à classificação dos transtornos de personalidade, podemos resumir 

com as seguintes características: Grupo A: inclui os transtornos de personalidade 

com características estranhas ou de afastamento; Grupo B: inclui os transtornos de 

personalidade com características dramáticas, impulsivas ou erráticas; e, Grupo C: 

inclui os transtornos que compartilham características de ansiedade e medo. É 

importante observar que, os pacientes com transtornos de personalidade 

frequentemente podem exibir traços que não se limitam a um único transtorno de 

personalidade. Neste caso, o clínico deve diagnosticar cada um dos transtornos. 99 

 

4.3.1 Transtornos de Personalidade do Grupo A 
 

4.3.1.1Transtorno de Personalidade Esquizotípica 

O transtorno da personalidade esquizotípica é fortemente marcado pelo déficit 

social e interpessoal, ou seja, possuem uma reduzida capacidade de construir 

relacionamentos. Pessoas com transtorno da personalidade esquizotípicas não 

possuem amigos, em razão de suas peculiares características e do excesso de 

desconfiança nos outros. Nesse contexto, a ansiedade social excessiva vem 

acompanhada de pensamentos com julgamentos negativos sobre si mesmo.100 

Se expostas a algum lugar em que se sintam desconfortáveis pela presença 
de outras pessoas, por exemplo, diferente do que acontece com a maioria, 
que sente o nível de ansiedade diminuir ao se acostumar com o local, o 
esquizotípico tem uma reação contrária: sua ansiedade tende a aumentar 
em função da desconfiança relacionada à sua permanência naquele local 
(sequestros, golpes, entre outros). 101  

 

 

98 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência do 
comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão técnica: 
Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 742. 
99 Ibidem; p. 742. 
100 HAMMOUD, Maitê. Personalidade paranoide, esquizoide ou esquizotípica: saiba mais. Artigo 
revisado pelo Comitê de Mundo Psicólogos.  
Disponível em: https://br.mundopsicologos.com/artigos/personalidade-paranoide-esquizoide-ou-
esquizotipica-saiba-mais. Acesso 05 set. 2019. 
101 

Ibidem. 
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As pessoas com transtorno de personalidade esquizotípica exibem 

características estranhas ou impressionantemente excêntricas. Por exemplo, 

pensamento mágico, noções peculiares, ideias de referência, ilusões e 

desrealização são parte do mundo cotidiano de uma pessoa com transtorno.102 

O Transtorno de Personalidade esquizotípica pode ser diagnosticado com 

base nas peculiaridades do pensamento do paciente, do comportamento, bem como 

da aparência. Em razão da forma incomum de comunicação, obter a história de vida 

do paciente pode ser uma tarefa muito difícil.103 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

esquizotípica (301.22 (F21)) são os seguintes: 

A. Um padrão difuso de déficits sociais e interpessoais marcado por 
desconforto agudo e capacidade reduzida para relacionamentos íntimos, 
além de distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico, 
que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, 
conforme indicado por cinco (ou mais) dos seguintes: 
1. Ideias de referência (excluindo delírios de referência). 
2. Crenças estranhas ou pensamento mágico que influenciam o 
comportamento e são inconsistentes com as normas subculturais (p. ex., 
superstições, crença em clarividência, telepatia ou “sexto sentido”; em 
crianças e adolescentes, fantasias ou preocupações bizarras). 
3. Experiências perceptivas incomuns, incluindo ilusões corporais. 
4. Pensamento e discurso estranhos (p. ex., vago, circunstancial, 
metafórico, excessivamente elaborado ou estereotipado). 
5. Desconfiança ou ideação paranoide. 
6. Afeto inadequado ou constrito. 
7. Comportamento ou aparência estranha, excêntrica ou peculiar. 
8. Ausência de amigos próximos ou confidentes que não sejam parentes de 
primeiro grau. 
9. Ansiedade social excessiva que não diminui com o convívio e que tende 
a estar associada mais a temores paranoides do que a julgamentos 
negativos sobre si mesmo. 
B. Não ocorre exclusivamente durante o curso de esquizofrenia, transtorno 
bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, outro transtorno psicótico ou 
transtorno do espectro autista. 
Nota: Se os critérios são atendidos antes do surgimento de esquizofrenia, 
acrescentar “pré-mórbido”, isto é, “transtorno da personalidade esquizotípica 
(pré-mórbido)”.104 (Grifos no original) 

 

Após a descrição dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

esquizotípica passamos para o estudo do transtorno de personalidade esquizoide. 

 

102 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida. [et al]; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky. [et al.]. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 747. 
103 Ibidem. p. 747. 
104 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al.; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli [et al.] - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. Páginas 655-656. 
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4.3.1.2 Transtorno de Personalidade Esquizoide 

Esse transtorno caracteriza-se por um padrão vitalício de retraimento social. 

Pessoas com transtorno da personalidade esquizoide geralmente são vistos como 

excêntricos e isolados. Demonstram desconforto com a interação humana e, sua 

introversão, afeto frio e constrito são verdadeiros destaques.105 

As histórias de vida dessas pessoas refletem interesse solitário e sucesso 
em empregos solitários e não competitivos que outras pessoas acham difícil 
de tolerar. Sua vida sexual pode existir apenas na fantasia, e podem adiar 
indefinidamente o amadurecimento da sexualidade. Homens podem não se 
casar porque são incapazes de atingir a intimidade; mulheres podem 
concordar de forma passiva a se casar com um homem agressivo que 
deseje o casamento.106 

 

No transtorno da personalidade esquizoide o que desperta atenção, é o 

padrão de distanciamento e repertório restrito no que se diz respeito à expressão de 

emoções em relações interpessoais. Indivíduos com transtorno da personalidade 

esquizoide são pessoas extremamente solitárias, não possui amizades ou 

companheiros. As relações normalmente estão restritas a parentes de primeiro a 

grau. Pessoas com o transtorno da personalidade esquizoide sente-se indiferente a 

críticas ou elogios, e acabam sendo vistos pelos que fazem parte de seu entorno 

como alguém apático. A frieza emocional e ausência de empatia são características 

que chamam a atenção.107 

O paciente com transtorno da personalidade esquizoide pode parecer pouco à 

vontade em um exame psiquiátrico inicial e, é muito difícil ele tolerar o contato visual. 

O paciente com transtorno da personalidade esquizoide pode levar o entrevistador a 

concluir que possa estar diante de uma pessoa ansiosa para chegar ao fim da 

entrevista. Quanto ao afeto, esse pode ser constrito, distante ou inadequadamente 

sério, mas por trás da indiferença, é possível identificar o medo. É muito difícil esses 

pacientes não levarem as coisas a sério. Podem parecer fora do contexto quando 

 

105 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p.746. 
106 Ibidem. p. 746. 
107 HAMMOUD, Maitê. Personalidade paranoide, esquizoide ou esquizotípica: saiba mais. Artigo 
revisado pelo Comitê de Mundo Psicólogos. Disponível em: 
https://br.mundopsicologos.com/artigos/personalidade-paranoide-esquizoide-ou-esquizotipica-saiba-
mais. Acesso 05 set. 2019. 
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tentam ser engraçados. Sua fala é dirigida a objetivos, fornecem respostas curtas e 

evitam conversas espontâneas.108 

A pessoa com transtorno da personalidade esquizoide pode usar figuras de 

linguagem incomuns, com uma metáfora estranha, e podem ter grande apreciação 

por objetos inanimados e construtos metafísicos. O conteúdo mental deste paciente 

pode revelar um senso injustificado de intimidade com pessoas que não conhecem 

bem ou que passaram um longo tempo sem encontrar. A sua memória funciona 

bem, seu sensório é intacto, e suas interpretações de provérbios são abstratas.109 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

esquizoide (301.20 (F.60.1)) são os seguintes: 

A. Um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa 
restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais que surgem 
no início da vida adulta e estão presentes em vários contextos, conforme 
indicado por quatro (ou mais) dos seguintes: 
1. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser  parte de uma 
família. 
2. Quase sempre opta por atividades solitárias. 
3. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências  sexuais com 
outra pessoa. 
4. Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. 
5. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de 
primeiro grau. 
6. Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica de outros. 
7. Demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo. 
B. Não ocorre exclusivamente durante o curso de esquizofrenia, transtorno 
bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, outro transtorno psicótico ou 
transtorno do espectro autista e não é atribuível aos efeitos psicológicos de 
outra condição médica. 
Nota: Se os critérios são atendidos antes do surgimento de esquizofrenia, 
acrescentar “pré-mórbido”, isto é, “transtorno da personalidade esquizoide 
(pré-mórbido)”.110 (Grifos no original) 

 

Após a descrição dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

esquizoide passamos para o estudo do transtorno de personalidade paranoide. 

 

 

108. SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p.746. 
109 Ibidem. p.746. 
110 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al.; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 652-653. 
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4.3.1.3 Transtorno de Personalidade Paranoide 

No transtorno da personalidade paranoide, a característica mais marcante 

neste transtorno é a desconfiança. O indivíduo com este transtorno vive em 

constante estado de alerta, por acreditar que poderá ser alvo de algo ruim. Esse 

estado é comum mesmo quando as pessoas não oferecem nenhum tipo de risco ou 

ameaça.111 

Atribui aos outros a responsabilidade por seus sentimentos. É geralmente 

irascível, hostil, irritável, intolerante, costuma colecionar injustiças, podendo ser 

cônjuges mal-humorados e patologicamente ciumentos. Pessoas com hábito de 

promover frequentes litígios podem ter transtorno da personalidade paranoide. 

Sugerem-se que a prevalência do transtorno da personalidade paranoide seja de 2 a 

4% da população em geral.112 

Pacientes com transtorno da personalidade paranoide podem apresentar 

modos formais e agir perplexos durante a consulta psiquiátrica.  São frequentemente 

sérios e sem humor, e possuem incapacidade de relaxar, tensão muscular e a 

necessidade de vasculhar o ambiente por pistas podem evidenciar-se como sinais. A 

fala do paciente com o transtorno da personalidade é dirigida a objetivos e lógica, 

sendo que, alguns de seus argumentos possam ser falsos. O conteúdo de 

pensamento pode demonstrar evidências de projeção, preconceito e ideias de 

referência.113 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

paranoide (301.0 (F60.0)) são os seguintes: 

A. Um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros, de modo que 
suas motivações são interpretadas como malévolas, que surge no início da 
vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 
quatro (ou mais) dos seguintes: 
1. Suspeita, sem embasamento suficiente, de estar sendo explorado, 
maltratado ou enganado por outros. 
2. Preocupa-se com dúvidas injustificadas acerca da lealdade ou da 
confiabilidade de amigos e sócios. 
3. Reluta em confiar nos outros devido a medo infundado de que as 
informações serão usadas maldosamente contra si. 

