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RESUMO
A associação entre as perturbações psicóticas e a violência encontra suporte na literatura
recente e reconhece-se que os doentes portadores de esquizofrenia apresentam, embora
pequeno, um maior risco de actos violentos em relação à população em geral. O sexo
masculino, o consumo de substâncias psicoactivas, a sintomatologia psicótica grave, a baixa
escolaridade e mais recentemente, a perturbação antisocial da personalidade têm sido
indicados como factores potencialmente determinantes no desencadeamento do
comportamento criminal violento. Neste contexto, pretendeu-se estudar o subgrupo de doentes
portadores de esquizofrenia que cometeram actos criminais violentos, avaliando mais
especificamente quanto à presença comórbida de um distúrbio da personalidade
antisocial/psicopatia. Foram observados 80 doentes, divididos em dois sub-grupos consoante a
existência de antecedentes criminais, mediante a aplicação da PCL – R, da HCR – 20 e a
verificação dos critérios de diagnóstico da DSM IV – TR para o distúrbio antisocial da
personalidade. Os resultados obtidos suportam a hipótese de que o distúrbio antisocial da
personalidade/psicopatia desempenha um papel relevante naquele que é um fenómeno
heterogéneo influenciado em grande parte, pelo consumo de substâncias. Foram identificadas
como variáveis com valor preditivo para a violência entre esquizofrénicos, a psicopatia e o
consumo abusivo de álcool e o constructo da psicopatia.

