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A prática de crimes reiterados que chocam a população devido a requintes
de crueldade e frieza há muito desperta o interesse de médicos psicólogos e
profissionais na área do Direito, principalmente quando o sujeito ativo desses crimes
apresenta uma personalidade violadora e cruel- psicopatas.
O artigo buscou fornecer as explicações necessárias para que se entenda a
personalidade e saúde mental dos psicopatas, bem como demonstrar os níveis de
periculosidade que esses indivíduos apresentam para sociedade. A pesquisa a
cerca do tema compreendeu estudos bibliográficos e pesquisa de campo, onde
profissionais da área da psicologia que atuam em penitenciárias e hospitais de
tratamento toxicomono esclareceram dúvidas a respeito desses indivíduos tão
cruéis.
Apesar da psicologia e psiquiatria discordarem da constituição da estrutura
psíquica do psicopata, e isso ficou detalhadamente explicado no artigo, ambas as
ciências concordam que o psicopata não pode ser considerado um doente mental e
que possui plena capacidade de seus atos, sendo assim ficaram claras as
evidencias do quanto é equivocado associar à psicopatia a doença mental.
Outra evidencia constatada foi de que um dos instrumentos mais eficazes
para diagnosticar a psicopatia já vem sendo aplicado no Brasil em algumas
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penitenciárias, inclusive em Juiz de fora. A escala Hare, criada pelo Psiquiatra
Canadense Robert D. Hare

hoje é considerada o instrumento mais eficaz para

diagnosticar a personalidade psicopata.
Conclui-se contudo, a grande necessidade de se implementar meios
confiáveis e instrumentos eficazes para diagnosticar a personalidade do preso que
apresenta um comportamento criminoso violador que despreza qualquer norma
moral e social, vez que esses indivíduos representam um perigo para a sociedade
bem como a probabilidade de reincidência criminal.
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