 

111 HAMMOUD, Maitê (MundoPsicologos). Personalidade paranoide, esquizoide ou esquizotípica: 
saiba mais. Artigo revisado pelo Comitê de Mundo Psicólogos. Disponível em: 
https://br.mundopsicologos.com/artigos/personalidade-paranoide-esquizoide-ou-esquizotipica-saiba-
mais. Acesso 05 set. 2019. 
112 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 744. 
113 Ibidem; p.744. 
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4. Percebe significados ocultos humilhantes ou ameaçadores em 
comentários ou eventos benignos. 
5. Guarda rancores de forma persistente (i.e., não perdoa insultos, injúrias 
ou desprezo). 
6. Percebe ataques a seu caráter ou reputação que não são percebidos 
pelos outros e reage com raiva ou contra-ataca rapidamente. 
7. Tem suspeitas recorrentes e injustificadas acerca da fidelidade do 
cônjuge ou parceiro sexual. 
B. Não ocorre exclusivamente durante o curso de esquizofrenia, transtorno 
bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos ou outro transtorno psicótico 
e não é atribuível aos efeitos fisiológicos de outra condição médica. 
Nota: Se os critérios são atendidos antes do surgimento de esquizofrenia, 
acrescentar “pré-mórbido”, isto é, “transtorno da personalidade paranoide 
(pré-mórbido)”.114 (Grifos no original) 

 

Após a descrição dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

paranoide passamos para o estudo dos transtornos de personalidade do Grupo B. 

 

4.3.2 Transtornos de Personalidade do Grupo B 

4.3.2.1 Transtorno da Personalidade Narcisista 

Pessoas com transtorno da personalidade narcisista são caracterizadas por 

um grande senso de auto importância, ausência de empatia e sentimentos de serem 

grandiosas e únicas. Contudo, por trás dessas características, existe um ser humano 

de autoestima frágil e vulnerável às menores críticas. Sendo assim, são suscetíveis 

a depressão.115 

Pessoas com transtorno da personalidade consideram-se especiais e 

esperam tratamento especial. Possuem grande sentimento de merecimento e, não 

sabem lidar com críticas, podendo ficar com raiva quando alguém ousa criticá-las. 

Podem, ainda, parecer completamente indiferente a críticas. As pessoas com 

transtorno da personalidade narcisista, frequentemente desejam fama e fortuna, ou 

seja, são dotados de ambição e querem que as coisas funcionem do seu jeito. Não 

demonstram empatia e fingem simpatia apenas para atingir seus próprios objetivos 

egoístas. A exploração interpessoal é comum, e seus relacionamentos são pouco 

importantes. É possível deixarem outras pessoas furiosas por se recusarem a 

 

114 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al.; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 649-650. 
115 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 752-753. 
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obedecer a regras e convenções sociais.116 "Dificuldades interpessoais, problemas 

pessoais, rejeição e perdas estão entre os estresses que os narcisistas produzem 

em seu comportamento - estresse com os quais são as pessoas menos capazes de 

lidar".117 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

narcisista (301.81 (F60.81)) são os seguintes: 

Um padrão difuso de grandiosidade (em fantasia ou comportamento), 
necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida 
adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por cinco (ou 
mais) dos seguintes:  
1. Tem uma sensação grandiosa da própria importância (p. ex., exagera 
conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha 
as conquistas correspondentes). 
2. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza 
ou amor ideal. 
3. Acredita ser “especial” e único e que pode ser somente compreendido 
por, ou associado a, outras pessoas (ou instituições) especiais ou com 
condição elevada. 
4. Demanda admiração excessiva. 
5. Apresenta um sentimento de possuir direitos (i.e., expectativas irracionais 
de tratamento especialmente favorável ou que estejam automaticamente de 
acordo com as próprias expectativas). 
6. É explorador em relações interpessoais (i.e., tira vantagem de outros para 
atingir os próprios fins). 
7. Carece de empatia: reluta em reconhecer ou identificar-se com os 
sentimentos e as necessidades dos outros. 
8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os 
outros o invejam. 
9. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes.118 

 

Após a descrição dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

narcisista passamos para o estudo do transtorno da personalidade borderline. 

 

4.3.2.2 Transtorno da Personalidade Borderline 

Quanto ao transtorno da personalidade borderline, deve-se destacar que, 

indivíduos com este transtorno encontram-se no liminar entre neurose e psicose, 

 

116 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 752-753. 
117 Ibidem. p.752-753. 
118 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento [et al.]; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli [et al.] - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. Páginas 669-670. 
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possuem por características afeto, comportamento, humor, relações objetais e 

autoimagem extraordinariamente instáveis.119 

O transtorno também foi chamado de esquizofrenia ambulatorial, 
personalidade "como se" (expressão cunhado por Helene Deutsch), 
esquizofrenia pseudoneurótica (descrita por Paul Hoch e Phillip Politan) e 
transtorno de caráter psicótico (descrito por John Frosch). A 10ª revisão da 
Classificação internacional e doenças e problemas relacionados à saúde 
(CID-10) usa a denominação de transtorno de personalidade 
emocionalmente instável.120 

 

Quanto as características clínicas podemos destacar que, indivíduos com 

transtorno de personalidade borderline parecem sempre viver em crise. As 

mudanças de humor são comuns e, podem estar inclinados a discussões em um 

momento, deprimidos no momento seguinte e, mais tarde, se queixar de ter 

sentimentos. Ao mesmo tempo, em que se sentem tanto dependente quanto hostis, 

as pessoas com esse transtorno têm relacionamentos interpessoais tumultuosos. 

Tenha-se presente que, os pacientes com transtorno de personalidade borderline, 

podem, ainda, apresentar episódios psicóticos de curta duração em vez de crises 

psicóticas totalmente manifestas, e seus sintomas psicóticos quase sempre são 

limitados, fugazes ou questionáveis.121 

"Do ponto de vista funcional, pacientes com transtorno da personalidade 

borderline distorcem seus relacionamentos caracterizando cada pessoa como 

totalmente boa ou totalmente má"." Deslocamento de fidelidade de uma pessoa ou 

um grupo para os outros são frequentes". "O terapeuta deve estar ciente desse 

processo a fim de poder agir de forma neutra com esse tipo de paciente".122 O 

diagnóstico de transtorno da personalidade borderline pode ser estabelecido no 

início da vida adulta quando o paciente exibe pelo menos cinco dos critérios listados 

nos critérios diagnósticos do DSM-5.123 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

borderline (301.83 (F60.3)) são os seguintes: 

 

119 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 749-750. 
120 Ibidem; p.750. 
121 Ibidem; p.750. 
122 Ibidem; p. 749-750. 
123 Ibidem; p.750. 
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Um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da 
autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada que surge no início 
da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 
cinco (ou mais) dos seguintes: 
1. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. (Nota: 
Não incluir comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo Critério 
5.) 
2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos 
caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e 
desvalorização. 
3. Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e persistente da 
autoimagem ou da percepção de si mesmo. 
4. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas 
(p. ex., gastos, sexo, abuso de substância, direção irresponsável, 
compulsão alimentar). (Nota: Não incluir comportamento suicida ou de 
automutilação coberto pelo Critério 5.) 
5. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de 
comportamento auto mutilante. 
6. Instabilidade afetiva devida a uma acentuada reatividade de humor (p. 
ex., disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa com duração 
geralmente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias). 
7. Sentimentos crônicos de vazio. 
8. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la (p. ex., 
mostras frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes). 
9. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas 
dissociativos intensos.124 (Grifos no original) 

 

Após a descrição dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

borderline passamos para o estudo do transtorno da personalidade histriônica. 

 

4.3.2.3 Transtorno da Personalidade Histriônica 

Os indivíduos com transtornos da personalidade histriônicas são emotivos, 

excitáveis, e comportam-se de forma dramática, florida e extrovertida. Junto com os 

aspectos mais vistosos, é comum existir uma incapacidade de manter ligações 

duradouras e profundas.125 Estudo com a população em geral sugerem uma 

prevalência do transtorno da personalidade histriônica de cerca de 1 a 3%. O 

transtorno da personalidade histriônica é diagnosticado com maior frequência em 

mulheres do que em homens. Convém ressaltar que, alguns estudos revelam uma 

associação com transtorno de sintomas somáticos e transtornos por uso de 

álcool.126 

 

124 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al.; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 663. 
125 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 751. 
126 Ibidem; p. 752. 
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Cumpre-nos assinalar que, o comportamento sedutor é comum em ambos os 

sexos. É comum as fantasias sexuais envolvendo pessoas com as quais os 

pacientes estejam envolvidos, porém demonstram incoerências ao verbalizar essas 

fantasias e podem se comportar de maneira tímida ou flertar em vez de ser 

sexualmente agressivo. Os pacientes histriônicos podem apresentar uma disfunção 

sexual. Referidos pacientes possui uma infinita necessidade de tranquilização.127 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

histriônica (301.50 (F60.4)) são os seguintes: 

Um padrão difuso de emocionalidade e busca de atenção em excesso que 
surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, 
conforme indicado por cinco (ou mais) dos seguintes:  
1. Desconforto em situações em que não é o centro das atenções.  
2. A interação com os outros é frequentemente caracterizada por 
comportamento sexualmente sedutor inadequado ou provocativo. 
3. Exibe mudanças rápidas e expressão superficial das emoções. 
4. Usa reiteradamente a aparência física para atrair a atenção para si. 
5. Tem um estilo de discurso que é excessivamente impressionista e 
carente de detalhes.  
6. Mostra autodramatização, teatralidade e expressão exagerada das 
emoções.  
7. É sugestionável (i.e., facilmente influenciado pelos outros ou pelas 
circunstâncias).  
8. Considera as relações pessoais mais íntimas do que na realidade são.128 
 

 

Após a descrição dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

histriônica, no item subsequente (4.3.2.4), justificamos a razão de adentrarmos 

diretamente no estudo dos transtornos de personalidade do grupo C. 

 

4.3.2.4 Transtorno da Personalidade Antissocial 

Pelas razões já mencionadas no item 4.3 (classificação dos subtipos de 

transtornos de personalidade), convém ressaltar que o transtorno de personalidade 

antissocial (Grupo B) e/ou psicopatia, serão abordados isoladamente e com uma 

maior riqueza de detalhes.  

 

127  SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 752. 
128 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al.; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 667. 
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Sendo assim, faz-se necessário adentrarmos nos transtornos de 

personalidade do Grupo C. 

