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RESUMO

O presente estudo foi realizado com o objetivo de correlacionar as bases neurológicas afetadas nos indivíduos portadores do transtorno TPAS/ 
Transtorno de personalidade antissocial com a criminologia, considerando os criminosos diagnosticados com TPAS. A metodologia aplicada 
contou com os seguintes procedimentos: foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica acerca das principais áreas envolvidas no estudo do tema 
proposto, a Psicologia, Criminologia, Neurologia e Sociologia, com o objetivo de estabelecer conexões entre as mesmas e relacionar conceitos.  Os 
resultados da pesquisa indicam que o indivíduo que é portador do TPAS possui alterações neurológicas, como por exemplo, danos no lobo frontal 
região do encéfalo que é a área responsável pelo autocontrole e equilíbrio das necessidades, além de assimetrias na amígdala que engloba o 
sistema límbico, responsável pelas emoções; tais danos podem ser percebidos a partir da realização de exames de imagem. Estes danos provocam 
a alteração de comportamento típica dos psicopatas que é a falta de empatia, relação anormal com as emoções, comportamento extremamente 
frio e racional. Com isso, pôde ser observado que o número de criminosos com TPAS é alarmante, além da indicação que o dano neurológico 
permanente. Observa-se que há um enorme número de reincidência criminal por parte dos indivíduos em questão. A partir destes dados o 
trabalho propõe uma discussão sobre a reinserção destes indivíduos na sociedade, para esta questão, a primeira possível medida para o problema 
seria a possibilidade de torná-los semi-imputáveis perante lei, medida esta, embasada pelo fato de que os portadores de TPAS não são doentes 
mentais, pois tem consciência do que estão fazendo e do porque estão fazendo, porém não são exatamente ‘culpados’ por seus atos uma vez que 
são vítimas de uma psicopatologia severa com alterações neurológicas comprovadas, todavia, estes indivíduos deveriam ser alocados em espaços 
especiais para o cumprimento de pena com assistência de equipes de saúde multiprofissionais. Caso tais medidas ocorressem, haveria uma 
redução na criminalidade, maior segurança para a sociedade e acompanhamento direto e adequado do problema.
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