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RESUMO

Os estudos acerca do uso de neuroimagens funcionais como complemento no diagnóstico da psicopatia estão em crescimento. Estudos realizados 
por profissionais multidisciplinares através do uso de neuroimagens funcionais como: fMRI, PET-CT e SPECT, mostraram uma redução no 
funcionamento da área límbica em indivíduos diagnosticados como psicopatas, o que implicaria em alterações comportamentais desses 
indivíduos.  É de concordância mútua entre os autores dos artigos estudados que o uso da neuroimagem é de grande valia para uma maior 
precisão no diagnóstico da psicopatia, mas deve ser interpretado de forma cautelosa e não dispensa o uso de outros instrumentos, como, por 
exemplo, o Psychopathy Checklist Revised (PCL-R; Hare, 1991). Seu uso seria de grande potencial e significância na identificação dos fatores de 
risco tanto biológicos como psicossociais, sendo assim, as correlações neurais da psicopatia podem trazer vantagens sociais, clínicas e legais, 
auxiliando no desenvolvimento de novos métodos para a prevenção e intervenção do comportamento antissocial.  O objetivo do presente 
trabalho é apontar como o uso de neuroimagens pode contribuir no diagnóstico da psicopatia, evidenciando as diferenças no funcionamento e na 
estrutura cerebral.  Foi realizada uma busca por artigos na SciELO, Google Acadêmico e PubMed em dois idiomas (inglês e português). Como 
critério para a inclusão foi selecionado o artigo que apresentasse a correlação entre a psicopatia e o estudo de neuroimagem. Foram obtidos 
cinco artigos e uma dissertação.  A psicopatia é um transtorno de personalidade complexo e de etiologia desconhecida (KIEHL, et al., 2001). 
Através de alguns estudos feitos com fMRI, foi possível constatar diferenças morfofuncionais específicas no cérebro de psicopatas em 
comparação com grupos controles saudáveis. No trabalho de Sato, et al., (2011) foi sugerida a possibilidade da diferenciação entre psicopatas e 
grupos saudáveis a partir de medidas quantitativas da massa cinzenta através da fMRI. Kiehl, et al., (2001) em um trabalho anterior constataram 
anormalidades no sistema límbico dos psicopatas em comparação com criminosos psicopatas e controles saudáveis. Estudos apontam que a 
etiologia deste transtorno está inserida num contexto multifatorial como: ambiental, biológico, psicossocial e comportamental. Assim, o 
diagnóstico da psicopatia quando relacionado ao estudo da neuroimagem encontra-se ainda em construção, todavia, podendo vir a ser um 
valioso aliado de testes neurocomportamentais e até mesmo de novos diagnósticos (DEL-BEN, 2005; VIEIRA, 2014; PAZ, 2015).  Com base no 
levantamento bibliográfico, a neuroimagem analisada de forma isolada não possui confiabilidade no diagnóstico da Psicopatia. A mesma deve 
estar acompanhada por outras avaliações, considerações do contexto ambiental, contexto socioeconômico, predisposição genética e 
anormalidades biológicas. Deve-se levar em consideração a etiologia multifatorial dos transtornos de personalidade, o que faz com que diversas 
características da psicopatia assemelhem-se com outros tipos de transtornos. Os estudos da área encontram-se ainda em andamento e seu valor 
prático é promissor.
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