 

4.3.3 Transtornos de Personalidade do Grupo C 

 

4.3.3.1 Transtorno da Personalidade Obsessivo Compulsivo 

O transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é um uma condição de 

saúde mental em que os indivíduos são extremamente perfeccionistas, e possuem 

necessidade de ordem e controle sobre os que estão ao redor.129 "Não se sabe ao 

certo quais são as causas do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. É 

muito provável que o fator genético esteja envolvido, mas há fortes indícios do fator 

ambiental no aparecimento desse transtorno".130 

Sendo assim, o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é 

caracterizado por constrição emocional, organização, perseverança, teimosia e 

indecisão. Neste contexto, a característica essencial do transtorno da personalidade 

é um padrão global de perfeccionismo e inflexibilidade.131 

É muito provável, por exemplo, que pessoas com transtorno de 
personalidade obsessivo-compulsiva tenham tido pais controladores ou 
distantes, o que fez com que na infância, ela se sentisse no dever de ser 
uma criança perfeita ou perfeitamente obediente. Outro fator ambiental que 
parece influenciar no transtorno é crescer em uma sociedade ou religião 
autoritárias.132 

 

O diagnóstico de transtorno da personalidade é para pessoas com prejuízos 

significativos na vida social e profissional. O diagnóstico de transtorno obsessivo 

deve ser considerado, quando obsessões ou compulsões recorrentes estão 

presentes. Neste contexto, a distinção mais difícil pode ser aquela realizada entre 

 
129 REDAÇÃO MINHA VIDA. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva: sintomas, 
tratamentos e causas. Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/saude/temas/transtorno-de-
personalidade-obsessivo-compulsiva>. Acesso 07 set. 2019.  
130 Ibidem. 
131 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al.. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 756. 
132 REDAÇÃO MINHA VIDA. Op. cit. 
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pacientes ambulatoriais com alguns traços obsessivo-compulsivos e aqueles com 

transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva.133 

É diferente do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Enquanto no TOC a 
pessoa tem pensamentos fora de seu controle, mas que ela gostaria de 
evitar, quem tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva não 
percebe que seu padrão de pensamento é problemático. A pessoa acredita 
que seu perfeccionismo e necessidade de controle são pensamentos certos, 
e que todas as pessoas estão agindo de forma errada.134 

 

Ainda, quanto ao diagnóstico, é importante saber que, no transtorno da 

personalidade obsessivo-compulsiva, os pacientes podem demonstrar uma atitude 

rígida, distante e formal. O afeto dos pacientes com referidos transtornos pode ser 

descrito como constrito, porém, não é embotado nem plano. Por não estarem no 

controle da entrevista, esses indivíduos podem demonstrar ansiedade.135 "Suas 

respostas a perguntas apresentam detalhamento incomum. Os mecanismos de 

defesa que usam são racionalização, isolamento, intelectualização, formação reativa 

e anulação".136 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

obsessivo compulsivo (301.4 (F60.5)) são os seguintes: 

Um padrão difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle 
mental e interpessoal à custa de flexibilidade, abertura e eficiência que 
surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, 
conforme indicado por quatro (ou mais) dos seguintes: 
1. É tão preocupado com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou 
horários a ponto de o objetivo principal da atividade ser perdido. 
2. Demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas (p. ex., 
não consegue completar um projeto porque seus padrões próprios 
demasiadamente rígidos não são atingidos). 
3. É excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade em detrimento 
de atividades de lazer e amizades (não explicado por uma óbvia 
necessidade financeira). 
4. É excessivamente consciencioso, escrupuloso e inflexível quanto a 
assuntos de moralidade, ética ou valores (não explicado por identificação 
cultural ou religiosa). 
5. É incapaz de descartar objetos usados ou sem valor mesmo quando não 
têm valor sentimental. 
6. Reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas a menos que 
elas se submetam à sua forma exata de fazer as coisas. 

 

133 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al.. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 756. 
134 REDAÇÃO MINHA VIDA. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva: sintomas, 
tratamentos e causas. Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/saude/temas/transtorno-de-
personalidade-obsessivo-compulsiva>. Acesso 07 set. 2019. 
135 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Op. cit. p. 756. 
136 Ibidem; p.756. 
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7. Adota um estilo miserável de gastos em relação a si e a outros; o dinheiro 
é visto como algo a ser acumulado para futuras catástrofes. 
8. Exibe rigidez e teimosia.137 
 
 

Após a descrição dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

obsessivo compulsivo passamos para o estudo do transtorno de personalidade 

dependente. 

 
 

4.3.3.2 Transtorno de Personalidade Dependente 

O transtorno da personalidade dependente é frequentemente nomeado como 

dependência emocional, e faz com que indivíduos com referido transtorno chamem a 

atenção pela necessidade exagerada de uma figura de apoio a todo momento, 

dificultando sua rotina e sua saúde emocional.138  

O desconforto, a angústia e temores de abandono estão presentes em 
grande parte do dia, fazendo com que recusem cargos de 
responsabilidades, sejam autocríticos, pessimistas e possuam extrema 
dificuldade em iniciar projetos pessoais, não por falta de energia, mas por 
se menosprezar, e pelo fato de sofrerem intensas crises de ansiedade 
diante da tomada de decisões.139  

 

No transtorno da personalidade dependente os indivíduos subordinam suas 

próprias necessidades as necessidades dos outros, fazem outras pessoas assumir 

responsabilidade por áreas importantes de suas vidas. Pessoas com referido 

transtorno são desprovidas de autoconfiança e podem experimentar grande 

desconforto ao ficarem sozinhas, mesmo que seja por um tempo mínimo.140  

"Em entrevistas, o paciente com transtorno da personalidade dependente 

parece ser complacente. Ele tenta cooperar, é receptivo a perguntas específicas e 

busca orientação".141 

 

137 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al.; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 678-679. 
138 HAMMOUD, Maitê. Personalidade dependente: saiba mais sobre o transtorno. Artigo revisado 
pelo Comitê de Mundo Psicólogos. Disponível em:  
<https://br.mundopsicologos.com/artigos/personalidade-dependente-saiba-mais-sobre-o-transtorno> 
Acesso 05 set. 2019. 
139 Ibidem.  
140 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 754. 
141 Ibidem; p. 754. 
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Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

dependente (301.6 (F60.7)) são os seguintes: 

Uma necessidade difusa e excessiva de ser cuidado que leva a 
comportamento de submissão e apego que surge no início da vida adulta e 
está presente em vários contextos, conforme indicado por cinco (ou mais) 
dos seguintes: 
1. Tem dificuldades em tomar decisões cotidianas sem uma quantidade 
excessiva de conselhos e reasseguramento de outros. 
2. Precisa que outros assumam responsabilidade pela maior parte das 
principais áreas de sua vida. 
3. Tem dificuldades em manifestar desacordo com outros devido a medo de 
perder apoio ou aprovação. (Nota: Não incluir os medos reais de 
retaliação.) 
4. Apresenta dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria 
(devido mais a falta de autoconfiança em seu julgamento ou em suas 
capacidades do que a falta de motivação ou energia). 
5. Vai a extremos para obter carinho e apoio de outros, a ponto de 
voluntariar-se para fazer coisas desagradáveis. 
6. Sente-se desconfortável ou desamparado quando sozinho devido a 
temores exagerados de ser incapaz de cuidar de si mesmo. 
7. Busca com urgência outro relacionamento como fonte de cuidado e 
amparo logo após o término de um relacionamento íntimo. 
8. Tem preocupações irreais com medos de ser abandonado à própria 
sorte. 142 (Grifos no original) 

 

Após a descrição dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

dependente passamos para o estudo do transtorno de personalidade evitativa. 

 

4.3.3.3 Transtorno de Personalidade Evitativa 

Pessoas com transtorno da personalidade evitativa exibem extrema 

sensibilidade a rejeição, podendo levar vidas socialmente retraídas. E ainda, não 

são associáveis, embora demonstrem desejos por companhia. No transtorno da 

personalidade evitativa, as pessoas precisam de garantias muito fortes de aceitação 

não crítica. Geralmente, referidas pessoas são taxadas com um complexo de 

inferioridade.143 Neste contexto, destaca-se que, "a insegurança, timidez e baixa 

autoestima para essas pessoas vão além do padrão de normalidade, levando ao 

 

 

142 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al.; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 675. 
143 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 753. 
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sofrimento e intenso desgaste, que desencadeia prejuízos nos diferentes setores de 

sua vida, e em sua saúde".144 

O transtorno afeta homens e mulheres, manifestando seus primeiros traços 
ainda na infância. Porém, por serem compreendidos como traços de 
timidez, com expectativa de que diminua ao longo do desenvolvimento, 
dificilmente é iniciado o acompanhamento psicológico precocemente. Isso 
só serve para agravar o quadro e torná-lo mais intenso no início da vida 
adulta.145 

 

A característica mais evidente do paciente com transtorno da personalidade 

evitativa é a ansiedade demonstrado durante a entrevista. Apresenta um 

comportamento tenso e nervoso, bem como se expande e se retrai dependendo da 

percepção do entrevistador.  É comum encarar uma clarificação como crítica, e 

demonstra-se vulnerável a comentários e sugestões.146 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade 

evitativa (301.82 (F60.6)) são os seguintes: 

Um padrão difuso de inibição social, sentimentos de inadequação e 
hipersensibilidade a avaliação negativa que surge no início da vida adulta e 
está presente em vários contextos, conforme indicado por quatro (ou mais) 
dos seguintes: 
1. Evita atividades profissionais que envolvam contato interpessoal 
significativo por medo de crítica, desaprovação ou rejeição. 
2. Não se dispõe a envolver-se com pessoas, a menos que tenha certeza 
de que será recebido de forma positiva. 
3. Mostra-se reservado em relacionamentos íntimos devido a medo de 
passar vergonha ou de ser ridicularizado. 
4. Preocupa-se com críticas ou rejeição em situações sociais. 
5. Inibe-se em situações interpessoais novas em razão de sentimentos de 
inadequação. 
6. Vê a si mesmo como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou 
inferior aos outros. 
7. Reluta de forma incomum em assumir riscos pessoais ou se envolver em 
quaisquer novas atividades, pois estas podem ser constrangedoras.147 

 

 

144 HAMMOUD, Maitê. Personalidade evitativa: saiba mais sobre o transtorno. Artigo revisado 
pelo Comitê de Mundo Psicologos.  
Disponível em: <https://br.mundopsicologos.com/artigos/personalidade-evitativa-saiba-mais-sobre-o-
transtorno> Acesso 09 set. 2019. 
145 HAMMOUD, Maitê. Personalidade evitativa: saiba mais sobre o transtorno. Artigo revisado 
pelo Comitê de Mundo Psicologos.  
Disponível em: <https://br.mundopsicologos.com/artigos/personalidade-evitativa-saiba-mais-sobre-o-
transtorno> Acesso 09 set. 2019. 
146 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al.. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 754. 
147

 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al. Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 672-673. 
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Ao ensejo da conclusão deste item, destacamos de forma muito breve, outras 

02 (duas) classificações que são apresentadas no capítulo Transtornos da 

Personalidade do DSM-5. Quais sejam: mudança de personalidade devido a outra 

condição médica, e outro transtorno da personalidade especificado e transtorno da 

personalidade não especificado. 148 

A mudança de personalidade devido a outra condição médica é uma 

perturbação persistente da personalidade entendida como decorrente dos efeitos 

fisiológicos diretos de uma condição médica. Neste contexto, podemos citar como 

exemplo, a lesão no lobo frontal.149  

Outro transtorno da personalidade especificado e transtorno da 
personalidade não especificado são categorias utilizadas para duas 
situações: 1) o padrão da personalidade do indivíduo atende aos 
critérios gerais para um transtorno da personalidade, estando 
presentes traços de vários transtornos da personalidade distintos, 
mas os critérios para qualquer um desses transtornos específicos não 
são preenchidos; ou 2) o padrão da personalidade do indivíduo 
atende aos critérios gerais para um transtorno da personalidade, mas 
considera-se que ele tenha um transtorno da personalidade que não 
faz parte da classificação do DSM-5 (p. ex., transtorno da 
personalidade passivo-agressiva).150 

 

Em virtude dessas considerações, não podemos perder de vista o objetivo 

principal do presente trabalho de conclusão de curso, que se elucidará nos itens a 

seguir. 

