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1 RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a importância da neuropsicologia para a 
compreensão do comportamento humano, com ênfase para a identificação do 
Psicopatia. Esta caracteriza-se pelo comportamento impulsivo, agressivo e 
manipulador, assim como pelo descaso por normas sociais e ausência de culpa. O 
indivíduo se mostra incapaz de se preocupar com os direitos e sentimentos dos 
outros. Alterações que ocorrem no cérebro de um psicopata e características 
comportamentais do indivíduos são de grande relevância para a sua identificação e 
diagnóstico. A neuropsicologia é de grande importância para a identificação de 
alterações cerebrais, contribuindo para a percepção do funcionamento do cérebro do 
psicopata, com identificação das áreas cerebrais afetadas, tais como a atividade 
cerebral reduzida nas estruturas relacionadas às emoções. O trabalho foi produzido 
por meio de revisão de literatura, com consulta a livros, periódicos e textos de 
interesse para a temática. Por meio do estudo do comportamento humano e de 
análises referenciadas na neuropsicologia é possível identificar as características 
comportamentais, assim como o modo de falar e agir dos indivíduos diante de 
determinadas situações. O psicopata mostra-se frio e calculista e desprovido de 
sentimentos como a compaixão e o medo.  
 

2 INTRODUÇÃO 

Cabe considerar inicialmente que os primeiros sinais da psicopatia podem 

manifestar-se na infância e adolescência, por meio de transtornos de conduta, em 

que a criança e o adolescente podem manifestar comportamento violento frente à 

animais e aos seus pares. De modo efetivo, se afastam dos padrões 

comportamentais aceitos e considerados normais pela sociedade. A psicopatia não 

é um transtorno que aparece repentinamente. Se manifesta em um conjunto de 

padrões de comportamentos que são resultado de causas biológicas e da 

personalidade, relacionados com uma série de antecedentes familiares e fatores 

ambientais, consolidando e estabilizando-se na idade adulta. 

Pode-se afirmar ainda que o diagnóstico exato só pode ser firmado através da 

intervenção de especialistas. Não se pode afirmar, por exemplo, que toda criança 

com transtorno de conduta será psicopata, mas seguramente sabe-se que todo 

psicopata apresentava características desse transtorno na infância e adolescência. 

Deixando assim em evidencia a importância do acompanhamento psicológico 

dessas crianças e jovens até a fase adulta. 

3 OBJETIVOS 

- Analisar a importância da compreensão dos sinais e sintomas do transtorno de 

conduta na infância e adolescência, para minimização do comportamento 

transgressor no adulto.  



- Compreender a relevância da neuropsicologia para a identificação das 

modificações presentes no cérebro de adultos psicopatas possibilitando a 

confirmação de diagnósticos, além de possibilitar uma intervenção adequada.  

 

4 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido por meio de revisão de literatura, sendo que 

inicialmente foram consultados livros e artigos de periódicos. Os mesmos foram 

lidos, fichados, construindo-se um texto preliminar, que foi apresentado para 

correção em grupo de pesquisa. A partir das observações obtidas foram realizadas 

as correções necessárias.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

A psicopatia é caracterizada por um padrão de traços duvidosos de 

personalidade que vai além do considerado normal pela sociedade, que se 

caracteriza principalmente pela ausência de empatia, desrespeito e violação dos 

direitos ao próximo. Ressalte-se que as crianças podem mostrar precocemente 

evidências de que serão adultos psicopatas. Entretanto, por não ter ainda a 

personalidade estruturada, recebem o diagnóstico denominado de transtorno de 

conduta, que se constitui em um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes na 

infância e um dos maiores motivos de encaminhamento à psiquiatria infantil.  

Pode-se afirmar ainda, que um indivíduo com uma predisposição genética, 

pode nascer com uma anomalia orgânica no cérebro, que afeta diretamente uma 

estrutura denominada como amígdala, uma área basicamente responsável pelas 

reações emocionais. Considere-se ainda, a existência de fatores familiares, sociais e 

econômicos que como determinantes. Abusos, maus tratos, abandono maternal ou 

paternal, são experiências muito traumatizantes em crianças e adolescentes, que 

podem leva-los a se fechar socialmente e desenvolver um comportamento anti-

social.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Pode-se afirmar que é fundamental compreender a importância do estudo da 

psicopatia com ênfase nos sinais do transtorno de conduta ainda na infância e 

adolescência, com vistas à antecipação do tratamento necessário para a 

minimização de comportamentos desviantes na idade adulta. Crianças a 



adolescentes diagnosticados com transtorno de conduta demandam atenção 

especial, tendo em vista que apresentam grande potencial para o desenvolvimento 

do comportamento psicopático na idade adulta.   

A neuropsicologia leva em conta, em suas análises, a possibilidade de uma  

predisposição genética à psicopatia, o que pode ser agravado por um ambiente 

hostil, violento e com escassez de afeto. Indivíduos afetados por tal ambiente, 

apresentam uma maior probabilidade e facilidade de apresentar um transtorno de 

conduta e consequentemente se afirmar como um psicopata na vida adulta.  

A atenção com os sinais e os padrões de comportamento anti-sociais 

anteriormente à vida adulta, se materializa em uma arma muito eficaz para a 

identificação desses indivíduos, destacando-se a possibilidade de intervenção, 

acompanhamento psicológico precoce, possibilitando saúde mental para os 

indivíduos. Dessa forma, uma vez que os psicopatas mostram traços característicos 

durante sua infância e adolescência, e podem ser detectados a partir de idades 

precoces, mostra-se fundamental a intervenção da Psicologia, no diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento dos sujeitos com sintomas manifestos.  
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