 

 

148
 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnostico e estatístico de transtornos 

mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al. Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 645. 
149

 Ibidem; p. 645. 
150

  Ibidem; p. 645. 
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5. O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL E AS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEM OS PSICOPATAS 

 

5.1 O QUE É TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTISSOCIAL? 

Primeiramente, deve-se destacar que os transtornos de personalidade não 

são considerados doenças, mas anomalias do desenvolvimento psíquico. Na 

psiquiatria forense, os transtornos de personalidade são considerados como uma 

perturbação do estado mental.151 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), 

o transtorno da personalidade antissocial é um padrão de desrespeito e violação dos 

direitos dos outros.152 "O transtorno da personalidade antissocial é uma 

incapacidade de adequar às regras sociais que normalmente governam diversos 

aspectos do comportamento adolescente e do adulto do indivíduo".153 

Os indivíduos com transtorno da personalidade antissocial são os mais 

enigmáticos para a prática clínica, e caracterizam-se como aqueles que têm o 

histórico de não cumprir regras e normas sociais, ou seja, possuem atitudes 

inaceitáveis pela sociedade, por exemplo, roubar amigos e familiares.154 Ainda, 

sabe-se pouco a respeito das causas do transtorno da personalidade antissocial, 

porém é ingênuo negligenciar a influência de fatores psicossociais no 

desenvolvimento de comportamento antissocial.155 

 

151
 MORANA, Hilda C P; STONE, Michael H; ABDALLA-FILHO, Elias. Transtornos de personalidade, 

psicopatia e serial killers. Rev. Bras. Psiquiatr. São Paulo, v. 28, supl. 2, p. 74-79, Oct. 2006. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000600005>. 
Acesso 03 out. 2019. 
152 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais: DSM-5. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento; et al.; Revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli; et al. - 5. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 645. 
153 SADOCK, Benjamin J; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida; et al; Revisão 
técnica: Gustavo Schestatsky; et al. 11.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 748. 
154 BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução 
Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. p. 469. 
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 O'CONNELL, S. Mindreading. An Investigation into How We Learn to Love and Lie. London: 
Arrow Books Ltd., 1998; CADORET, R.J.; STEWART, M.A. - An adoption study of attention 
deficit/hyperactivity/ aggression and their relationship to adult antisocial personality. Compr Psychiatr 
32:73-82,1991; In, DEL-BEN, Cristina Marta. Neurobiologia do transtorno de personalidade anti-
social. Rev. psiquiatr. clín.; São Paulo, v.32, n.1, p. 27-36, 2005. Disponível 
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Pode-se dizer que este transtorno "é uma condição em que a pessoa tem 

pensamentos e atitudes disfuncionais. No caso, essas pessoas tendem a explorar as 

outras para ter algum ganho, seja material ou mesmo pessoal".156 Neste mesmo 

sentido, Soares e Bonvicini ensinam que, o transtorno da personalidade antissocial 

pode ser caracterizado por uma dificuldade do ser humano em se adequar às regras 

sociais, bem como a falta de empatia.157Registra-se que, os "indivíduos com 

transtorno da personalidade antissocial tendem a ter um histórico bastante extenso 

de violação dos direitos alheios".158 Indivíduos com transtorno da personalidade 

antissocial são descritos frequentemente como agressivos, sendo indiferentes e 

despreocupados com o próximo. É muito comum também, não diferenciarem a 

mentira da verdade, e tudo leva a crer que a mentira é a segunda natureza desses 

indivíduos.159 

Não demonstram nenhum sinal de remorso ou preocupação quanto aos 

efeitos devastadores de suas ações. Segundo Taylor e Lang, "o abuso de 

substâncias é comum, entre 60% desses indivíduos com transtornos da 

personalidade antissocial, e este parece ser um padrão que persiste ao longo da 

vida".160 

Vasconcellos e Gauer ensinam que os indivíduos portadores do transtorno da 

personalidade antissocial não demonstram responsabilidade com os sentimentos de 

outras pessoas. Indivíduos com referido transtorno possuem uma tendência a não 

se engajarem em atitudes pró-sociais. Indivíduos com transtorno da personalidade 

antissocial, em termos mentais demonstram não estarem aptos a contabilizar 

 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
60832005000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso 03 out. 2019. 
156 REDAÇÃO MINHA VIDA. Transtorno de personalidade antissocial: sintomas, tratamentos e 
causas. Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/saude/temas/transtorno-de-personalidade-
antissocial> Acesso 12 set. 2019. 
157 SOARES, Viviane Maria da Silva; BONVICINI, Constance Rezende. Transtorno de Personalidade 
Antissocial. Psicologia e Saúde em Debate, v. 3, n. Supl. 1, p. 26-27, 15 nov. 2017. Disponível em: < 
http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/216> Acesso em 12 set. 2019. 
158 HARE, R.D.; NEUMANN, C.S.; WIDIGER, T.A. (2012). Psychopathy. In: WIDEGER, T.A. (Ed.) The 
Oxford handbook of personality disorders. p. 478-504. New York, NY: Oxford University Press; In, 
BARLOW, David H; DURAND, Mark R. Psicopatologia: uma abordagem integrada. Tradução 
Noveritis do Brasil. Revisão técnica: Thaís Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. p. 470. 
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 TAYLOR, J.; LANG, A.R. Psychopathy and substance use disorder. In: C.J. Patrick (Ed.) Handbook 
of psychopathy. New York, N.Y: Guilford. p. 495-511. In, BARLOW, David H; DURAND, Mark R. 
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Cristina Marques dos Reis. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. p. 470. 
160 Ibidem; p.470. 



53 

 

vantagens do comportamento altruísta. Afinal, são imediatistas e possuem 

dificuldade em retardar recompensas.161 

Ao longo dos anos, o transtorno da personalidade antissocial teve várias 

designações. Philippe Pinel identificou o que denominou mania sans délire (mania 

sem delírio) para descrever indivíduos com respostas emocionais fora do comum e 

surtos impulsivos, porém sem prejuízos da capacidade de raciocínio.162  

Quanto a epidemiologia do transtorno da personalidade antissocial, destaca-

se que: 

Os índices de prevalência de 12 meses do transtorno da personalidade 
antissocial encontram-se entre 0,2 e 3% de acordo com o DSM-5. Ele é 
mais comum em áreas urbanas pobres e entre residentes eventuais dessas 
áreas. A prevalência mais elevada é encontrada entre as amostras mais 
graves de homens com transtorno por uso de álcool (acima de 70%) e na 
população carcerária, na qual pode chegar a 75%. É muito mais comum em 
homens do que mulheres. Meninos com o transtorno vêm de famílias 
maiores do que meninas afetadas. O início do transtorno ocorre antes dos 
15 anos de idade. Meninas normalmente apresentam sintomas da 
puberdade, e meninos, ainda mais cedo. Um padrão familiar está presente; 
o transtorno é cinco vezes mais comum entre parentes em primeiro grau de 
homens com o transtorno do que entre participantes do grupo controle.163  

 

Quanto ao transtorno da personalidade antissocial, não há um exame 

específico que possa detectar este transtorno, bem como não existem exames 

específicos para detectar os demais transtornos de personalidade. As pessoas com 

transtorno de personalidade normalmente não sabem que tem um problema desse 

tipo e chegam ao consultório com outras queixas, ou outras questões menos ligadas 

à personalidade.164  

Em geral, o profissional precisa perceber que o indivíduo possui algum 

transtorno de personalidade por trás das queixas e dos problemas. É um diagnóstico 

muito difícil, afinal os critérios são subjetivos. Sendo assim, o diagnóstico é realizado 

 

161
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através da conversa.165 Portanto, é preciso muito cuidado, pois, indivíduos com 

transtorno da personalidade antissocial podem enganar até o mais experiente dos 

profissionais. Durante a entrevista, podem demonstrar-se calmos e confiáveis, 

escondendo, assim, a tensão, hostilidade, irritabilidade e fúria.166 

"Uma entrevista de estresse, na qual o paciente seja confrontado 

vigorosamente com incoerências em sua história, pode ser necessária para revelar a 

patologia".167 Para uma melhor análise do caso, o clínico pode solicitar alguns 

exames, e dentre eles deve-se incluir testes neurológicos. Uma vez que os 

pacientes podem demonstrar resultados de eletroencefalograma anormais e leves 

sinais neurológicos que sugerem dano cerebral mínimo causado na infância.168 

Indivíduos com transtorno da personalidade antissocial frequentemente 
podem parecer normais e até mesmo simpáticos e lisonjeiro. Suas histórias, 
no entanto, revelam perturbação do funcionamento ou várias áreas da vida. 
Mentiras, vadiagem, fuga de casa, roubos, brigas, abuso de substância e 
atividades ilegais são experiências típicas que os pacientes relatam ter 
início já na infância.169  

 

Cumpre examinarmos, neste passo, o prognóstico dos indivíduos que sofrem 

de transtorno da personalidade antissocial. Segundo a obra de Barlow e Durand, a 

qual cita Colman et al., o prognóstico para pessoas que sofrem de transtorno da 

personalidade antissocial é ruim, independentemente do gênero.170  

Por outro lado, existe o entendimento de que o prognóstico varia. Afinal, 

existem relatos que indicam a redução de sintomas com a idade. Portanto, quando 

um transtorno da personalidade antissocial se desenvolve, segue um curso 

ininterrupto, sendo que o auge do comportamento antissocial normalmente ocorre no 
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final da adolescência. É comum, pacientes com este transtorno apresentar sintomas 

somáticos e diversas queixas físicas.171 

De acordo com Fiorelli e Mangini (2018), o diagnóstico é complexo e requer 

dos profissionais muita cautela e sobriedade no processo de avaliação das 

características.172 "Não raramente, o diagnóstico é lembrado somente quando a 

evolução do transtorno mental tratado é insatisfatória".173 

Os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade antissocial (301.7 

(F60.2)) definidos pelo DSM-5, são os seguintes: 

A. Um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras 
pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por três 
(ou mais) dos seguintes: 
1. Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos 
legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de 
detenção. 
2. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de 
nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. 
3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. 
4. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas 
corporais ou agressões físicas. 
5. Descaso pela segurança de si ou de outros. 
6. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em 
manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações 
financeiras. 
7. Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou 
racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras 
pessoas.  
B. O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade.  
C. Há evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 
anos de idade. 
D. A ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente 
durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar.174 

 

No diagnóstico diferencial, deve-se diferenciar o transtorno da personalidade 

antissocial dos transtornos por uso de substância, da esquizofrenia e transtorno 

bipolar, de outros transtornos da personalidade, e do comportamento criminoso não 
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associado a um transtorno da personalidade.175 Convém ressaltar que, indivíduos 

com menos de 18 (dezoito) anos de idade não recebem diagnóstico de transtorno da 

personalidade antissocial, referido diagnóstico é atribuído somente quando alguns 

sintomas de transtorno da conduta estão presentes na história do indivíduo antes 

dos seus 15 (quinze) anos de idade.176 

Oportuno se torna dizer que, o diagnóstico diferencial entre transtorno de 
personalidade e transtornos neuróticos pode ser de difícil precisão. Tanto os 
transtornos neuróticos como os transtornos de personalidade podem 
apresentar comportamentos de rigidez. No entanto, um dos aspectos a ser 
analisado é o grau de "aversão ao risco".177 

 

A aversão a risco é predominante nos neuróticos, uma vez que possuem 

receio do que pode lhe causar e culpas. No transtorno de personalidade antissocial, 

existe uma tendência a culpar terceiros pelas desavenças e insucessos.178 

O tratamento para o transtorno da personalidade antissocial é realizado 

através da psicoterapia e farmacoterapia. Em alguns casos, terapia cognitivo-

comportamental, estabilizadores do humor e antidepressivos. Segundo Lois Choin-

Kain, não há evidências de que qualquer tratamento específico resulte em uma 

melhoria de longo prazo. Portanto, o tratamento visa alcançar, a curto prazo, outro 

objetivo, qual seja, evitar consequências legais, em vez de mudar o paciente. 

Manejo de contingência, por exemplo: dar ou recusar o que os pacientes querem 

com base em seus comportamentos é indicado.179 
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No que tange a psicoterapia, é importante que os limites sejam muito bem 

estabelecidos. Neste contexto, o terapeuta deve encontrar formas de lidar com o 

comportamento autodestrutivo do paciente.180  

Para superara seu medo de intimidade, o terapeuta deve frustrar o desejo 
do indivíduo de se esquivar de encontros humanos sinceros. Ao fazê-lo, o 
terapeuta encara o desafio de separar controle de castigo e de separar 
auxílio e confrontação de isolamento social e represália.181 

 

Indivíduos agressivos com elevada impulsividade e afeto variável podem se 

beneficiar do tratamento farmacológico, por exemplo, lítio, valproato, ISRSs. Quanto 

aos antipsicóticos, esses podem ajudar, mas há uma menor evidência para sua 

utilização.182 "A farmacoterapia é usada para lidar com sintomas incapacitantes 

como ansiedade, raiva e depressão, mas, como os pacientes com frequência 

abusam de substâncias, os fármacos devem ser usados de forma criteriosa".183 
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6. METODOLOGIA 

 

Segundo Moretti (2018), "todo trabalho científico, seja ele um artigo, projeto 

ou monografia, precisa de uma metodologia de pesquisa bem definida".184 Portanto, 

a função da metodologia é descrever o tipo de pesquisa e como ela será aplicada.185  

Cumpre examinarmos neste passo que: 

Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo 
sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da 
organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma 
pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, 
significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma 
pesquisa científica.186 

 

Empós as explicações supramencionadas, tenha-se presente que, a 

metodologia de pesquisa utilizada para a realização do presente trabalho de 

conclusão de curso foi a pesquisa bibliográfica. Sendo assim, no que tange a esse 

método, tal trabalho 

[...] consiste na etapa inicial de todo o trabalho científico ou acadêmico, com 

o objetivo de reunir as informações e dados que servirão de base para a 

construção da investigação proposta a partir de determinado tema.187 

E, ainda: 

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as 

principais teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que 

chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual 

pode ser realizada em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet 

entre outras fontes.188 

 

184 MORETTI, Isabella. Metodologia de Pesquisa do TCC: conheça os tipos e veja como definir. 
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Convém ressaltar que, para o desenvolvimento desta pesquisa, o acadêmico 

utilizou livros da biblioteca da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, 

bem como livros do acervo pessoal. Foram realizadas, também, pesquisas as outras 

fontes, por exemplo, à artigos científicos disponíveis na internet e a vídeo no 

YouTube. 

Ante o exposto, passaremos para a análise e discussão acerca da psicopatia 

versus transtorno da personalidade antissocial.   

 

 

em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br › ojs › rdbci › article › download › pdf_28> Acesso em 10 dez. 
2019. 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO: PSICOPATIA X TRANSTORNO DA 

PERSONALIDADE ANTISSOCIAL 

 

Antes de adentrarmos na discussão se psicopatia e transtorno da 

personalidade podem ser considerados sinônimos, é importante destacar que, para 

alguns estudiosos do assunto, o transtorno da personalidade antissocial se 

caracteriza por atos contínuos de natureza antissocial ou criminosa, mas o referido 

transtorno da personalidade não é sinônimo de criminalidade.189 

Embora os fatores determinantes da criminalidade não seja o objeto do 

presente estudo, cabe neste momento fazer a seguinte observação: 

A biologia e os sistemas cerebrais não são os únicos fatores determinantes 
da criminalidade. Os bons cuidados dispensados à criança em formação, o 
discurso comportamental adequado, a repressão dos instintos, a educação 
e a gradativa socialização daquele indivíduo podem modificar o rumo de 
uma história que poderia conduzir à violência e aos comportamentos 
antissociais.190 

 
Raine, citado por Naele Ochoa Piazzeta, explica que: "o ambiente é ainda 

mais poderoso que o cérebro do que se pode imaginar: "o ambiente pode superar a 

genética"."191 "Experiências sociais, para o bem ou para o mal, mudam o cérebro, 

provavelmente em todos grupos étnicos e gêneros".192 

Portanto, ao analisarmos a relação da psicopatia com a conduta criminosa, 

devemos destacar que:  

Embora Cleckley não negasse que muitos psicopatas correm um risco muito 
mais elevado de incorrer em comportamentos de natureza criminosa e 
antissocial, enfatizou que alguns possuem pouca ou nenhuma dificuldade 
para manter-se dentro da lei ou em relacionamentos interpessoais.193  

 

De acordo com o entendimento supramencionado, alguns psicopatas não são 

dedicados à atividade criminosa e outros são desprovidos da agressividade descrita 
 

189 Ibidem; p. 748. 
190 PIAZZETA, Naele Ochoa. A mente criminosa: o direito penal e a neurobiologia da violência. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 78. 
191 RAINE, Adrian. A anatomia da violência - as raízes biológicas da criminalidade. Porto Alegre: 
Artmed, 2015; In, PIAZZETA, Naele Ochoa. A mente criminosa: o direito penal e a neurobiologia 
da violência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 77-78. 
192 Ibidem; p. 78. 
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nos critérios do antigo DSM-IV-TR para o transtorno da personalidade antissocial. 

Segundo esta linha de raciocínio, o que talvez, possa separar os psicopatas que têm 

problemas com a justiça dos que não têm, seja o quociente de inteligência.194 

Sendo assim, alguns psicopatas podem atuar de modo bem-sucedido no 

campo profissional e perante a sociedade. É importante consignar que, esses 

psicopatas bem-sucedidos ou subclínicos, são psicopatas que não atendem a todos 

os critérios de psicopatia. Portanto, são muito difíceis de serem identificados.195 

Quando se aprofunda o estudo da psicopatia e do transtorno da 

personalidade, devemos ter em mente que, "uma questão que ainda continua em 

debate é se esses dois transtornos são realmente distintos (Hare et. al., 2012; 

Lynam & Vachon, 2012)".196 O que leva os especialistas a se dividirem na questão 

de transtorno da personalidade antissocial e psicopatia serem o mesmo problema, é 

o fato dos indivíduos com transtorno da personalidade antissocial não fazerem 

distinção entre certo e errado, não considerando, assim, os sentimentos e os direitos 

do próximo.197 

Para alguns estudiosos, portadores de psicopatia, podem ser consideradas 

como parte de um subgrupo de pessoas com transtorno da personalidade. Essas 

pessoas são descritas como "predadores sociais". Afinal, manipulam, enganam, 

iludem e são impiedosos com suas "vítimas", gerando grandes magoas, frustrando 

sonhos e causando sérios prejuízos.198 

Posta assim a questão, deve-se destacar que o próprio Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), adotava as terminologias psicopatia e 

sociopatia. Portanto, com o advento do DSM-III-R, as referidas terminologias foram 

substituídas pela expressão Transtorno de Personalidade Antissocial, a qual 

continua sendo utilizada.199 
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Soares e Bonvicini explicam que o TPA ou Transtorno da Personalidade 

Antissocial se manifesta em diferentes graus, ou seja, pode variar de pessoa para 

pessoa. Por esta razão, a expressão psicopatia não é mais aplicada em termos de 

diagnóstico, mas é aplicada no meio forense.200 

Nesse mesmo sentido, Morana, Stone e Abdalla-Filho dispõem que, o 

transtorno da personalidade antissocial é um diagnóstico médico, enquanto o termo 

psicopatia é um "diagnóstico legal", ou seja, pertence à esfera psiquiátrico-

forense.201 

Por outro lado, ainda existem obras que denominam o transtorno de 

personalidade antissocial como psicopatia, sociopatia, transtorno de caráter, 

transtorno dissocial e transtorno sociopático.202 No artigo "a abordagem 

evolucionista do transtorno de personalidade antissocial", Vasconcellos e Gauer 

explicam que o transtorno de personalidade antissocial, também é conhecido como 

sociopatia ou psicopatia.203 

A Classificação de Transtornos mentais e de Comportamento da CID-10, 

explica que no transtorno de personalidade antissocial é demonstrado uma flagrante 

disparidade entre o comportamento e as normas sociais predominantes. E neste 

contexto, inclui: personalidade (transtorno) amoral, dissocial, associal, psicopática e 

sociopática.204 
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Entretanto, "a variação terminológica reflete a aridez do tema e o fato da 

ciência não ter chegado a conclusões definitivas a respeito de suas origens, 

desenvolvimento e tratamento".205 

Posta assim a questão, é importante mencionar que, para alguns 

especialistas no tema, a psicopatia e o transtorno da personalidade, embora 

correlacionados, são construtos diversos.206 O construto é o "modelo criado 

mentalmente que estabelece um paralelo entre uma observação idealizada e uma 

teoria".207 Podendo ser definido, também, como uma "teoria construída a partir de 

elementos conceituais ou subjetivos, não baseados em evidencias empíricas".208 

Nesse contexto, a psicopatia é considerada uma constelação de traços disruptivos 

de personalidade e comportamentos antissociais.209 

A dificuldade em definir os limites operacionais da psicopatia também traz à 
tona a questão acerca da legitimidade do construto. Mais especificamente, 
questiona-se se a psicopatia pode ser considerada um transtorno mental 
com características próprias que justifiquem a sua avaliação específica ou 
se ela se sobrepõe a outras categorias diagnósticas, como o Transtorno de 
Personalidade Anti-Social (TPAS).210 

 

Hauck Filho, Teixeira e Dias (2009), citando Martens, explicam que o 

transtorno de personalidade antissocial abrange indivíduos psicopatas, bem como 

indivíduos com comportamento antissocial, mas sem outras características 

interpessoais e afetivas da psicopatia, o que é essencial para a caracterização do 

quadro.211 Portanto, conforme se pode observar, nem sempre o diagnóstico de 
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transtorno de personalidade antissocial coincide com a definição de psicopatia. 

Afinal, o conceito de psicopatia seria mais amplo, envolvendo características como 

arrogância, excesso de vaidade e falta de empatia.212 

A Dra. Amélia Almeida sabiamente explica que, dentre os transtornos de 

personalidade, aquele que mais se aproxima da psicopatia é o transtorno de 

personalidade antissocial. Conforme já mencionado, o indíviduo com esse tipo de 

patologia é manipulador e mentiroso compulsivo; possui uma grande propenção a 

não seguir normas e regras e uma forte tendência de enganar o próximo. Indivíduos 

com o referido transtorno irritam-se facilmente, mentem e não sentem culpa ou 

remorso.213 

Dentro deste contexto, a Dra. Amélia Almeida explica que há diferenças. 

Vejamos: 

O psicopata também tem estas características, e é por isso que é muito 
difícil estabelecer a diferença entre psicopatia e transtorno de 
personalidade. Apesar das grandes semelhanças, existem algumas 
diferenças, apesar de sutis. O psicopata planeja ações complexas, sem que 
desperta qualquer suspeita nos que o rodeiam. Os outros vêem-no como 
um homem bom, incapaz de fazer mal a alguém. E por isso o psicopata é 
capaz de cometer um crime durante vários anos sem que ninguém suspeite 
dele.214  

 

O indivíduo com trantorno de personalidade antissocial é impulsivo. Sendo 

assim, torna-se incapaz de planear algo a longo prazo, ao contrário do psicopata, 

que pode planejar e calcular detalhadamente todos os passos dos seus atos.215 

Outra característica que é observada para diferenciar o transtorno de 

personalidade antissocial da psicopatia é a insensibilidade. É sabido que, os 

indivíduos com transtorno da personalidade antissocial apresentam insensibilidade 

aos sentimentos de outras pessoas. Portanto, quando a referida insensibilidade 

apresenta um grau elevado, o indivíduo pode adotar de forma contumaz a prática 
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criminosa e assim o quadro clínico do transtorno de personalidade antissocial 

assume o perfil de psicopata.216 

Como se há de verificar, apesar das controvérsias que cercam o polêmico 

tema, o item subsequente tratará exclusivamente do conceito de psicopata 

(psicopatia), bem como as principais características da personalidade desse 

enigmático indivíduo. 

 

7.1 O PSICOPATA E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Historicamente, o psiquiatra francês Philippe Pinel (século XIX), foi um dos 

primeiros a escrever sobre os psicopatas. Ele considerava essa condição 

moralmente neutra, mas para outros estudiosos a referida condição era definida 

como moralmente insana, ou seja, uma verdadeira personificação do mal.217 "Assim 

teve início uma discussão que se estendeu por gerações e que oscilou entre a visão 

de que os psicopatas são loucos ou de que são "maus" ou até diabólicos."218 

Antes de adentramos na definição de psicopata, é importante explicarmos o 

significado que a consciência tem neste contexto. Portanto, faz-se necessário 

diferenciar o que é Estar consciente do que é Ser consciente.219 

Segundo Ana Beatriz Barbosa Silva, Estar consciente é fazer uso da razão ou 

da capacidade de raciocinar e de processar os fatos, e ainda, ser capaz de pensar e 

ter ciência das nossas ações físicas e mentais. Na medicina, pode-se averiguar o 

estado de alerta ou lucidez que um indivíduo apresenta num determinado momento. 

Sendo assim, através de um exame clínico pode-se perceber o nível ou o estado de 

consciência, podendo encontrar as seguintes palavras: vigil, lúcido, confuso, 

hipovigil, hipervigil, coma profundo e outros. Todas elas atestam o nível de 

percepção que o indivíduo tem em relação ao mundo.220 

 

216 MORANA, Hilda C P; STONE, Michael H; ABDALLA-FILHO, Elias. Transtornos de personalidade, 
psicopatia e serial killers. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo, v. 28, supl. 2, p. s74-s79, Oct. 2006. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000600005>. 
Acesso 03 out. 2019. 
217 HARE, Robert D. Sem consciência: o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre 
nós. Tradução: Denise Regina de Sales; Revisão técnica: José G. V. Taborda. Porto Alegre: Artmed, 
2013. p. 41. 
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219 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2008. p. 23-25. 
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A autora supracitada, explica também que o Ser consciente não é um estado 

momentâneo na existência humana. Afinal, Ser consciente refere-se à maneira do 

ser humano existir no mundo. Essa percepção está diretamente relacionada à forma 

com a vida é conduzida, em especial, como às ligações emocionais são 

estabelecidas com as pessoas e as coisas.221  

Portanto, ser consciente é ser capaz de amar. E assim devemos destacar que 

"o termo consciência é ambíguo, sugerindo dois significados totalmente distintos. 

"Na realidade, a consciência é um atributo que transita entre a razão e a 

sensibilidade. Popularmente falando, entre a "cabeça" e o "coração"."222 

Convém ressaltar que, falar de consciência pode ser uma tarefa fácil e ao 

mesmo tempo, difícil. As explicações científicas sobre o desenvolvimento da 

consciência no cérebro são fáceis. A parte árdua trata-se do lado subjetivo e relativo 

ao sentido ético da vida humana.223 Lembrando que, na obra A anatomia da 

violência, Adrian Raine sabiamente explica que a consciência vence o crime.224 

[...] a consciência não é um comportamento em si mesmo é algo que 
possamos fazer ou pensar. A consciência é algo que sentimos. Ela existe, 
antes de tudo, no campo da afeição ou dos afetos. Mais do que uma função 
comportamental ou intelectual a consciência pode ser definida como uma 
emoção.225 

[...]  
A consciência nos impulsiona a tomar decisões totalmente irracionais e até 
mesmo com implicações de risco à vida. Ela permeia as nossas atitudes 
cotidianas (como perder uma reunião de negócios porque seu filho está 
ardendo em febre) e até as nossas ações de extrema bravura e de 
autossacrifício (como suportar a dor de uma tortura física e psicológica em 
função de um ideal). E, assim, a consciência nos abraça e conduz pela vida 
afora, porque está em plena comunhão com o mais poderoso combustível 
afetivo: o amor.226 

 

Ante o exposto, registra-se que, os psicopatas vivem entre nós, parecem 

fisicamente conosco, mas são frios e desprovidos deste nobre sentido especial: a 

consciência.227 "O conceito de psicopatia surgiu dentro da medicina legal, quando 
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médicos se depararam com o fato de que muitos criminosos agressivos e cruéis não 

apresentavam os sinais clássicos de insanidade".228 

A psicopatia é um conceito psicológico de significado controverso. No 
entanto, a dificuldade em especificá-lo e delimitá-lo não impediu que a 
psicopatia se estabelecesse como um rótulo útil para designar certos 
quadros comportamentais e afetivos, tanto nas áreas médica e psicológica, 
quanto no âmbito jurídico e até mesmo entre o público leigo.229 

 

Nesse sentido, Ana Beatriz Barbosa Silva explica que a palavra psicopatia 

literalmente significa doença da mente (do grego, psyche = mente; e pathos = 

doença). Frisa-se, entretanto que, o termo psicopata pode dar a falsa impressão de 

tratar de indivíduos loucos ou doentes mentais. Destaca-se que para a medicina, a 

psicopatia não se encaixa na visão das doenças mentais propriamente ditas. 230 

Esses indivíduos não são considerados loucos, nem apresentam qualquer 
tipo de desorientação. Também não sofrem de delírios ou alucinações 
(como a esquizofrenia) e tampouco apresentam intenso sofrimento mental 
(como a depressão ou a pânico, por exemplo).231 

 

Daynes e Fellowes (2012), em sua obra, dispõe que os psicopatas não são 

loucos, mas podem ser extremamente maus. A palavra psicopatia significa mente 

doente, mas embora possam desenvolver estados temporários de doença mental 

como outra pessoa qualquer, os psicopatas não são dementes. Os psicopatas 

sabem o que fazem e possuem total controle sobre seu comportamento. O que os 

torna ainda mais assustadores, é o fato de não serem considerados uma 

consequência ou resultado de uma doença temporária. Ou seja, são seres 

permanentemente frios, indiferentes e calculistas.232 

Conforme já mencionado, os atos criminosos do psicopata, não é fruto de 

uma mente adoecida, mas sim da natureza fria e calculista aliada a uma total 
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incapacidade de tratar o próximo como um ser dotado de sentimento e 

pensamento.233 

Nesse sentido, deve-se dizer que os psicopatas não são encontrados em uma 

classe social ou circunstância social típica, mas tem um estilo de vida comum. É 

possível que muitos dos psicopatas tenham sido considerados o rebelde da família, 

os quais se recusam a aceitar as regras e os padrões vigentes. Quebram 

promessas, partem corações com facilidade, raramente se preocupam com o futuro, 

e é comum gastarem suas energias em busca de emoção.234 

Os psicopatas não perdem o sono porque não pagaram uma conta, não se 

importam em serem parasitas de outras pessoas. Para obterem o que desejam, 

buscam tirar todo e qualquer tipo de vantagem do próximo. É comum não honrarem 

compromissos, e o sexo pode ser uma prática indiscriminada, ou simplesmente outro 

meio de atingir um fim. O relacionamento com outras pessoas é superficial e tenso, 

afinal, são desprovidos do sentimento de lealdade. Para os psicopatas as pessoas 

são descartáveis.235 

Nesse sentido, Ana Beatriz Barbosa Silva, explica que, "para os psicopatas, 

as outras pessoas são meros objetos ou coisas, que devem ser usados sempre que 

necessário para a satisfação do seu bel-prazer". 236 

Como animais predadores, vampiros ou parasitas humanos, esses 
indivíduos sempre sugam suas presas até o limite improvável de uso e 
abuso. Na matemática desprezível dos psicopatas, só existe acréscimo 
unilateral e predatório, e somente eles são beneficiados.237 

 

Segundo Fiorelli e Mangini (2018), os processos mentais responsáveis pelas 

funções da sociabilidade não se estruturam de forma adequada nos psicopatas. 

Cabe destacar que, os criminosos comuns desejam poder, riqueza e prestígio, 

enquanto os psicopatas manifestam a crueldade de forma fortuita.238 
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Oportuno se torna dizer que, a psicopatia está relacionada ao defeito de 

caráter pelo grau de consideração ao próximo e aos demais seres vivos. Indivíduos 

com deficiência de caráter não possuem sensibilidade às necessidades alheias, 

condição esta, que obedece a um espectro de manifestação do sujeito ambicioso até 

o mais cruel dos perversos.239 

As bases para a definição de psicopatia oscilam entre os aspectos orgânicos 

e sociais. O consenso parece estar nas principais características que a definem, as 

quais estão devidamente elencadas no PCL-R (checklist de pontuação do protocolo 

Hare).240  

O PCL examina de forma detalhada diversos aspectos da personalidade 
psicopática, desde os ligados aos sentimentos e relacionamentos 
interpessoais até o estilo de vida dos psicopatas e seus comportamentos 
evidentemente antissociais.241 

 

É preciso muita atenção, afinal o PCL é uma ferramenta muito complexa, e 

sua aplicação seve ser realizada por profissionais altamente qualificados. Cabe 

destacar que, a identificação de alguns sintomas não é suficiente para diagnosticar 

um indivíduo como psicopata.242 

As principais características elencadas no PCL-R (checklist de pontuação do 

protocolo Hare), são: 

a) Loquacidade; charme superficial;  

b) Superestima;  

c) Estilo de vida parasitário; Necessidade de estimulação; Tendência ao tédio;  

d) Mentira patológica; Vigarice; Manipulação;  

e) Ausência de remorso ou culpa;  

f) Insensibilidade afetivo emocional; Indiferença; Falta de empatia; 

g) Impulsividade; Descontroles comportamentais; 

h) Ausência de metas realistas a longo prazo;  

i) Irresponsabilidade; Incapacidade para aceitar responsabilidade pelos 

próprios atos; 

j) Promiscuidade sexual; 
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l) Muitas relações conjugais de curta duração;  

m) Transtorno de conduta na infância; 

n) Deliquência juvenil; 

o) Revogação de liberdade condicional; 

p) Versatilidade criminal.243 

 

Os itens supracitados pertencem a uma escala que podem ser divididos em 

02 (dois) grupos. Quais sejam: fatores relacionados ao estilo de vida e tipos de 

personalidades.244  

São considerados fatores relacionados ao estilo de vida: vários 

relacionamentos conjugais de curta duração; delinquência juvenil; violação da 

liberdade condicional; versatilidade criminal; necessidade de estimulação/tendência 

ao tédio; estilo de vida parasitário; promiscuidade sexual; problemas precoces de 

conduta e ausência de metas realistas a longo prazo.245  

Como traços de personalidade, destacam-se: loquacidade/charme superficial; 

autoestima inflada; mentira patológica; enganador/manipulador; ausência de 

remorso ou sentimento de culpa; afetividade superficial; indiferença/falta de empatia; 

descontrole comportamental; impulsividade; irresponsabilidade e incapacidade de 

assumir responsabilidade pelos próprios atos.246 

Conforme supramencionado, a escala PCL-R, na prática agrupa as 

características que definem um psicopata de acordo com 02 (dois) fatores, quais 

sejam: traços de personalidade e estilo de vida desviante. Sendo assim, para definir 

um indivíduo como psicopata é indispensável ter evidências tanto das características 

(dos traços) de personalidade como do estilo de vida.247  

É preciso insistir também no fato de que: 

Observam-se falhas na formação do superego (valores morais, éticos e 
sociais) e ausência de sentimentos de culpa, de remorso e de empatia, 
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entre outros. Estatísticas apontam para influências biológicas, ambientais e 
familiares, sugerindo, portanto, uma conjugação de fatores.248 

 

O senso comum tem a forte tendência de associar a psicopatia ao serial killer, 

torturadores e os mais cruéis dos assassinos, porém esses não constituem o 

padrão. O psicopata pode estar em qualquer lugar, e não necessariamente ser um 

serial killer. Os psicopatas podem estar nas empresas ou organizações, 

manifestando seu comportamento através de furtos, vadiagens, conflitos, armações 

contra colegas ou chefes ou mentiras. No contexto familiar, manifestam o 

comportamento através da violência física e psicológica contra a esposa e os filhos, 

traições, dilapidação do patrimônio. Os psicopatas também podem encontrar campo 

fértil nos mais diversos campos da vida social, e tornam-se líderes poderosos e 

carismáticos.249 

Em razão do cuidado e da cautela que as pessoas de bem devem ter em 

relação a figura do psicopata, faz-se necessário delinearmos os conceitos das 

características/sintomas relacionados aos sentimentos e relações, bem como ao 

estilo de vida. Vejamos: 

 

a) Características/sintomas relacionados aos sentimentos e relações: 

a.1) Eloquente e superficial: os psicopatas são articulados e espirituosos. 

Podem ser divertidos, envolventes e demonstram certa sabedoria, a qual na 

realidade é falsa ou superficial. Demonstram-se agradáveis e atraentes.250 

a.2) Egocêntrico e grandioso: os psicopatas são exageradamente vaidosos, 

possuem um espantoso egocentrismo, possuem uma visão narcisista, consideram-

se como seres superiores, julgam-se estar no centro do universo.251  

a.3) Ausência de remorso ou culpa: os psicopatas não demonstram o mínimo 

de remorso e/ou preocupação com os estragos que causam na vida de outros seres. 

Diante de um efeito devastador, demonstram frieza e tranquilidade.252 

 

248
 FIORELLI, José Osmir; MANGINI. Op.cit., p.101. 

249
 Ibidem., p. 101. 

250
 HARE, Robert D. Sem consciência: o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre 

nós. Tradução: Denise Regina de Sales; Revisão técnica: José G. V. Taborda. Porto Alegre: Artmed, 
2013. p. 49-50. 
251

 Ibidem., p.53. 
252

 Ibidem., p. 55. 



72 

 

a.4) Falta de empatia: os psicopatas são incapazes de se colocarem no lugar 

do próximo. É importante lembrar que a falta de empatia está estreitamente 

relacionada com a ausência de remorso, falsidade, emoções rasas e egocentrismo. 

Os psicopatas não conseguem imaginar o que o outro ser humano sente.253 

a.5) Enganador e manipulador: a mentira e a enganação são talentos naturais 

dos psicopatas. Possuem prazer em enganar e possuem orgulhos desta 

habilidade.254 

a.6) Emoções "rasas": os psicopatas são emocionalmente pobres, fato que 

limita a profundidade e amplitude de seus sentimentos.255 

 

b) Características/sintomas relacionados ao estilo de vida: 

b.1) Impulsivo: os psicopatas não costumam passar muito tempo pensando 

nas consequências de seus atos.256 Registra-se que, a impulsividade apresentada 

pelos psicopatas visa ao prazer e o alívio imediato.257 

b.2) Controles comportamentais pobres: os psicopatas são altamente reativos 

ao insulto ou desprezo. Eles se ofendem com facilidade, seus controles inibitórios 

são fracos e brigam por qualquer trivialidade.258  

b.3) Necessidade de excitação: os psicopatas são intolerantes a rotina e ao 

tédio. Procuram viver no "limite", fato que facilita o envolvimento em diversas 

situações ilegais.259 

b.4) Falta de responsabilidade: para os psicopatas os compromissos e as 

obrigações não significam nada. Os psicopatas não se intimidam com a 

possibilidade de gerar sofrimento em outras pessoas.260 

b.5) Problemas precoces de comportamento: os psicopatas costumam a exibir 

problemas comportamentais desde cedo, por exemplo: mentiras persistentes, 
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bullying, vandalismo, vadiagem, perturbação da aula, abuso de substâncias, roubos 

e fraudes.261 

b.6) Comportamento adulto antissocial: para os psicopatas as regras da 

sociedade são obstáculos para seus desejos. Eles consideram as regras como algo 

insensato e inconveniente.262 

Em que pese todas as características e/ou sintomas acima descritos, deve-se 

ter muita atenção ao analisar ou diagnosticar um indivíduo com o suposto perfil. 

Afinal, os psicopatas não são os únicos seres a levarem uma vida transgressora. 

Muitos criminosos podem demonstrar as referidas características. Porém, os 

criminosos comuns são capazes de demonstrar remorso, empatia, culpa e até 

mesmo, afeto por outras pessoas.263 

Ante o exposto, cumpre examinarmos neste passo, o cérebro do psicopata. 

Conforme já mencionado:  

Psicopatas não apresentam emoções ou compaixão, nem culpa pelo que 
fazem. Nunca. E, por não serem afetados por ansiedades e serem pura 
razão, conseguem usar sua inteligência de uma forma bem mais eficiente 
do que o resto das pessoas (as nossas emoções muitas vezes nos levam a 
fazer coisas nada espertas, afinal).264 

 

Convém ressaltar que, algumas pessoas defendem a teoria que a origem da 

psicopatia seja um distúrbio neurológico específico. Em que pese as pesquisas não 

indiquem lesões no cérebro de um psicopata, o cérebro desses indivíduos realmente 

parece ser diferente de outros seres humanos.265 

Por exemplo, técnicas de neuroimagem revelaram que, quando os 
psicopatas são solicitados a realizar tarefas que requerem o processamento 
de palavras carregadas de emoção, as partes do seu cérebro que são 
ativadas não são as mesmas dos grupos de controle normais. "Circuitos 
defeituosos" no sistema paralímbico (um grupo de regiões cerebrais 
interconectadas envolvidas no autocontrole e no processamento emocional 
podem ser particularmente significativos. Evidências de anomalias cerebrais 
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nos psicopatas levaram alguns cientistas e advogados a alegarem que eles 
não são "maus", mas, sim, "menos favorecidos" ou até mesmo "deficientes" 
(e, portanto, é preciso dar um desconto maior para seus atos ilícitos e suas 
maldades). No extremo oposto do espectro, outros lançaram mão da teoria 
de que a psicopatia tem uma origem biológica, para apoiar uma proposta 
ainda mais controversa de identificar e prender indivíduos mesmo que não 
tenham cometido um crime.266 

 

Não se pode perder de vista que, a neurologia já sabe que o cérebro de um 

psicopata (pelo menos daqueles dedicados a prática criminosa) possuem circuitos 

que são os fisicamente diferentes de outros seres humanos, e que eles ativam 

menos certas partes do cérebro relacionadas a julgamentos morais. Sendo assim, 

esta seria uma possível explicação para a razão da incompetência para sentir o que 

é certo e o que é errado.267 

Um novo estudo conduzido pela Universidade de Wisconsin-Madison fez 

descobertas mais específicas. 

Em uma prisão de segurança média, os pesquisadores compararam o 
cérebro de 20 presos com diagnóstico de psicopatia com os de 20 outros 
presos que cometeram crimes semelhantes, mas não tiveram esse 
diagnóstico. O resultado mostrou diferenças importantes entre os dois 
grupos. Basicamente, os psicopatas têm menos conexões entre o córtex 
pré-frontal ventromedial (ou vmPFC, uma parte do cérebro responsável por 
sentimentos como empatia e culpa) e a amígdala, relacionada ao medo e 
ansiedade. Dois tipos de imagens cerebrais foram coletados. Imagens com 
tensor de difusão (ou DTI, um tipo de ressonância magnética que obtém 
imagens de tecidos biológicos a partir da difusão da água entre as células) 
mostraram uma redução da integridade estrutural das fibras de substância 
branca que ligam o vmPFC e a amígdala. Imagens feitas com ressonância 
magnética funcional (FMRI), por sua vez, mostraram menos atividade 
coordenada entre os dois.268 

 

Essas duas estruturas cerebrais, as quais acreditam que são responsáveis 

por regular as emoções e o comportamento social, parecem não estar se 

comunicando como deveriam, fato que pode ajudar a explicar o temido 

comportamento dos psicopatas.269 

Segundo Michael Koenigs, professor assistente de psiquiatria na Escola de 
Medicina e Saúde Pública da Universidade de Wisconsin, esse é o primeiro 
estudo a mostrar tanto as diferenças estruturais quanto as funcionais no 

 

266
 DAYNES, Kerry; FELLOWES, Jessica. Como identificar um psicopata: cuidado! ele pode estar 

mais perto do que você imagina. Tradução: Mirtes Frange de Oliveira Pinheiro. São Paulo: Cultrix, 
2012. p. 31. 
267

 PRADO, Ana Carolina. Entenda melhor como funciona o cérebro de um psicopata. Disponível 
em: <https://super.abril.com.br/blog/como-pessoas-funcionam/entenda-melhor-como-funciona-o-
cerebro-de-um-psicopata/>. Acesso 11 out. 2019. 
268

 Ibidem.. 
269

 Ibidem. 



75 

 

cérebro de pessoas diagnosticadas com psicopatia, especialmente os 
criminosos. O professor de psicologia Joseph Newman, que também 
participou do estudo, acredita que os resultados podem lançar mais luz 
sobre a fonte dessa disfunção e sobre as estratégias para tratar o 
problema.270 

 

Inadequado seria esquecer que estudos anteriores já demonstravam que a 

tomada de decisão dos psicopatas é semelhante à de pacientes com danos em seu 

córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC), o que reforça a tese de que a psicopatia 

possa estar ligada a problemas nessa parte do cérebro.271 

Koenigs disse ao MedicalXpress: “O estudo de tomada de decisão mostrou 

indiretamente o que o estudo atual mostra diretamente: há uma anormalidade 

específica do cérebro associada com a psicopatia criminal".272 

 

7.2 DIFERENÇA ENTRE PSICOPATA E SOCIOPATA 

Apesar de todas as controvérsias que existe em relação aos conceitos e 

entendimento em relação ao transtorno de personalidade antissocial e a psicopatia, 

outro ponto que também divide opiniões entre os estudiosos da área, é se a 

psicopatia e a sociopatia tratam-se da mesma coisa. 

Segundo especialistas renomados como o Psiquiatra Forense Guido Palomba 

e a Psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, psicopatia e sociopatia, são, via de regra, 

a mesma coisa. Segundo os referidos especialistas, essa discussão entre psicopatia 

e sociopatia é uma questão semântica, fato que tem mais haver com a questão da 

origem do nome, historicamente ocorrida no século XIX, quando primeiramente a 

psicopatia foi chamada de loucura moral, depois loucura lúcida, passando por 

nomes como criminoso nato até chegar como é conhecido nos dias de hoje, ou seja, 

psicopatia.273 

Daynes e Fellowes (2012), também pactuam com o entendimento 

supramencionado, e neste sentido explicam que na realidade não existe diferença 

entre os termos psicopatia e sociopatia, ambos são usados como sinônimos. O 
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termo sociopata surgiu por duas razões. Primeiramente porque alguns profissionais 

achavam a palavra psicopata parecida com psicótico. Os psicóticos agem sob a 

influência de delírios e alucinações, e os psicopatas não têm percepções distorcidas 

da realidade. Além disso, porque alguns psicólogos sociais acreditam que a gênese 

dos psicopatas é o ambiente familiar e uma sociedade que está cada vez mais 

psicopata.274  

Por outro lado, é comum encontrar doutrinas que diferenciam os referidos 

termos, e assim, utilizam da seguinte explicação, vejamos: 

Psicopatas e sociopatas sofrem de Transtorno de Personalidade Antissocial 
(TPAS) e a principal diferença entre os dois está no modo como eles 
desenvolveram a doença. A psicopatia é considerada uma condição inata 
do indivíduo, ou seja, a pessoa já nasce psicopata. Por outro lado, a 
sociopatia é desenvolvida durante a vida, por meio da educação, relações 
sociais ou traumas.275 

 
Registra-se que, apesar de várias características em comum, a origem desse 

transtorno gera algumas diferenças.276 Vejamos o seguinte quadro comparativo: 

 

Quadro 1: Psicopata e Sociopata - Qual a diferença entre psicopata e 
sociopata? 
 

 Psicopata Sociopata 

 
 

Origem 

Geralmente a psicopatia 
é associada à uma condição 
inata do indivíduo, e alguns 
estudos sugerem que ela possa 
ser hereditária. No entanto, 
alguns ramos da psicologia 
consideram que o transtorno 
pode ser adquirido por meio de 
traumas, principalmente na 
infância. 

Na sociopatia, o 
Transtorno de Personalidade 
Antissocial é desenvolvido 
durante a vida da pessoa, sendo 
associado à educação e contato 
com a sociedade. 

Relações Sociais 

Psicopatas tendem a 
ser superficialmente normais em 
relações sociais. Eles costumam 
ser educados, ter uma boa 
carreira e se relacionar bem com 
as pessoas. Porém, isso diz 
respeito a aparências, pois 
psicopatas são incapazes de 
criar laços, mesmo com 
familiares. Eles não possuem 
empatia, apego ou sentimentos 

Como a sociopatia é 
adquirida durante a vida, 
sociopatas podem criar laços 
com outros indivíduos, e até 
mesmo se sentirem culpados por 
machucar pessoas próximas. 
Porém, eles tendem a ser 
explosivos e violentos, e por isso 
sua relação com as pessoas é 
mais complicada. Sociopatas 
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de culpa, e por isso costumam 
ser predadores sociais e 
altamente manipuladores. 

dificilmente mantém um trabalho. 

 

Impulsividade 
Tem um 

comportamento controlado e 
calculado. 

Geralmente são 
impulsivos e espontâneos. 

Empatia e Culpa 

Como eles não sentem 
empatia ou culpa, psicopatas 
não se importam em ferir ou se 
aproveitar dos outros. 

Como eles podem 
empatizar com familiares ou 
amigos próximos, os sociopatas 
podem se sentir culpados por 
ferir pessoas próximas. 

Comportamento 
Criminal 

Os psicopatas 
assumem riscos calculados, 
como esquema de fraudes e 
outros crimes premeditados. 
Tende a minimizar as 
evidências. 

Geralmente seus crimes 
são de natureza espontânea, por 
isso acabam deixando 
evidências. 

 
Fonte: Diferença. psicopata e sociopata - qual a diferença entre psicopata e sociopata? (2019) 277 

 

Segundo a Psiquiatra Forense, Talvane M. de Moraes, a controvérsia sobre o 

tema é histórica, e alguns profissionais até evitam tratar do assunto porque a 

discussão, além de ser complexa, poderá levar a um terreno movediço, onde, ainda, 

existem muitas dúvidas técnicas.278 

Ana Beatriz Barbosa e Silva, explica que "estamos pisando num terreno 

assustador, intrigante e desafiador: a mente dos psicopatas". Como foi exposto em 

sua obra, eles recebem outros nomes. Quais sejam: sociopatas, personalidades 

antissociais, personalidades psicopáticas, personalidades dissociais e outros.279 

"Devido à falta de consenso definitivo, a denominação dessa disfunção 

comportamental tem despertado acalorados debates entre muitos autores, clínicos e 

pesquisadores ao longo do tempo".280 

Ao ensejo da conclusão deste item, devemos ter em mente o seguinte 

ensinamento da autora supracitada: "todas essas terminologias definem um perfil 

transgressor. O que pode suscitar uma pequena diferenciação entre elas é a 

intensidade com a qual os sintomas manifestam".281 

 

277 DIFERENÇA. Psicopata e sociopata - Qual a diferença entre psicopata e sociopata? 
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Por essa razão, independentemente da nomenclatura, faz-se necessário 

conhecer todas as características descritas neste trabalho. Afinal, o psicopata pode 

estar em qualquer lugar e todo cuidado é essencial.  
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8 CONCLUSÃO 
 

A produção do presente Trabalho de Conclusão de Curso enfrentou certo 

grau de dificuldade em razão da divergência de teses ou opiniões que cercam as 

características que definem um psicopata. Consoante noção cediça, destacamos 

que o entendimento acerca da figura do psicopata não é unânime entre os 

especialistas. 

Para alguns estudiosos, a psicopatia é o mesmo problema do transtorno da 

personalidade antissocial. Para outros, trata-se de conceitos distintos. Dentro desse 

mesmo contexto, há aqueles que diferenciam a sociopatia da psicopatia. Porém, há 

os que lecionam que ambas tratam do mesmo problema, ou seja, podem ser 

considerados sinônimos. 

Por meio desta pesquisa, pode-se concluir também que os critérios 

diagnósticos do transtorno da personalidade antissocial acostados no DSM-5, 

coadunam-se com algumas características da psicopatia presentes no PCL-R 

(checklist de pontuação do protocolo Hare).  

Ante o exposto, se considerarmos apenas as características e critérios 

descritos no DSM-5, CID-10 e PCL-R, podemos compreender que o transtorno da 

personalidade antissocial pode ser o mesmo que psicopatia.  

Sendo assim, ao analisarmos os critérios diagnósticos do DSM-5 e compará-

los com as características descritas no PCL-R (checklist de pontuação do protocolo 

Hare), ressalta-se que, segundo a conclusão deste acadêmico, todo indivíduo 

psicopata e/ou sociopata é portador de transtorno de personalidade antissocial. 

No que tange a relação dos referidos conceitos com a criminalidade, segundo 

a bibliografia pesquisada, destaca-se que nem todo indivíduo com transtorno da 

personalidade é dedicado à prática criminosa. O mesmo raciocínio vale para a 

psicopatia, ou seja, nem todo psicopata é criminoso. Logo, nem todo criminoso é 

psicopata ou possui transtorno da personalidade antissocial.  

Em que pese a discussão acerca da existência ou não da diferença entre os 

conceitos supramencionados, o fator que deve merecer mais atenção não é o 

conceito em si, mas o grau de periculosidade daquele que está sendo diagnosticado. 

Sendo assim, devemos dar destaque ao sábio ensinamento de Ana Beatriz 

Barbosa Silva que por meio da sua obra ensina: "todas essas terminologias definem 
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um perfil transgressor. O que pode suscitar uma pequena diferenciação entre elas é 

a intensidade com a qual os sintomas se manifestam".282 

Por fim, destacamos a necessidade de conhecer as características que 

definem o psicopata. Afinal, esse conhecimento não é de importância, apenas, para 

os profissionais da saúde ou operadores do direito, mas para todo e qualquer 

indivíduo. Afinal, todos podem estar vulneráveis, ou seja, qualquer pessoa pode ser 

uma vítima em potencial de um psicopata.  

 

 

 

282 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: 
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